
Nr  1(21) 2012

SPIS TREŒCI

2

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI
Bogumi³ Wojcieszak ,Galilaee, vicist!. O martyrologii duchowieñsywa katolickiego
powiatu nowotomyskiego w latach niemieckiej okupacji ............................................ 3

TU I TERAZ
Aleksandra Tabaczyñska, Wiêzi miêdzypokoleniowe z nowotomyskiej
perspektywy - kryzys czy rozkwit ............................................................................ 12 

NOWOTOMYŒLANIE ZNANI I MNIEJ ZNANI
Sylwia Kupiec, Góry zosta³y stworzone w sposób idealny.  Rozmowa
z Andrzejem Funk¹...    ..................................................................................................................20

Z TEKI...  Marka Geislera
Izabela Putz, Skromnie, m¹drze, od serca..., czyli Marka Geislera
rozmowy przed lustrem ...................................................................................... 69

WOKÓ£ NAS
Ma³gorzata Kasperczak, Opaleniccy spadkobiercy powstañczych
tradycji  .............................................................................................................. 79

Z DZIA£ALNOŒCI NTK.. 
Maria Tyszkowska, VII Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej

i Niepodleg³oœciowej  „Idzie ¿o³nierz borem, lasem...” .............................................. 100

KRONIKA WYDARZEÑ 
styczeñ - marzec 2012 .................................................................................... 108

AUTORZY “PRZEGL¥DU NOWOTOMYSKIEGO” ........................................ 150



Kwiecieñ - czerwiec 2012

Bogumi³ Wojcieszak

Galilaee, vicisti! 
O martyrologii  duchowieñstwa katolickiego
powiatu nowotomyskiego 
w latach okupacji niemieckiej 

Duchowieñstwo jest podstaw¹...
Jedn¹ z grup spo³ecznych w Wielkopolsce, przewidzianych w okresie hitlerowskiej

okupacji do planowego wyniszczenia, by³o polskie duchowieñstwo rzymskokatolickie.
Decyzja o jego fizycznym unicestwieniu zapad³a ju¿ przed wybuchem wojny i mia³a byæ
realizowana w drodze bezpoœredniej i poœredniej eksterminacji. Pierwsza polega³a na
natychmiastowym mordowaniu - najczêœciej przez rozstrzelanie - aresztowanych osób,
druga na stopniowym ich wyniszczaniu w obozach koncentracyjnych.

Na losie polskiego duchowieñstwa zawa¿y³a polityka III Rzeszy, której integraln¹
czêœci¹ by³ wrogi stosunek do Koœcio³a rzymskokatolickiego. Ponadto niemiecki okupant
mia³ w pamiêci lekcjê historii z lat rozbiorów, kiedy to w du¿ej mierze dziêki
duchowieñstwu polskiemu nie uda³o mu siê Wielkopolski zgermanizowaæ. Tak¿e obszar
dzisiejszego powiatu nowotomyskiego by³ w czasach zaborów terenem o¿ywionej
dzia³alnoœci patriotycznej, w której trudn¹ do przecenienia rolê odgrywali ksiê¿a. Gdy
zbli¿a³ siê czas niepodleg³oœci, polscy ksiê¿a nie uchylali siê od wspierania powstañców
wielkopolskich. 

Masowe mordy i deportacje ksiê¿y do obozów koncentracyjnych w³adze
hitlerowskie usi³owa³y uzasadniaæ wrog¹ wobec Niemiec postaw¹ polskiego
duchowieñstwa w okresie zaborów. O przygotowanie materia³ów maj¹cych uzasadniæ
tê tezê Heinrich Himmler zwróci³ siê do Instytutu Badania Pañstwa (Institut für Staatsfor-
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...jedni szlachetnieli, ujawnia³y siê w nich skarby
¿ycia wewnêtrznego, inni za wszelk¹ cenê chcieli
prze¿yæ i wróciæ do swoich; to byli te¿ tylko
ludzie, z ludu wziêci, chocia¿ dla umacniania ludu
postawieni...

Ks. Ludwik Bielarzewski



schung) na uniwersytecie berliñskim. W Instytucie tym opracowano ekspertyzy dotycz¹-
ce dzia³alnoœci polskiego duchowieñstwa w by³ej prowincji poznañskiej (Provinz Posen)
w latach 1871—1914.

Znamienna jest opinia, któr¹ – o polskich ksiê¿ach archidiecezji poznañskiej i gnieŸ-
nieñskiej, a wiêc na obszarze tzw. Provinz Posen – na ¿yczenie swych zwierzchników
sporz¹dzi³ w roku 1900 prezydent policji pruskiej w Poznaniu, Zacher: 

... W prowincji poznañskiej duchowieñstwo polskie jest podstaw¹, na
której spoczywa ca³y rozwój ludu polskiego. To ono najbardziej przyczynia
siê do utrzymywania polskoœci wœród ludnoœci, a tak¿e do [...] obrony prze-
ciwko d¹¿eniom germanizacyjnym rz¹du na terenie szko³y i w ¿yciu publicz-
nym. Najczêœciej ich niezmordowana i ¿mudna praca dokonuje siê niepo-
strze¿enie i bez rozg³osu poprzez ambonê, konfesjona³, nauki przygoto-
wawcze do sakramentów, jak poprzez tysi¹ce innych okolicznoœci, w któ-
rych spotyka siê katolicki duszpasterz ze swoimi parafianami. Liczne s¹ rów-
nie¿ przypadki, kiedy bojowy duchowny o impulsywnym charakterze
opuszcza pole skrytej, niepozornej pracy i wystêpuje otwarcie walcz¹c
o polskoœæ s³owem i pismem w stowarzyszeniach i na zebraniach i czyni
wówczas dla jej wzmocnienia i poszerzenia wszystko, co le¿y w jego mocy...

Podobn¹ opiniê, po czterdziestu latach, zapisa³ w swym dzienniku Hans Frank, gene-
ralny gubernator okupowanych ziem polskich:

Koœció³ zachowuje nadzwyczajn¹ rezerwê. Ale to jest tylko metoda,
która powtarza siê ci¹gle w polskiej historii. Koœció³ pozostawa³ zawsze
w rezerwie jako ostatni oœrodek polskiego nacjonalizmu, jak d³ugo by³y
jeszcze do dyspozycji inne oœrodki dzia³ania. Koœció³ jest dla umys³ów pol-
skich centralnym punktem zbornym, który promieniuje stale w milczeniu
i spe³nia przez to funkcjê jakby wiecznego œwiat³a. Gdy wszystkie œwiat³a dla
Polski zgas³y, to wtedy zawsze jeszcze by³a Œwiêta z Czêstochowy i Koœció³.
Nie nale¿y nigdy o tym zapominaæ.

To by³ przedsionek piek³a...  
Duchowieñstwo katolickie by³o niemieckiego nazizmu wrogiem podwójnym. Ksiê¿a

wype³niaj¹c sw¹ apostolsk¹ s³u¿bê byli przekazicielami wartoœci stoj¹cych w oczywistej
sprzecznoœci wobec doktryny nazizmu. To powód pierwszy. Drugim – równie funda-
mentalnym – by³o to, ¿e ksiê¿a zawsze stanowili w spo³eczeñstwie polskim jedn¹ z naj-
bardziej patriotycznie nastawionych grup spo³ecznych. W okresie braku w³asnej pañ-
stwowoœci Koœció³ katolicki stawa³ siê substytutem pañstwa, a duchowni jak¿e czêsto pe³-
nili rolê lokalnych przywódców ruchu narodowego, przyczyniaj¹c siê do przetrwania
polskoœci nawet w okresie najwiêkszych nacisków germanizacyjnych. 

Niepowodzenia w tym zakresie t³umaczono pozostawieniem duchowieñstwu zbyt
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du¿ej swobody w latach zaboru pruskiego. Tym razem Niemcy nie zamierzali tego „b³ê-
du” pope³niæ.

St¹d te¿ pierwsza wiêksza akcja okupanta skierowana przeciwko duchownym roz-
poczê³a siê jeszcze we wrzeœniu 1939 roku. Nies³awne jednostki Einsatsgruppen, poru-
szaj¹ce siê tu¿ za lini¹ frontu, dokonywa³y mordów wœród miejscowej inteligencji, na-
uczycielstwa, warstw urzêdniczych i ksiê¿y, aby ju¿ na pocz¹tku z³amaæ wszelki opór i za-
siaæ strach wœród ludnoœci. 

W Wielkopolsce najwiêksze nasilenie bezpoœredniej eksterminacji przypad³o na je-
sieñ 1939 roku, kiedy to w ramach tzw. „akcji politycznego oczyszczania gruntu” (Poli-
tische Flurbereinigung), okreœlanej nieraz tak¿e kryptonimem „akcja inteligencja” (Intel-
ligenzaktion), rozstrzelano w województwie poznañskim, w granicach sprzed 1938 ro-
ku, w publicznych b¹dŸ ukrytych egzekucjach kilkudziesiêciu ksiê¿y. Zginêli oni, z nielicz-
nymi wyj¹tkami, za zajmowanie patriotycznej postawy w okresie zaborów i w latach miê-
dzywojennych. W listopadzie 1939 roku zaczê³y siê aresztowania i zamykanie wielu du-
chownych w miejscach tymczasowego internowania, sk¹d wywo¿ono ich do obozów
koncentracyjnych, w tym szczególnie do Dachau. Znacznie wiêksz¹ liczbê duchowieñ-
stwa objêto deportacj¹ do obozów koncentracyjnych, która w Wielkopolsce przebiega-
³a w trzech etapach: wiosn¹ 1940 r.; w sierpniu 1940 r. oraz w paŸdzierniku 1941 r.
W pierwszym i w drugim z wymienionych okresów aresztowano i zes³ano do obozów
koncentracyjnych, zlokalizowanych w „starej Rzeszy” (Altreich), po oko³o 200 ksiê¿y
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z okrêgu Kraju Warty (Reichsgau Wartheland). W trzecim z kolei etapie deportowano
do obozów koncentracyjnych z tego samego terytorium oko³o 500 ksiê¿y. 

Najtragiczniejszy by³ 6 paŸdziernika 1941 roku, kiedy to Gestapo dokona³o areszto-
wañ o niebywa³ych rozmiarach. Zatrzymano wówczas 118 ksiê¿y z archidiecezji po-
znañskiej. Uwiêzionych kap³anów zgromadzono w trzech miejscach: w Konstantynowie
k. £odzi, w L¹dzie n. Wart¹ i w Forcie VII w Poznaniu, a nastêpnie 30 paŸdziernika 1941
roku przewieziono do Dachau. 

Oddajmy w tym miejscu g³os ks. prof. Leszkowi Wilczyñskiemu, który analizuj¹c
wspomnienia ocala³ych tzw. ksiê¿y dachauczyków napisa³ m. in.:

Dla ka¿dego z duchownych przejœcia z pocz¹tków zniewolenia w latach
1939 –1940 s¹ bardzo podobne. Aresztowanie, proces albo przes³uchania,
nastêpnie pobyt w tymczasowym miejscu internowania. Ksiê¿a wspominali
ten czas jako okres niepokoju i lêku, który jednak przechodzi³. Nawet
w czasach i w warunkach nienormalnoœci cz³owiek d¹¿y do pewnego ³adu
i porz¹dku, zastane warunki zaczyna akceptowaæ i uwa¿aæ za normalne.
Wraz z kolejnymi dniami i tygodniami internowania powracano do na po-
zór normalnego trybu ¿ycia, rozmów, spo¿ywania skromnych posi³ków,
odprawiania tajnych mszy i spowiedzi we w³asnym gronie. Gdy wydawa³o
siê ju¿, ¿e nic gorszego nie nast¹pi, przyszed³ okres wywózek do Konzen-
trationslager Dachau w pocz¹tkach 1940 roku. Grono internowanych po-
woli zaczyna³o siê kurczyæ. Pojawia³ siê lêk, obawa i niepewnoœæ przed tym,
co czeka³o duchownych. Wreszcie przyjazd do Dachau, bli¿ej nieznanej ni-
komu miejscowoœci w katolickiej Bawarii, gdzie po wyjœciu z poci¹gu agre-
sywne „powitanie”, gotowane ka¿dej grupie przyby³ych przez ludnoœæ cy-
wiln¹, by³o dalekie od wszelkiej przyzwoitoœci. Jednak najbardziej szokuj¹
wspomnienia z pobytu w KL Dachau. 

[...] Opisy zawarte w przekazach s¹ tak okrutne i przera¿aj¹ce, ¿e zdaj¹
siê nierealne. Mo¿na by du¿o mówiæ o wszechogarniaj¹cym strachu, panu-
j¹cym brudzie, g³odzie, nêdzy, biciu, niedo¿ywieniu, wszach, chorobach,
terrorze, nieludzkim stosunku stra¿ników wobec osadzonych.... Mo¿na by
tak¿e mówiæ o ludziach, którzy przestawali byæ ludŸmi, staj¹c siê wiêzienny-
mi numerami.

Dodajmy, ¿e we wspomnieniach pojawiaj¹ siê informacje, ¿e polscy kap³ani najgorzej
byli traktowani przez wspó³wiêŸniów – niemieckich komunistów, którzy w KL Dachau
czêsto pe³nili funkcje nadzorcze.

Dachau nie by³o jedynym miejscem pobytu polskich ksiê¿y. Wielu trafi³o do Mau-
thausen, Sachsenhausen i Gusen, jednak to w³aœnie do Dachau trafia³y najliczniejsze trans-
porty polskich ksiê¿y.W czasie ca³ej wojny przez ten obóz przewinê³o siê ponad 1700
polskich ksiê¿y, z których ponad po³owa zmar³a. Umierali z powodu niedo¿ywienia,
nadmiernego wysi³ku fizycznego, chorób i tortur. Wielu zmar³o na skutek pobytu na
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tzw. blokach medycznych, gdzie czêsto poddawano ich testom na odpornoœæ wobec
chorób, œwiadomemu zaka¿aniu organizmów, niepotrzebnie przeprowadzanym opera-
cjom. Ginêli tak¿e w tzw. transportach inwalidów, od razu skazanych na œmieræ..

Ks. Ludwik Bielerzewski, przed wojn¹ wikary opalenicki, w roku 1946 proboszcz
w Brodach, swój piêcioletni pobyt w Gusen i Dachau podsumowa³ krótko i jak¿e wy-
mownie: To by³ przedsionek piek³a... rz¹dzi³y diab³y i ich pomocnicy.

Gdy w kwietniu 1945 roku Dachau wyzwolili ¿o³nierze amerykañscy, niewielu ksiê-
¿y mia³o doœæ si³, aby witaæ wyzwolicieli.

Wystarczy³o wyrzec siê kap³añstwa...
W czasie drugiej wojny œwiatowej sytuacja polskiego Koœcio³a katolickiego na

terenie archidiecezji poznañskiej by³a – w porównaniu z pozosta³ymi czêœciami
„ziem wcielonych” do III Rzeszy – najgorsza. Liczba ksiê¿y w archidiecezji poznañ-
skiej w 1938 roku wynosi³a 681, z czego 212 zginê³o za spraw¹ niemieckich oku-
pantów. Stanowi³o to 31,1 % ogó³u ksiê¿y.

Podjêto tak¿e badania dotycz¹ce strat osobowych wœród duchowieñstwa w lo-
kalnym wymiarze. W „Opalenickim s³owniku biograficznym” zamieszczono infor-
macje o represjonowanych ksiê¿ach, zwi¹zanych urodzeniem lub dzia³alnoœci¹
duszpastersk¹ z ziemi¹ opalenick¹ (w obecnych granicach administracyjnych gmi-
ny). Na osiemnastu ksiê¿y – dziewiêciu, czyli po³owa, zginê³a wskutek zbrodni-
czych dzia³añ niemieckich okupantów. Z kolei, jak wynika z ustaleñ ks. prof. Lesz-
ka Wilczyñskiego, spoœród dwudziestu czynnych kap³anów w powiecie wolsztyñ-
skim w chwili wybuchu wojny zginê³o trzynastu, co daje odsetek znacznie wy¿szy
od podanej wy¿ej przeciêtnej.

Podjête zosta³y tak¿e badania dotycz¹ce okupacyjnych losów ksiê¿y zwi¹za-
nych urodzeniem lub dzia³alnoœci¹ duszpastersk¹ z terenem powiatu nowotomy-
skiego w dzisiejszych granicach. Ze wstêpnych szacunków wynika, ¿e zginê³o wów-
czas oko³o piêædziesiêciu kap³anów. Jest to liczba niewiele odstaj¹ca od liczby ofiar
zbrodni katyñskiej. 

Posiadamy ju¿ pe³ne informacje o ksiê¿ach, którzy byli proboszczami tych pa-
rafii, które mieœci³y siê w granicach dzisiejszego powiatu nowotomyskiego. Ich wo-
jenne losy zestawione zosta³y w tabeli na stronie 8. Z zawartych tam informacji
wynika, ¿e oœmiu z dwunastu proboszczów straci³o ¿ycie. 

Jednak ¿adna statystyka nie zdo³a oddaæ ogromu cierpieñ fizycznych i moral-
nych tych, którzy zginêli. Nie jesteœmy w stanie uj¹æ w ¿adne statystyki i wykazy
ogromu cierpieñ fizycznych i moralnych tych kap³anów, którzy prze¿yli okupacjê.
Pamiêtaæ jednak powinniœmy, ¿e trudne okupacyjne warunki ¿ycia tak¿e by³y wie-
lokrotnie przyczyn¹ ich przedwczesnej œmierci. Aby unikn¹æ tego losu, wystarczy-
³o wyrzec siê kap³añstwa, mo¿na te¿ by³o znacz¹co z³agodziæ warunki bytowania
poprzez podpisanie niemieckiej listy narodowoœciowej.
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Swoistym komentarzem do informacji, zawartych w powy¿szej tabeli s¹ s³owa
przywo³anego  wczeœniej ks. Ludwika Bielerzewskiego, który o wiêŸniach kap³a-
nach napisa³: 

... Ciê¿kie warunki ¿ycia obozowego zmienia³y nas tak¿e wewnêtrznie;
jedni szlachetnieli, ujawnia³y siê w nich skarby ¿ycia wewnêtrznego, inni za
wszelk¹ cenê chcieli prze¿yæ i wróciæ do swoich; to byli te¿ tylko ludzie, z lu-
du wziêci, chocia¿ dla umacniania ludu postawieni...

Ka¿dy z nas orzek³, ¿e umar³ prawdziwy mêczennik...
13 czerwca 1999 roku, podczas VII pielgrzymki do Polski, Jan Pawe³ II dokona³ w

Warszawie beatyfikacji 108 Mêczenników II wojny œwiatowej. Przypomnijmy, ¿e w
Koœciele rzymskokatolickim beatyfikacja to proces polegaj¹cy na uznaniu osoby zmar³ej
za b³ogos³awion¹, z jednoczesnym zezwoleniem na publiczny kult lokalny. Poprzez
beatyfikacje Koœció³ wskazuje wzorce osobowe, przyk³ady prowadz¹ce do wyboru
w³aœciwych dróg realizowania chrzeœcijañskiego powo³ania. Wœród 108
b³ogos³awionych znalaz³ siê by³y proboszcz lwówecki ks. W³odzimierz Laskowski.

W³odzimierz Laskowski urodzi³ siê 30 stycznia 1886 roku w RogoŸnie, w rodzinie
Stanis³awa, nauczyciela gimnazjalnego i Klementyny z domu G³owiñskiej. Po uzyskaniu
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Okupacyjne losy proboszczów powiatu nowotomyskiego

Parafia Proboszcz Wojenne losy 

 

Brody 

Edward Karwatka Przebywa³ w Grodzisku Wlkp., pracowa³ jako 
urzêdnik 

Bukowiec Antoni Koz³owicz 

Jarogniew Preiss 

 Rozstrzelany 8 IX 1939 r. ( okolice Inowroc³awia?) 

 Dachau + 27 IX 1942 

Dakowy Mokre Stanis³aw Wyrwicki Dachau, + 23 VII 1942 

Lwówek W³odzimierz Laskowski  Gusen  +8/13 VIII 1940 

Michorzewo Józef Starczewski  

Bogdan W¹sowicz 

Dachau + 8 VI 1942 

Uwiêziony w Dachau - wyzwolony 

Miedzichowo Stanis³aw Tyszer Gusen, Dachau - wyzwolony 

Nowy Tomyœl Stanis³aw Kostka Æwiejkowski Dachau + 23 IX 1942 

Opalenica Teodor Zimoch Gusen  + 2 VIII 1940 

Wytomyœl Kazimierz Echaust Dachau + 19 XI 1941 

Zb¹szyñ Jan Œciesiñski Przebywa³  w Generalnym Gubernatorstwie 



œwiadectwa dojrza³oœci w miejscowym gimnazjum podj¹³ studia prawnicze na
Uniwersytecie Wroc³awskim, nastêpnie kontynuowa³ je na uczelniach w Lipsku i Gryfii.
Studiów prawniczych jednak nie ukoñczy³ i rozpocz¹³ naukê w Seminarium Duchownym
w Poznaniu i w GnieŸnie. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 1 marca 1914 roku i z dniem 1
kwietnia tego roku zosta³ powo³any na wikariat do Modrza. Pe³ni³ tam swoj¹ funkcjê do
10 stycznia 1915 roku. Nastêpnie od stycznia 1915 roku powo³any zosta³ na wikariusza
do Ostrowa Wlkp., a 15 lipca 1916 roku rozpocz¹³ pracê na wikariacie przy koœciele œw.
Marcina w Poznaniu.

Arcybiskup Edmund Dalbor powo³a³ go z dniem 1 stycznia 1917 roku na sekretarza
generalnego Zwi¹zku Towarzystw Dobroczynnych „Caritas“.  12 grudnia 1923 roku
obj¹³ urz¹d prokuratora (ekonoma) przy Seminarium Duchownym w Poznaniu. Prócz
tego zatrudniony by³ tak¿e w Konsystorzu. 1 listopada 1927 roku zosta³ proboszczem
parafii Najœwiêtszej Maryi Panny Wniebowziêtej we Lwówku. W roku 1930 zosta³
dziekanem dekanatu lwóweckiego.

We Lwówku prowadzi³ szeroko zakrojon¹ dzia³alnoœæ duszpastersk¹ i spo³eczn¹.
Wybudowa³ nowe probostwo i jednoczeœnie powzi¹³ decyzjê o remoncie lwóweckiego
koœcio³a parafialnego. W 1932 roku, z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem,
przyst¹piono do budowy koœcio³a w Bolewicach, nale¿¹cych wtedy do parafii
lwóweckiej. Oprócz inicjatyw gospodarczych, remontowych i budowlanych, ks.
Laskowski prowadzi³ wszechstronn¹ dzia³alnoœæ duszpastersk¹. Za jego czasów
odbywa³y siê misje parafialne, a w 1934 roku Kongres Eucharystyczny. By³o to wielkie
wydarzenie dla Lwówka, przyby³o wielu pielgrzymów, a honorowymi goœæmi byli: ks.
prymas August Hlond i ks. biskup Walenty Dymek. Kongres Eucharystyczny by³
niew¹tpliwie najwa¿niejszym wydarzeniem koœcielnym, w okresie gdy urz¹d
proboszcza we Lwówku sprawowa³ ks. Laskowski. Wydarzenia te odbi³y siê szerokim
echem w archidiecezji. Od 23 do 31 maja 1938 roku bra³ udzia³ w Kongresie
Eucharystycznym w Budapeszcie. Wspiera³ dzia³alnoœæ katolickich stowarzyszeñ
m³odzie¿y,  Akcjê Katolick¹, a ³¹kê przy ul. Grobla przekaza³ na boisko sportowe.

Ks. W³odzimierz Laskowski zosta³ aresztowany 15 marca 1940 roku we Lwówku.
Informacjê o jego dalszych losach i mêczeñstwie znamy z relacji ks. Zygmunta
Ogrodowskiego (1912-1965), który w lipcu 1939 roku zosta³ wikariuszem we
Lwówku. Aresztowany razem ze swym proboszczem prze¿y³ piek³o obozów najpierw
w Gusen, a nastêpnie w Dachau. Po wojnie, od roku 1948 do œmierci, by³ proboszczem
w Rostarzewie. Relacja ks. Zygmunta Ogrodowskiego znajduje siê w zbiorach
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Ks. W³odzimierz Laskowski by³ aresztowany 15 V 1940 w Lwówku i st¹d
przewieziony do Fortu VII w Poznaniu, gdzie w ci¹gu siedmiu dni mê¿nie znosi³
znane szykany i przeœladowania podówczas tam stosowane. W dniu 22 maja
wywieziony zosta³ transportem (oko³o 1000 osób) do Dachau. Tutaj w Dachau
zawsze pe³en najlepszych nadziei, krzepi³ nasze m³ode serca i podtrzymywa³
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nas na duchu. Ju¿ w Dachau, z powodu swej okaza³ej tuszy, œci¹ga³ na siebie
uwagê SS-manów i personelu blokowego, którzy, gdzie tylko mogli, dokuczali
mu, np. zmuszaj¹c go za najmniejsze, niebaczne wykroczenia do robienia
przysiadów, daj¹cych siê mocno we znaki jego i tak ju¿ s³abemu sercu. W dniu
2 sierpnia tego¿ roku przewieziony zosta³ razem z innymi ksiê¿mi do obozu w
Gusen. Zawsze pe³en jeszcze najlepszych myœli, nie spodziewa³ siê, i¿ niezad³ugo
Bóg powo³a go do swej chwa³y. Bo oto w œrodê, dnia 7 sierpnia 1940 r., zgin¹³
œmierci¹ prawdziwie mêczeñsk¹. 

Ju¿ rano, jak gdyby w przewidywaniu tego, co go czeka, czu³ siê niezbyt
dobrze, by³ jakiœ niespokojny, nawet nie móg³ wypiæ kubka zupy, która sta-
nowi³a nasz¹ porcjê œniadaniow¹. Po rannym apelu, tak jak wszyscy, ks. La-
skowski wyruszy³ do pracy. Praca jego polega³a na tym, ¿e nosi³ kamienie
z górnego kamienio³omu zw. Kastenhofen do bêd¹cego w budowie obozu.
Schodz¹c z góry, zwróci³ na siebie uwagê cz³onków SS i kapo, którzy rekru-
towali siê z zawodowych przestêpców. Zapytano go, czy jest ksiêdzem. Na
to ks. Laskowski, poniewa¿ nigdy nie zapiera³ siê swej godnoœci kap³añskiej
– nawet przed zbrodniarzami, da³ odpowiedŸ twierdz¹c¹. Wtedy rozpoczê-
³a siê orgia. Zaprowadzono ks. Laskowskiego do szopy i tam w obecnoœci es-
esmanów dwaj kapo, jako oprawcy, przyst¹pili do dzie³a. Bito ks. Laskowski-
ego po twarzy, kopano, a w koñcu, poniewa¿ cierpliwie wszystko znosi³,
przewrócono go na ziemiê i nad le¿¹cym dalej siê znêcano w okrutny spo-
sób. Mianowicie wœród szatañskiego œmiechu esesmanów, jeden z opraw-
ców wszed³ nogami na ks. Laskowskiego i rozpocz¹³ na nim swój diabelski
taniec, depcz¹c nogami i skacz¹c po brzuchu, piersiach, g³owie tak d³ugo,
dopóki ks. Laskowski nie straci³ przytomnoœci. Wtedy zawo³ano trzech ksiê-
¿y: o. dra Czymbora franciszkanina, ks. Rawskiego W³adys³awa i ks. Walko-
wiaka Ludwika, którym kazano odnieœæ ks. Laskowskiego do szpitala obozo-
wego. Gdy go znoszono z góry, zobaczy³ ten smutny pochód inny kapo, któ-
ry na widok, i¿ a¿ trzech ludzi niesie jednego cz³owieka, kaza³ im przystan¹æ
i rykiem nieludzkim domaga³ siê, aby ks. Laskowskiego postawiono na nogi
i aby sam szed³. Ksiê¿a wykonali jego rozkaz, ale có¿, kiedy ks. Laskowski
nieprzytomny nie móg³ sam wstaæ. To doprowadzi³o go do jeszcze wiêkszej
wœciek³oœci i spowodowa³o, i¿ rzuci³ siê na ks. Laskowskiego i drewnian¹ pa³-
k¹ zacz¹³ go na nowo ok³adaæ. Po pewnym czasie wy³adowawszy swoj¹
wœciek³oœæ, pozwoli³, ¿e wspomniani ksiê¿a dalej ponieœli ks. Laskowskiego.
W drodze, gdy go tak niesiono, ks. Laskowski na chwilê odzyska³ przytom-
noœæ i na zapytanie ks. Kawskiego, za co go pobito, wyzna³, i¿ za to, ¿e jest
ksiêdzem. Nastêpnie wyspowiada³ siê jeszcze i podczas ostatniej absolucji,
udzielonej mu przez ks. Kawskiego, gor¹co siê modli³, po czym znowu stra-
ci³ przytomnoœæ. Gdy byli ju¿ na miejscu ko³o szpitala obozowego, kapo te-
go¿ szpitala kaza³ po³o¿yæ ks. Laskowskiego na ziemi, wzi¹³ drewnian¹ pa³-
kê i nowymi razami przypieczêtowa³ dzie³o. Po czym oœwiadczy³ ksiê¿om, i¿
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B³ogos³awiony ks. W³odzimierz  Laskowski



na razie nie mo¿e pacjenta przyj¹æ do szpitala, gdy¿ ten¿e pacjent – aby za-
doœæuczyniæ niemieckiej biurokracji – musi byæ obecny na po³udniowym ape-
lu. Wtedy, poniewa¿ zbli¿a³a siê godzina 12, przeniesiono ks. Laskowskiego
na plac apelowy. Dziœ jeszcze mam przed oczyma ten straszny widok: ks. La-
skowski nieprzytomny le¿y na kamieniach, okrwawiony, opuchniêty, z wy-
krzywion¹ od kopniêæ twarz¹, i majaczy. Co chwila z jego ust wydobywaj¹
siê westchnienia: O Jezu, Jezu.. Dra¿ni³o to jeszcze jednego z cz³onków SS,
który podszed³ do le¿¹cego, nieprzytomnego ks. Laskowskiego i z min¹ bo-
hatera, nowymi kopniakami ukoronowa³ szatañskie dzie³o. Apel w tej chwi-
li skoñczony, koledzy bior¹ ks. Laskowskiego na ramiona i odnosz¹ do szpita-
la, gdzie te¿ nied³ugo, bo o godz. 1.15 w po³udnie w dniu 7 sierpnia 1940  r.,
odda³ sw¹ umêczon¹ duszê Bogu. Na wieœæ o tym, ka¿dy z nas orzek³, ¿e
umar³ prawdziwy mêczennik...

Po œmierci s³awa jego mêczeñstwa rozchodzi³a siê po ca³ym obozie w Gusen, a póŸ-
niej tak¿e obozie koncentracyjnym w Dachau. Wœród wspó³wiêŸniów kap³anów pano-
wa³a opinia, ¿e umar³ œwiêty kap³an-mêczennik. Ta opinia jest równie¿ ¿ywa w parafii,
w której ks. Laskowski pracowa³.

Cokolwiek siê stanie ju¿ was nie zostawiê...
Po zajêciu przez Niemców Opalenicy, gdy psychoza strachu ogarnê³a ca³¹ ludnoœæ

miasteczka, miêdzy innymi i miejscowy proboszcz ks. Teodor Zimoch przez dwie no-
ce ukrywa³ siê u rodziny Szulców. W tym czasie nieliczna gromadka opaleniczan, któ-
ra pozosta³a w mieœcie, gromadzi³a siê przy koœciele od strony rynku, pod zewnêtrz-
nym obrazem „Zdjêcie z krzy¿a”, modl¹c siê pod przewodnictwem kleryka Edwarda
Staszewskiego. Gdy ks. Zimoch powróci³ „... otworzy³ koœció³ i ze ³zami w oczach rze-
ki do tej garstki wiernych: „Cokolwiek siê stanie, ju¿ was nie zostawiê. I s³owa dotrzy-
ma³”. 

Przysz³y proboszcz opalenicki urodzi³ siê 28 paŸdziernika 1893 roku w Kêpnie. Po
odbyciu studiów seminaryjnych przyj¹³ 5 kwietnia 1919 roku œwiêcenia kap³añskie. Je-
go pierwsz¹ placówk¹ pracy duszpasterskiej by³ Stêszew, gdzie przez rok pe³ni³ obo-
wi¹zki wikariusza u boku ksiêdza spo³ecznika Stefana Suchowiaka. Od roku 1920
przez siedem lat pomaga³ w pracy duszpasterskiej proboszczowi bukowskiemu ks. ka-
nonikowi Stanis³awowi Niziñskiemu. W Buku przebywa³ do roku 1927 – wówczas to
rozpocz¹³ samodzieln¹ pracê duszpastersk¹ jako administrator parafii Wszystkich
Œwiêtych w Chludowie, w dekanacie szamotulskim. Proboszczem w Opalenicy zosta³
w 1936 roku, po œmierci ks. dziekana Mieczys³awa Chudziñskiego. W Opalenicy,
obok duszpasterskiej, zajmowa³ siê tak¿e dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹. Miêdzy innymi pod-
czas wyborów do Rady Miejskiej w 1939 roku popar³ kandydatów zwi¹zanych z en-
decj¹, której by³ zdeklarowanym zwolennikiem. Czêœæ parafian, zw³aszcza tych ubo¿-
szych i lewicuj¹cych, zarzuca³a mu zbytni materializm. Po wybuchu wojny wszed³
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w sk³ad opalenickiego Komitetu Bezpieczeñstwa, który zajmowa³ siê g³ównie sprawa-
mi aprowizacyjnymi oraz utrzymaniem porz¹dku w mieœcie.Jesieni¹ 1939 roku kilka-
krotnie by³ przetrzymywany jako zak³adnik. Wyw³aszczonym i wywo¿onym na wy-
siedlenie parafianom udziela³, w miarê ówczesnych mo¿liwoœci, duchowego wsparcia.

W swym krótkim, bo zaledwie czteroletnim duszpasterzowaniu w Opaleni-
cy wykaza³ siê sumienn¹ i gorliw¹ prac¹ w wype³nianiu obowi¹zków kap³añ-
skich. Uwra¿liwionym by³ szczególnie na punktualnoœæ swych parafian w uczest-
niczeniu we mszy œw. Podkreœla³ czêsto, ¿e spóŸnianie jest cech¹ ludzi Ÿle wy-
chowanych. Ks. proboszcz Zimoch sta³ siê sol¹ w oku niemieckich w³adz, od sa-
mego pocz¹tku zosta³ skazany na ró¿ne przykroœci i groŸby tak, ¿e nie czu³ siê
bezpieczny ani w dzieñ, ani w nocy. Taki stan rzeczy trwa³ przez ca³y czas, wiêc
kierowanie parafi¹ i pe³nienie obowi¹zków duszpasterskich napotyka³o na du-
¿e trudnoœci. Pewnego dnia otrzyma³ polecenie, aby usun¹³ pomnik Najœwiêt-
szego Serca Jezusowego, stoj¹cy tu¿ przy magistracie. Nie uczyni³ tego mówi¹c:
Ja nie postawi³em tego pomnika i nie do³o¿ê rêki do jego usuniêcia. Ks. Zimoch
spodziewa³ siê aresztowania – w jego przeddzieñ by³ siê po¿egnaæ z rodzinami
Straburzyñskich i Echaustów. Jednak nie uciek³, parafian nie zostawi³. (W³ady-
s³awa Gmerek, Dorota Echaust).
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Ks. Teodor Zimoch, proboszcz

opalenicki (1893-1940, Gusen)



Opalenicki proboszcz aresztowany zosta³ 15 marca 1940 roku w zakrystii, po od-
prawieniu mszy œw. Pocz¹tkowo osadzony zosta³ w klasztorze w Lubiniu. Nastêpnie
przewieziony zosta³ do Fortu VII w Poznaniu, a stamt¹d do obozu koncentracyjnego –
najpierw do Dachau (24 maja 1940 r.), a nastêpnie do Gusen, gdzie otrzyma³ numer
obozowy 11391.

2 sierpnia 1940 roku ks. Teodor rozpocz¹³ w Gusen swoj¹ ostatni¹ ¿y-
ciow¹ wêdrówkê, prawdziw¹ drogê na Golgotê. Trzyma³ siê dzielnie, no-
sz¹c kamienie do obozu. Zmog³y go biegunka i twardy, wycieñczaj¹cy orga-
nizm tryb ¿ycia. Zmar³ 29 listopada 1940 roku, podczas wieczornego ape-
lu, le¿¹c na ziemi. Œmieræ swoj¹ przepowiedzia³ mi na dwa tygodnie wcze-
œniej.... (ks. Teodor Pilarczyk).

Narazi³ siê pogañskim Prusakom...
Po œmierci ks. Hipolita Jurka, o którym pisaliœmy na ³amach „Przegl¹du

Nowotomyskiego” (nr 4 z 2007 r.), probostwo wytomyskie obj¹³ w 1928 roku ks.
Kazimierz Echaust. Urodzony 22 stycznia 1871 roku, w chwili aresztowania mia³ 70 lat.
Ks. Stanis³aw Tyszer, przed wybuchem wojny wikary w Zb¹szyniu i proboszcz w
Miedzichowie, który prze¿y³ piek³o obozów w Gusen i Dachau, tak wspomina³ swego
wytomyskiego konfratra: 
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Wizytacja parafii Wytomyœl przez biskupa Walentego Dymka dnia 11 czerwca 1938 r. 
Od lewej: proboszcz wytomyski ks. Kazimierz Echaust (1871-1941, Dachau), 

ks. W³odzimierz Laskowski (1886-1940, Gusen), ks. bp Walenty Dymek. Fot. ze zbiorów Jana B¹belka



Po przybyciu do Wytomyœla pocz¹tkowo patrzono niechêtnie na starego
ju¿ proboszcza, który bardzo szybko pozyska³ sobie serca wszystkich. Jako
drugi asesor dekanalny cieszy³ siê szczer¹ sympati¹ ksiê¿y kondekanalnych, by³
ulubionym ich spowiednikiem, a chocia¿ senior, by³ szczególnie przyjacielem
wikariuszy. Na urocze probostwo corocznie zaprasza³ kleryków na wakacje,
by, jak siê wyra¿a³, wœród m³odych zbyt wczeœnie siê nie zestarzeæ. Zawsze
weso³y i przystêpny, budowa³ sw¹ pobo¿noœci¹ i wiedz¹. Tygodnie pobytu na
probostwie w Wytomyœlu by³y dla ka¿dego kleryka najmilsz¹ szko³¹. Po
wybuchu wojny zostaje zim¹ 1940 r. wyrzucony ze swego probostwa. By nie
opuœciæ swoich owieczek, zamieszkuje wraz ze sw¹ siostr¹ w skromnym
mieszkaniu u jednego z mniejszych gospodarzy i prowadzi dalej sw¹ zbo¿n¹
pracê. Tym narazi³ siê pogañskim Prusakom, którzy nie zwa¿aj¹c na jego wiek
(70 lat) oraz zupe³nie podniszczone zdrowie, aresztowali go w paŸdzierniku
1941 roku i z ogólnym transportem ksiê¿y przywieŸli do Dachau. Tu odarty z
odzienia, odziany tylko w liche drelichy, bez czapki, bez skarpet, staæ musi
godzinami na placu apelowym w zimne ranki i wieczory listopadowe ze
œniegiem. Pewnego razu — pamiêtam — wraca z apelu, trzês¹c siê ca³y z zimna,
z rêkawiczkami w rêce. Na zapytanie, dlaczego nie wdzieje rêkawic,
odpowiada: «Toæ niepodobna chodziæ w rêkawiczkach a boso i bez czapki.>>
Uœmiechn¹³ siê przy tym dobrotliwie, a gdy zaofiarowa³em mu czapkê,
wzbrania³ siê pocz¹tkowo, mówi¹c, ¿e mo¿e komu innemu jest potrzebniejsza.
Mimo strasznego œcisku i krzyku personelu blokowego nie traci wrodzonej
sobie pogody ducha, zadowolony, «¿e mo¿e to liche jedzenie obozowe bêdzie
dobre na jego chory ¿o³¹dek.>>. Niestety, ju¿ po kilkunastu dniach dosta³
strasznych boleœci wewnêtrznych, zmieni³ siê nie do niepoznania, a
odprowadzony do rewiru, ju¿ po dwóch dniach — 19 XI 1941 roku — zmar³.

Okupacyjne losy pozosta³ych proboszczów
W obawie przed represjami opuœci³ parafiê i uda³ siê do rodzinnego

Inowroc³awia ks. Antoni Koz³owicz, proboszcz w Bukowcu. ¯ycia jednak nie
uratowa³, bowiem zosta³ rozstrzelany w niewyjaœnionych do koñca okolicznoœciach
8 wrzeœnia (podawane s¹ te¿ daty 2 i 12 wrzeœnia) w Inowroc³awiu. 

Administracjê nad opuszczon¹ parafi¹ obj¹³ ks. Jarogniew Preiss. Aresztowany
zosta³ 6 paŸdziernika 1941 roku i przewieziony do Fortu VII w Poznaniu. Tu
doznawa³ szczególnych szykan ze strony niemieckich dozorców. 30 paŸdziernika,
wraz z innymi kap³anami, przewieziony zosta³ do Dachau i otrzyma³ numer
obozowy 28440. Zmar³ 27 wrzeœnia 1942 roku. Jeden ze wspó³wiêŸniów napisa³ :

Znamionowa³a go równowaga, spokój, nawet pogoda, a nade wszystko
optymizm. Ten ostatni stanowi³ jego wybitny rys duchowoœci i charakteru.
Mimo ci¹g³ego chorowania, mimo s³abn¹cych si³ fizycznych, mimo udrêczeñ
ze strony blokowego i izbowego, nie zauwa¿y³em rozgoryczenia,
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narzekania, winowania innych jako sprawców jego po³o¿enia i cierpieñ! Ni-
gdy nie s³ysza³em wyra¿enia: „z³y los” albo „tak jest przeznaczone” lub
„tak musi byæ.” Na narzekania ze strony innych zwyk³ mawiaæ: „Bóg widzi
i wie, powinniœmy siê zgadzaæ z Jego wol¹. Jesieni¹ zachorowa³ powa¿niej.
Odczuwa³ ból w bokach, plecach, p³ucach. Strawiony d³ugotrwa³¹ gor¹cz-
k¹, os³abiony do ostatecznoœci, wycieñczony g³odem, umar³ spokojnie. Zo-
stawi³ pamiêæ cz³owieka bardzo zrównowa¿onego, spokojnego, mi³ego
w po¿yciu, ofiarnego w pracy, kole¿eñskiego wobec otoczenia, wyznaj¹ce-
go piêkne i mocne zasady ¿yciowe i postêpuj¹cego wed³ug nich konse-
kwentnie.

Z pocz¹tkiem wojny opuœci³ sw¹ parafiê tak¿e proboszcz michorzewski ks. Józef
Starczewski. Proboszczem by³ tu od roku 1932. Zajmowa³ siê  - obok
duszpasterskiej – spo³eczn¹ dzia³alnoœci¹ m.in. pe³ni³ obowi¹zki prezesa
michorzewskiego kó³ka rolniczego, które w roku 1937 liczy³o 45 cz³onków, by³ te¿
cz³onkiem zarz¹du powiatowych struktur tej organizacji. 

Obawia³ siê represji, bowiem miejscowi Niemcy oskar¿ali go o to, i¿ przyczyni³
siê do zamkniêcia szko³y niemieckiej w swojej parafii. Ukrywa³ siê w Poznaniu, pra-
cowa³ jako stró¿ domowy. W kwietniu 1941 roku zosta³ – na pogrzebie swego zna-
jomego – rozpoznany i aresztowany. Uwiêziony pocz¹tkowo w Forcie VII w Pozna-
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Proboszczowie bukowieccy: z lewej ks. Antoni Koz³owicz   (1886-1939, rozstrzelany),
z prawej ks. Jarogniew Preiss (1910-1942, Dachau) 
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niu, od 16 sierpnia 1941 roku osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau,
otrzyma³ nr obozowy 26942. Zmar³ 8 czerwca 1942 roku. Œwiadek jego œmierci
zapisa³:

Dnia 16 sierpnia 1941 roku przyje¿d¿a do Dachau. Cierpi straszny g³ód,
albowiem ma³e i liche porcje wy¿ywienia obozowego nie wystarczaj¹ dla je-
go silnego organizmu. Przy tym musi ciê¿ko pracowaæ, bo jest silnej budo-
wy i wysokiego wzrostu. Przez zimê 1914/42 stale taczk¹ wywozi œnieg.
Przy tym ubrany niewystarczaj¹co, w liche drelichy i marne patyny. Pod-
upada coraz bardziej. Dotkliwie daje mu siê we znaki Wielki Tydzieñ 1942
r., kiedy na polskich ksiê¿y na³o¿ono specjalne karne æwiczenia i szykany
wszelkiego rodzaju. Myœl¹ czêsto wraca³ do swej parafii. Mówi³ o niej wiele
i chêtnie, modli³ siê za swych parafian i rodzinê wysiedlon¹ i rozproszon¹ po
ca³ej Polsce. Puchn¹ mu coraz bardziej nogi i rêce. Otwieraj¹ siê ropiej¹ce
rany. Dostaje zaka¿enia krwi i umiera.

Proboszcz nowotomyski od 1932 roku, ks. Stanis³aw Kostka Æwiejkowski,
aresztowany zosta³ 6 paŸdziernika 1941 roku. Osadzony w Dachau, otrzyma³ nr
obozowy 28253. Zmar³ 23 wrzeœnia 1942 roku. 
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M³odych Polek - Nowy Tomyœl  29 maja 1933 r.  Fot. ze zbiorów Zofii Kaczmarek



Podobny los sta³ siê udzia³em ks. Stanis³awa Teodora Wyrwickiego. Probosz-
czem w Dakowach Mokrych zosta³ na rok przed wybuchem wojny. Mimo krótkie-
go pobytu w parafii powierzono mu obowi¹zki prezesa miejscowego kó³ka rolnicze-
go i powo³ano w sk³ad zarz¹du Banku Ludowego w Dakowach Mokrych. Areszto-
wany 7 paŸdziernika 1941 roku trafi³ – jak i inni ksiê¿a – najpierw do Fortu VII
w Poznaniu, a nastêpnie do Dachau. Tu otrzyma³ nr obozowy 28256. 

Zmar³ 23 lipca 1942 roku, a wspó³wiêzieñ, ks. Leonard Gierczyñski, wspomina-
j¹c ks. Wyrwickiego, napisa³ m. in.:

Za³ama³ siê psychicznie, wskutek czego zosta³ przez niemieckich pielê-
gniarzy umieszczony w izbie okratowanej, przeznaczonej dla nerwowo
chorych. Chorowa³ na biegunkê, nie chcia³ przyjmowaæ pokarmu. Zmar³
wskutek braku nale¿ytej opieki i os³abienia.

Spoœród wymienionych w tabeli dwunastu ksiê¿y – proboszczów, czterech mimo re-
presji, prze¿y³o wojnê. WiêŸniami obozów koncentracyjnych byli tak¿e ks. Stanis³aw Ty-
szer i ks. Bogdan W¹sowicz.

Pierwszy z wymienionych ksiê¿y od 1937 roku by³ proboszczem niedawno – bo za-
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Proboszcz dakowski ks. Stanis³aw Teodor Wyrwicki ( (1900 - 1942, Dachau) 



ledwie przed dziesiêciu laty – erygowanej parafii w Miedzichowie. Aresztowany zosta³
27 marca 1940 roku. By³ wiêŸniem obozu koncentracyjnego w Gusen, a nastêpnie
w Dachau (nr obozowy 21973). Po wojnie by³ d³ugoletnim proboszczem parafii w Lu-
togniewie, kanonikiem kapitu³y kolegiackiej w Poznaniu. 

Opuszczon¹ przez ks. Józefa Starczewskiego parafiê michorzewsk¹ oddano w admi-
nistracjê ks. Bogdanowi W¹sowiczowi, urodzonemu 9 wrzeœnia 1907 roku w Buku.
Nowy proboszcz aresztowany zosta³ 15 maja 1940 roku. Pocz¹tkowo przebywa³
w obozie w Dachau, nastêpnie przez kilka miesiêcy w Gusen i od 8 grudnia 1940 do wy-
zwolenia ponownie w Dachau. Mia³ numer obozowy 21953. Po wyzwoleniu wróci³ do
Michorzewa i by³ tu przez d³ugie lata proboszczem.

Proboszczem zb¹szyñskim w chwili wybuchu wojny by³ ks. Jan Œciesiñski, poprzed-
nio m. in. od 1 stycznia 1917 roku wikariusz w nowotomyskim koœciele. W roku 1936
zosta³ proboszczem parafii zb¹szyñskiej. Tu m. in. gorliwie zajmowa³ siê Akcj¹ Katolick¹,
by³ asystentem koœcielnym Okrêgu Zb¹szyñskiego Katolickiego Stowarzyszenia M³o-
dzie¿y Mêskiej. W latach 1936 – 1939 by³ redaktorem „Tygodnika Parafii Zb¹szyñ-
skiej”. Krótko przed wybuchem wojny opuœci³ Zb¹szyñ, powróci³ tu jednak najprawdo-
podobniej na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika 1939 roku. Na prze³omie lutego i mar-
ca zosta³ ostrze¿ony, ¿e grozi mu aresztowanie. Wyjecha³ wówczas do Warszawy, gdzie
pomaga³ w pracy duszpasterskiej w koœciele œw. Anny. Ze sk¹pych przekazów Ÿród³o-
wych wiadomo te¿, ¿e dzia³a³ w tajnym nauczaniu. Tak wiêc, podobnie jak inni wielko-
polscy ksiê¿a, którzy wyjechali do Generalnego Gubernatorstwa, zatrudni³ siê
w s³u¿bie duszpasterskiej na terenie tamtejszych diecezji. Wk³ad wysiedlonych ksiê-
¿y do ruchu oporu i dzia³alnoœci w tajnym nauczaniu by³ istotny, lecz te formy dzia-
³alnoœci nie zosta³y dot¹d naukowo zbadane i opisane.

O wojennych losach ks. Edwarda Karwatki (1892-1971), od roku 1932 pro-
boszcza w Brodach, wiemy do tej pory tylko tyle, ¿e pracowa³ jako urzêdnik w Gro-
dzisku Wlkp. Po wojnie, od grudnia 1946 roku, otrzyma³ administracjê koœcio³a pa-
rafialnego w Œremie, gdzie pracowa³ przez 24 lata, do czasu przejœcia na emeryturê.

„Nie dajmy zgin¹æ ofiarom...”
Prezentowane informacje stanowi¹ czêœæ wiêkszej, ci¹gle jeszcze przygotowywanej

i dopracowywanej ca³oœci. Przedmiotem zainteresowania autora s¹ ksiê¿a zwi¹zani uro-
dzeniem lub dzia³alnoœci¹ duszpastersk¹ z powiatem nowotomyskim w jego dzisiejszych
granicach. Efektem dociekañ ma byæ – w zamierzeniach autora – ksi¹¿ka pod tytu³em:
„Nie dajmy zgin¹æ ofiarom.... Nowotomyscy ksiê¿a zamordowani i represjonowani w la-
tach 1939 – 1945”. Formu³a, forma i cel publikacji ma byæ zbie¿na z t¹, która poœwiêco-
na zosta³a ofiarom zbrodni katyñskiej, autorstwa Zdzis³awa Koœciañskiego.

Opracowanie sk³adaæ siê bêdzie z czterech zasadniczych czêœci:
1. Martyrologia duchowieñstwa katolickiego archidiecezji poznañskiej w latach

1939 – 1945; ze szczególnym uwzglêdnieniem powiatu nowotomyskiego.
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2. Biogramy ksiê¿y urodzonych lub czynnych duszpastersko na terenie powiatu no-
wotomyskiego przed wybuchem II wojny œwiatowej, którzy stracili ¿ycie w wyni-
ku niemieckich represji.

3. Represjonowani kap³ani (kilkudziesiêciu) dzia³aj¹cy na terenie powiatu przed wy-
buchem wojny, którzy prze¿yli wojnê.

4. Okupacyjne losy ksiê¿y pracuj¹cych w parafiach powiatu w latach powojennych
(m. in. ksiê¿y Micha³a Kosickiego, Teofila Dalsa, Kazimierza Heruda, Stanis³awa
Stefaniaka, Leonarda Gierczyñskiego). 

Czy i kiedy publikacja ta uka¿e siê drukiem trudno powiedzieæ. ¯yjemy bowiem
w czasach, kiedy ³atwiej znaleŸæ autora, który poœwiêci kilka lat na ¿mudnie prace badaw-
cze, ni¿ stosunkowo niewielk¹ kwotê w bud¿ecie, by ocaliæ od zapomnienia przesz³oœæ
i nie daæ zgin¹æ ofiarom.

... nie przestajmy czciæ œwiêtoœci swoje...
Na koniec raz jeszcze przywo³am ks. Ludwika Bielerzewskiego i jego wielokrotnie

powtarzane s³owa:

Trzeba nam ka¿dego dnia æwiczyæ siê w umiejêtnoœci dostrzegania do-
bra i piêkna w ¿yciu i w bliŸnich, a z³a w sobie; trzeba abyœmy to dostrze¿o-
ne dobro wch³aniali w siebie. Je¿eli spotykaj¹ nas zawody, to mo¿e dlatego,
¿e szukaliœmy winy, czy przyczyny naszych b³êdów w bliŸnich, a nie w nas
samych.

Bêd¹c wspó³autorem „S³ownika ksiê¿y spo³eczników w Wielkopolsce” mia³em
szczêœcie kilkakrotnie spotkaæ siê z przywo³anym wczeœniej ks. Ludwikiem Bielerzew-
skim, który dzia³aj¹c w Komisji Teologicznej Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Na-
uk nie tylko ¿ywo interesowa³ siê postêpem prac, ale wspar³ równie¿ finansowo tê publi-
kacjê. Odwiedza³ Opalenicê, by³ m. in. goœciem drukarni Opalgraf, ubrany jak zawsze
w nieskaziteln¹ czerñ, aby zobaczyæ „ciep³e” jeszcze arkusze drukowanego s³ownika.
Perfekcjonista, surowy, jednak przede wszystkim dla siebie, ze zrozumieniem potrakto-
wa³ drobne uchybienia, pod warunkiem oczywiœcie, ¿e zostan¹ usuniête.

Kilkakrotnie goœci³em w jego mieszkaniu przy ul. Stolarskiej. Z du¿ym zainteresowa-
niem s³ucha³em jego opowieœci o warunkach obozowej gehenny. Mówi³ jednak o innych,
najmniej o sobie. Ks. Ludwik przez wiele lat pe³ni³ obowi¹zki dyrektora Ksiêgarni œw.
Wojciecha, a jego du¿ym, chyba najwiêkszym, sukcesem by³o ponowne uruchomienie,
w trudnych ówczesnych warunkach, zak³adu poligraficznego. Z racji mojej drukarsko-
-wydawniczej profesji tematów do rozmów nie brakowa³o. Najczêœciej jednak ks. Lu-
dwik mówi³, a ja – z wielkim dla siebie po¿ytkiem – s³ucha³em. Miêdzy innymi wiersza
Adama Asnyka, „Miejmy nadziejê”, wpisanego w kontekst obozowych prze¿yæ:
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... Lecz nie przestajmy czciæ œwiêtoœci swoje
I przechowywaæ idea³ów czystoœæ;
Do nas nale¿y daæ im moc i zbrojê,
By z kraju marzeñ przesz³y w rzeczywistoœæ.

Jemu to zawdziêczam zainteresowanie postaci¹ i dzia³alnoœci¹ arcybiskupa Floriana
Stablewskiego, twórcy m. in. „Przewodnika Katolickiego”, u którego najbardziej ceni³
„cichy patriotyzm”. Mówi³ te¿, ¿e ostatnimi s³owami, które przed egzekucj¹ wypowie-
dzia³ Hans Frank, jeden z przywódców III Rzeszy, w latach 1939-1945 generalny guber-
nator okupowanych ziem polskich (Generalne Gubernatorstwo), by³y s³owa: „Chryste,
przebacz”. Podczas ostatniego spotkania mówi³ m in. o Zygmuncie Krasiñskim, szczegól-
nie o niepodleg³oœciowym przes³aniu „Irydiona”, a tak¿e o znaczeniu i g³êbi s³ów „Gali-
laee, vicisti!” z „Nie-Boskiej komedii”. U Krasiñskiego ceni³ nade wszystko jego profe-
tyczne refleksje dotycz¹ce przysz³oœci narodu polskiego, a tak¿e jego wizjonersk¹, anty-
komunistyczn¹ publicystykê. Wszystko to by³o dla mnie inspiracj¹ do dalszych przemy-
œleñ, do stawiania kolejnych - w³asnych ju¿ - pytañ i prób szukania odpowiedzi... Sprawi-
³o te¿, ¿e „zwyciêskiego Galilejczyka” w³¹czy³em do tytu³u opracowania o martyroligii
nowotomyskich duszpasterzy.

•RÓD£A:

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu: 

KA - Akta Kurii Arcybiskupiej - Personalia 

OK - Materia³y do dziejów Archidiecezji w czasie okupacji 

M. Kasprzycki, Duchowieñstwo Archidiecezji Poznañskiej w latach okupacji hitlerowskiej
1939-1945, Poznañ 1983 (maszynopis)

Archiwum Pañstwowe w Poznaniu

Zespó³ akt Naczelnego Prezesa Prowincji Poznañskiej sygn. 6275, f. 472-475 (Zacher do
Naczelnego Prezesa Prowincji Poznañskiej, pismo z dnia 23 X 1900 roku).

Relacje i wspomnienia ze zbiorów autora

•ród³a drukowane:

L. Bielerzewski, Ksi¹dz nie zostaje sam, Wroc³aw 1993

W. Jacewicz, J. Woœ, Martyrologium polskiego duchowieñstwa rzymskokatolickiego pod
okupacj¹ hitlerowsk¹ w latach 1939 - 1945, z. III, Warszawa 1978

„Miesiêcznik Koœcielny Archidiecezji Poznañskiej“ 1946-1952, 1957 - 2011

„Rocznik Archidiecezji Poznañskiej i GnieŸnieñskiej“  1929-1932, 1934, 1938

Wspomnienia o niektórych kap³anach Archidiecezji Poznañskiej, którzy ponieœli mêczeñsk¹
œmieræ w hitlerowskich obozach zag³ady, „Miesiêcznik Koœcielny Archidiecezji
Poznañskiej“ R. 1984

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI



OPRACOWANIA:

Z. Duda, Parafia opalenicka w latach okupacji hitlerowskiej, Opalenica 1986

W. Marzêcki, Z dziejów parafii dakowskiej, Dakowy Mokre 2001

J. Domaga³a, Ci, którzy przeszli przez Dachau, Warszawa 1957

Z. Fija³kowski, Koœció³ katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej,
Warszawa 1983

Ks. R. Gintrowicz, S³uga Bo¿y ks. W³odzimierz Laskowski, w: Mêczennicy za wiarê 1939-
1945. Duchowni i œwieccy ziem polskich, którzy przeœladowani przez nazizm hitlerowski
dali Chrystusowi ofiar¹ ¿ycia œwiadectwo mi³oœci, Gniezno 1996.

D. Ledworowska, B³ogos³awiony ks. W³odzimierz Laskowski. Proboszcz i mêczennik, Poznañ
2008.

E. Malak , Klechy w obozie œmierci, Londyn 1961

W. Swoboda,  Ks. W³odzimierz Laskowski, „Miesiêcznik Koœcielny Archidiecezji Poznañskiej“
1987, nr 5, s. 150-151 

K. Œmigiel, Martyrologium narodu i Koœcio³a (1939-1945), w: Historia Koœcio³a w Polsce, t. 2,
cz. 2, Poznañ - Warszawa, 1979

H. Szatkowski, Echaust Kazimierz (1871-1941), proboszcz w Wytomyœlu, w: Ksiê¿a
spo³ecznicy w Wielkopolsce. S³ownik biograficzny, t. 1, Gniezno1992

H. Szatkowski, Œciesiñski Jan (1881-1976), proboszcz w Zb¹szyniu, dziekan wolsztyñski,  w:
Ksiê¿a spo³ecznicy w Wielkopolsce. S³ownik biograficzny, t. 4, Gniezno 2009

J. Sziling, Hitlerowska polityka wobec wyznañ religijnych na ziemiach polskich (z
uwzglêdnieniem problemu eksterminacji) w: Zbrodnie i sprawcy. Ludobójstwo
hitlerowskie przed s¹dem ludzkoœci i historii, pod red. C. Pilichowskiego, Warszawa 1980

Z. Urbañski, Duchowni w Dachau, Kraków 1945

L. Wilczyñski, Martyrologia duchowieñstwa polskiego ziemi wolsztyñskiej, „Poznañskie
Zeszyty Humanistyczne“, tom 7, pod red. Adama Czabañskiego, Poznañ 2006, s. 27-36

B. Wojcieszak [red.], Opalenicki s³ownik biograficzny, t. 1-2, Opalenica 1993-1994

B. Wojcieszak, Cokolwiek siê stanie, ju¿ was nie zostawiê. Ks. proboszcz Teodor Zimoch
(1893-1940), „Echa Opalenickie“ 1994 nr 3

B. Wojcieszak, Za Ojczyznê i wiarê. Wojenne losy ksiê¿y ziemi opalenickiej, „Echa
Opalenickie“ 1988 nr 2
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Aleksandra Tabaczyñska

Dobrze by³o spotkaæ Jarka –
przyjaciele o ¿yciu, pracy i œmierci 
ks. Jaros³awa Piêty 

Czternaœcie lat temu, nieoczekiwanie, w wieku 31 lat zmar³ ks. Jaros³aw Piêta
(1967 – 1998), oratorianin na Œwiêtej Górze w Kongregacji Oratorium œw. Filipa
Neri w Gostyniu. 

Ksi¹dz Jaros³aw pochodzi³ z Bukowca z parafii pw. œw. Marcina. Maturê zda³
w Ni¿szym Seminarium Duchownym Ksiê¿y Zmartwychwstañców w Poznaniu,
a nastêpnie studiowa³ w Seminariach Duchownych w Tarnowie i Poznaniu. Œwiêce-
nia kap³añskie przyj¹³ w 1992 roku w katedrze poznañskiej, z r¹k ks. abpa Jerzego
Stroby, ówczesnego Metropolity Poznañskiego.

Mimo m³odego wieku i bardzo krótkiej dzia³alnoœci duszpasterskiej da³ siê po-
znaæ jako kap³an obdarzony niezwyk³¹ charyzm¹, ca³ym sercem oddany m³odzie¿y.
W 1993 roku zainicjowa³ Festiwal Piosenki Religijnej, który po jego œmierci konty-
nuowali wspó³bracia ze wspólnoty. Kilkudniowe warsztaty i koncerty, organizowa-
ne w sanktuarium na Œwiêtej Górze, przez kilkanaœcie lat wros³y na dobre w pejza¿
Gostynia. Ka¿dego lata soliœci i zespo³y z ca³ej Polski rywalizowali o Grand Prix Fe-
stiwalu, którym by³a statuetka ró¿y z br¹zu – nawi¹zuj¹ca do kwiatu ró¿y, jak¹ trzy-
ma w d³oni Matka Bo¿a w œwiêtogórskim wizerunku. 

17 czerwca 2012 roku, w 20. lecie œwiêceñ kap³añskich, dziêki staraniom buko-
wieckiego proboszcza ks. Marka Celki, wspó³bracia ksiêdza Jaros³awa: superior ks.
Marek Dudek, ks. Jakub Przybylski, ks. Micha³ Kulig oraz ks. kan. Stanis³aw Koza
(diecezja kaliska) poœwiêcili pami¹tkowy kamieñ na cmentarzu parafialnym w Bu-
kowcu. Na uroczystoœci obecni byli przede wszystkim najbli¿si: rodzina, szkolni ko-
ledzy, nauczyciele i s¹siedzi. Przyjaciele.

Ka¿dy z nas pozostawia po sobie wspomnienia w sercach ludzi, których spotka³
na swojej drodze. Sylwetkê pochodz¹cego z Bukowca, i tak drogiego dla wielu ka-
p³ana, mo¿na odtworzyæ z zachowanych w ludzkiej pamiêci obrazów, s³ów i reflek-
sji jego najbli¿szych i przyjació³. 
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Aleksandra Tabaczyñska

Niewiele p³aka³, za to bardzo szybko zacz¹³ siê uœmiechaæ. Niezwykle ³atwo by³o kochaæ Jarka… - tu 3.l etni Jarek
podczas przeja¿d¿ki z Tat¹

Weso³y, radosny, wszêdzie by³o go pe³no - w gronie przedszkolaków; Jarek w górnym  rzêdzie; drugi z prawej



Dzieciñstwo
Bronis³awa i Kazimierz Piêtowie, rodzice 
Jarek urodzi³ siê na wiosnê, na pocz¹tku marca 1967 roku, w Nowym Tomyœlu. By³

naszym pierwszym synem. Ze wzruszeniem wspominamy ten cudowny czas noszenia go
na rêkach i wo¿enia na spacery. Czas prania pieluch, gotowania dzieciêcych obiadków
czy kaszek, wstawania w nocy i oczywiœcie rozpieszczania. Niewiele p³aka³, za to bardzo
szybko zacz¹³ siê uœmiechaæ. 

Nastêpny etap w ¿yciu naszego malucha to okres czytania bajek, wspólnych zabaw
z m³odszym o cztery lata bratem Januszem i rówieœnikami, w koñcu szko³a. Od trzeciej
klasy by³ ministrantem, chêtnie uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecznym szko³y i parafii. Weso³y,
radosny, wszêdzie by³o go pe³no. Aktywny i pe³en energii, ale grzeczny. Niezwykle
³atwo by³o kochaæ Jarka… 

Szko³a Podstawowa w Bukowcu
Lucyna Koñczal – Gnap, nauczycielka jêzyka polskiego 
Œwietnie siê uczy³, mia³ œwiadectwa z paskiem. Bardzo powa¿nie traktowa³ swoje

uczniowskie obowi¹zki. Irytowa³o go wrêcz, gdy inni sobie pob³a¿ali, zapominali o swych
obowi¹zkach lub zwyczajnie siê nie uczyli. Czasem dyscyplinowa³ ca³¹ klasê, na lekcjach
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Aktywny i pe³en energii, ale grzeczny – 7.letni Jarek u stóp obchodz¹cych swe Z³ote  Gody dziadków; po
prawej stronie obok m³odszy brat Janusz, nad nim stoj¹cy rodzice



nie znosi³ rozgardiaszu. By³ chyba ponad wiek œwiadomy tego, po co jest w szkole – to
by³ czas przeznaczony na naukê i nie lubi³ go marnowaæ. W szóstej klasie – oœmioletniej
podstawówki – zwierzy³ mi siê, ¿e chce zostaæ ksiêdzem. To wyznanie wówczas dwuna-
stolatka wywar³o na mnie ogromne wra¿enie… Do dziœ pamiêtam tamt¹ rozmowê. By-
³am œwiadkiem odkrywania przez jednego z moich uczniów jego ¿yciowego powo³ania.
Okaza³o siê nim kap³añstwo. Nie mia³am w¹tpliwoœci, ¿e to jego przeznaczenie, bo ewan-
gelizowa³ ju¿ wtedy w szkole, równie¿ mnie. Instynktownie czu³, ¿e „metodê” ewangeli-
zacji trzeba stosowaæ bardzo indywidualnie, dostosowuj¹c j¹ np. do czyichœ pasji i zainte-
resowañ. Uczy³am jêzyka polskiego, wiêc Jarek czêsto przynosi³ mi, po¿yczone z parafial-
nej zakrystii i kancelarii, niecodzienne wydania np. Pisma œw. lub inne koœcielne starodru-
ki. By³a to koñcówka lat siedemdziesi¹tych i pocz¹tek osiemdziesi¹tych, a wiêc lata kryzy-
sowe i ubogie równie¿ w ksi¹¿ki, a my podziwialiœmy wydawnicze cacka. Uœmiecha³am siê
w duchu. Zdumiewa³o mnie, sk¹d nastoletni Jarek wiedzia³, jakiego „lepu ewangelizacyj-
nego” powinien na mnie u¿yæ. Taki uczeñ zapada w pamiêæ na zawsze. 

Dariusz Stachecki, kolega z klasy
Chodziliœmy do tej samej klasy w Szkole Podstawowej w Bukowcu. Nie siedzieliœmy

w tej samej ³awce. Jarek wola³ byæ bli¿ej tablicy, ja czu³em siê bezpieczniej trochê dalej.
By³ aktywnym uczniem i bardzo uczynnym koleg¹. Podczas nauki w podstawówce
wspólnie pracowaliœmy w samorz¹dzie klasowym.

26 Aleksandra Tabaczyñska

TU I TERAZ

Œwietnie siê uczy³, mia³ œwiadectwa z paskiem. Bardzo powa¿nie traktowa³ swoje  uczniowskie obowi¹zki - Jarek
1.klasista (w górnym rzêdzie drugi z prawej) ze  szkolnymi kolegami i wychowawczyni¹ Miros³aw¹ Stacheck¹



Zapamiêta³em Jarka jako niezwykle sumiennego ucznia. Zawsze przygotowany,
z odrobionymi lekcjami. Czasami dawa³ odpisaæ zadanie domowe, ale najpierw uœwiada-
mia³ kolegom, ¿e to nie³adnie, ¿e nieuczciwie. I co dziwne, nikt z tego nie kpi³, ka¿demu
by³o po prostu g³upio, ¿e znalaz³ siê w takiej sytuacji. Nigdy, absolutnie nigdy nie uczest-
niczy³ w bójkach klasowych.

Gdy postawi³ sobie jakiœ cel, robi³ wszystko, ¿eby go zrealizowaæ. Pamiêtam, ¿e
w szóstej klasie bardzo przyty³ i mêczy³ go ka¿dy wysi³ek fizyczny. Jednak na lekcje WF-
-u chodzi³ chêtnie. Nigdy siê nie miga³. Dla wielu z nas zmor¹ by³y biegi prze³ajowe. Bie-
galiœmy na 1000 i 1600 metrów. Taki dystans by³ dla Jarka nie lada wyzwaniem. Wszy-
scy byliœmy pod wra¿eniem jego ambicji, gdy¿ nigdy nie rezygnowa³. Przybiega³ do mety
mniej wiêcej dwa razy póŸniej ni¿ inni, ale przybiega³. Byli tacy, którzy zmêczeni rezygno-
wali, ale on w swoim tempie dobiega³ do koñca. 

Bardzo mi to imponowa³o. Ta wytrwa³oœæ i determinacja. Potem okres dojrzewania
zrobi³ swoje, Jarek wyskoczy³ w górê i by³ dobrze zbudowanym i najwy¿szym ch³opa-
kiem w klasie. WF nie sprawia³ mu ju¿ problemów, a wola walki z samym sob¹ i wiara,
¿e mo¿na osi¹gn¹æ ka¿dy cel pozosta³y.

Zbli¿yliœmy siê bardziej do siebie w ósmej klasie. Wtedy w³aœnie powiedzia³ o tym, ja-
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k¹ drogê chce wybraæ. Na pocz¹tku siê dziwi³em, bo ogl¹da³y siê za nim dziewczyny.
W Domu Kultury prowadzi³em dyskoteki, na które zagl¹da³ czasami Jarek. Raz, ¿eby
posiedzieæ obok, pos³uchaæ muzyki, po¿artowaæ… czasem, ¿eby potañczyæ. Jednak im
d³u¿ej o tym rozmawialiœmy, tym bardziej siê przekonywa³em, ¿e to jest jego œwiado-
my i dobry wybór. Wszyscy to szanowali i wiedzieli, ¿e obra³ trudn¹ drogê, z któr¹ so-
bie na pewno poradzi.

Powo³anie i dalsza nauka
Bronis³awa i Kazimierz Piêtowie
W lutym 1982 roku przyniós³ nam kartkê z adresem seminarium, który otrzyma³

od ks. proboszcza W³adys³awa Adamczaka. Zamiast liceum ogólnokszta³c¹cego –
Ni¿sze Seminarium Duchowne Ksiê¿y Zmartwychwstañców w Poznaniu. Byliœmy za-
skoczeni, choæ w³aœciwie nie powinniœmy, bo wiele na ten wybór syna wskazywa³o. 

Martwiliœmy siê równie¿ tym, ¿e œwiadectwo dojrza³oœci uzyskane podczas matury
seminaryjnej nie bêdzie uznawane przez w³adze oœwiatowe. Na szczêœcie zmiany spo-
³eczno-polityczne z lat 80. przyczyni³y siê do poprawy sytuacji prawnej Ni¿szych Semi-
nariów Duchownych. W przypadku Ksiê¿y Zmartwychwstañców, w zamian za obo-
wi¹zkow¹ naukê jêzyka rosyjskiego, egzamin dojrza³oœci odbywa³ siê w szkole prowa-
dzonej przez ksiê¿y, przed Pañstwow¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹, a absolwenci mogli
ubiegaæ siê o przyjêcie na wszystkie kierunki studiów.

Serdecznym wsparciem byli dla Jarka nasi bukowieccy kap³ani: ks. dziekan Le-
onard Gierczyñski i ks. proboszcz W³adys³aw Adamczak. Od pocz¹tku otaczali syna
¿arliw¹ modlitw¹ i trosk¹. Na bierzmowaniu Jarek przyj¹³ imiê Leonard. Powierzy³ siê
œwiêtemu, którego imiê nosi³ ks. dziekan Gierczyñski. W tamtych dniach ks. Leonard
by³ w³aœciwie kierownikiem duchowym syna. W czasie nauki w seminarium Ksiê¿y
Zmartwychwstañców czêsto chodzi³ z grupami opalenickimi na piesze pielgrzymki do
Czêstochowy. Opaleniczanie zawsze szli przez Gostyñ, w którym mieli postój. Wcze-
œniej Jarek jeŸdzi³ tam te¿ na rekolekcje dla ministrantów, a jako uczeñ Ni¿szego Semi-
narium sam zabiera³ ministrantów na gostyñskie rekolekcje. Wszystkie jego drogi za-
wsze prowadzi³y do Oratorium œw. Filipa, na Œwiêt¹ Górê. Po maturze zg³osi³ siê do
Filipinów i tam 1 sierpnia 1987 roku rozpocz¹³ nowicjat, a studia 1 paŸdziernika tego
samego roku w Tarnowie. Po trzech latach wszystkich kleryków przeniesiono z Tar-
nowa do Poznania do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Po ukoñczeniu se-
minarium od razu zacz¹³ pracê w „swoim” Gostyniu.

Dariusz Stachecki
Po ukoñczeniu podstawówki ja wybra³em nowotomyskie liceum, a Jarek wyjecha³.

Spotykaliœmy siê w niektóre weekendy w Bukowcu i raz na rekolekcjach w Gostyniu.
Opowiada³ o szkole i o tym, ¿e jest bardzo zadowolony ze swojego wyboru. Rozma-
wialiœmy na ka¿dy temat, o muzyce, o ksi¹¿kach, o tym, co lubimy i o tym, co nas dra¿-
ni, o filozofii i o polityce.
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Po studiach przyjaŸñ pozosta³a. Ja zosta³em nauczycielem, a Jarek ksiêdzem, jed-
nak wiele nas ³¹czy³o, bo ka¿dy z nas lubi³ pracowaæ z m³odzie¿¹. Jarek to kocha³,
a m³odzie¿ lgnê³a do niego, bo potrafi³ s³uchaæ i doradziæ, bo nie wym¹drza³ siê, bo
umia³ siê z nimi bawiæ i modliæ. W ka¿dym znajdowa³ coœ wartoœciowego. Umia³ spra-
wiæ, ¿e ludzie wokó³ niego czuli siê lepsi.

Duszpasterstwo
Bronis³awa i Kazimierz Piêtowie 
Jarek bardzo lubi³ muzykê, ale wykszta³cenia w tym kierunku nie mia³. Prywatnie

uczy³ siê gry na akordeonie, by³ samoukiem w grze na pianinie i flecie prostym.
Gdziekolwiek jecha³ na rekolekcje, zawsze zabiera³ instrument i gra³. Wiernym
bardzo siê to podoba³o. Jako rekolekcjonista jeŸdzi³ po ca³ej Polsce. Tu w okolicy,
w Warszawie, nawet w nadmorskich Cha³upach g³osi³ S³owo Bo¿e. W Warszawie
wyg³aszaj¹c konferencje w parafii na Woli, martwi³ siê, ¿e na pocz¹tku przychodzi³o
ma³o ludzi. Jednak gdy koñczy³, to wiernych by³o tak du¿o, ¿e nie pomieœcili siê
w koœciele i stali na zewn¹trz. Mia³ talent i powo³anie. Koledzy Jarka – ksiê¿a prosili nas
o udostêpnienie notatek czy konspektów do kazañ, ale nic takiego w domu nie by³o.
Nigdy nic nie pisa³, mia³ w sobie tê umiejêtnoœæ. 
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30

TU I TERAZ

Aleksandra Tabaczyñska

Œwiêcenia kap³añskie z r¹k abpa Jerzego Stroby
– Katedra Poznañska; 28 maja 1992 r.



Ks. Robert Klemens, Oratorium œw. Filipa Neri w Gostyniu
Jarek by³ ju¿ po pi¹tym roku seminarium, gdy ja przyszed³em do klasztoru. Znaliœmy

siê z seminarium, ale wiadomo… tych kilka lat ró¿nicy mia³o wtedy znaczenie. Jako
starszy kolega nigdy „nie trzyma³” dystansu, wrêcz przeciwnie. By³ bezpoœredni, otwarty
i lubi³ siê wyg³upiaæ. Po œwiêceniach Jarek na sta³e zamieszka³ na Œwiêtej Górze. Ja z kolei
mia³em roczn¹ przerwê w studiach, podczas której równie¿ przebywa³em i pracowa³em
w sanktuarium. Ten czas by³ wyj¹tkow¹ okazj¹, aby poznaæ siê bli¿ej, bo klerycy
przyje¿d¿aj¹ do klasztoru tylko podczas wakacji. Z racji mojego urlopu
wspó³pracowaliœmy przy wielu rozmaitych przedsiêwziêciach przez ca³y rok. 

Jarek by³ bardzo wziêtym rekolekcjonist¹. Obdarzony prawdziwym talentem
kaznodziejskim, mia³ ³atwoœæ i lekkoœæ s³owa. Do tego mocny g³os. Potrafi³ mówiæ
bardzo dobitnie, lubi³ te¿ œpiewaæ. Szybko zdobywa³ popularnoœæ i zapraszano go na
misje, rekolekcje w ca³ej Polsce. Na kazania bra³ Bazyla – to by³a taka kukie³ka, z któr¹
Jarek rozmawia³, g³osz¹c naukê dla dzieci. Potrafi³ nawi¹zaæ œwietny kontakt zarówno
z dzieæmi, m³odzie¿¹, jak i z doros³ymi, czy wrêcz osobami starszymi. W tym wzglêdzie
by³ absolutnie wielop³aszczyznowy. G³oszenie S³owa Bo¿ego by³o najwa¿niejszym
zadaniem jego kap³añskiego ¿ycia. Mimo m³odego wieku, mówi³o siê o nim: kap³an
charyzmatyczny. Ta cecha czy umiejêtnoœæ nie mog³a braæ siê z doœwiadczenia
¿yciowego, bo umar³ zaledwie po szeœciu latach drogi kap³añskiej. Musia³ mieæ to
w sobie.

Jarek nie by³ jednak chodz¹c¹ ikon¹, mia³ swój charakter i – jak to siê mówi – swoje
nerwy. Nie raz, nie dwa szorstko rozmawialiœmy. Bywa³o, ¿e czasem te¿ ostrzej.
Cz³owieka nie kocha siê przecie¿ za coœ. Jarek mia³ swoje rysy, ale kochaliœmy go mimo
wszystko, tak jak Jarek kocha³ nas – te¿ mimo naszych wad. By³ cz³owiekiem, u którego
ka¿dy mia³ szansê, zawsze szed³ z duchem czasu i by³ w tym nader radosny.

Jarek lubi³ jeœæ. Baaardzo lubi³ jeœæ. Gdy kogoœ ze wspólnoty bra³a chêtka, aby coœ
sobie przek¹siæ, do Jarka mo¿na by³o iœæ „jak w dym”. Zawsze mia³ coœ dobrego do
zjedzenia. Przywozi³ z domu fantastyczn¹ wa³ówkê, czasem jecha³em z nim i wtedy przy-
woziliœmy tak¹ sam¹ fantastyczn¹ wa³ówkê tylko ju¿ na cztery rêce. Gdy zapasy domo-
we zosta³y skonsumowane, udawa³ siê do sklepu na zakupy i sam przyrz¹dza³ coœ fajne-
go do zjedzenia. Wieczorem po wszystkich „zajêciach koœcielnych” zaprasza³ nas do sie-
bie. Na g³odniaka nigdy tego czasu nie spêdzaliœmy. Co tu du¿o mówiæ – jedzenie by³o
jego przyjacielem i tyle….

Ma³gorzata Haliniak – katechetka w nowotomyskim gimnazjum
Ksiêdza Jarka pozna³am na festiwalu w Gostyniu, w którym z naszym zespo³em pa-

rafialnym EFFATHA (otwórz siê) wziêliœmy udzia³. Tak siê zaczê³a moja wspó³praca z ka-
p³anem, który pochodzi³ z s¹siedniego Bukowca. Na Œwiêt¹ Górê przyje¿d¿a³am z m³o-
dzie¿¹ na dni skupienia. Dzwoni³am, zapowiada³am siê i prosi³am, ¿eby nam zorganizo-
wa³ pobyt. Ksi¹dz Jarek zawsze chêtnie wszystko urz¹dza³, a co wa¿niejsze – dawa³ po-
czucie, ¿e jesteœmy w Gostyniu nie tylko mile widziani, ale zawsze oczekiwani. 
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Pobyt u Filipinów mia³ swoje sta³e punkty. Oczywiœcie msza œw., któr¹ odprawia³ dla
nas, a nastêpnie wyg³asza³ krótk¹ konferencjê. Umia³ zainteresowaæ m³odzie¿, wiedzia³
te¿, ¿e nabo¿eñstwa i kazania nie mog¹ trwaæ d³ugo, bo m³odzie¿ siê nudzi. Takie dni
skupienia, aby zapad³y w serce, musz¹ mieæ swoj¹ dynamikê, rytm i emocje. 

Tak wiêc oprócz zwiedzania bazyliki, o której œwietnie opowiada³ – m³odzie¿ s³ucha-
³a z otwartymi buziami – zawsze prowadzi³ nas do krypty. W centralnym punkcie pod-
ziemi widaæ, ¿e s¹ one zbudowane tak samo jak œwi¹tynia; tzn. ¿e jak stanie siê poœrod-
ku œwiêtogórskiego koœcio³a widaæ wszystkie o³tarze i tak samo jest w krypcie. Stoj¹c
w centrum mo¿na zobaczyæ wszystkie zakamarki, wg³êbienia i trumny. Opowiada³ m³o-
dzie¿y o pochowanych tam duchownych, mówi³, ¿e mog¹ zajrzeæ wszêdzie i dok³adnie
poogl¹daæ miejsca z³o¿enia trumien, poczytaæ napisy i sprawdziæ, czy rzeczywiœcie widaæ
ze œrodka wszystko, tak jak w koœciele. Sam natomiast cichaczem siê wycofywa³. Gdy
upewni³ siê, ¿e nikt na niego nie zwraca uwagi, gasi³ w krypcie œwiat³o. Krzyk, który za
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Wszyscy (…) wiedzieli, ¿e
obra³ trudn¹ drogê, z któr¹
sobie na pewno poradzi –
ks. Jarek w dzieñ po od-
prawieniu mszy œw. prymi-
cyjnej – Bukowiec,
1 czerwca 1992 r.



ka¿dym razem siê rozlega³, jest nie do opisania. Ja zawsze siê ba³am, ¿e popêkaj¹ funda-
menty. Ksi¹dz Jarek zapala³ œwiat³o i dalej kontynuowa³ swoj¹ opowieœæ. 

Mówi³, ¿e by³ czas, gdy mia³ wyznaczone jakieœ zadania do wykonania w³aœnie w pod-
ziemiach bazyliki. Podczas tych prac – chyba coœ opisywa³ – kryptê nawiedzali ró¿ni lu-
dzie, najczêœciej uczestnicy pielgrzymek. Patrz¹c z trosk¹ na ksiêdza Jarka, pytali, czy mu
nie przeszkadza piwniczne powietrze i czy nie boi siê tak sam tu pracowaæ? Na co ksi¹dz
Jarek odpowiada³, ca³kowicie powa¿nym tonem: Jak ¿y³em, to siê ba³em.

Pamiêtam te¿, ¿e jednego razu przyjecha³am z m³odzie¿¹ niezapowiedziana. Ksi¹dz
Jarek oczywiœcie zaj¹³ siê nami, ale musieliœmy spaæ w pokoju goœcinnym, w stosunkowo
du¿ej odleg³oœci od ³azienki. Jak ju¿ wspomina³am, lubi³ postraszyæ dzieciaki. Opowiada³,
¿e œpi¹ w starym klasztorze, ¿e czasami chodz¹ po korytarzach zmarli zakonnicy i tak da-
lej, i tak dalej. ¯egna³ siê i wychodzi³, zostawiaj¹c mnie z solidnie przestraszon¹ m³odzie-
¿¹. Sceneria sprzyja³a, wiêc wiêkszoœæ z nich zwyczajnie „mia³a stracha”, a ja by³am dla
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nich jedynym gwarantem bezpieczeñstwa. Jedna z dziewcz¹t posz³a do ³azienki, natych-
miast z niej wybieg³a, krzycz¹c i wo³aj¹c mnie na pomoc. Dziewczynka twierdzi³a, ¿e
w wannie le¿y trup. Zbiegli siê wszyscy, równie¿ ksi¹dz Jarek. Okaza³o siê, ¿e w wannie
mocz¹ siê spodnie ksiêdza Jarka, które nabra³y wody i wygl¹da³y jak fragment tu³owia.
Po tych wszystkich emocjach, którym ks. Jarek im zapewni³, nic dziwnego, ¿e przestra-
szy³y biedn¹ dziewczynê. 

Dzie³o – Festiwal Piosenki Religijnej w Gostyniu
Bronis³awa i Kazimierz Piêtowie 
Jak tylko zacz¹³ pracê na Œwiêtej Górze, ju¿ w pierwszym roku zorganizowa³ Festi-

wal Piosenki Religijnej. Na pierwszych koncertach goœciem by³a nowotomyska Kapela
zza Winkla, gra³a te¿ Œwiêtogórska Orkiestra Dêta ks. Micha³a Smagacza. Byliœmy dum-
ni z syna, bo jak nikt inny zdawaliœmy sobie sprawê, jaka to by³a tytaniczna praca. W tam-
tych czasach wielk¹ ³ask¹ by³o wychowaæ ksiêdza w rodzinie, a nam dane by³o widzieæ
owoce jego kap³añstwa. M³odzi ludzie przyje¿d¿ali na festiwal, s³uchali nie tylko muzyki,
ale te¿ nauki Koœcio³a i by³a w tym du¿a zas³uga naszego syna. 
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Ks. Jarek w gronie zaproszonych na poprymicyjne spotkanie nauczycieli z  bukowieckiej szko³y; od lewej:
Stanis³aw Grabski – matematyk; Mieczys³aw Borowiak  – historyk; El¿bieta Morkowska – chemik; ks. Jarek;
Lucyna Koñczal-Gnap- polonistka;  Miros³awa Stachecka – nauczanie pocz¹tkowe; Maria Ochla – rusycystka;
Bogdan  Górny – nauczyciel muzyki - Bukowiec, 1 czerwca 1992 r.



Lucyna Koñczal – Gnap
Dziêki swojej popularnoœci jako rekolekcjonista Jarek spotyka³ bardzo wielu ludzi

o ró¿nych profesjach, których anga¿owa³ do pomocy w organizacji festiwalu. Mnie za-
prosi³ do pierwszego festiwalowego jury, w którym zasiad³am obok m. in. Antoniny
Krzysztoñ. Wiem, ¿e w kolejnych edycjach festiwalu w jury zasiadali wyk³adowcy Aka-
demii Muzycznych z Poznania, Gdañska i Szczecina oraz wielu znanych artystów. Festi-
wal zawsze by³ imprez¹ bardzo dok³adnie przemyœlan¹ i starannie przygotowan¹. Go-
styñ dysponuje znakomitym zapleczem, a organizatorzy festiwalu maksymalnie wyko-
rzystali wszystkie jego atuty. Obok klasztoru umiejscowili pole namiotowe, a dla zapro-
szonych goœci OO. Filipini oddali do dyspozycji du¿¹ iloœæ pokoi. Koncerty odbywa³y siê
w ogrodzie otoczonym murem, na – przebudowanej z polowego o³tarza – du¿ej scenie.
Poniedzia³ek, wtorek, œroda by³y tradycyjnie dniami, w których trwa³y warsztaty dla ze-
spo³ów parafialnych i wszystkich chêtnych uczestników. Od czwartku rozpoczyna³y siê
przes³uchania konkursowe i wieczorne koncerty. W sobotê fina³.

Ks. Robert Klemens
Opowieœæ o festiwalu i jego organizacji to prawdziwie wielow¹tkowa historia. Przyje-

chaliœmy (klerycy) na wakacje do swojego domu w Gostyniu i w³aœciwie z marszu zosta-
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Z ks. prymasem Józefem Glempem podczas wizytacji kanoniczej na Œwiêtej Górze w  Gostyniu
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liœmy w to zaanga¿owani. W samej wspólnocie filipiñskiej zorganizowanie tej imprezy by-
³o wrêcz rewolucj¹. Trzeba by³o przygotowaæ scenê oraz miejsca do spania, tzn. pokoje
dla goœci festiwalu i uczestników, a dla publicznoœci pole namiotowe. Dzia³a³a te¿ kuchnia
polowa, bo klasztor nie da³by rady dodatkowo wy¿ywiæ kilku tysiêcy osób. Pamiêtam la-
ta, kiedy po¿yczaliœmy od wojska du¿e namioty, dla tych, którzy nie mieli swoich i zawsze
siê przydawa³y. Mam te¿ w pamiêci widok z bazyliki. Tam gdzie obecnie jest parking,
by³o jedno wielkie pole namiotowe pe³ne kolorowej m³odzie¿y. Prosiliœmy o pomoc –
dodam od razu, ¿e skuteczn¹- tak¿e sponsorów, bo impreza poch³ania³a spore kwoty.
Nie da siê o wszystkim opowiedzieæ…

Ka¿dy festiwal trwa³ szeœæ dni. To by³a zawsze impreza plenerowa. Œwiêtogórski
przegl¹d piosenki religijnej zaczyna³ siê wspóln¹ modlitw¹, wspólnie te¿ jadaliœmy. Za
ka¿dym razem g³oszone by³y konferencje dla m³odzie¿y i modlitwa w bazylice. Przed
koncertem wieczornym – msza œw. Na eucharystiê zaproszeni byli wszyscy uczestnicy,
tj. warsztatowicze, artyœci, goœcie i oczywiœcie publicznoœæ. I z tego zaproszenia, obecni
na Œwiêtej Górze, skwapliwie korzystali. 

Uczestnicy warsztatów mieli dok³adnie rozplanowany ka¿dy dzieñ szkolenia.
W czasie tej czêœci szkolono np. emisjê g³osu u osób œpiewaj¹cych, podpowiadano
aran¿acje instrumentalistom i tym podobne sprawy. Na warsztaty zg³osiæ siê móg³ ka¿dy,
kto tylko chcia³. Natomiast przed samym konkursem odbywa³y siê regularne
kwalifikacje, na które sk³ada³y siê przes³uchania, a kandydaci przysy³ali wczeœniej swoje
nagrania. Dopiero na tej podstawie kwalifikowano zespo³y do czêœci festiwalowej. Mog³y
te¿ wzi¹æ udzia³ w czêœci szkoleniowej, ale nie by³o to obligatoryjne. W rezultacie i tak
mieliœmy dwa równoleg³e przedsiêwziêcia: warsztaty i konkurs. 

Równoczeœnie odbywa³y siê te¿ koncerty na deptaku w Gostyniu. Któregoœ roku to
by³o nawet obowi¹zkowe, tzn. aby zaprezentowaæ siê na festiwalowej scenie, trzeba
by³o te¿ zagraæ w mieœcie. Taki krótki popis mia³ na celu zachêciæ do przyjœcia na
wieczorny koncert. Dziêki temu s³uchacze, oprócz informacji telewizyjno-radiowo-
prasowo –plakatowej, mogli te¿ na ¿ywo us³yszeæ wykonawców. 

Co roku wymyœlaliœmy nowe has³o festiwalu, na przyk³ad: „Zamieszkajmy pod
wspólnym dachem”, „Abyœ ducha swego da³” lub „On bêdzie pokojem”. Ka¿da edycja
mia³a swój plakat, którego elementy powtarza³y siê na koszulkach, smyczach i tym
podobnych gad¿etach. Ka¿da ods³ona festiwalu mia³a swój hymn, œpiewany codziennie
po wielokroæ i przy ka¿dej okazji. Z regu³y by³ to trzyzwrotkowy utwór z powtarzanym
refrenem. Œmialiœmy siê z Jarkiem, ¿e stanowimy konkurencjê dla Jarocina, który
w tamtym okresie mia³ siê kiepsko i jego fani na otarcie ³ez przyje¿d¿ali do Gostynia.

Najwa¿niejsz¹ ide¹ tego festiwalu by³a ewangelizacja, inaczej mówi¹c zbli¿anie ludzi
poprzez muzykê do Boga, do poszukiwania Prawdy. Jarek uczy³ religii w szkole,
bezb³êdnie wyczuwa³ potrzeby m³odzie¿y i wiedzia³, co bêdzie dla nich najlepszym
„haczykiem”. W³aœciwie piekliœmy dwie pieczenie na jednym ogniu. Ewangelizowaliœmy
na wiele sposobów armiê m³odzie¿y koczuj¹cej na Œwiêtej Górze i poprawialiœmy
poziom zespo³ów muzycznych, które gra³y w swoich parafiach na m³odzie¿owych



mszach œw. Daliœmy tym muzykom szanse pokazania siê na scenie oraz nabycia
konkretnych umiejêtnoœci i wiedzy. Na festiwalu mo¿na by³o us³yszeæ amatorów, ale te¿
zawodowych muzyków. Us³yszeæ i zobaczyæ, ¿e zawodowi artyœci chêtnie przyznaj¹ siê
do wiary i ¿e chrzeœcijañska scena muzyczna w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. 

Wszystkich festiwali odby³o siê jedenaœcie, z czego Jarek przygotowa³ szeœæ, bra³
udzia³ w piêciu, bo parê dni przed rozpoczêciem szóstego zmar³. Najtrudniejszym
festiwalem by³ w³aœnie ten szósty. 

Narodziny dla Nieba
Bronis³awa Piêtowa
28. lipca 1998 roku rano syn odprawia³ mszê œw. w Gostyniu. Zupe³nie

niespodziewanie bardzo Ÿle siê poczu³. Zszed³ i na furcie poprosi³ o wezwanie karetki.
Trafi³ do szpitala, gdzie zdiagnozowano krwotoczne zapalenie trzustki. Na tê sam¹
chorobê zmar³ te¿ kuzyn Jarka w 27. roku ¿ycia. Jest to choroba zapisana w genach
naszej rodziny, choroba, która potrafi zabraæ cz³owieka nawet w ci¹gu kilku godzin. Syn
do koñca by³ œwiadomy. Tak jak siê urodzi³ dziesiêæ po czwartej rano, tak te¿ zmar³ –
dziesiêæ po czwartej rano 31. lipca 1998 roku. 

Pogrzeb, któremu przewodniczy³ ks. bp Zdzis³aw Fortuniak, odby³ siê w Gostyniu.
Uczestniczy³o w nim 180 ksiê¿y. Homiliê wyg³osi³ ks. kan. Stanis³aw Koza. Rozdano
8 000 Komunii œw. Bóg zap³aæ wszystkim…
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Uroczystoœæ poœwiêcenia pami¹tkowego kamienia na cmentarzu parafialnym w  Bukowcu; pomiêdzy
kap³anami Bronis³awa i Kazimierz Piêtowie z wnuczk¹ – 17  czerwca 2012 r.
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Pami¹tkowy kamieñ poœwiêci³ m. in. superior OO Filipinów ks. Marek Dudek -  Bukowiec, 17 czerwca 2012 r.



Ból matki po œmierci dziecka jest bólem niemal fizycznym. Oboje z mê¿em
cierpieliœmy i cierpimy, bo to wbrew naturze pochowaæ w³asne dziecko. Wiemy, ¿e
Wszechmocny i Mi³osierny Bóg rozdzieli³ nas tylko chwilowo, ale zwyk³a ludzka
têsknota pozostaje. Do zobaczenia w Niebie, Jarku…

Ks. Robert Klemens
Œmieræ Jarka ca³kowicie wszystkich zaskoczy³a. Grom z jasnego nieba. I to

zaskoczenie by³o chyba najtrudniejszym elementem, z którym trzeba by³o sobie
poradziæ. Nikt nie myœla³, ¿e nasz wspó³brat odchodzi, przecie¿ nie chorowa³, czu³ siê
œwietnie, z rêkawa sypa³ ¿artami… 

To ja by³em tym, który o œwicie odebra³ telefon z informacj¹, ¿e Jarek umar³. Zanim
przekaza³em tê informacjê prze³o¿onym, bi³em siê z myœlami, bo nie by³em pewien, czy
to mi siê przypadkiem nie przyœni³o. 

Parê dni przed œmierci¹ Jarka uda³o mi siê go wyci¹gn¹æ na imieniny mojej kuzynki
Anny, które przypadaj¹ 26 lipca. Spoœród ca³ego towarzystwa Jarek zna³ tylko moj¹
mamê, ale oczywiœcie wszystkich goœci uj¹³ swoj¹ ¿yczliwoœci¹ i œmiechem. Zawsze by³
dusz¹ towarzystwa. Gdy zadzwoni³em do moich bliskich z wiadomoœci¹, ¿e przyjaciel
w³aœnie umar³, byli pewni, ¿e chodzi o innego ksiêdza.

Móg³bym przytoczyæ jeszcze wiele zdarzeñ, które pokaza³yby owo zaskoczenie
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Ka¿dy z nas pozostawia po sobie wspomnienia w sercach ludzi, których spotka³ na  swojej drodze...



i niedowierzanie z powodu œmierci Jarka. Chcia³bym jednak z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e
Opatrznoœæ Bo¿a jest niezawodna. To by³ najlepszy dla mojego przyjaciela – wspó³brata
czas, w którym Pan Bóg go zabra³. Przez rêce Œwiêtogórskiej Pani dziêkujê
Wszechmog¹cemu Bogu, ¿e dane mi by³o tyle zaczerpn¹æ z tych dni, kiedy wspólnie
modliliœmy siê, pracowaliœmy, œmialiœmy siê i odpoczywaliœmy. Jarku by³eœ Wielki!

Lucyna Koñczal – Gnap
Przypadkowo spotka³am Jarka w jakiœ rok po œwiêceniach na dworcu w Poznaniu.

On jecha³ do rodziców, ja do siebie do Nowego Tomyœla. Podczas wspólnej podró¿y
poci¹giem zapyta³am go, jak mu siê wiedzie, czy droga, któr¹ wybra³ jako bardzo m³ody
cz³owiek odpowiada jego wyobra¿eniom o ¿yciu kap³añskim. Odpowiedzia³ mi: „Proszê
pani, to jest naprawdê piêkne ¿ycie”. Ka¿dy z nas ma swoje ¿yciowe powo³anie. Ka¿dy
z nas ma mo¿liwoœæ wyboru zarówno stanu, w jakim chce ¿yæ, jak i zawodu, który
wykonuje. Ilu z nas o swoim ¿yciu mo¿e powiedzieæ tak, jak ks. Jarek w 1993 roku?...
Myœlê sobie, ¿e przedwczesna œmieræ Jarka to strata du¿o wiêksza ni¿ tylko dla
najbli¿szych, czy te¿ dla Koœcio³a. Odszed³ bardzo wartoœciowy cz³onek naszego
spo³eczeñstwa, ktoœ kto móg³by byæ inspiruj¹cym przyk³adem dla wielu, nie tylko
m³odych ludzi.

Suplement
W mediach g³ównego nurtu „chrzeœcijañskie” znaczy „gorsze”, st¹d wielu ludzi

traktuje muzykê wykonywan¹ przez muzyków chrzeœcijañskich jako zjawisko niszowe.
Na szczêœcie wiadomo, ¿e muzyka mo¿e byæ po prostu dobra albo z³a i to powinno byæ
g³ównym kryterium jej klasyfikowania. Warto wiêc mówiæ o „muzyce artystów-
chrzeœcijan” lub o „scenie chrzeœcijañskiej”. 

Twórczoœæ artystów-chrzeœcijan czerpie z wielu gatunków muzycznych,
a w warstwie tekstowej czasem z Pisma Œwiêtego, szczególnie z poetyckiej formy
Psalmów, a czasem z w³asnych doznañ i prze¿yæ. Muzykê o tematyce religijnej nale¿y
jednak oddzieliæ od muzyki liturgicznej, bo chrzeœcijañskie granie nie s³u¿y bezpoœrednio
liturgii.

Na Festiwalu Piosenki Religijnej na Œwiêtej Górze, w latach 1993 – 2003, publicznoœæ
mog³a oklaskiwaæ nastêpuj¹cych muzyków, artystów – chrzeœcijan (w kolejnoœci
alfabetycznej): Arka Noego, Armia, Beata Bednarz, Jan Budziaszek, Deus Meus, Leszek
D³ugosz, Eleni, Furstuk, Edyta Geppert, Tomasz Kamiñski, Antonina Krzysztoñ, Natalia
Kukulska, Maleo Reggae Rockers, New life’m, Ryszard Rynkowski, Skaldowie,
Stanis³aw Sojka, Mietek Szczeœniak, Trzecia Godzina Dnia, 2Tm2,3, Zbigniew Wodecki. 

Fot. archiwum rodzinne Bronis³awy i Kazimierza Piêtów oraz Aleksandra Tabaczyñska
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Nie pochodzisz st¹d – jak to siê sta³o, ¿e
sta³eœ siê w pewien sposób nowotomyœla-
ninem?
Pochodzê z Wolsztyna. O tym, ¿e wraz
z rodzin¹ zamieszka³em w Nowym Tomy-
œlu zadecydowa³a propozycja pracy.

Maj¹ca zwi¹zek z powstaniem Wydzia³u
Zamiejscowego WSP i A w Nowym To-
myœlu?
Wydzia³ powsta³ mniej wiêcej na rok za-
nim poproszono mnie o wspó³pracê, ale
realnych kszta³tów zacz¹³ nabieraæ fak-
tycznie w czasie, gdy siê tu przeprowadzi-
liœmy. Stawa³ siê wtedy wydzia³em z praw-
dziwego zdarzenia, w zwi¹zku z czym za-
czêto poszerzaæ i uzupe³niaæ jego kadrê
dydaktyczn¹ i administracyjn¹. St¹d te¿
wziê³a siê propozycja powierzenia mi sta-
nowiska prodziekana tego wydzia³u. Nale-
¿a³o siê nim zaj¹æ „na serio”, wiêc najlep-

szym rozwi¹zaniem by³o zamieszkanie tu-
taj, by byæ na miejscu. Organizacyjnie jeste-
œmy Wydzia³em Zamiejscowym Wy¿szej
Szko³y Pedagogiki i Administracji im.
Mieszka I w Poznaniu i najwiêksz¹ placów-
k¹ edukacyjn¹ na terenie trzech najbli¿-
szych powiatów – nowotomyskiego,
wolsztyñskiego i grodziskiego. Mo¿na
u nas zdobyæ wykszta³cenie wy¿sze licen-
cjackie z zakresu pedagogiki i administra-
cji, a edukacjê o kolejne dwa lata, daj¹ce
tytu³ magistra, uzupe³niæ w naszej szkole
w Poznaniu. Ci¹g³oœæ jest zachowana.

Prócz pe³nienia obowi¹zków prodziekana
w WSPiA, prowadzisz te¿ zajêcia eduka-
cyjne ze studentami – czego one dotycz¹?
Zajêcia edukacyjne prowadzê w Wy¿szej
Szkole Pedagogiki i Administracji, a tak¿e
– do tej pory – prowadzi³em na Uniwersy-
tecie im. A. Mickiewicza i na dwóch pry-
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watnych uczelniach. Oczywiœcie rynek we-
ryfikuje liczbê potrzebnych wyk³adow-
ców, wiêc zobaczymy jak to bêdzie po wa-
kacjach. Przedmiotem moich wyk³adów
jest g³ównie metodologia badañ pedago-
gicznych i spo³ecznych. Uczê studentów
prowadzenia tych badañ – przede wszyst-
kim iloœciowych, ale tak¿e jakoœciowych,
zwi¹zanych z edukacj¹ i wychowaniem. 

One te¿ by³y przedmiotem Twojej pracy
doktorskiej? 
Obecnie jestem w trakcie pisania doktora-
tu, w którym zajmujê siê g³ównie edukacj¹
zdrowotn¹ i socjalizacyjn¹ rol¹ szkó³ gim-
nazjalnych w promowaniu zdrowia. Te za-
gadnienia zawsze mnie interesowa³y –
pracê magistersk¹ pisa³em na temat funk-
cjonowania dzieci podczas leczenia na od-
dziale szpitalnym. Od lat uprawiam sport

i moje zainteresowanie edukacj¹ zdrowot-
n¹ i stylami ¿ycia poniek¹d wyp³ywa w³a-
œnie z tego faktu. Po drugie – a mo¿e ra-
czej po pierwsze – pochodzê z rodziny le-
karzy, rodzice tak¿e pracuj¹ z dzieæmi,
a ¿e zawsze byli, s¹ i bêd¹ dla mnie wzo-
rem do naœladowania, wiêc na pewno mie-
li wp³yw na moje zainteresowania. 

Pedagogika – jak mo¿na zaobserwowaæ
choæby na UAM w Poznaniu – by³a za-
wsze kierunkiem mocno sfeminizowa-
nym. Rozumiem, ¿e wybór kierunku stu-
diów to tak¿e wp³yw domu, w jakim siê
wychowa³eœ?
Z dzieæmi chcia³em pracowaæ zawsze.
Wyp³ywa to te¿ z naszej historii rodzinnej.
Babcia, Ukrainka, by³a przedwojenn¹ na-
uczycielk¹. Rodzice s¹ pediatrami, siostra
pracuje jako nauczyciel. Ten typ wra¿liwo-
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œci i empatii, zwi¹zanej z prac¹ z dzieæmi,
który jest obecny w naszej rodzinie, pew-
nie wyznacza³ nam tak¹ drogê edukacyjn¹
i zawodow¹. Mnie równie¿ ta droga inte-
resowa³a i poci¹ga³a. Nie s¹dzê, by peda-
gogika by³a zarezerwowana wy³¹cznie dla
kobiet. To jest kierunek studiów, który
bardzo poszerza horyzonty. Pedagogika
jest dziedzin¹ interdyscyplinarn¹, zajêcia
na tym kierunku obejmuj¹ psychologiê, so-
cjologiê, filozofiê i wiele innych nauk. Poza
tym jest bardzo popularna, a przynajmniej
by³a jakiœ czas temu. Wczeœniej studiowa-
³em te¿ kulturoznawstwo, do ukoñczenia
którego zabrak³o mi tylko napisania pracy
magisterskiej, trochê socjologiê i filozofiê,
ale pedagogika wydawa³a mi siê ciekaw-
sza. 

Wróæmy do tematu Twojego doktoratu
– socjalizacyjna rola gimnazjów w promo-
waniu zdrowia. Czy nie funkcjonuje ona
tylko w sferze pobo¿nych ¿yczeñ? 
Jeœli chodzi o rolê gimnazjum, czy jakiej-
kolwiek placówki szkolnej, to ich rola
w promowaniu prozdrowotnych stylów
¿ycia jest bardzo du¿a. Obojêtnie zreszt¹
czy bêdziemy mówiæ o szkole podstawo-
wej, gimnazjum czy liceum. W tym przy-
padku sk³aniam siê ku koncepcji siedlisko-
wej – placówka, która promuje zdrowy
styl ¿ycia, czyni to nie tylko poprzez zajê-
cia, wyk³ady czy pogadanki, ale poprzez
ca³y swój charakter i kszta³t. Obejmuje on
zarówno produkty w szkolnych sklepi-
kach, jak i postawy nauczycieli, sposób ob-
chodzenia szkolnych uroczystoœci i inne
dodatkowe rzeczy, które siê robi w szko-
le, bêd¹ce okazj¹ do przypominania o ko-
niecznoœci dbania o zdrowie. Instytucja
przez wszystkie swoje dzia³ania promuje

okreœlone idee. W naszym systemie
oœwiatowym takich szkó³ nie ma zbyt wie-
le, bo u nas edukacja zdrowotna jako taka
jest tylko œcie¿k¹ miêdzyprzedmiotow¹,
podczas gdy powinna byæ realizowana na
wszystkich przedmiotach. A na razie nie
bêdzie realizowana, bo nauczycielom –
przedmiotowcom w g³owach siê nie mie-
œci, ¿e mog¹ na swoich lekcjach promowaæ
zdrowie i to niezale¿nie od rodzaju pro-
wadzonych zajêæ b¹dŸ typu szko³y. A mo-
g¹ to robiæ, bo jest to kwestia podprogo-
wych przekazów, ukrytych systemów na-
uczania itd... To jest zreszt¹ temat rzeka.

A co Ty, jako wyk³adowca, chcesz na
swoich zajêciach przekazaæ studentom,
oprócz zrealizowania tematu wyk³adowe-
go? Przyœwieca Ci w ogóle tego typu idea?
Tê ideê bardzo dobrze ujê³a nowa ustawa
o szkolnictwie wy¿szym, która wskaza³a
na potrzeby wyposa¿ania cz³owieka
w kompetencje i umiejêtnoœci spo³eczne
oraz ich kszta³towania. I pewnie marze-
niem ka¿dego wyk³adowcy – tak mi siê
wydaje – jest przekazywanie studentowi
nie tylko wiedzy, ale te¿ pewnych kompe-
tencji i wdra¿anie postaw zgodnych z pro-
filem kszta³cenia. Oczywiœcie metodolo-
gia, któr¹ wyk³adam, jest specyficznym
przedmiotem... 

... nie bardzo lubianym...
Nie bardzo lubianym. Jest przedmiotem
skomplikowanym, a jak mówi³ Ko³akow-
ski, najtrudniej o skomplikowanych rze-
czach mówiæ prostym jêzykiem. Jasne, ¿e
wszyscy siê staramy, ¿eby nie tylko wypo-
sa¿yæ studenta w wiedzê, ale troszkê po-
szerzyæ jego horyzonty, a tak¿e pokazaæ
mu, jak mo¿na dzia³aæ wed³ug pewnych
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zasad i w jaki sposób przyjmowaæ okreœlo-
ne postawy – pocz¹wszy od piêtnowania
œci¹gania, oszukiwania, a skoñczywszy na
znacznie powa¿niejszych sprawach. Ze
studentami pracujê ósmy rok i przez ten
czas obserwujê tych, którzy przychodz¹
do naszej szko³y. Gdy te same osoby spo-
tykam na egzaminach dyplomowych,
mam wra¿enie, ¿e praca, jak¹ wykonali-
œmy, przynosi efekt. To ju¿ nie s¹ takie sa-
me osoby… Zreszt¹ nie tylko ja mam takie
odczucia, to samo powiedzieliby inni na-
uczyciele akademiccy, choæby z naszego
wydzia³u. Muszê przy tej okazji dodaæ, ¿e
bardzo wielu wyk³adowców do naszego
zespo³u pozyskaliœmy z Nowego Tomyœla
i okolic. I to s¹ œwietni fachowcy. Pewnie
i oni potwierdziliby, ¿e to kszta³towanie
postaw jest najwa¿niejsze, bo je¿eli chodzi
o wiedzê, to student sam mo¿e j¹ sobie
przyswoiæ z ksi¹¿ki. Nie trzeba nie wiado-
mo ile wk³adaæ mu do g³owy. Zachowania
i postawy, to ju¿ zupe³nie inna sprawa.
Mo¿e nie ka¿dy o tym mówi, czy nawet to
sobie uzmys³awia, ale taka idea przyœwieca
wielu wyk³adowcom.

Co Tobie, jako wyk³adowcy, daje naj-
wiêksz¹ satysfakcjê zawodow¹?
Zajêcia owszem, ale chyba najbardziej
konsultacje. Od pewnego czasu przygoto-
wujê studentów do egzaminów dyplomo-
wych i efekt tych konsultacji daje mi naj-
wiêcej zadowolenia. Z zajêciami jest ró¿-
nie. To jest kwestia doœæ p³ynna, trudno
zauwa¿yæ efekt, natomiast je¿eli chodzi
o konsultacje dyplomowe, a potem egza-
min dyplomowy, to inna sprawa. Kiedy
obserwujê, jak ktoœ potrafi przez rok
„przepracowaæ” dany temat, mam
ogromn¹ satysfakcjê.

Spotka³am siê jednak w naszym œrodowi-
sku z opini¹, ¿e kszta³cenie na ma³omia-
steczkowym wydziale szko³y prywatnej,
to „produkowanie” kolejnych osób bez-
robotnych. Jak reagujesz na takie opinie
o swoim wydziale?
Nigdy siê nie spotka³em z tak¹ opini¹. Mo-
¿e poruszam siê w gronie osób rozs¹d-
nych i dlatego takie s¹dy do mnie nie do-
cieraj¹. Je¿eli chodzi o nasz wydzia³, to na-
le¿y zdaæ sobie sprawê, ¿e nie ma w mie-
œcie placówki czy instytucji, w której nie
pracowaliby nasi absolwenci. Nie jesteœmy
w stanie takiej znaleŸæ, wiêc trudno mó-
wiæ, ¿e produkujemy bezrobotnych. Poza
tym ja znam wartoœæ nowotomyskiego
wydzia³u, tym bardziej, ¿e mam szerokie
spektrum porównania z innymi wydzia-
³ach, i tutaj, i dalej w Polsce. Kszta³cimy do-
brze. Na wydziale zamiejscowym – mogê
przy tej okazji upowszechniæ tê informacjê
– mieliœmy trzy studentki, które otrzyma-
³y stypendium ministra za wyniki w nauce
i pod tym wzglêdem mo¿emy konkuro-
waæ z ka¿dym wydzia³em pedagogicznym
w Polsce. Zwa¿ywszy na liczbê naszych
studentów, to by³ bardzo du¿y procent.
Wystarczy zobaczyæ ich w dzia³aniu, pod-
czas organizacji warsztatów, tworzenia
projektów. Nie martwiê siê tym, czy do-
stan¹ pracê, czy nie. Przez ostatnich kilka
lat wykszta³ciliœmy grupê potencjalnych
nauczycielek i przedszkolanek, a ¿e mam
z wieloma z nich kontakt, wiem, ile spo-
œród nich dosta³o pracê, bo przecie¿ tym
siê chwal¹. Poza tym bezrobotni produku-
j¹ siê chyba sami, takie jest moje zdanie.
Prawie wszystkie osoby, które koñcz¹
w Nowym Tomyœlu studia licencjackie, za-
pisuj¹ siê te¿ na naszej uczelni na studia
magisterskie, co œwiadczy o tym, ¿e s¹
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z niej zadowolone. Inna refleksja, a propos
tego zarzutu – trzeba sobie zdaæ sprawê
z tego, ¿e w Polsce znacz¹co podniesiony
zosta³ wspó³czynnik osób z wy¿szym wy-
kszta³ceniem – z 7% na – tu mogê siê my-
liæ, mo¿na to sprawdziæ – 20 % ca³ej popu-
lacji. I nale¿a³oby raczej rozpocz¹æ szersz¹
dyskusjê, czy wszystkie osoby z wy¿szym
wykszta³ceniem mog¹ znaleŸæ satysfakcjo-
nuj¹c¹ pracê. Poza tym wiele osób, które
u nas studiuj¹, ma ju¿ sta³e zajêcie, z które-
go s¹ zadowolone i nie bêd¹ tego zmie-
niaæ. Studiuj¹ po to, by poszerzyæ hory-
zonty, zdobyæ nowe kompetencje, otrzy-
maæ tytu³ magistra. Przytoczony zarzut
nale¿y do takich, które siê stawia, gdy nie
ma innych zarzutów. 

Z „wy¿yn” edukacji zejdŸmy do podziem-
nej szko³y ¿ycia – zwi¹zanej z Twoj¹ pasj¹

wspinaczkow¹ i eksplorowaniem jaskiñ...
Gdy o niej myœlê, przychodzi mi do g³owy
myœl z „Niewczesnych rozwa¿añ” Nietz-
schego o tym, ¿e gdy cz³owiek patrzy na
krowê, która ¿uje trawê, to rodzi siê
w nim taka zazdroœæ i têsknota za œwia-
tem bez trwogi, za spokojem... Twoja pa-
sja to chyba têsknota za czymœ zupe³nie
przeciwnym...

(œmiech) Na pocz¹tek odmitologizujmy
wszystkie sporty zwi¹zane z jaskiniami
i wspinaczk¹. Zacznijmy od tego, ¿e upra-
wianie wspinaczki, czy taternictwa jaski-
niowego na poziomie amatorskim nie mu-
si byæ jednoznaczne z niebezpieczeñ-
stwem, zagro¿eniem ¿ycia, itd. itd. Bardzo
mnie zawsze mierzi, gdy znajdujê w gaze-
tach albo na portalach internetowych dla
panów artyku³y, których autorzy tworz¹
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wokó³ tych sportów otoczkê czegoœ niesa-
mowicie ekstremalnego i w ogóle... koniec
œwiata… (œmiech) Oczywiœcie, to jest hob-
by na pewnym poziomie ekstremalne. Ja
jednak uwa¿am, ¿e pod szyldem sportu
ekstremalnego mieœci siê na przyk³ad wy-
prawa do jaskiñ po³o¿onych w Alpach,
wczeœniej nie eksplorowanych, w których
jest naprawdê niebezpiecznie, nigdy nie
wiadomo co siê wydarzy, a eksploratorzy
s¹ ca³kowicie zdani na siebie. Natomiast
w innym przypadku – nie przesadzajmy.
Je¿eli ktoœ jest wyszkolonym taternikiem,
przez kilka lat doskonali³ swoje umiejêtno-
œci, u¿ywa odpowiedniego sprzêtu, ma
niezbêdn¹ wiedzê i podejmuje wyzwania
na poziomie swoich mo¿liwoœci, to nie
przesadza³bym z upatrywaniem w tym
sporcie niebezpieczeñstwa. I wbrew pozo-

rom – wracaj¹c do twojego pytania –
mo¿na w jego uprawianiu odnaleŸæ spo-
kój. Jest on, tak naprawdê, bardzo bliski
doznaniom mistycznym. Wspinanie siê na
wysokie œciany, czy schodzenie g³êboko
pod ziemiê, to – moim zdaniem – dotyka-
nie innego wymiaru, wiêc ten spokój jest
osi¹gany. Oczywiœcie, jak w ka¿dym spo-
rcie, tu te¿ trzeba siê spociæ, zmêczyæ, cza-
sami te¿ uwolni siê adrenalina. Ale poza
tym? Daj spokój... (œmiech). Wiem, ¿e
efektownie zabrzmia³oby stwierdzenie, ¿e
jest to balansowanie na krawêdzi ¿ycia
i œmierci… to dopiero by³oby chwytliwe
w gazecie. Natomiast ta pasja nie ma zna-
mion ryzykanctwa. Dla mnie jest to spo-
sób spêdzania wolnego czasu, zajêcie na
weekend i mo¿liwoœæ uprawiania aktyw-
nego wypoczynku, podobnie jak nurko-
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wanie, paralotniarstwo, czy cokolwiek in-
nego. Inna sprawa, ¿e we wszystkich dys-
cyplinach sportu zdarzaj¹ siê wypadki,
kontuzje – ale takie ryzyko jest wpisane
we wszystko, co robimy. 

Twoja pasja to od pocz¹tku fascynacja ja-
skiniami, czy zaczê³o siê od chodzenia po
górach?
Po górach, jako turysta, chodzê od za-
wsze. Chodzi³em ju¿ jako dziecko z rodzi-
cami. Od 5 roku ¿ycia je¿d¿ê na nartach.
Ta pasja, te zainteresowania, ten sposób
spêdzania wolnego czasu, towarzysz¹ na-
szej rodzinie od zawsze, natomiast tury-
styk¹ kwalifikowan¹, czyli wspinaczk¹, ta-
ternictwem jaskiniowym zajmujê siê od
7 lat. Amatorsko, hobbystycznie. Raz,
dwa razy w miesi¹cu wyje¿d¿am, czy to

w nasze Sokoliki, czy w Tatry. Zawsze ak-
tywnie uprawia³em sport, wiêc gdy skoñ-
czy³em studia i – po przeprowadzce –
przesta³em uprawiaæ judo jako zawodnik,
zaczê³o mi brakowaæ ruchu i sportu. A ¿e
wtedy znalaz³em siê w œrodowisku osób,
które siê wspina³y i chodzi³y po jaskiniach,
zacz¹³em uprawiaæ sporty górskie. Daw-
niej, teraz ju¿ rzadziej, zwiedzaliœmy te¿
podziemne obiekty Dolnego Œl¹ska, ko-
palnie itd. 

A co to jest Klan Podziemnych Œwiñ?
(œmiech) Klan Podziemnych Œwiñ to jest
¿art. No mo¿e nie wy³¹cznie ¿art, bo klan
siê zawi¹za³, istnieje i ma nawet swoj¹ listê
mailingow¹. Faktycznie gromadzi osoby,
o których wspomnia³em – chodz¹ce po ja-
skiniach, po górach, nie zrzeszaj¹c ich tak
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naprawdê. Nie ma on ¿adnej hierarchii ani
formalnego umocowania. Klan – to wspól-
ne wyjazdy, wypady i nasze kontakty. Jest
nas mo¿e z 30 osób, które nazwa³yby siê
Œwiniami b¹dŸ Lochami, no i tyle. Mamy li-
stê mailingow¹ i je¿eli chcemy wyjechaæ, to
po prostu siê „zwo³ujemy”, bo zwykle naj-
trudniej jest zebraæ ludzi na wyjazd. Idea
Klanu Podziemnych Œwiñ wyklu³a siê na
kursie taternictwa jaskiniowego, w któ-
rym bra³em udzia³ 5 lat temu. Pocz¹tko-
wo eksplorowaliœmy w³aœnie podziemne
obiekty Dolnego Œl¹ska, kopalnie, których
tam jest bardzo du¿o. Po kursie zaczêli-
œmy siê zajmowaæ jaskiniami, wspinaczk¹
na ró¿norakim poziomie. Wiele osób
z Klanu, to powa¿ni taternicy jaskiniowi,
na ogólnokrajowym, czy europejskim po-
ziomie, a niektórzy, tak jak ja, dzia³aj¹
amatorsko. Znamy siê, czasem razem po-
dejmujemy akcje, ale grupa jest bardzo
nieformalna.

A czym siê ró¿ni profesjonalne zajmowa-
nie siê schodzeniem do jaskiñ od niepro-
fesjonalnego? Potrzebne s¹ jakieœ pozwo-
lenia, dodatkowe kwalifikacje?
Nie dzielmy chodzenia po jaskiniach na
„profesjonalne” i „nieprofesjonalne”, bo
ka¿de chodzenie po jaskiniach powinno
byæ zawsze profesjonalne. Podzielmy je
raczej na amatorskie b¹dŸ wyczynowe.
I amator, i wyczynowiec powinien byæ wy-
szkolony, powinien mieæ kartê taternika
jaskiniowego, powinien ukoñczyæ trudny
kurs – minimum roczny i zdaæ bardzo
trudny egzamin. To jest wa¿ne. Oczywi-
œcie w Polsce s¹ osoby, które tego nie zro-
bi³y i chodz¹ po jaskiniach, ale o nich nie
chcia³bym rozmawiaæ. A czym ró¿ni siê
chodzenie amatorskie od wyczynowego?

Przede wszystkim czêstotliwoœci¹ dzia³a-
nia i jakoœci¹ – stopniem trudnoœci jaskiñ.
Wyczynowcy eksploruj¹ jaskinie w Polsce
i na œwiecie, wchodz¹ do jaskiñ, w których
wczeœniej nie by³ jeszcze ¿aden cz³owiek.
Natomiast osoby traktuj¹ce schodzenie
do jaskiñ bardziej amatorsko – poruszaj¹
siê po bardziej znanych jaskiniach polskich.
Nie twierdzê, ¿e dostêpnych dla turystów,
ale ogólnie znanych, zbadanych, odwie-
dzanych. I to jest ta zasadnicza ró¿nica.
Druga sprawa – w Polsce jest kilka obsza-
rów, na których wystêpuj¹ jaskinie. Naj-
wiêksze s¹ oczywiœcie na obszarze Tatr.
Drugi obszar to Jura Krakowsko – Czê-
stochowska z ogromn¹ iloœci¹ jaskiñ, ale
ju¿ o du¿o mniejszej skali trudnoœci. Jaski-
nie wystêpuj¹ równie¿ w Sudetach. Wa-
runkiem poruszania siê po jaskiniach ta-
trzañskich, tych „najpowa¿niejszych”, jest
– zgodnie z wytycznymi Tatrzañskiego
Parku Narodowego – posiadanie karty
taternika jaskiniowego. Wejœcia s¹ œciœle
kontrolowane. Iloœæ osób, które mog¹
tam wejœæ w ci¹gu dnia, jest ograniczona.
Nie wolno do nich wchodziæ na w³asn¹ rê-
kê – ka¿de wejœcie nale¿y zg³aszaæ, na zej-
œcie do niektórych z nich trzeba dodatko-
wo uzyskaæ zgodê. I tam raczej nie spoty-
ka siê osób, które nie by³yby wyszkolone,
nie posiada³y karty. Jeœli chodzi o jaskinie
w innych rejonach kraju, to mo¿na je
zwiedzaæ, eksplorowaæ, poruszaæ siê po
nich bez przeszkolenia. Inna rzecz, ¿e
osobiœcie bym tego nie poleca³, bo z ta-
kich „przygód” w³aœnie bior¹ siê wypadki.
Osoby nie posiadaj¹ce odpowiedniego
przygotowania, doœwiadczenia i sprzêtu,
nie powinny w ogóle wchodziæ do jaskiñ.
¯eby siê zaj¹æ jaskiniami jakkolwiek – czy
to wyczynowo, czy te¿ amatorsko, hob-
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bystycznie, nale¿a³oby zacz¹æ od wyszko-
lenia siê. 

Co jest poci¹gaj¹cego w poprzemys³o-
wych obiektach podziemnych, ¿e siê do
nich schodzi? Czego tam siê poszukuje?
Nie s¹ to twory natury, trudno mówiæ
o ich piêknie...

To bardzo trudne pytanie. OdpowiedŸ na
nie mog³aby brzmieæ podobnie jak w przy-
padku pytania – „Dlaczego idziesz w gó-
ry?... – Bo s¹” (œmiech). Coœ na tej zasa-
dzie. Nie wiem. Ka¿dego pewnie ci¹gnie
tam co innego. Œwiat ciemnoœci, ciszy...
... A Ciebie?
Nie wiem, œwiat ciemnoœci, ciszy, w jakimœ
stopniu odrealniony œwiat... Jaskinie doœæ
mocno ró¿ni¹ siê od obiektów wykutych

rêk¹ cz³owieka i nadszarpniêtych zêbem
czasu. To s¹ zupe³nie inne przestrzenie.
Generalnie takimi obiektami taternicy ja-
skiniowi siê nie zajmuj¹. To jest inna kate-
goria dzia³ania, to jest trochê inne œrodo-
wisko. Jest w tym niew¹tpliwie element
pewnego „uwiedzenia”. Nie wiem, czy to
wyt³umaczê, to chyba trzeba poczuæ. Mu-
sia³bym daæ ci kask i wzi¹æ ciê g³êboko pod
ziemiê... Myœlê, ¿e ci¹gnie nas tam jedno
z najstarszych pragnieñ cz³owieka – pra-
gnienie prze¿ycia przygody. D¹¿enie do
ca³kowitego oderwania siê od rzeczywi-
stoœci, jakiego czasem potrzebujemy....

Znam uczucie zwi¹zane ze stawaniem na
szczycie, zachwyt nad otaczaj¹cym piêk-
nem i t¹ ogromn¹ przestrzeni¹. Ale pod
ziemi¹? Kiedy nic nie widaæ, gdy jesteœ za-
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klinowany miêdzy po³o¿onymi blisko sie-
bie œcianami? Tego nie rozumiem.
Wiesz, wtedy prawdopodobnie uwalniaj¹
siê te same odczucia, podobne emocje, jak
w przypadku ka¿dego hobby, o którym
zainteresowany mo¿e opowiadaæ godzi-
nami. Pocz¹wszy od logistycznego zapla-
nowania takiego wyjœcia, usprzêtowienia
siê, przeanalizowania trasy. Potem przy-
goda pod ziemi¹, satysfakcja z powrotu
na powierzchniê. I jeszcze jeden bardzo
wa¿ny aspekt, który wielu z nas szczegól-
nie docenia, to ludzie, zespó³, z którym
siê schodzi. Bo generalnie, jak mówi³em,
naszym udzia³em s¹ czêsto sytuacje od-
biegaj¹ce od codziennoœci, sytuacje w któ-
rych – jakkolwiek by to patetycznie nie
zabrzmia³o – mo¿na polegaæ tylko na so-
bie, na swoim zespole i to jest œwietna
sprawa. To poczucie ca³kowitej odpowie-
dzialnoœci za kogoœ, poczucie bycia czê-
œci¹ zespo³u, to s¹ doznania na co dzieñ
nie wystêpuj¹ce. Te dzia³ania pozwalaj¹ ci
z³apaæ dystans do normalnego, codzien-
nego ¿ycia. Pewne problemy przestaj¹
mieæ znaczenie. Jest to szansa dotkniêcia
sytuacji pierwotnych. W górach, czy w ja-
skiniach – zawsze to powtarzam – warto-
œci¹ jest cz³owiek i jego konkretne dzia³a-
nie. Albo dam radê coœ zrobiæ, albo nie
dam. Albo siê pamiêta o wszystkich spra-
wach i nie pope³nia siê b³êdu, albo pope³-
nia siê b³¹d, który mo¿e zawa¿yæ na suk-
cesie, pora¿ce, bezpieczeñstwie. Mo¿e ci
siê na co dzieñ zdarzaæ zapominaæ, nie do-
trzymywaæ terminów, nie rozwi¹zywaæ
pewnych sytuacji. Schodzisz pod ziemiê
i musisz siê od takich zachowañ odci¹æ –
musisz byæ odpowiedzialny, nie mo¿esz
niczego zlekcewa¿yæ, musisz myœleæ o so-
bie i innych. To jest zupe³nie inny œwiat

i chyba to jest najbardziej poci¹gaj¹ce,
chocia¿, jak mówi³em, innych mo¿e poci¹-
gaæ co innego – wynik sportowy, klimat
wyjazdów, sama jaskinia. 

Wróæmy do przygotowañ do wypraw,
jak one wygl¹daj¹ i co decyduje o wybo-
rze takiego – a nie innego – miejsca? 
O doborze miejsc, które chcia³oby siê zo-
baczyæ, decyduj¹ g³ównie finanse. O za-
kresie dzia³ania decyduj¹ te¿ nasze pre-
dyspozycje i umiejêtnoœci. Wiele wypad-
ków, jakie siê zdarzaj¹, spowodowanych
jest faktem, ¿e ktoœ kto nie ma dobrej
kondycji lub od lat nie mia³ nic wspólnego
ze sportem, stawia sobie niewspó³mierne
do mo¿liwoœci wyzwania i – niestety – nie
jest w stanie im sprostaæ. To jest te¿ ana-
logia do innych sportów i do ¿ycia w ogó-
le.... O tym, dok¹d siê wybierzemy decy-
duj¹ te¿ dodatkowe czynniki, takie jak
chêæ zobaczenia czegoœ nowego, spraw-
dzenia siê, a potem te najbardziej przy-
ziemne sprawy – odleg³oœæ, pieni¹dze,
mo¿liwoœci zebrania zespo³u, czas.

Wybierasz miejsce i co dalej?
Pytasz o jaskinie?

O jaskinie i podziemne obiekty poprze-
mys³owe.
Trudno tu uogólniaæ, bo to jest ogromna
ró¿nica. Jaskinie w wiêkszoœci s¹ skatalo-
gowane, istniej¹ ich szkice, odwzorowania
ich rozk³adu, rzuty, przekroje, sugestie jak
siê po nich poruszaæ. Mo¿na siê wiêc do ta-
kiego wejœcia przygotowaæ prawie w stu
procentach. Wiadomo jak jaskinia wygl¹-
da i jaki sprzêt bêdzie potrzebny, ¿eby j¹
przejœæ. Nikt oczywiœcie nie œlêczy nad tym
miesi¹cami. Trzeba rzuciæ okiem na szkic
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i ju¿ siê wie, jak siê w danej jaskini poru-
szaæ. Czasem siê idzie z kimœ, kto by³ wie-
lokrotnie w danym miejscu, co te¿ poma-
ga. Kolejna sprawa to skompletowanie
osób, które maj¹ ochotê na wyjazd. Œro-
dowisko jest doœæ du¿e, wiêc nie ma pro-
blemu. 

Zdarza siê, ¿e ktoœ schodzi sam?
Tak, s¹ to tak zwane akcje solowe, ale jest
ich na pewno mniej, i to z wielu powodów.
Taternictwo jaskiniowe jest dziedzin¹ wy-
magaj¹c¹ pracy zespo³owej, choæby dlate-
go, ¿e bardzo czêsto trzeba poruszaæ siê
z du¿¹ iloœci¹ sprzêtu. Poza tym, gdy siê
schodzi samemu, to jest siê zdanym wy-
³¹cznie na siebie i to jest dodatkowa trud-
noœæ, presja psychiczna. Wracaj¹c do pyta-
nia o przygotowania – gdy masz cel,
sprzêt, ludzi, opracowany plan, zaplano-
wane œrodki bezpieczeñstwa, to ju¿ mo-
¿esz zacz¹æ dzia³aæ. 

Jakie œrodki bezpieczeñstwa trzeba za-
chowaæ?
Pominê sprawê wspomnianego wczeœniej
szkolenia, które jest spraw¹ podstawow¹
i nie ma o czym mówiæ. Wszystkie wejœcia
do jaskiñ tatrzañskich s¹ zg³aszane – na Ju-
rze, czy w Sudetach jaskinie s¹ mniejsze
i nie ma takiej koniecznoœci. W Tatrach
zg³aszany jest czas wyjœcia, przewidywany
czas powrotu i nieprzekraczalny czas po-
wrotu. Po up³ywie tego czasu organizowa-
na jest akcja ratunkowa, wiêc nie ma ¿ar-
tów i nikt raczej ¿artów sobie z tego nie
robi. Jeœli ktoœ zna swoje mo¿liwoœci, prêd-
koœæ poruszania siê po jaskini, to jest w sta-
nie okreœliæ orientacyjny czas wyjœcia. Te
informacje przekazuje siê albo osobie zna-
jomej, która nas bêdzie kontrolowa³a

z odleg³oœci, albo wpisuje siê do ksi¹¿ki
wyjœæ, w miejscu, gdzie jest siê zakwatero-
wanym, w którym taternicy maj¹ swoje
bazy wypadowe, w pensjonacie itd. Wszê-
dzie s¹ takie ksi¹¿ki. A jeœli nie mamy ko-
mu zostawiæ takiej informacji, to zg³asza-
my wyjœcie do TOPR-u i wówczas ratow-
nicy tatrzañscy bêd¹ nad tym zejœciem czu-
waæ. Warunkiem bezpieczeñstwa jest te¿
posiadanie odpowiedniego sprzêtu, ale to
jest temat rzeka...

Je¿eli nie uprawia siê jakiegoœ sportu na co
dzieñ, powinno siê przed tak¹ wypraw¹
podj¹æ przygotowania fizyczne?
Tu te¿ rysuje siê pewna ró¿nica miêdzy
schodzeniem wyczynowym, a amator-
skim. Znam wiele osób, które s¹ na bakier
z przygotowaniami fizycznymi i te¿ cho-
dz¹ po jaskiniach. Pytanie tylko po jakich
jaskiniach i jak d³ugo trwaj¹ ich akcje pod
ziemi¹. W dzia³aniach jaskiniowych wa¿ny
jest te¿ czas. Im wolniej siê poruszasz, tym
d³u¿ej trwa akcja. Im d³u¿ej trwa akcja,
tym bardziej siê mêczysz. S¹ akcje 15 – 20.
godzinne. Dla osób niewytrenowanych
pewne partie jaskiñ nie bêd¹ nigdy dostêp-
ne, poniewa¿ dojœcie do nich zajmuje zbyt
wiele czasu. I w tym miejscu przebiega linia
podzia³u miêdzy schodzeniem wyczyno-
wym i amatorskim. Ja uwa¿am, ¿e spraw-
noœæ fizyczn¹ powinno siê utrzymywaæ
przynajmniej na minimalnym poziomie,
przede wszystkim dbaæ o kondycjê i wy-
dolnoœæ organizmu. Ta œwiadomoœæ zwi¹-
zana jest te¿ ze swoistym „odczarowa-
niem” tego typu dyscyplin sportowych.
W momencie powstania w Polsce klasy
œredniej, takie sporty jak: eksplorowanie ja-
skiñ, latanie na paralotni i szybowcach, nur-
kowanie, sta³y siê dostêpne dla wielu osób.
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Kiedyœ by³y one zarezerwowane dla w¹-
skich gron, otoczone pewnym mitem. Po
prze³omie w 1989 roku nasta³y czasy wiel-
kiej komercji i zaczê³y mno¿yæ siê najró¿-
niejsze kursy. Kiedyœ, ¿eby siê dostaæ do
klubu wspinaczkowego czy taterniczego,
trzeba by³o mocno siê natrudziæ. Kluby by-
³y hermetyczne, szkoli³y wprawdzie za nie-
wielkie pieni¹dze, ale za to w¹skie grono lu-
dzi. Wprawdzie taternictwo jaskiniowe nie
jest i dziœ sportem masowym, ale ka¿dy
mo¿e sobie zrobiæ kurs i chodziæ po jaski-
niach. Nie ma z tym ¿adnego problemu.
Niezale¿nie od tego, ile ktoœ ma lat, jakie
ma predyspozycje, mo¿e zbobywaæ jaski-
nie, w dostêpnym dla siebie zakresie.
Podobnie jest z maratonami. 20 lat temu
s³owo maratoñczyk rzuca³o wszystkich na
kolana, bo ma³o kto biega³. A teraz, po ro-
ku treningu, ka¿dy mo¿e przebiec mara-
ton i coraz wiêcej osób to robi. 

Zdarzy³o Ci siê podj¹æ jakieœ æwiczenia,
¿eby móc zejœæ w miejsca wczeœniej dla
Ciebie niedostêpne? Masz potrzebê eks-
plorowania coraz trudniejszych jaskiñ
i obiektów?
Od dwóch lat biegam regularnie, 3 razy
w tygodniu po 10 – 13 km. Przebieg³em
dwa pó³maratony, chocia¿ z wynikami,
którymi lepiej siê nie chwaliæ. Biegacz ze
mnie nigdy nie bêdzie, ale chodzi o kondy-
cjê i utrzymywanie minimalnej formy.
A podnoszenie sobie poprzeczki? Zawsze
bêdê siê wspina³, czy te¿ schodzi³ do jaskiñ
wy³¹cznie dla siebie, na poziomie amator-
skim. Wiadomo jednak, ¿e te granice bêd¹
siê samoistnie przesuwaæ, choæby z racji
nabywanego doœwiadczenia. Przesuwanie
siê granic i fizycznych i psychicznych jest tu
naturalne, bo to, co 5 lat temu sprawia³o

ogromne problemy i zwi¹zane by³o
z ogromnymi emocjami, dzisiaj mnie bawi.
Po pewnym czasie okazuje siê, ¿e to nie
by³o nic wielkiego. Wszystkim, którzy
chcieliby uprawiaæ sporty górskie, bardzo
polecam zrobienie kursu wspinaczkowe-
go, czy te¿ jaskiniowego, bo tam cz³owiek
nabywa œwiadomoœæ, ¿e mo¿e te granice
przesuwaæ. Ktoœ, komu siê wydawa³o, ¿e
ma klaustrofobiê, lêk przestrzeni czy wy-
sokoœci, na kursie dowiaduje siê, ¿e
wbrew tym lêkom mo¿e zejœæ do ciasnej
jaskini i wejœæ na wysok¹ górê. Mo¿e nie na
poziomie wyczynowca, ale na takim po-
ziomie, by prze³amaæ lêk i siê tym faktem
cieszyæ. Je¿eli dochodzi do tego trening,
æwiczenie wytrzyma³oœci, to mo¿e byæ tyl-
ko lepiej. 

Która z wypraw, w których bra³eœ udzia³,
da³a Ci najwiêksz¹ satysfakcjê?
W ogóle du¿¹ satysfakcj¹ by³o dla mnie
ukoñczenie kursu taternictwa jaskiniowe-
go. Polecam robienie tych kursów w Po-
znaniu, w WTK. To wielka przygoda. Co
do eksplorowanych miejsc... Wiesz,
wszystkie daj¹ satysfakcjê. •ród³em naj-
wiêkszej satysfakcji by³ mo¿e trawers Ja-
skini Czarnej. Tym bardziej, ¿e by³o to
pierwsze samodzielne wyjœcie po kursie.
Samodzielne, w tym sensie, ¿e szed³em
z osobami o podobnym poziomie umiejêt-
noœci. Gdy siê idzie z osobami bardziej do-
œwiadczonymi, to mo¿na siê od nich sporo
nauczyæ, ale zwalnia to z przekonania, ¿e
trzeba polegaæ na sobie. Satysfakcjonuj¹ce
by³o te¿ wejœcie na Krzyw¹ Turniê w So-
kolikach. Jeœli siê o tym powie komuœ, kto
chodzi latami, to nie zrobi na nim najmniej-
szego wra¿enia. Wzi¹wszy jednak pod
uwagê predyspozycje psychofizyczne, z ja-
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kimi zaczyna³em na pocz¹tku, czyli du¿y
lêk wysokoœci i niestabilnoœæ psychiczn¹, to
w moim przypadku s¹ to wyczyny na wy-
sokim poziomie i jest to dla mnie satysfak-
cjonuj¹ce. Inne miejsca, jakie chêtnie
wspominam, to kopalnia w Radzimowi-
cach, szyb „Luiza”, g³êboki na 100 me-
trów zjazdu, z du¿ym systemem na dole.
Tak naprawdê ka¿dy wyjazd, to powód
do satysfakcji. W zesz³ym roku wspina³em
siê w Tatrach, po nieistotnych, ale bardzo
piêknych drogach. Dla mnie by³o to coœ
wa¿nego, wspania³e prze¿ycie estetyczne.
I to mnie nakrêca, a nie potrzeba wyczy-
nu, spinanie siê na rekord. 

W tym sporcie wa¿ne jest te¿, by otoczyæ
siê ludŸmi o podobnych odczuciach i ocze-
kiwaniach, ¿eby sobie wzajemnie nie prze-
szkadzaæ w tych d¹¿eniach. Ja od lat dzia-
³am wspólnie z moim koleg¹ Misiem, któ-
ry zreszt¹ naprawdê nazywa siê Miœ. Facet
przed piêædziesi¹tk¹, wielki ch³op, z któ-
rym bardzo dobrze siê rozumiemy, bo
mamy w stosunku do tych wypraw po-
dobne oczekiwania. Chcemy odpocz¹æ od
codziennych zajêæ, zmêczyæ siê, zrobiæ
coœ fajnego na nasz¹ miarê, albo tro-
szeczkê przekraczaj¹cego nasze mo¿li-
woœci i to nam daje satysfakcjê. Na tym
praktycznie koñczy siê nasza aktywnoœæ.
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Do tego odrobina niepewnoœci, podnie-
siony poziom adrenaliny i to te¿ jest fajne. 

Mówi³eœ, ¿e profesjonalne podejœcie do
eksplorowania jaskiñ, czy te¿ obiektów,
nale¿ycie zaplanowane z zachowaniem
œrodków ostro¿noœci powinno wyklu-
czyæ niebezpieczeñstwo, ale przecie¿ za-
wsze mo¿e coœ zdarzyæ siê nieoczekiwa-
nie... 
S¹ to czynniki obiektywne, których nie
zaplanujesz, ale musisz staraæ siê przewi-
dzieæ wszystko. Mówi siê o tym zagadnie-
niu jako o „zagro¿eniach gór i jaskiñ”.
Nale¿y do nich chocia¿by pogoda. To jest
czynnik poza kontrol¹, nie mamy na ni¹
wp³ywu, ale mo¿emy j¹ przewidzieæ.

Niedawno s³yszeliœmy w mediach o bar-
dzo wielu wypadkach na skutek ra¿enia
piorunem. Co roku w wyniku nag³ej
zmiany pogody w górach gin¹ ludzie. Nie
mo¿emy powiedzieæ, ¿e to siê zdarzy³o
z powodu ich b³êdu, bo nie zawsze nawet
tak¹ zmianê da siê przewidzieæ, ale trze-
ba sobie zdawaæ sprawê, ¿e ona mo¿e
wyst¹piæ i byæ na ni¹ przygotowanym.
Pod ziemi¹ zagro¿eniem mo¿e byæ co in-
nego – odwodnienie, utrata œwiat³a, upa-
dek z wysokoœci, zagro¿enie zwi¹zane
z wyd³u¿aniem siê czasu akcji pod ziemi¹.
Je¿eli czas zejœcia niebezpiecznie siê wy-
d³u¿a, nale¿y siê po prostu wycofaæ.
Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e po tatrzañ-
skich jaskiniach poruszaj¹ siê osoby wy-
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szkolone i od wielu, wielu lat zdarzy³o siê
tylko 5 wypadków œmiertelnych. 

Zdarzy³o siê Ci siê, ¿e straci³eœ pod zie-
mi¹ kontrolê nad sytuacj¹?
(œmiech) Sensacja siê dobrze sprzedaje?
Wiesz co? Nie. Jakoœ niczego takiego nie
pamiêtam. Problemów, na jakie napoty-
kasz dzia³aj¹c pod ziemi¹, albo wspinaj¹c
siê, nie nale¿y bagatelizowaæ, ale te¿ nie
nale¿y ich wyolbrzymiaæ. Nigdy mi siê nie
zdarzy³a taka sytuacja. Z za³o¿enia, ¿e
nie podejmujê takiego ryzyka, jakie po-
dejmuj¹ inni, gdy by³bym w wiêkszym
stopniu zagro¿ony... Kiedyœ nad 50. me-
trowym szybem straci³em œwiat³o, musia-
³em usi¹œæ i po prostu poczekaæ a¿ ktoœ
przyjdzie. I pewnie z tego móg³bym zro-

biæ wielk¹ tragediê, ale szkolenie powo-
duje, ¿e wiesz, jak siê zachowaæ i nie ma
co z tym niby niebezpieczeñstwem prze-
sadzaæ. Kiedyœ, kilka lat temu, w czasie
zjazdu do szybu przetar³a nam siê lina,
tylko i wy³¹cznie z naszej winy i z powo-
du naszej niewiedzy. I to by³a sytuacja,
w której pewnie bylibyœmy najbardziej
zagro¿eni, bo lina po prostu mog³a siê
urwaæ, ale tak d³ugo siedzieliœmy na dole,
a¿ ktoœ u góry przywi¹za³ now¹.

Nawet nie pytam o zagro¿enie ¿ycia,
strach czy tym podobne, ale w³aœnie o te
nieplanowane zdarzenia....
To co jest zaplanowane z regu³y potem
wychodzi inaczej, bo logistyka zawsze ja-
koœ zawodzi w konfrontacji z rzeczywisto-
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œci¹. Kszta³t naszego Klanu Podziemnych
Œwiñ, nasze podejœcie do pewnych spraw,
œrodowisko, które siê zajmuje chodze-
niem po jaskiniach, one te¿ s¹ specyficzne.
To s¹ ludzie, którzy maj¹ dystans do sie-
bie, do pewnych spraw, czasem przera-
dzaj¹cy siê w ich lekkie traktowanie – ku-
riozalna sytuacja, zabrania na wyprawê
palnika i kilogramów jedzenia bez zabra-
nia ognia... (œmiech). Takie sytuacje zda-
rzaj¹ siê ci¹gle i bawi¹, bo przecie¿ po to
te¿ siê wyje¿d¿a. Niezabranie na wyprawê
liny i powrót po ni¹ po przejechaniu 200
kilometrów… takie wpadki pamiêtam bar-
dziej, ni¿ to, ¿e sta³o siê coœ niedobrego.
Jeœli idziesz w góry ze zgranym zespo³em
wyszkolonych ludzi, którzy wiedz¹ co ma-
j¹ robiæ, to zagro¿enie jest bardzo zmini-
malizowane. Chocia¿ oczywiœcie nie da siê
go wyeliminowaæ. 

Jaka jest optymalna liczba osób w zespo-
le, ¿eby wspó³praca dobrze siê uk³ada³a?
Du¿o zale¿y od tego, co siê chce zrobiæ.
Przy zwyk³ym chodzeniu, moim zdaniem,
najlepszy jest zespó³ 4. osobowy. Mo¿na
chodziæ w dwie osoby, ale gdy siê coœ sta-
nie, robi siê problem, bo zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ zasad¹ postêpowania nie mo¿na
pozostawiæ poszkodowanego samego na
dole, a i osoba id¹ca po pomoc, te¿ nie
mo¿e wychodziæ na powierzchniê sama.
Trzy osoby, to wiêc te¿ za ma³o. By³em
kiedyœ w takim 3. osobowym zespole,
z którym poszliœmy do Jaskini Wy¿niej
Miêtusiej wylewaæ syfony. Wtedy by³o nas
zbyt ma³o, nie dlatego, ¿e jaskinia by³a za
du¿a, ale dlatego, ¿e wylewanie wody z sy-
fonów by³o dla trzech osób bardzo mê-
cz¹ce. Najlepsza by³aby wtedy grupa sk³a-

daj¹ca siê z 7 lub 8 osób, by móc swobod-
nie podawaæ sobie wiadra, worki itd. Sytu-
acja, cel i postawione przed sob¹ zadanie
wymuszaj¹ okreœlon¹ iloœæ osób w zespole.

Du¿o kobiet chodzi?
Sporo. Myœlê, ¿e podobny odsetek jak
i w innych sportach. Wiêcej kobiet na
pewno siê wspina, ale w ogóle osób eks-
ploruj¹cych jaskinie nie jest u nas tak wiele.

Ile godzin najd³u¿ej przebywa³eœ pod zie-
mi¹? 
By³o to na pewno na kursie, w systemie
Wielkiej Œnie¿nej. Wtedy przebywaliœmy
pod ziemi¹ dobre 9 godzin, licz¹c 5 godzin
dojœcia i 4 godziny powrotu, natomiast
zwykle przebywa siê od 3 do 7 godzin pod
ziemi¹. O czasie przebywania decyduje
partia, do której chce siê dojœæ oraz wybór
takiego celu, ¿eby wyjazd na drugi koniec
Polski mia³ jakiœ sens.

Czego nauczy³y Ciê te wyprawy?
Przede wszystkim metodycznego dzia³a-
nia. Ka¿demu, kto jest na co dzieñ cha-
otyczny, polecam zaanga¿owanie siê
w uprawianie sportu czy turystyki przy
u¿yciu sprzêtu, wymagaj¹cego dyscypliny,
poznania pewnych zasad i im siê podpo-
rz¹dkowania. Dla mnie osobiœcie to by³a
najwiêksza nauka. W górach, jaskiniach
czy szybach trzeba dzia³aæ metod¹ ma³ych
kroków. Zawsze brakowa³o mi metodyki
wolnego i rozwa¿nego dzia³ania, przemy-
œlanego krok po kroku, a takie jest bardzo
wa¿ne w tej dyscyplinie. Frazesem ju¿ bê-
dzie mówienie o œwiadomoœci odpowie-
dzialnoœci za innych, któr¹ zreszt¹ mo¿na
mieæ i bez uprawiania sportu czy turystyki,
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choæ takie dzia³ania na pewno tê œwiado-
moœæ wzmacniaj¹, jak równie¿ przekona-
nie, ¿e nie ma problemów nie do przej-
œcia i nie do rozwi¹zania, ¿e ka¿dy mo¿e
sobie poradziæ w sytuacjach pozornie nie
do pokonania. 

Mówi³eœ, ¿e bêd¹c pod ziemi¹, jest siê
tylko tym, kim siê jest naprawdê. By³o
coœ takiego, co Ciê zaskoczy³o w Tobie
samym? 
Pewnie. Chocia¿by ataki paniki, które na
co dzieñ mi siê nie zdarzaj¹. To jest
w ogóle – jak mówi³em – odrealniona
rzeczywistoœæ. Obserwowanie siebie i in-
nych w sytuacjach, o których na co dzieñ
nikt nie myœli, jest zawsze zaskakuj¹ce.
W sytuacjach wyimaginowanego zagro-

¿enia ¿ycia na przyk³ad. Na pewno spe-
cjaliœci mogliby siê wypowiedzieæ na te-
mat, jak dzia³a na nas przekonanie, ¿e na-
sze ¿ycie jest zagro¿one. Czêsto to nie-
prawda, a poczucie zagro¿enia zwi¹zane
jest z faktem, ¿e sytuacja zaczyna nas
przerastaæ. Z tego te¿ bior¹ siê wypadki.
Poczucie, ¿e sytuacja wymyka siê spod
kontroli, zmêczenie, przekonanie, ¿e je-
steœmy zagro¿eni, powoduj¹ ataki paniki.
Oczywiœcie, w takiej sytuacji ka¿dy reagu-
je inaczej, zale¿nie od poziomu zaawan-
sowania, predyspozycji i wszystkich in-
nych rzeczy.  Dla mnie te wyprawy by³y
i s¹ tak¹ podró¿¹ w g³¹b siebie. Prób¹ od-
powiedzi na pytania: ile mogê, jak zare-
agujê?. Ataki paniki ju¿ mi siê prawie nie
zdarzaj¹, ale na pewno ci¹gle zdarzaj¹ siê
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sytuacje, które mnie przerastaj¹. To, czy
sytuacja, która kogoœ przerasta, skoñczy
siê dramatycznie, czy szczêœliwie, zale¿y
wy³¹cznie od zespo³u, w którym siê dzia-
³a. Tutaj znów nie ma miejsca na patos ani
na mity, bo to nie s¹ sytuacje – ¿ebyœmy
siê dobrze zrozumieli – podobne do
tych, które mo¿emy ogl¹daæ w filmach,
¿e wisimy na jednej rêce nad 300. metro-
wym kominem i to nas przerasta.... Bar-
dzo czêsto przerasta nas sytuacja bar-
dziej zwyczajna, np. 8 lub 10. godzinny
marsz, zmêczenie, ileœ metrów pod zie-
mi¹ itp. 

Œwiadomoœæ przebywania tyle metrów
pod ziemi¹ to ju¿ jest ogromna presja
psychiczna...

Jasne, ale to te¿ eliminujesz wraz ze
wzrostem doœwiadczenia. Bardzo wa¿-
ne jest te¿ fiksowanie siê na krótkich ce-
lach, ma³ych krokach. Na pocz¹tku,
gdy zje¿d¿aliœmy do szybów kopalnia-
nych, w których wszystko siê sypa³o,
wali³o, mia³em z tym problem. Zje¿d¿a-
j¹c w dó³, trudno mi by³o nie myœleæ
o tym, ¿e potem trzeba bêdzie wyjœæ.
A powinienem myœleæ o tym, ¿e jak ju¿
zjecha³em, to mam przed sob¹ 3, 5,
8 godzin chodzenia, dobrej zabawy, ja-
kiegoœ dzia³ania. O tym nale¿y myœleæ. 

Co jest niebezpiecznego w myœleniu o wy-
chodzeniu na powierzchniê, w momencie
gdy siê schodzi w dó³?
To powoduje w³aœnie te przyt³oczenia,
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ataki paniki. Problemem jest wyobra¿anie
sobie zagro¿eñ, które mog¹ na nas czyhaæ
i uniemo¿liwi¹ wyjœcie. Z praktycznego
punktu widzenia to nie prowadzi do nicze-
go. Nie przybli¿a do celu. To, ¿e rozmyœla-
my o tym, ¿e za 5 godzin mo¿e z wysoko-
œci 200 metrów spaœæ kamieñ, nie ma ¿ad-
nego sensu. No, ale czasem siê o tym my-
œli i z tego siê bior¹ ataki paniki. 

Opuszczamy podziemia. Mówi³eœ, ¿e ca³-
kiem hobbystycznie i amatorsko zajmu-
jesz siê t¹ turystyk¹, ale w Internecie zna-
laz³am te¿ informacjê, ¿e jesteœ prezesem
Wolsztyñskiego Klubu Sportów Gór-
skich...

No ju¿ chyba nied³ugo (œmiech). To jest
bardziej inicjatywa ni¿ organizacja. Chcia³-
bym, ¿eby znalaz³y siê osoby, które po-
rz¹dnie by siê tym zajê³y, ¿eby inicjatywa
ta przerodzi³a siê w organizacjê. Obecnie
dzia³ania klubu to g³ównie praca z wolsz-

tyñskimi gimnazjalistami, obejmuj¹ca ró¿-
ne aspekty sportów górskich. 

Jakie s¹ Twoje marzenia zawodowe i oso-
biste, zwi¹zane z Twoj¹ pasj¹?
Chyba s¹ to bardziej cele... Moim najbli¿-
szym celem jest ukoñczenie doktoratu i je-
go obrona. To jest priorytet. Cel zwi¹zany
z rozwojem zawodowym, ale te¿ i prywat-
ny. Moje plany zwi¹zane z górsk¹ pasj¹, to
od 2 lat wspinanie. Po jaskiniach chodzimy
teraz trochê mniej. Moim marzeniem jest
zacz¹æ siê wspinaæ w Alpach. By³oby to
wspinanie i latem, i zim¹, wiêc jeszcze d³u-
ga droga przede mn¹. Musia³bym zacz¹æ
æwiczyæ wspinaczkê zimow¹, zrobiæ kilka
kursów. To ju¿ jest powa¿niejsze wyzwa-
nie, które na pewno wymaga czasu.
A swoje marzenia bardzo osobiste ju¿
spe³ni³em – mam wspania³¹ ¿onê i dwie
urocze córki.

Fot. archiwum Dominika Handzewniaka
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Witold Bo¿ejewicz, Daria Zarabska 

Roœliny wiosennego runa w lasach okolic 
Chraplewa, Opalenicy, W¹sowa i Wytomyœla

Widok drzew strasz¹cych nagoœci¹ ga³êzi, czekaj¹cych na wypuszczenie liœci nie po-
winien nas zniechêciæ wiosenn¹ por¹ do spaceru po leœnych œcie¿kach. Wycieczka do wy-
branych lasów liœciastych w tym w³aœnie okresie pozwoli nam staæ siê mimowolnymi ob-
serwatorami barwnego spektaklu, rozgrywaj¹cego siê w leœnym runie. Interesuj¹ce roœli-
ny, na które natkniemy siê przemierzaj¹c leœne ostêpy, niew¹tpliwie pozwol¹ odpocz¹æ
– zmêczonym szaroœci¹ zimowych dni – oczom. 

Aspekt wiosenny geofitów
Zjawisko okreœlane jako aspekt wiosenny geofitów, polega na niemal równoczesnym

zakwitaniu w lasach wczesn¹ wiosn¹ wielu gatunków roœlin zielnych z grupy geofitów.
Przebiega ono zatem w okresie poprzedzaj¹cym rozwój liœci na drzewach. Zjawisko to
jest charakterystyczne dla wybranych lasów liœciastych, w których mo¿na obserwowaæ
cykliczne zmiany, zachodz¹ce w okresie rocznym w koronach drzew. Wi¹¿¹ siê one
z wypuszczaniem oraz opadaniem liœci, a tym samym ró¿nicowaniem siê warunków
œwietlnych w zbiorowiskach leœnych. 

Terminem geofity okreœla siê roœliny posiadaj¹ce p¹ki odnawiaj¹ce siê na podziem-
nych organach spichrzowych, tzn. bulwach, k³¹czach, cebulach czy roz³ogach. Organy te
pozwalaj¹ roœlinie gromadziæ zwi¹zki zapasowe uzyskiwane w drodze asymilacji, zacho-
dz¹cej w okresie wegetacji w jej zielonych czêœciach nadziemnych. Umo¿liwiaj¹ jej one
tak¿e przetrwanie niekorzystnych warunków œrodowiskowych, np. zimy lub suszy. Wy-
twarzane asymilaty przeznaczane s¹ na potrzeby procesów budulcowych, oddychania,
rozmna¿ania i rozsiewania. Transport produktów fotosyntezy do wspomnianych wcze-
œniej organów zapasowych nastêpuje wskutek pogorszenia siê warunków œwietlnych
i wzrostu zacienienia na dnie lasu, bêd¹cych konsekwencj¹ rozwoju liœci w koronach
drzew. Podczas kolejnej wiosny asymilaty zostaj¹ wykorzystane przy budowaniu nad-
ziemnych czêœci roœliny ziemnop¹czkowej, która w tym okresie zakwita i owocuje. Po
przekwitniêciu roœliny i wydaniu przez ni¹ nasion jej nadziemne pêdy obumieraj¹.

Zawarte w opracowaniach naukowych informacje dotycz¹ce aspektu wiosennego
geofitów mo¿na potwierdziæ tak¿e wynikami obserwacji prowadzonych w lasach nasze-
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go regionu. W kwietniowe i majowe popo³udnia tego roku wychodziliœmy na spotkanie
z roœlinami ziemnop¹czkowymi, stwierdzaj¹c ponadto obecnoœæ tak¿e i innych zwiastu-
nów wiosennego przebudzenia, obecnych w zbiorowiskach leœnych, znajduj¹cych siê
w bliskich zapewne wielu czytelnikom okolicach…

Opalenica, w której warto wysi¹œæ na stacji…
Podró¿uj¹cy poci¹gami na trasie wiod¹cej ze Zb¹szynka, przez Nowy Tomyœl i Opa-

lenicê, do Poznania, zapewne zwrócili uwagê na ró¿norodnoœæ barw wiosennego runa
lasów liœciastych rosn¹cych nad Mogielnic¹, pomiêdzy Opalenic¹ a Wojnowicami. I w³a-
œnie ten widok zachêci³ nas, aby wysi¹œæ na stacji w Opalenicy i pospacerowaæ po lesie po-
³o¿onym na wschodnich obrze¿ach tego miasta. Wœród wystêpuj¹cych tutaj zbiorowisk
wyró¿nia siê gr¹dy oraz ³êgi. Drzewa rosn¹ce w gr¹dach to m. in. grab, d¹b szypu³kowy,

d¹b bezszypu³kowy oraz li-
pa drobnolistna. Drzewo-
stan ³êgów, ró¿nicuj¹cy siê
w zale¿noœci od zespo³u,
mog¹ natomiast tworzyæ m.
in. d¹b szypu³kowy, wi¹z
szypu³kowy, jesion zwyczaj-
ny, olsza czarna, klon jawor,
klon polny, wierzby i topola
bia³a.

Czêœæ roœlin zaliczanych
do geofitów jest wspólna dla
gr¹dów i ³êgów. Jedn¹ z ta-
kich roœlin, spotykanych
wczesn¹ wiosn¹, jest zawi-
lec gajowy (ryc. 1). W trak-
cie pobytu nad Mogielnic¹
spotkaliœmy runo zdomino-
wane, w gr¹dzie w pobli¿u
parkingu leœnego, przez za-
wilca (ryc. 2). Bia³e kwiaty
tego przedstawiciela rodzi-
ny jaskrowatych wyraŸnie
odbija³y siê na tle jego zielo-

nych liœci, st¹d zdawaæ by siê nam mog³o, ¿e nasze wêdrówkowe œcie¿ki nie tyle ró¿ami,
co raczej zawilcem s¹ us³ane. Zawilcowi gajowemu towarzyszy³ jego bliski krewny – za-
wilec ¿ó³ty. Pojawia³ siê on rzadziej, zaznaczaj¹c swoj¹ obecnoœæ ¿ó³tymi kwiatami wi-
docznymi pomiêdzy kobiercami zawilca gajowego. Zawilec ¿ó³ty wytwarza truj¹c¹ sub-
stancjê – glikozyd (ranunkulinê). Œwie¿y sok tej roœliny mo¿e wywo³aæ podra¿nienia skó-
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Ryc. 1. Zawilec gajowy (Opalenica, 14.04.2012 r.).

Ryc. 2. Gr¹d z panuj¹cym w runie zawilcem gajowym 
(Opalenica, 14.04.2012 r.).



ry, np. wysypkê czy pêche-
rze. Ciekawostk¹, o której
warto wspomnieæ, mo¿e byæ
informacja, i¿ ³aciñska nazwa
rodzajowa obu wymienio-
nych powy¿ej gatunków –
anemone, pochodz¹ca od s³o-
wa anemon, czyli wiatr, na-
wi¹zuje do wierzeñ, zgodnie
z którymi zawilce rozchylaj¹
p³atki swoich kwiatów tylko
przy wietrznej pogodzie.
¯ó³ty kolor nadawa³ war-
stwie zielnej równie¿ ziarno-
p³on wiosenny, zwany ja-
skrem wiosennym, którego
to liœcie s¹ Ÿród³em witaminy

C. Bulwki znajduj¹ce siê w k¹tach liœci tej roœliny, umo¿liwiaj¹ wegetatywne rozmna¿anie
siê ziarnop³onowi, gdy¿ opadaj¹c daj¹ pocz¹tek nowej roœlinie. Geofitem jest tak¿e pod-
bia³ pospolity i groszek wiosenny, spotykane przez nas na obrze¿ach leœnych œcie¿ek. In-
formacje odnosz¹ce siê do ziarnop³onu i podbia³u znaleŸæ mo¿na w jednym z wczeœniej-
szych numerów „Przegl¹du Nowotomyskiego” (1/2009).

Poza geofitami, na bardziej wilgotnych
siedliskach ros³y m. in. knieæ b³otna, zwana
równie¿ kaczeñcem b³otnym oraz œle-
dziennica skrêtolistna, natomiast na skraju
lasu znaleziono jedno stanowisko z cebuli-
c¹ syberyjsk¹. Ponadto leœny dywan two-
rzy³a tak¿e miodunka æma o dwubarw-
nych, ró¿owo-fioletowych kwiatach. Pol-
ska nazwa rodzajowa tej roœliny wi¹¿e siê
z wydzielanym przez ni¹ delikatnym zapa-
chem miodu. 

Wyj¹tkow¹ radoœæ sprawi³a nam przy-
laszczka pospolita (ryc. 3), znaleziona
w okolicach Opalenicy. Ta niepozornej
wielkoœci roœlina zwraca na siebie uwagê
swoimi niebieskimi, a rzadziej fioletowymi
lub bia³ymi, kwiatami. Charakterystyczne
s¹ tak¿e jej liœcie opisywane jako trójklapo-
we, w nasadzie sercowate, które kszta³-
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Ryc. 3. Przylaszczka pospolita – gatunek objêty w Polsce 
ochron¹ prawn¹ (Opalenica, 14.04.2012 r.).

Ryc. 4. Pi¿maczek wiosenny (W¹sowo, 2.04.2012r.).



tem przypominaj¹ p³aty w¹troby. Temu podobieñstwu przylaszczka zawdziêcza swoj¹
³aciñsk¹ nazwê (hepar – w¹troba). W rozsiewaniu nasion tej roœliny uczestnicz¹ mrówki.
Funkcjonuj¹ce obecnie okreœlenie tego zjawiska to myrmekochoria. Pomimo i¿ trojanek
trzy³atowy, któr¹ to nazw¹ ludow¹ okreœla siê przylaszczkê, wystêpuje w ca³ej Polsce,
z wyj¹tkiem wy¿szych po³o¿eñ górskich, to jednak staje siê on coraz rzadszy, m. in.
w zwi¹zku z przekszta³caniem siedlisk oraz masowym zrywaniem kwitn¹cych okazów tej
roœliny i ich sprzeda¿¹. Obecnie przylaszczka figuruje na liœcie gatunków objêtych w Pol-
sce œcis³¹ ochron¹ prawn¹. 

W¹sowo, przepe³nione zmys³owym zapachem… 
Podobny do opalenickich lasów charakter wykazuj¹ tak¿e zbiorowiska wystêpuj¹ce

w innej czêœci Mogielnicy, a mianowicie na wschód od zwartej zabudowy W¹sowa.
W warstwie zielnej tych lasów szczególnie du¿y udzia³ wykazywa³ ziarnop³on. Przypatru-
j¹c siê jednak uwa¿niej tej warstwie, mo¿na by³o zaobserwowaæ inn¹ interesuj¹c¹ roœlinê,
bêd¹c¹ geofitem, o nazwie jak¿e sezonowej, bo brzmi¹cej „pi¿maczek wiosenny” (ryc. 4).
Kwiaty pi¿maczka s¹ zielono¿ó³te i drobne, co sprawia, ¿e ich obecnoœæ mo¿e pozostaæ
niezauwa¿ona podczas spaceru. Pi¿maczek posiada charakterystyczny kwiatostan
o kszta³cie zbli¿onym do szeœcianu, w którym kwiat szczytowy posiada 4 p³atki, a znajdu-
j¹ce siê pod nim kwiaty boczne maj¹ po 5 p³atków korony. Niewielkie rozmiary roœliny
prawdopodobnie sprawi³y, i¿ Linneusz (szwedzki botanik i jeden z najwybitniejszych przy-
rodników) tworz¹c jej nazwê rodzajow¹ wykorzysta³ greckie s³owo adoxos – oznaczaj¹-
ce: niepozorny, ma³y. Nazwa polska wskazuje natomiast na s³aby zapach pi¿ma, który
uwalnia ta roœlina podczas suszenia. Pi¿mo to wydzielina z gruczo³ów oko³oodbytniczych
pi¿mowca (ssaka zaliczanego do jeleniowatych, zamieszkuj¹cego górskie lasy Azji Œrodko-
wej i Wschodniej), która – traktowana jako afrodyzjak – jest powszechnie u¿ywana
w chiñskich, hinduskich i perskich eliksirach mi³oœci, a tak¿e jako sk³adnik perfum utrwala-
j¹cy ich zapach.

W naszej wêdrówce po w¹sowskich lasach zaobserwowaliœmy, obok niektórych
znanych ju¿ z okolic Opalenicy roœlin, tak¿e bluszczyka kurdybanka i fio³ki – leœny i Rivi-
na. W porastaj¹cych wyniesienia buczynach, w zwi¹zku z zalegaj¹cymi na dnie lasu liœæ-
mi ci¹gle ton¹cych w br¹zowo-szarych barwach, trudno by³o dostrzec ¿ywsze barwy ru-
na, typowe w tym okresie dla gr¹dów czy ³êgów. Jedynie wypuk³e kêpy bielistki sinej
urozmaica³y ten raczej póŸnozimowy wystrój lasu. Niemniej niewielkich rozmiarów
siewki buka, wyrastaj¹ce ponad opad³e liœcie, wskazywa³y, ¿e i do tych zbiorowisk tak¿e
wkracza wiosna. W borach natomiast jedynym spotkanym przez nas przedstawicielem
geofitów by³ kwietniow¹ por¹ szczawik zajêczy. Wiêcej informacji na jego temat mo¿na
znaleŸæ w nrze 1/2009 „Przegl¹du Nowotomyskiego”.

Chraplewo, w których znaleŸliœmy wierzcho³ek góry lodowej…
Na kilka niespodzianek florystycznych natknêliœmy siê wêdruj¹c po urokliwych oko-

licach Chraplewa. Pocz¹tek maja w lesie rosn¹cym przy drodze ³¹cz¹cej Chraplewo
i W¹sowo zaznaczy³ siê znacz¹cym udzia³em gajowca ¿ó³tego (ryc. 5). 
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Oprócz ¿ó³tych kwiatów gajowca, w warstwie zielnej wzrok przyci¹ga³a niebiesko-
-fioletowa korona d¹brówki roz³ogowej oraz ró¿owo-fioletowa korona miodunki
æmy. Czas zawilca gajowego zdawa³ siê natomiast przemin¹æ, poniewa¿ tylko spora-
dycznie mo¿na by³o zaobserwowaæ jego bia³e kwiaty. Po wiêkszoœci z zawilców pozo-
sta³y ju¿ tylko liœcie. Biel w dolnej warstwie lasu zdawa³a siê jednak nie nikn¹æ wraz
z przekwitniêciem wspomnianej wy¿ej roœliny. Koloru tego dostarcza³y drobne,
dzwonkowate kwiaty, skupione w gronach na ³ukowato wygiêtej ³odydze kokoryczki
wielokwiatowej (ryc. 6). Geofit ten rós³ na skraju gr¹du przy drodze leœnej. K³¹cze tej
roœliny, zbierane wiosn¹ i jesieni¹, jest wykorzystywane w przemyœle zielarskim. Nato-
miast jej owoce, podobne do jagód borówki czernicy, s¹ truj¹ce i mog¹ powodowaæ
zaburzenia rytmu serca oraz silne wymioty. Roœlina ta zapylana jest przez trzmiele.
Truj¹ce owoce ma tak¿e kolejna zaobserwowana przez nas roœlina – konwalijka dwu-
listna, zaliczana podobnie jak kokoryczka wielokwiatowa do rodziny szparagowatych
oraz geofitów. Jak wskazuje nazwa gatunkowa tej roœliny, posiada ona najczêœciej dwa
liœcie sercowojajowate. 

Zdecydowanie najwiêksz¹ radoœæ podczas spaceru w gr¹dzie wywo³a³o notowanie
³uskiewnika ró¿owego (ryc. 7). To roœlina paso¿ytuj¹ca na korzeniach leszczyny
(w pobli¿u której znaleziono j¹ w okolicach Chraplewa), ale tak¿e grabu i olszy,
a w górach równie¿ œwierka. Okreœlana jako bezzieleniowa, nie posiada ona chlorofi-
lu, st¹d nie jest zdolna do przeprowadzania procesu fotosyntezy. Z tego powodu wo-
dê, sole mineralne i substancje organiczne czerpie od innych roœlin, za pomoc¹ ssawek
wnikaj¹cych w korzenie roœliny ¿ywiciela. Z powodu paso¿ytniczej strategii istotne dla
wykie³kowania nasion tego geofita jest ich znalezienie siê w pobli¿u korzeni roœliny ¿y-
wicielskiej, w odleg³oœci nawet mniejszej ni¿ 1 cm b¹dŸ wrêcz na korzeniu ¿ywiciela.
Podobnie jak w przypadku wspomnianej ju¿ wczeœniej przylaszczki pospolitej, nasiona
tej roœliny s¹ roznoszone przez mrówki. Stosunkowo niewielkie rozmiary nadziemne-
go ró¿owego pêdu nie oddaj¹ rozmiarów podziemnej czêœci ³uskiewnika. Mianowicie
jego k³¹cze mo¿e siêgaæ do 1 m w g³¹b gleby i wa¿yæ do 5 kg. Roœlina ta pojawia siê na
rozproszonych stanowiskach w kraju, w pó³nocno-zachodniej Polsce obserwowana
jest ona czêœciej. Nazwa rodzajowa omawianego paso¿yta pochodzi od ³uskowatego
kszta³tu liœci. Ciekaw¹ mo¿e byæ tak¿e informacja, i¿ nazwa ta pojawia³a siê ju¿ w œre-
dniowiecznych zielnikach.

Wytomyœl, czyli  w pierwiosnkowym raju  zorzynka…
Do lasów w okolicach Wytomyœla wybraliœmy siê na pocz¹tku maja. Na obrze¿ach

drogi biegn¹cej przez las liœciasty mo¿na ju¿ by³o zaobserwowaæ bluszczyka kurdyban-
ka, gajowca ¿ó³tego, ale tak¿e typowego dla tej pory roku groszka wiosennego. Leœny
groch, bo tak brzmi nazwa ostatniej z wymienionych powy¿ej roœlin, posiada zmienn¹
w barwie koronê – najpierw jest ona purpurowo-fioletowa, potem niebieska, a na ko-
niec zielonawo-niebieska. Geofit ten wytwarza owoc w postaci str¹ku, w kszta³cie po-
d³u¿nej torebki, w którym znajduje siê kilka nasion. Wprawdzie z ca³ej Polsce uchodzi
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za roœlinê stosunkowo pospoli-
t¹, jednak¿e w zachodniej czê-
œci Wielkopolski stwierdzany
jest rzadziej. 

W bardziej podmok³ych
miejscach pojawia³ siê kaczeniec
b³otny. Zawilce zdawa³y siê ju¿
ustêpowaæ; na kwitn¹ce okazy
zawilca – podobnie jak ziarno-
p³onu wiosennego – nie uda³o
siê nam ju¿ w tym okresie na-
trafiæ. Zieleñ traw urozmaica³a
natomiast niebiesko-fioletow¹
barw¹ swoich kwiatów d¹-
brówka roz³ogowa (ryc. 8),
której kwitn¹ce okazy bêdzie
mo¿na ogl¹daæ a¿ do wrzeœnia.
Tak¿e w przypadku tej roœliny
zachodzi myrmekochoria.
W zwi¹zku z niewielkimi wyma-
ganiami siedliskowymi d¹brów-
ka polecana jest do uprawy na
dachach, w ramach ich zaziele-
nienia. Zielony dach, powstaj¹-
cy poprzez na³o¿enie dodatko-
wej warstwy roœlinnej (wegeta-
cyjnej), pozwala m. in. t³umiæ
ha³as i ograniczaæ utratê ciep³a
w budynku. Jego obecnoœæ
w mieœcie urozmaica „betono-
we” otoczenie, tworz¹c tym sa-
mym ma³¹ enklawê zieleni. Na-
le¿y jednak pamiêtaæ, i¿ sadzon-
ki d¹brówki do tych specyficz-
nych ogrodów nale¿y pozyski-
waæ poprzez zakup odmian
ogrodowych tej roœliny, dostêp-
nych w sklepach ogrodniczych,
a nie poprzez wykopywanie
okazów ze stanowisk natural-
nych. 
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Ryc. 5. Gajowiec ¿ó³ty (Chraplewo, 01.05.2012 r.). 

Ryc. 6. Kokoryczka wielokwiatowa (Chraplewo, 01.05.2012 r.).

Ryc. 7. £uskiewnik ró¿owy (Chraplewo, 01.05.2012 r.).



Niew¹tpliwie cenn¹ obserwacj¹
by³o znalezienie przynajmniej kilkuna-
stu osobników pierwiosnki lekarskiej
(ryc. 9 – na ok³adce) – gatunku objê-
tego w Polsce ochron¹ czêœciow¹. Ro-
s³y one zarówno w gr¹dzie, jak i na
obrze¿ach ³êgu i boru mieszanego.
Pierwiosnka posiada intensywnie ¿ó³-
te, o dzwonkowatym kszta³cie, pach-
n¹ce miodem kwiaty. Inna nazwa pier-
wiosnki to – z uwagi na podobieñstwo
kwiatostanu do pêku kluczy – kluczy-
ki. Ma ona tak¿e swój zwi¹zek z daw-
nymi wierzeniami, zgodnie z którymi
– przypominaj¹ce klucze – kwiaty pry-
muli otwiera³y skarbce leœnych bogi-
nek. To roœlina naziemnop¹czkowa
(hemikryptofit) – jej pêdy jesieni¹ obumieraj¹, a p¹czki wykszta³caj¹ siê pod os³on¹
ziemi lub œció³ki i rozpoczynaj¹ swój wzrost wraz z nastaniem cieplejszych dni.
Zgodnie z nazw¹ gatunkow¹ pierwiosnki, wykorzystywana jest ona w celach leczni-
czych. Herbata z jej kwiatów stosowana jest jako œrodek odflegmiaj¹cy i podawana
jest przy kaszlu, przeziêbieniach oraz zapaleniach oskrzeli. Co wiêcej, ludowe prze-
s¹dy g³osi³y, i¿ roœlina ta mo¿e byæ tak¿e pomocna przy j¹kaniu siê. Warto nadmie-

niæ, i¿ dla celów leczniczych
pierwiosnka uprawiana jest na
plantacjach. Liœcie tej roœliny,
podobnie jak ziarnop³onu, za-
wieraj¹ witaminê C, st¹d wyko-
rzystywane s¹ przy przyrz¹dza-
niu sa³atek i zup, natomiast
kwiaty i pêdy, podawane z zie-
lon¹ sa³at¹ i cykori¹, stanowi¹
sk³adniki ulubionych potraw
w Rosji i Wielkiej Brytanii. Pod-
czas naszego spotkania z pier-
wiosnk¹ mieliœmy okazjê zoba-
czyæ tak¿e zorzynka rze¿u-
chowca Anthocharis cardamines
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Ryc. 8. D¹brówka roz³ogowa (Wytomyœl,
06.05.2012 r.)

Ryc. 10. Czworolist pospolity (Wytomyœl, 06.05.2012 r.)



(ryc. 9 - ok³adka). Motyla tego wczeœniej obserwowaliœmy tak¿e na skraju ³êgu, przy
torach kolejowych ko³o Opalenicy. Samce tego motyla ³atwo rozpoznaæ w zwi¹zku
z pomarañczow¹ plam¹ znajduj¹c¹ siê na bia³ych przednich skrzyd³ach. Z uwagi na
jej podobieñstwo do wschodz¹cego s³oñca, motyl ten zyska³ nazwê „zorzynka”.
Tylne skrzyd³a s¹ tak¿e bia³e, jednak¿e pokryte na ca³ej powierzchni zielonkawymi
plamami. Owad ten jest stosunkowo czêsty w kraju; spotkaæ go mo¿na nie tylko na
obrze¿ach lasów, ale równie¿ w obrêbie zadrzewieñ, na wilgotnych ³¹kach i w ogro-
dach. 

W odwiedzanym przez nas lesie znalaz³y siê tak¿e: konwalijka dwulistna, œle-
dziennica skrêtolistna, gajowiec ¿ó³ty, d¹brówka roz³ogowa, kuklik zwis³y i pi¿ma-
czek wiosenny. Ciekawego notowania dokonano w p³acie dobrze zachowanego
gr¹du rosn¹cego w pobli¿u autostrady. W jego runie stwierdzono bowiem obec-
noœæ czworolistu pospolitego (ryc. 10). Zgodnie z wierzeniami, maj¹cymi swe Ÿró-
d³o w mitologii greckiej, cztery liœcie tej roœliny przedstawiaj¹ Parysa, Afrodytê, He-
rê i Atenê, natomiast znajduj¹cy siê na szczycie owoc czworolistu – jagoda – symbo-
lizuje jab³ko niezgody. W tym momencie dodaæ nale¿y, i¿ niezale¿nie od poczucia
piêkna, nie nale¿y siê schylaæ po czworolistn¹, czarn¹, niebiesko oszronion¹ jagodê,
gdy¿ omawiana roœlina jest truj¹ca. „Wronie oko”, jak nazywana jest ta roœlina na
Podhalu, posiada charakterystyczny uk³ad liœci i kwiatów. U roœliny tej wystêpuje
¿ó³tozielony okwiat, którego liczba listków mo¿e dojœæ nawet do 12. Okres kwitnie-
nia czworolistu przypada w maju i czerwcu.

Lista roœlin pojawiaj¹cych siê w okresie wiosennym w warstwie zielnej lasów na-
szego regionu ci¹gle pozostaje niedokoñczona. I jedynie wêdrówki po leœnych œcie¿-
kach, do których serdecznie zachêcamy, pozwol¹ j¹ wzbogaciæ o kolejne odkrycia
interesuj¹cych, choæ czêsto nieznanych, elementów florystycznych leœnego runa,
pobudzonego do ¿ycia promieniami wiosennego s³oñca.

Nazwy ³aciñskie roœlin wymienionych w tekœcie: bielistka sina Leucobryum glaucum,
bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, buk Fagus sylvatica, cebulica syberyjska Scilla si-
berica, czworolist pospolity Paris quadrifolia, d¹b szypu³kowy Quercus robur, d. bezszypu³-
kowy Q. petraea, d¹brówka roz³ogowa Ajuga reptans, fio³ek leœny Viola reichenbachiana, f.
Rivina Viola riviniana, gajowiec ¿ó³ty Galeobdolon luteum, grab Carpinus betulus, groszek wio-
senny Lathyrus vernus, jesion zwyczajny Fraxinus excelsior, klon jawor Acer pseudoplatanus,
klon polny Acer campestre, knieæ b³otna Caltha palustris, kokoryczka wielokwiatowa Polygo-
natum multiflorum, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, kuklik zwis³y Geum rivale,
lipa drobnolistna Tilia cordata, ³uskiewnik ró¿owy Lathraea squamaria, miodunka æma Pul-
monaria obscura, olsza czarna Alnus glutinosa, pierwiosnka lekarska Primula veris, pi¿maczek
wiosenny Adoxa moschatellina, podbia³ pospolity Tussilago farfara, przylaszczka pospolita
Hepatica nobilis, szczawik zajêczy Oxalis acetosella, œledziennica skrêtolistna Chrysosplenium
alternifolium, topola bia³a Populus alba, wi¹z szypu³kowy Ulmus laevis, wierzby Salix ssp., za-
wilec gajowy Anemone nemorosa, zawilec ¿ó³ty Anemone ranunculoides, ziarnop³on wiosen-
ny Ficaria verna.
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Magdalena Konieczna

Portugalia w Opalenicy
– wyj¹tkowa i niepowtarzalna okazja do promocji

Od chwili, gdy Polska i Ukraina sta³y siê gospodarzami Mistrzostw Europy w Pi³ce
No¿nej w 2012 r., Hotel REMES Sport & Spa w Opalenicy, nale¿¹cy do Bartosza Rem-
plewicza maj¹cego doœwiadczenie w organizowaniu du¿ych imprez sportowych, podj¹³
starania o znalezienie siê na liœcie oœrodków pobytowych dla dru¿yn bior¹cych udzia³
w EURO 2012. 

W latach 2003 – 2010, w miesi¹cach wakacyjnych, Bartosz Remplewicz – mi³oœnik
pi³ki no¿nej, by³y zawodnik opalenickiego K. S. „Promieñ”, przy wspó³pracy z w³adzami
gminy by³ organizatorem Miêdzynarodowego Turnieju Pi³karskiego REMES CUP. W ro-
ku 2008 wziê³o w nim udzia³ a¿ 260 dru¿yn z 11 pañstw, tj. ponad 5 000 zawodników
w ró¿nych kategoriach wiekowych (od 10 do 18 lat), w tym dziewczêta. Mecze rozgry-
wano na kompleksie 18 pe³nowymiarowych boisk. Ich obserwatorami byli polscy trene-
rzy (Jerzy Engel, Andrzej Strejlau, Antoni Piechniczek, Wojciech £azarek, Czes³aw Mich-
niewicz, Franciszek Smuda, Stefan Majewski) i Micha³ Listkiewicz oraz goœcie zagranicz-
ni, w tym Leo Beenhakker i Lukas Podolski. Pomys³ i odwaga szefa Spó³ki REMES w re-
alizacji tak wielkich imprez na skalê europejsk¹ zaowocowa³y przyznaniem Opalenicy
prawa do goszczenia u siebie finalisty tegorocznych mistrzostw Starego Kontynentu. 

W³odarze gminy do³o¿yli wszelkich starañ, by jak najlepiej przygotowaæ siê do przy-
jêcia pi³karzy, mediów i kibiców oraz stworzenia lokalnego sportowego klimatu. Oficjal-
ne potwierdzenie faktu, ¿e podczas mistrzostw Europy portugalscy pi³karze zamieszka-
j¹ w Opalenicy nadesz³o 6 lutego bie¿¹cego roku z Warszawy. Przyjêli oni ofertê Opale-
nicy ze wzglêdu na doskona³e warunki hotelowe, panuj¹ce wokó³ spokój i ciszê. W pre-
zentacji centrów pobytowych, wybranych przez narodowe federacje dru¿yn finalistów
turnieju oraz kwater UEFA udzia³ wziê³a opalenicka delegacja, która odebra³a okoliczno-
œciowy certyfikat w postaci plateau z mosi¹dzu. 

Rada Miejska wyasygnowa³a odpowiednie œrodki na realizacjê zobowi¹zañ wynika-
j¹cych z podpisanej umowy, dotycz¹cych przygotowania p³yty boiska, trybun, udogod-
nieñ dla dziennikarzy, szatni dla dru¿yny i trenerów oraz systemu nag³aœniaj¹cego na Sta-
dionie Miejskim im. Jana Wojdy.
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Burmistrz Opalenicy dr Roman Maternik ju¿ w listopadzie 2011 r. powo³a³ 10. oso-
bowy gminny zespó³ ds. EURO, którego koordynatorem zosta³ dyrektor miejscowego
Oœrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof M¹dry, a rzecznikiem prasowym Magdalena Ko-
nieczna z Biura Promocji i Rozwoju oraz Zarz¹dzania Funduszami w Urzêdzie Miejskim.
Zadaniem zespo³u by³o m. in. stworzenie centrum informacyjnego, zorganizowanie wo-
lontariatu, oznakowanie i oflagowanie miasta i przygotowanie materia³ów informacyjno
– reklamowych promuj¹cych gminê (foldery, gad¿ety). Miejsko – Gminny Oœrodek Kul-
tury TAKLAMAKAN zorganizowa³ krótki kurs jêzykowo – kulturoznawczy pod nazw¹
Portugalia s³owiañska dusza na krañcu Europy. 

Organizacja pobytu Portugalczyków wymaga³a ze strony miasta specyficznych przed-
siêwziêæ i œcis³ej wspó³pracy ze Spó³k¹ UEFA EURO 2012 z Warszawy, która na³o¿y³a
na gospodarzy swoje bardzo restrykcyjne wymagania. Dla nale¿ytego zabezpieczenia
centrum pobytowego portugalskich pi³karzy podtrzymywano sta³y kontakt z w³aœcicie-
lem hotelu, instytucjami szczebla lokalnego, powiatowego i wojewódzkiego. Ustalono
wspó³dzia³anie policji, stra¿y po¿arnej, s³u¿b energetycznych i gazowniczych. 

Gminny zespó³ ds. EURO realizowa³ wytyczne zawarte w umowie miêdzy Spó³k¹
EURO 2012 a gmin¹ Opalenica. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeñstwo podczas
otwartych sesji treningowych bra³y udzia³ w specjalnych szkoleniach i æwiczeniach orga-
nizowanych przez Urz¹d Wojewódzki. Do koñca kwietnia 2012 r. zakoñczono budo-
wê szatni i wyposa¿ono j¹ zgodnie z wymogami Spó³ki EURO i pi³karskiej reprezentacji
Portugalii. Rewitalizacji poddano stadion i park miejski. W hali tenisowej urz¹dzono cen-
trum prasowe dla ponad 300 dziennikarzy i fotoreporterów akredytowanych do obs³u-
gi mistrzostw. Miêdzy innymi 6 portugalskich stacji telewizyjnych szczegó³owo relacjono-
wa³o przebieg pobytu swej dru¿yny w uroczym zak¹tku naszego miasta. Z inicjatywy
Bartosza Remplewicza i przy udziale gminy w parku miejskim powsta³ interesuj¹cy park
linowy, stanowi¹cy dodatkowy walor Opalenicy i podnosz¹cy standard ju¿ istniej¹cej bo-
gatej miejskiej infrastruktury sportowej. 

Dru¿yna wicemistrzów Europy z 2004 r. mia³a do swej dyspozycji apartamenty jed-
no i dwuosobowe oraz najnowoczeœniejsze wyposa¿enie hotelu: si³owniê, basen, SPA,
komorê krioterapii, klub z krêgielni¹. Zespó³ tych obiektów stanowi dziœ najwiêksze cen-
trum sportowe w Europie Œrodkowej, jest to zarazem najlepsza wizytówka miasta, a tak-
¿e Wielkopolski i Polski. Zadbano te¿ o to, by goœcie mieli mo¿liwoœæ ogl¹dania progra-
mów portugalskich stacji telewizyjnych, które relacjonowa³y ich pobyt w Opalenicy. 

Wa¿n¹ spraw¹ by³ okolicznoœciowy wystrój miasta. Przy wjeŸdzie do Opalenicy za-
montowano tablice powitalne. Od Spó³ki EURO miasto otrzyma³o flagi UEFA, banery,
wielkoformatowe logo mistrzostw, które zosta³y umieszczone w g³ównych punktach
miastach i na obiektach publicznych. Na ka¿dym s³upie oœwietleniowym za³o¿ono spe-
cjalne umocowania do flag. W pe³nej krasie prezentowa³y siê flagi EURO, Portugalii,
Opalenicy, Unii Europejskiej i Wies³awa Budy - organizatora miasteczka kibiców w Sielin-
ku. £¹cznie miasto zdobi³o kilkaset wielokolorowych symboli, ponadto flagi bia³o – czer-
wone i flagi pañstw uczestnicz¹cych w mistrzostwach. 
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Nigdy dot¹d miasto nie mia³o takiej flagowej oprawy, która mobilizowa³a tak¿e miesz-
kañców do dekorowania domów, posesji i samochodów. Ca³oœci dope³nia³a zieleñ drzew
i krzewów oraz pe³na paleta barw kwiatów balkonowych i ogródkowych. Dla zapewnie-
nia p³ynnego przejazdu przez miasto, na czas pobytu w Opalenicy portugalskich goœci, na
g³ównych ulicach miasta wprowadzono zmianê organizacji ruchu. 

Zawodników Paulo Bento strzegli liczni pracownicy ochrony i portugalscy agenci.
Spó³ka UEFA EURO 2012 pokry³a koszty dodatkowego op³otowania na stadionie. Prze-
jazd autokaru z pi³karzami z hotelu na, odleg³e o 35 km, lotnisko w Poznaniu odbywa³ siê
zawsze w eskorcie policji. Niezale¿nie od pory dnia na trasie przejazdu zawsze serdecznie
ich pozdrawiano. 

Przygotowania do EURO 2012 œledzili nie tylko dziennikarze, tak¿e politycy. 15 maja
Opalenicê odwiedzili parlamentarzyœci z podkomisji ds. przygotowañ Polski do organiza-
cji Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej. Ocenili stan stadionu, hotelu i obiektów towarzy-
sz¹cych. Dwa dni póŸniej centrum pobytowe Portugalczyków odwiedzi³ premier Donald
Tusk. Zwiedzi³ hotel, wzi¹³ udzia³ w treningu najm³odszych pi³karzy KS „PROMIEÑ”. Go-
œciom towarzyszy³ Burmistrz dr in¿. Roman Maternik, który wrêczy³  i premierowi Tusko-
wi szkic panoramy Opalenicy, dzie³o artysty Romana Czeskiego. 11 czerwca w opalenic-
kim ratuszu wizytê z³o¿y³a delegacja z wiceprezydentem Federacji Pi³ki No¿nej Portugalii
i menad¿erami reprezentacji. 

Od 8 czerwca do 1 lipca na terenach Centrum Wystawowo – Szkoleniowego Wiel-
kopolskiego Oœrodka Postêpu Rolniczego w Sielinku mia³o funkcjonowaæ miêdzynarodo-
we miasteczko kibica z miejscami noclegowymi, informacj¹, punktami gastronomicznymi,
koncertami zespo³ów artystycznych, mo¿liwoœci¹ ogl¹dania meczów na du¿ych rozmia-
rów telebimie. Zak³adano, ¿e bêdzie ono w komfortowych warunkach goœciæ nawet 10
tysiêcy kibiców z Europy. Wszystko by³o gotowe na ich przyjêcie. W³adze miejskie wspie-
ra³y starania organizatora Wies³awa Budy – miejscowego przedsiêbiorcy w prowadzeniu
tak du¿ej imprezy masowej. Mimo kosztownych przygotowañ i nadziei na du¿¹ frekwen-
cjê, Fan Camp w Sielinku, przy braku goœci i niesprzyjaj¹cej pogodzie, przy ustalonej na
10 z³ od osoby cenie biletu wstêpu, po 3 dniach funkcjonowania zosta³ zamkniêty. Prze-
widywania nap³ywu do Strefy Kibica zagranicznych kibiców i mieszkañców miasta okaza-
³y siê mrzonk¹. Równie¿ w mieœcie nie by³o s³ychaæ obcej mowy. Nie by³o te¿ przyjezd-
nych korzystaj¹cych z miejscowej gastronomii czy kwater prywatnych. Chêæ ogl¹dania
transmisji meczów w domowych warunkach sprawi³a, ¿e tak¿e skierowane do miesz-
kañców miasta propozycje opalenickiego Oœrodka Kultury, zachêcaj¹ce do uczestnictwa
w bezp³atnych imprezach rozrywkowych, nie cieszy³y siê zainteresowaniem. 

Od 4 czerwca do 2 lipca natomiast sprawnie dzia³a³ Wolontariat Centrum Pobytowego
Reprezentacji Portugalii Opalenica 2012. Pod koniec maja zakoñczono cykl szkoleñ dla
wolontariuszy, w wyniku którego 14 m³odych ludzi otrzyma³o certyfikaty i niezbêdnik
wolontariusza. Pe³nili oni sw¹ s³u¿bê w punktach informacyjnych. Czuli siê szczêœliwca-
mi, bo mogli obcowaæ bezpoœrednio z pi³karskimi s³awami. Znajomoœæ jêzyka angielskie-
go umo¿liwia³a im tak¿e kontakty z zagranicznymi dziennikarzami. 
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Zgodnie z ustaleniami organizatorem publicznych sesji treningowych by³a Spó³ka
UEFA EURO 2012, która dysponowa³a bezp³atnymi wejœciówkami, przeznaczaj¹c czêœæ
z nich dla dziennikarzy i VIP – ów, a resztê dla kibiców. Na 5 i 10 czerwca zaplanowano
dwa otwarte treningi portugalskiej reprezentacji. Zgodnie z sugesti¹ kierownictwa dru-
¿yny znaczn¹ czêœæ wejœciówek przeznaczono dla uczniów miejscowych szkó³. Chêtnych
do obejrzenia treningów by³o znacznie wiêcej ni¿ 900  przeznaczonych dla nich miejsc.
W kwietniowym i majowym wydaniu, ukazuj¹cego siê od 30 lat, miesiêcznika lokalnego
„Echa Opalenickie”, zamieszczono specjalnie przygotowane kupony. Po komisyjnym ich
losowaniu karty wstêpu trafi³y do szczêœliwców z ca³ej Polski. 

Treningom towarzyszyli tak¿e liczni dziennikarze i fotoreporterzy, stacje telewizyjne
polskie i zagraniczne. Zobaczyæ genialnego Cristiano Ronaldo, najwybitniejszego pi³karza
XXI wieku, by³o marzeniem wielu osób. ̄ ywio³owo oklaskiwano jego s³ynne tañce z pi³-
k¹ w czasie dryblingu. Na oczach spragnionych emocji kibiców dru¿yna, w której znajdo-
wa³o siê wiele pi³karskich gwiazd, odbywa³a planowe treningi, a po nich – zgodnie z ocze-
kiwaniami –pi³karze nie unikali bezpoœrednich spotkañ z widzami, chêtnie sk³adali auto-
grafy, obdarowywali m³odych fanów upominkami i pozowali do zdjêæ. Po odpadniêciu
z rozgrywek polskiej reprezentacji opaleniczanie ¿yczyli Portugalczykom, by to w³aœnie
oni pozostali w ich mieœcie a¿ do zwyciêskiego fina³u.

Trzecia publiczna sesja treningowa odby³a siê 23 czerwca, ju¿ po zwyciêskim æwieræ-
fina³owym spotkaniu z Czechami. Emocje spotêgowa³y siê jeszcze bardziej. Wejœciówki
na ten trening otrzymali pechowcy z poprzednich losowañ, a ponadto podopieczni
Oœrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Sielinku i Œrodowiskowe-
go Domu Pomocy w Opalenicy, ³¹cznie oko³o 1500 fanów Cristiano Ronaldo i jego ko-
legów. Piêknie zachowali siê Portugalczycy, powitali publicznoœæ du¿ych rozmiarów
transparentem w barwach portugalskiej flagi z napisem: Dziêkujemy Opalenicy! Tym mi-
³ym gestem podziêkowali za tradycyjn¹ polsk¹ goœcinnoœæ. Opaleniczanie odpowiedzieli
w jêzyku portugalskim: Dalej, do boju Portugalio ku zwyciêstwu i innym jeszcze banerem:
Pi³karscy weterani PROMIENIA witaj¹ reprezentacjê Portugalii. Rzesza kibiców skandowa³a:
Portugalia, Ronaldo, wiwat Portugalia, daj¹c œwiadectwo zachwytu dla kunsztu gwiazd œwia-
towej pi³ki no¿nej. I podobnie jak po poprzednich treningach d³ugo trwa³o rozdawanie
autografów na koszulkach, pi³kach, gad¿etach sportowych. Portugalczycy ochoczo po-
zowali do indywidualnych i zbiorowych zdjêæ, szczególnie z niepe³nosprawnymi i naj-
m³odszymi kibicami. 

Los uœmiechn¹³ siê do naszego miasta. Opalenica skorzysta³a z wielkiej szansy, zaist-
nia³a w mediach polskich, europejskich i œwiatowych. Pokaza³a siê z jak najlepszej strony
jako miasto mi³e, goœcinne, z olbrzymim potencja³em do organizacji wielkich imprez
sportowych. W³adze miasta potraktowa³y to sportowe przedsiêwziêcie jako prioryteto-
we i sprosta³y postawionym wymaganiom. Burmistrz Roman Maternik, wiceburmistrz
Andrzej Mainka, dyrektor OSiR-u Krzysztof M¹dry skutecznie kierowali cyklem przygo-
towañ organizacyjnych i wychodzili naprzeciw oczekiwaniom kierownictwa portugal-
skiej dru¿yny.
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Opalenica - centrum pobytowe reprezentacji Portugalii

Atrakcj¹ by³y dostêpne dla publicznoœci treningi reprezentacji Portugalii
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Portugalczycy dziêkuj¹ Opalenicy - naprawdê serdecznie!

2 lipca 2012 r.  delegacja z Opalenicy odebra³a podziêkowania 
od prezydenta Bronis³awa Komorowskiego i premiera Donalda Tuska. 

Zastêpca Burmistrza Andrzej Mainka przekaza³ Prezydentowi RP miniturê „Lecha” – produkowanego
w Opalenicy pierwszego polskiego motocykla 



By³a to wyj¹tkowa i niepowtarzalna okazja do promocji Opalenicy na europejskim
forum. Zagraniczni dziennikarze szukali w mieœcie ciekawostek i zabytków, odkrywali
urok naszego miasta. Na konferencjach prasowych Portugalczycy komplementowali
Polskê i Opalenicê, zapowiadali swoje tu powroty. Klimat ma³ego miasteczka sprzyja³ do-
bremu samopoczuciu zawodników, którzy po przegranym 27 czerwca w Doniecku me-
czu pó³fina³owym z Hiszpani¹ powrócili do Opalenicy, w której wiêcej by³o symboli
UEFA EURO 2012 ni¿ w Poznaniu i pozosta³ych miastach w Polsce. Mo¿na mieæ nadzie-
jê, ¿e ten pozytywny wizerunek miasta prze³o¿y siê na jego gospodarczo – ekonomicz-
ne sukcesy. Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP 2 lipca br. w ogrodach Pa³acu Pre-
zydenckiego w Warszawie – wraz z przedstawicielami miast gospodarzy centrów poby-
towych dru¿yn i miast, w których rozgrywane by³y mecze pi³karskie – goœci³a 15. oso-
bowa delegacja z Opalenicy, która odebra³a podziêkowania od prezydenta Bronis³awa
Komorowskiego i premiera Donalda Tuska. 

Obiekt hotelowy z najwy¿szej pó³ki zyska³ renomê, a dziennikarze ju¿ polecali go
w swoich krajach. Splendoru doda³ mu tak¿e pobyt legendarnego w latach 60. minione-
go stulecia pi³karza, 70. letniego Eusebio. W miesi¹cu pe³nym sportowych wra¿eñ i emo-
cji przez 23 dni w Opalenicy by³o niezwykle œwi¹tecznie i uroczyœcie. Mistrzostwa Euro-
py w Pi³ce No¿nej EURO 2012 dopisa³y do ponad 600. letnich dziejów Opalenicy naj-
nowsz¹ kartê. Wpisa³y siê z pewnoœci¹ tak¿e w ¿yciorysy wielu jej mieszkañców. Opale-
nica przybli¿y³a siê do Europy, a dziêki medialnym przekazom najbardziej widoczna by-
³a w dalekiej Portugalii, gdzie szczególnie podkreœlano walory znakomitej bazy pobyto-
wej i hotelowy komfort. 

Futbolowe œwiêto dobieg³o koñca, a zaledwie 9. tysiêczna Opalenica dziêki spotka-
niu z kadr¹ pi³karsk¹ z dalekiego pó³wyspu, prze¿y³a swe wielkie dni, poprawi³a jeszcze
bardziej swój dobry wizerunek, zbli¿y³a siê do wielkiego œwiata. Potwierdzi³y siê wiêc s³o-
wa œpiewanej tu piosenki: To jest Opalenica, co dziwi i zachwyca ….
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... Roberta Jêdrzejczaka

O sobie…

Urodzi³em siê 16 lutego w Jarocinie, gdzie te¿ skoñczy³em szko³ê œredni¹. Jarocin
z duchem lat osiemdziesi¹tych, Jarocin ze sw¹ scen¹ rockow¹, by³ miejscem, które
ukszta³towa³o moj¹ wra¿liwoœæ. Wtedy czynnie uczestniczy³em w  wydarzeniach
festiwalowych, wtedy te¿ wspó³tworzy³em zespó³ muzyczny. Blues i rock do dzisiaj
stanowi¹ wa¿ny element mojego ¿ycia. Od lat kolekcjonujê p³yty z muzyk¹ lat 60.,
70. i 80.minionego ju¿ stulecia.

Wa¿nym etapem w moim ¿yciu  by³ okres, kiedy mieszka³em w Krakowie. Tam
ukszta³towa³a siê moja wra¿liwoœæ artystyczna. Podczas  gdy Jarocin kszta³towa³
moj¹ osobowoœæ, to Kraków zapali³ we mnie pasjê teatraln¹ i  literack¹ .

Od 1984 roku mieszkam w Nowym Tomyœlu, tu mam rodzinê i przyjació³. Tu te¿
zadebiutowa³em poetycko tomikami „Powrót do Ÿród³a“ i „Wahad³o ciszy“.

Jestem absolwentem geografii na UAM w Poznaniu, a podyplomowo skoñczy³em
tak¿e polonistykê. Przez lata pracowa³em jako nauczyciel w okolicznych szko³ach.
W roku 2002 wyjecha³em z „misj¹” edukacyjn¹ na Wschód. Pracowa³em wœród
potomków syberyjskich zes³añców w Abakanie w Chakasji oraz z Polakami
mieszkaj¹cymi w mieœcie Marca Chagalla, Witebsku. Przywioz³em stamt¹d
mnóstwo wspomnieñ, ciekawych doœwiadczeñ i fotografii.  Fotografia to moja druga
¿yciowa pasja. Ostatnie lata mojego ¿ycia, to ci¹g³e zmaganie siê z przeciwnoœciami.
Doœwiadczenie to wpisuje siê w tematykê moich ostatnich wierszy, którym
przyœwieca motto… jak d³ugo uœmiecha siê do ciebie szczêœcie, tak d³ugo masz wielu
przyjació³. W nieszczêœciu pozostajesz sam. Ono najpe³niej definiuje ostatecznie moje
podejœcie do ¿ycia i literatury. 

Wiem, ¿e warto ¿yæ, bo to chwile tworz¹ szczêœcie, nie ludzie, w ka¿dym razie
nie wszyscy… To tylko momenty warte s¹ tego, by je nieœæ na barkach swojej
wra¿liwoœci, one ucz¹ i daj¹ powód do prze¿ywania ró¿nych namiêtnoœci - mi³oœci,
nienawiœci, radoœci, smutku. To przecie¿ takie ludzkie…
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relikwia

wyrwany kawa³ek drewna przylega szczelnie do szaroœci weluru
opis jest jednak sk¹py w treœci i zawiera jedynie apoteozê przedmiotu
kompletnego
nie uwzglêdnia czêœci w nim tkwi¹cych i ukrytych
forma szczegó³u  pozostaje nieznana choæ rozmyœlaæ mo¿na 
nad struktur¹ szorstkoœci drewna

uwa¿ny badacz ma k³opot z odnalezieniem ukrytych œladów wbitego gwoŸdzia i krwi
œwiêtoœæ przedmiotu pozostaje poza przedmiotem  
powietrze wilgoæ i stêchlizna ju¿ dawno temu zapad³y siê 
w rdzawy osad na ceglanej posadzce œwi¹tyni

nieoczekiwanie jednak struktura s³ojów wyrwanego fragmentu
uk³ada siê w dramatyczny scenariusz zdarzenia
cisza jest znamienna i z³owrogo oplata drewno
prawda szyderczo miesza siê z mitologi¹
kronikarze i ewangeliœci maj¹ k³opot z wyró¿nieniem  jej miêdzy wierszami s³ojów
wypada wiêc zaufaæ nieznanym literom

metafizyka wyplata swe sieci pokrêtnie
i szeleœci ¿³obieniami psalmów i freskami epitafium 

by³a to wiosna albo œrodek lata
pada³ deszcz albo pali³o ostre s³oñce
wzgórze naros³o rojem mêczenników
wleczonych w nêdznych szatach na œwiadectwo chwili
zamar³ej ciszy spadaj¹cej kropli  ³zy
potu oblek³ego w nieuchronnoœæ cierpienia
krwi  zakrzep³ej nim zadano ból

sam dramat nie ma jednak wp³ywu na przebieg liturgii
kwas deszczu zmy³ albo s³oñce wypali³o odcisk czasu
zatar³ siê krzyk przera¿enia zes³anych na Golgotê
i nie ma œwiadków rozrytej ziemi pod wleczon¹ belk¹
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kawa³ek drewna w muzealnej  gablocie poœwiadcza prawdê 
albo nieprawdê o ukrzy¿owaniu
a cierniowy wianek ci¹gle miota siê 
w rozwichrzonych w³osach nagiej historii

choæ to tylko drewno zastyg³e w gablocie
milcz¹ce i zimne szk³em szyby która je zamyka 
naiwnie dopomina siê s³owa

25 lipca2010 r.

okno

w nagiej szaroœci wieczora 

æma zwi¹¿e siê z drewnem

jak ciemna wst¹¿ka i warkocz

bia³a rama przyprószy grafitem cienia 

szerokie biodro parapetu

wy¿ej nikn¹ce œwiat³o wype³znie jak robak

malowany witra¿ wprawiony do ramy 

nieporadnie zako³ysze odw³okiem owada

który w ostatniej konwulsji dopomni siê jeszcze

by usun¹æ sprzed oczu widowni obraz egzekucji

œmieræ ma byæ jednorazowa i ostateczna

z zachowaniem prawa 

do intymnego rozchylenia krusz¹cych siê skrzyde³

jeszcze tylko szyba zako³ysze zwietrza³ym ju¿ lêkiem

drewno wytoczy pluton chichotliwych korników

zabrzmi werbel wiatru na rozbitym szkle
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po chwili… 
zrozpaczona cisza wyda ostatni brzêk 
³ami¹cej siê bezradnoœci

niepewnoœæ 
wycieknie w  prostok¹t  okna 
bezwarunkowa d³oñ kata 
bêdzie silna i pewna

zaskrzypi metalowa rêka tr¹c o nieoliwiony metal 
martwe skrzyd³a okna rozchyl¹ siê wolno
na zewn¹trz wyp³ynie koniecznoœæ

maleñka duszyczka owada 
uleci  w przestwór 
jak kolorowy latawiec – 
zdobywca przeznaczeñ i ¿a³oby

28 lipca 2010 r.

legenda o drodze

droga do doliny wije siê  miêdzy dwiema wypuk³oœciami
które jak piersi le¿¹cej m³odej kobiety 
³agodnie i miêkko wypiêtrzaj¹ siê w krajobraz

na szczytach widocznych  z prze³êczy 
tkwi¹ dwie bliŸniacze œwi¹tynie 
w których mnisi ka¿dego ranka nuc¹  monotonne pieœni
sk³adaj¹c potem rêce w modlitwie studz¹ rytm serca
i wyg³adzaj¹ szorstkie myœli

potem szlifuj¹ bia³y kamieñ 
i uparcie wznosz¹ dwie wie¿e pn¹ce siê ku niebu

pomagaj¹ im w tym anio³y
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które od po³udnia do zmierzchu 
przynosz¹ z³oty piasek na spoiwo 
dla kamieni trwa³ych jak niebo pochmurne w czas deszczy
i mi³osiernych jak deszcz po upalnej suszy

cisza jest ³askawa 
i od pocz¹tku dnia a¿ po czas posi³ku 
rozlega siê  pomiêdzy horyzontem a sklepieniem nieba
niesie siê jak zdrowa woda dolin¹ pe³n¹ cienia
daj¹c ukojenie i przyjemny ch³ód 

wieczorem 
szarzy i umêczeni mnisi 
siadaj¹ do sto³u
³ami¹c czarny chleb uœmiechaj¹ siê z wdziêcznoœci¹ 
do gwiazd
zmierzch jest cierpliwy
nie popêdza s³oñca
…………………………………………………………………………….

droga do doliny wije siê te¿ w drug¹ stronê 
symetrycznie 
jak lustro stoj¹ce tam gdzie w innym rytmie
wzrasta pocz¹tek wszystkiego 

droga wtedy ³agodnie opada ku dolinie brzucha 
a na wypiêtrzeniu  bioder spaja siê z oddechem

wêdruj¹cy przechodzieñ z oddalenia widzi takie miejsce
gdzie utrudzenie wêdrówk¹ 
nurza siê w zag³êbieniu pêpka z zapachem 
przejrzystych i ch³odnych wód jeziora
piechur 
d¹¿y tam niespiesznie 
i nabiera si³y ¿eby stan¹æ wkrótce
naprzeciwko na oœcie¿ rozwartej 
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diamentowej bramy podbrzusza

droga tam nagle zwê¿a siê 

i prowadzi do wnêtrza

pe³nego tajemnic i skrytego doœwiadczenia

mnisi nie zachodz¹ tutaj

nie trudz¹ siê nawet

by zobaczyæ dok¹d prowadzi ta œcie¿ka 

gdzie sklepienie wnêtrza zapada siê w miêkkoœæ

ci którzy zechcieli jednak tajemnice posi¹œæ 

wiedz¹ ¿e pocz¹tek wszelkich rzeczy czystych

wszelkich spraw najwiêkszych 

zaczyna siê wewn¹trz

p³odnoœæ tej doliny mieœci siê w czeluœci

ciemnej i wilgotnej 

zamieszka³ej 

przez p³och¹ zwierzynê mi³oœci

szeleszcz¹ce lasy wiedzy

i wody nadziei g³êbokie

utrudzony piechur który do doliny dotrze

nigdy nie zawraca

…………………………………………………………..

ciemnoœæ tu pozorna

wewn¹trz 

staje siê najszczerszym

olœnieniem czystoœci

ka¿dy kto tam dotar³

dotrwa te¿ do koñca 

jak kamieñ wrzucony do studni
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……………………………………………………………
dzisiaj czasem tylko utrudzeni mnisi 
mówi¹ o niej jak o tajemnej opowieœci

³ami¹c suchy chleb nad sêkatym sto³em

wskazuj¹  ogorza³¹ d³oni¹

na opacznoœæ nieba

1 sierpnia 2010 r.

wewnêtrzny spokój

protestujê przeciwko opadowi deszczu

operuj¹cym oparom s³oñca pod otwartym sklepieniem ciszy

³uszcz¹cym siê chmurom œniegowym 

gromom z pstrego dachu 

formu³ujê tezê pisemn¹

gdy nagle palec sk³ada siê w szczebelek
i nieoczekiwanie pêka œciœniêty w miêdzypalcu
kontestacja zamienia siê w ³amanie argumentu interlokutora
zgrzytanie 
chrobotanie 
trzaœniêcie

nieoczekiwany skrawek ciszy na mapie zaskoczenia
maskuje siê szuwarem refleksji i przeskakuje w wewnêtrze

ostatnie s³owo nale¿y do osobistego mediatora

ten jest nieub³agany
i po¿era z³e nadzieje przyt³oczony zmiennoœci¹ pogody

wewnêtrzny spokój zamienia siê w trawienie 
i zrzêdzi trzewiennym bulgotem

15 sierpnia 2010 r.
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kosmos

niezakwit³y kwiat stroszy kszta³t barwê zapach

teraz œwiat³o ³amie siê jak zakrochmalony papier

i jest szorstkie mimo ³agodnego dotyku przemijania

d³onie które czuj¹ drobiny p³yn¹ce przez bezmiar

s¹ ch³odne zmêczone niedoznane

œwiat³o jest samotne i oddaje pozorn¹ jasnoœæ œcianom

wilgoæ ciszy

bezmiar odcienia nieobecnej barwy

area³u przestrzeni nie wystarcza  

by nasyciæ siê pró¿ni¹ pustki

otch³ani¹ nieistnienia

tu jest ono

tam jest ono –

chichot ciszy

dzie³o Stwórcy 

kaligrafia opuszczenia

niezakwit³y kwiat zgubi zapach

nim powietrze zdo³a spêcznieæ 

jak pestka

rzucona nieostro¿nie w trawê

4 wrzeœnia 2010 r.
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okruchy przedmiotu
…wartoœæ przedmiotu…

…miar¹ wartoœci przedmiotu…
…wartoœæ cz³owieka…

…miar¹ wartoœci cz³owieka…
…wartoœæ przedmiotu…

wartoœæ przedmiotu kryje siê w jego wadze
objêtoœci tworzywa lub wspomnieñ
w sile przyci¹gania emocji
lub w umownej monecie przemijania

wartoœæ przedmiotu bywa natarczywa
czasem staje siê jêzyczkiem uwagi w rozmowach towarzyskich 
czasem staje siê kart¹ przetargow¹ w sporach
bywa te¿ listkiem figowym miernoty

wartoœæ przedmiotu rozci¹ga siê 
pomiêdzy metalicznym brzêkiem pocisku
a szeleszcz¹cym papierem kapitulacji
odp³ywa w bezmiar przestrzeni
albo tonie w otch³ani czasu

wartoœæ przedmiotu
bywa midasowa pyrrusowa
czasami jak Hamlet rozrywa s³owa s³owa s³owa
w strzêpy a potem je scala w corpus delicti jêzyka
wartoœæ przedmiotu nierzadko 
tkwi zatopiona w prawdzie 
która nie boi siê hurkotania kornika
ani nie umyka przed dewaluacj¹ ciszy

czasem bywa pokryta patyn¹ pozorów
ale zawsze tkwi tu¿ pod ko¿uchem spróchnia³ej dêbiny
napiêta jak struna 
i skora poddaæ siê powolnej muzyce 
wartoœæ przedmiotu wita siê czêsto z chlebem 
rzadko wyci¹ga szyjê w stronê no¿a
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raczej wybiera powolne dzielenie siê okruszynami
gardzi niepohamowanym i hucznym ucztowaniem
jednak czasami kiedy laur jest sk³onny spowijaæ jej skronie
skromnie przysiada siê w najdalszym k¹cie przestworza
i wyczekuje cichn¹cego wiatru
sk³onna jest przybieraæ podarte ³achmany
i zamyœlona ucieka w najdalsze zak¹tki

6 wrzeœnia 2010 r.

kuranty

od rana zegar przyklejony do wie¿y
tiktaczy œlimaczo i udaje wyroczniê
zagêszcza t³um kurantem
i tak te¿ tiktacz¹ inne zegary innych wie¿
i ich kuranty te¿

w takt kurantów cogodzinnych
i dwukwadransowych
gdacz¹ ulice i uliczki 
i przywarte do nich kamienice i trotuary

a t³um zbiesionych przechodniów 
w spodniach i spódnicach
wywleka zwieszone miny jak papier
do biur do urzêdów
do szkó³ i na uniwersytet
do fabryk
jak szary papier kopertowy
pakowy i toaletowy
pomiêty poklejony 
pociêty
poæwierczony
zwiniêty w oœle ogony
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a zegar przytwierdzony do wie¿y

znienacka teraz skowycze

a kurant ucho k³uje

jakby te¿ skowyczeæ chcia³

a w kamienicach urzêdnice 

przywieraj¹ do krzese³ i ³aw

swe kraciaste spódnice i ich biodrowy staw

a w kawiarniach studenci

siedz¹ œmiertelnie nadêci

i przywieraj¹ spodnie te¿…

i etcetera 

w szko³ach w fabrykach 

na skwerach

a gdy nadchodzi po³udnie

zegar wprost w twarz koœcio³a

bije kuranty na mszê

a do wie¿y dzwonnicy przywiera cisza gotyku                

wynios³a jak gromnica

i jak gromnica go³a

i tylko s³oñce pó³nagie nad  kamienicami

rozebrane do bielizny z gêstych chmur

zagl¹da chytrze w dachów dziury

i tymi dziurami

polewa cierpk¹ smo³¹ tych co zostali

w kamienicach i tu¿ przed kamienicami

10 wrzeœnia 2010 r.
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lunapark

litoœci litoœci – tr¹bi ³awka w parku
przyt³oczona jesienn¹ farb¹ 
br¹zów i czerwieni
w szaroœci trawy i w szaroœci ziemi
naokó³ ³awki 
mieni siê œlepy blask szczerbatoœci szk³a
szczerbatoœæ ma zêby popróchnia³e
spróchnia³oœæ wsi¹kaj¹c¹ 

obok do kory przyszpilony motyl – 
czarno-bia³y plakat z lunaparku – wieszczy 
popisy tresowanych klownów

wiêc bêdzie niedziela leniwa 
fanfary fanfary obejd¹ wkr¹g miasto 
jak wieœæ nieodzowna i nieustaj¹ca
w deszczowych kaloszach

a uszy ju¿ teraz
nas³uchuj¹ wychylaj¹c siê poza tynki murów
jak œliskie œlimaki

cyrk jedzie cyrk jedzie
przez miedzê
przez miasto!

i bêdzie teraz jesieñ pe³n¹ gêb¹ 
bêdzie atrakcja malowana w ciapki
zab³yœnie ulica pstrokacizn¹ tani¹
jarmark lunapark i dziewcz¹t policzki

fanfary fanfary przechodz¹ przez miasto
a koguty piej¹ godzinê dwunast¹!

wiêc wyruszaj¹ w zagon poszarpañcy
to w kapeluszach i w prymusach szarych
czerwone i karmazynowe mordki
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wkrótce zasadz¹ poœladkami krzes³a 
wpleceni w alkohol i opary siarki

cz³owiecze kawa³ki

oklaski w d³oniach napêczniej¹ im

uszy powiêdn¹

jêzyki widzów zwin¹ siê tubalnie

w gwizdy i w œwisty i w æwierkot

wtedy wype³Ÿnie spod brezentu cyrku

w¹¿ malowany w czarno-bia³e ciapki 

przyczai siê niedaleko ³awki

pogmera ogonem w ³ajdactwach skrywanych

rozwinie skrzyd³a i wyp³ynie smokiem

na trawê 

i odkorkuje pêkat¹ piersiówkê

chy³kiem wpe³znie do samego œrodka

i wykorzysta swym gadzim jêzorem

do krwi ostatniej

a gdy opadnie s³oñce na horyzont 

miasto zawinie siê jak dywan tani
w szar¹ lunetê
co zagl¹da w ksiê¿yc

do œrodka wpe³Ÿnie jak do ciemnej nory
w¹¿ malowany w czarno-bia³e ciapki
i go zanios¹ do innego œwiata
pod inn¹ ³awkê co zatr¹bi nagle
innymi barwami

16 wrzeœnia 2010 r.
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zatrzymanie

zegary stanê³y

poci¹gi stanê³y

przeci¹g podró¿uj¹cych wyleg³ na perony t³umem owadów uwiêzionych w

kokonach walizek

stacja wype³ni³a siê postojem

godziny przybywania zatraci³y wiarê

odjazdy wyla³y siê na obrusy przystacyjnych barów

bilety w obie strony przesta³y mieæ zaufanie do konduktorów stercz¹cych obok

wagonów

wype³za³ gwar

kobieta przes³aniaj¹c oczy wpatrywa³a siê rozsuniêtymi palcami w rosn¹c¹ galeriê

oczekuj¹cych

brodaty  mê¿czyzna podpiera³ bezdomnoœæ kijem odartym ze z³udzeñ 

opodal jubilerskiej witryny dziewczyna uczesana w koñski ogon 

stroi³a swe wyobra¿enie w odbicia sreber i z³ota

blaski klejnotów klei³y siê do jej g³êbokiego dekoltu

pod martw¹ tarcz¹ zegara pielgrzymi przytulali siê do umêczonych tobo³ków

drugo i trzecioplanowi bohaterowie przyp³ywali i odp³ywali niczym plastikowe

rekiny 

uwiêzione w grz¹skiej zatoce wyobraŸni 

podró¿ zasypiaj¹c przywiera³a do ³awek i krzese³ 

stawa³a siê nieuchronnie obrazem zastyg³ym na szorstkim pêdzlu i  podartym

blejtramie
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powtarzalnoœæ

droga jest spiêtrzona jak barchan wciœniêty miêdzy wiatr z pó³nocy i samotn¹

wêdrówkê

w kr¹g tylko niebo naje¿one gwiazdami jak sierœæ kota

który  ju¿ w skoku

ju¿ dopada owada 

i nagle…

pada

na opad³y liœæ

karawana znudzonych pielgrzymów dosiêga œwi¹tyni piêtrz¹cej siê za horyzontem

a wiatr tylko roznosi  echo szczêku kopyt wielb³¹dów uderzaj¹cych o zatrwo¿one

kamienie 

rzeka gdzieœ martwa pod warstw¹ zbitego piasku kuli siê jak robak  przestraszony

widokiem têpego dzioba sêpa

i na nowo wêdrówka wciska siê miêdzy wiatr od pó³nocy

a barchan spiêtrzony opodal owada – 

by po chwili unieœæ horyzont i opaœæ na spalony piasek

ze szczytów wydm pe³zn¹ napaækane marnym pêdzlem smugi wschodz¹cych

promieni s³oñca 

a chmury o³owiem dzikim ma¿¹ horyzont zapyzia³y i nêdzny jak fatamorgana

i na nowo wêdrówka wciska siê miêdzy wiatr od pó³nocy

a barchan spiêtrzony – 

teraz unosi siê ju¿ tylko i przemija

martwym odw³okiem owada
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tolerancja

Misza z nienawiœci ³owi w t³umie Innych
przeszywaj¹cym wzrokiem uœmierca Tolerancjê

Salim wyrusza w podró¿ do Mekki
by pomodliæ siê o nieszczêœcia dla Niewiernych

Ling przeciwko swoim braciom gromadzi ry¿ w glinianych naczyniach
ekonomii g³odu nauczy³ siê za oceanem rozpaczy

Kabam  pokonuje ostêpy d¿ungli  w poszukiwaniu obcej wioski
zaostrzon¹ dzid¹ naprawia wiêzi miêdzyludzkie

Andrew na wszelki wypadek trzyma w zanadrzu granaty
wkrótce rozprawi siê skutecznie z Salimem

w taki sposób brzemiennieje nam globalna wioska
krwawo-bia³a jak popió³  rozpalonej ciszy

a z górnego krêgu piek³a rozlega siê przekorny chichot Apokalipsy

Bóg umar³
powiesi³ siê z rozpaczy na strunie czasu
z  tego powodu Archanio³y 
s¹d ostateczny odwo³a³y bezterminowo 
a¿ do prokuratorskiego wyjaœnienia sprawy 

a robaki  czekaj¹
podszyte beznadziejnie nadziej¹

bezpowrotnie...
jak podró¿ po runo zza morza spokoju

Wiersze pochodz¹ z przygotowywanego do druku tomiku Struktura przedmiotu.
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Lucyna Koñczal - Gnap

Na szlaku nauki i historii

W fascynuj¹cym œwiecie naukowych ciekawostek i eksperymentów
Bêdzie to miejsce s³u¿¹ce do samodzielnego odkrywania, pobudzaj¹ce cieka-

woœæ i wyobraŸniê. Pozwalaj¹ce dzieciom zrozumieæ œwiat, a doros³ym odnaleŸæ
w sobie dzieciêc¹ ciekawoœæ – zapowiada³ w dniu otwarcia tego najwiêkszego
w Polsce eksperymentatorium Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Ko-
pernik. Wiedziona pragnieniem odkrywania miejsc dot¹d niepoznanych, granicz¹cym
z niemal dzieciêc¹ ciekawoœci¹ œwiata, kilkunastoosobowa grupa cz³onków i sympaty-
ków Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego 29 czerwca znalaz³a siê na Wy-
brze¿u Koœciuszkowskim w Warszawie, by zwiedziæ jedno z najnowoczeœniejszych
i najwiêkszych centrów nauki w Europie. 

Ju¿ sama fasada i du¿a, przeszklona, br¹zowa bry³a budynku zapowiada³y, ¿e
w œrodku czeka nas coœ ciekawego. I tak w³aœnie by³o! Poczuliœmy siê tu jak w innym,
fascynuj¹cym œwiecie. To prawdziwy raj dla ciekawych œwiata i jedyny taki obiekt
w Polsce. Nie ma w nim ustalonego kierunku zwiedzania, wszystkiego mo¿na dotykaæ
(st¹d pewnie po czêœci wynikaj¹ czêste awarie eksponatów przepraszaj¹cych …
„Chwilowo nie dzia³am”), nie obowi¹zuje tu cisza, a przewodników zast¹pili – poma-
gaj¹cy w poruszaniu siê po Centrum i poznawaniu poszczególnych eksponatów – ani-
matorzy w charakterystycznych czerwonych koszulkach. Wszystkie – wyposa¿one
w instrukcje – eksponaty s¹ interaktywne i zachêcaj¹, by wejœæ w rolê eksperymenta-
tora. A eksperymentatorem mo¿e byæ ka¿dy, nie trzeba byæ wczeœniej wyposa¿onym
w ¿adn¹ konkretn¹ wiedzê. Znajdziemy tu kilkaset interaktywnych urz¹dzeñ, na któ-
rych dzieci, m³odzie¿ i doroœli mog¹ przeprowadzaæ doœwiadczenia pozwalaj¹ce im ³a-
twiej zrozumieæ, jak funkcjonuje œwiat wokó³ nas.

Przy samym wejœciu przywita³ nas robot Robothespian, podejmuj¹cy rozmowê
z goœæmi i obdarzony – jak siê okaza³o – poczuciem humoru. Tu¿ za nim minêliœmy –
utwierdzaj¹ce nas w przekonaniu, ¿e Ziemia siê krêci – wahad³o Foucaulta. A dalej,
przemierzaj¹c kolejne tematyczne ekspozycje (Korzenie cywilizacji, Cz³owiek i œrodo-
wisko, Strefa œwiat³a, Œwiat w ruchu i Re: generacja). 
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Poczuliœmy siê tu jak w innym, fascynuj¹cym œwiecie

Przy samym wejœciu przywita³ nas robot Robothespian
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Napotkaliœmy wieszcza Elektryba³ta pisz¹cego na zamówienie wiersze,   deklamuj¹cego je 
i szeleszcz¹cego wyrastaj¹cymi z jego g³owy kartkami

Wszystkie - wyposa¿one w instrukcje – interaktywne eksponaty zachêca³y, by wejœæ 
w rolê eksperymentatora



Mogliœmy te¿ zobaczyæ np. zobaczyæ (i to dos³ownie!), jak dzia³aj¹ fale czy œwiat³o;
sprawdziæ, ile wody mieœci siê w ludzkim organizmie; poddaæ siê badaniom poziomu
stresu, ciœnienia, wydolnoœci p³uc oraz testom na spostrzegawczoœæ, koncentracjê i za-
pamiêtywanie; spojrzeæ na œwiat oczami wê¿a i psa; bez ¿adnego dyskomfortu po³o-
¿yæ siê na naszpikowanym tysi¹cami gwoŸdzi ³o¿u fakira; wyprodukowaæ pr¹d dla mi-
niaturowego miasteczka, wywo³aæ pioruny, a tak¿e doœwiadczyæ trzêsienia ziemi i zro-
zumieæ, jak powstaje tornado. Centrum Nauki Kopernik kompleksowo zajmuje siê
cz³owiekiem i jego otoczeniem, pomaga poszukaæ odpowiedzi na odwieczne pytania
dotycz¹ce natury cz³owieka i otaczaj¹cego go œwiata. Fascynuj¹ce jest m. in. to, ¿e „do-
tkn¹æ” tu mo¿na na co dzieñ niedostêpnych tajemnic, np. rytm naszego serca – po do-
tkniêciu metalowych r¹czek – wybija bêbenek, a pracê naszych stawów i koœci prezen-
tuje szkielet, który „jedzie” na rowerze. Taki sposób obcowania z – mniej lub bardziej
tajemn¹ – wiedz¹ jest naprawdê osobliwy. A jeœli jeszcze dodatkowo mo¿na zrobiæ gi-
gantyczn¹ bañkê mydlan¹, przeprowadziæ detektywistyczne dochodzenie, zagraæ na
harfie bez strun (dŸwiêki wydobywa siê przerywaj¹c palcami strumieñ laserowego
œwiat³a), wznieœæ siê na „lataj¹cym dywanie” (ma³y poduszkowiec utrzymuj¹cy siê
dziêki warstwie sprê¿onego powietrza) i posterowaæ ³odzi¹ podwodn¹, to poznaj¹c,
mo¿emy te¿ œwietnie siê bawiæ. 

Oczywiœcie – tworzone przez 6 lat i nieustannie rozwijane – Centrum Nauki Ko-
pernik to nie tylko sta³e ekspozycje, teatr robotyczny i planetarium, ale tak¿e miejsce,
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gdzie odbywaj¹ pikniki naukowe, konferencje, warsztaty, festiwale,, itp. … – i to jest
bardzo wartoœciowy aspekt tego miejsca, którego niestety nie by³o nam dane do-
œwiadczyæ. 

Jest to niew¹tpliwie miejsce szczególne. Pozwala na odkrywanie tajemnic nauki po-
przez wspólne poszukiwanie odpowiedzi i wspóln¹ zabawê (najwiêkszym zaintereso-
waniem ciesz¹ siê te eksponaty, które uruchamiaæ mo¿na we wspó³pracy z innymi
osobami). Przekonuje, ¿e to wiedza tak naprawdê popycha œwiat do przodu i to ona
tak naprawdê siê liczy. Pomaga prze³amywaæ lêki i uczy spo³ecznych odruchów (mo¿-
na np. pokonaæ lub nie pokonaæ na wózku inwalidzkim kilka przeszkód, z którymi co-
dziennie zmagaj¹ siê ludzie niepe³nosprawni i wczuæ siê w ich po³o¿enie).

Podobnie jak Muzeum Powstania Warszawskiego, które zwiedziliœmy podczas po-
przedniej wspólnej wyprawy do stolicy przed 3 laty, powinno stanowiæ punkt obo-
wi¹zkowy wszystkich wizyt w Warszawie, tym bardziej, ¿e wielokrotnie mo¿na tu
wracaæ, by odkrywaæ coraz to nowe eksponaty, nie sposób bowiem dotrzeæ do
wszystkich w ci¹gu jednego dnia, a tym bardziej w ci¹gu kilku godzin pobytu.

Œladami minionych czasów i wydarzeñ
Bêd¹c w Warszawie – i korzystaj¹c z obecnoœci wœród nas rodowitego warszawia-

nina, a od niedawna cz³onka NTK, Roberta Salwowskiego, który przyj¹³ na siebie ro-
lê przewodnika – nie mogliœmy nie wybraæ siê na krótki chocia¿by spacer uliczkami
Starego i Nowego Miasta i nie poddaæ siê niepowtarzalnej atmosferze, jak¹ tworz¹ ich
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Wybraliœmy siê na spacer uliczkami Starego i Nowego Miasta



nastrojowe zau³ki, skwery i przytulne kawiarenki. Zajrzeliœmy na oba historyczne pla-
ce – Rynek Starego i Rynek Nowego Miasta, bêd¹ce w sezonie letnim staj¹ siê scen¹
dla wystêpów muzycznych i teatralnych oraz galeri¹ pod go³ym niebem. Obejrzeliœmy
najbardziej charakterystyczn¹ i chyba naj³adniejsz¹ czêœæ staromiejskich fortyfikacji,
czyli warszawski Barbakan. Dziœ jest on przecie¿ jednym z najpopularniejszych miejsc
spotkañ i spacerów nie tylko warszawiaków, ale i turystów. Zawsze panuje tu du¿y
ruch, artyœci i handlarze rozk³adaj¹ tu swoje stragany, a muzycy graj¹ na przeró¿nych
instrumentach. Odpoczêliœmy nieco na staromiejskiej skarpie zwanej – w zgodzie z jej
pierwotn¹, historyczn¹ funkcj¹ – Gnojn¹ (lub Gnojow¹) Gór¹. Pe³ni ona dziœ rolê ta-
rasu widokowego, z którego ogl¹daæ mo¿na dolinê Wis³y. Pobyt na niej ucieszy³ nas
podwójnie. Oprócz chwili wytchnienia da³ nam mo¿liwoœæ podziwiania doskonale
stamt¹d widocznej, imponuj¹cej bry³y Stadionu Narodowego – i to w czasie trwaj¹-
cych w³aœnie Mistrzostw Europy EURO 2012. Mniej utrudzeni panuj¹cym upa³em wy-
brali siê na krótki spacer najbardziej reprezentacyjn¹ arteri¹ stolicy, przemierzaj¹c
fragment Traktu Królewskiego z Zamkiem Królewskim i Placem Zamkowym i docie-
raj¹c Krakowskim Przedmieœciem do Pa³acu Prezydenckiego.

Wêdruj¹c po stolicy œladami minionych czasów i wydarzeñ dotarliœmy do miejsc
szczególnie sercu ka¿dego Polaka drogich. Najpierw na Plac Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego do Grobu Nieznanego ¯o³nierza, a potem na Plac Krasiñskich do Pomni-
ka Powstania Warszawskiego. Powsta³y w po³owie lat 20. minionego stulecia i upa-
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miêtniaj¹cy poleg³ych w walce o niepodleg³oœæ Grób Nieznanego ¯o³nierza, zaliczany
do najwa¿niejszych miejsc narodowej pamiêci, na dobre wrós³ w œwiadomoœæ wszyst-
kich Polaków. Ogromne wra¿enie niezmiennie wywo³uje wzniesiony w 1989 roku
monumentalny pomnik ku czci bohaterów powstania warszawskiego, znajduj¹cy siê
na wschodniej pierzei Placu Krasiñskich, na tle gmachu S¹du Najwy¿szego Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Pomnik ten, zlokalizowany w pobli¿u w³azu kana³owego, przez któ-
ry 1 i 2 wrzeœnia 1944 roku powstañcy ewakuowali siê ze Starego Miasta do Œródmie-
œcia, ma niezwykle symboliczn¹ wymowê. Tworz¹ go postacie powstañców – wybie-
gaj¹cych spod wielkiego pylonu (symbolizuj¹ce powstañczy „zryw”) i wchodz¹cych
do kana³ów (symbolizuj¹ce tragiczny „epilog”).

Koñcz¹c nasz jednodniowy pobyt w stolicy, opuszczaliœmy j¹ wiêc nie tylko pe³ni
wra¿eñ, ale i przekonani o g³êbokiej prawdzie s³ów naszego Wielkiego Marsza³ka: Kto
nie szanuje i nie ceni swojej przesz³oœci, ten nie jest godzien szacunku.
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kwiecieñ – czerwiec 2012 roku

Nagrodzono wielkanocne stroiki
W zwi¹zku z organizowanym 1 kwietnia IV Polsko-Niemieckim Sulêciñskim Jarmar-

kiem Kogucim dzieci i m³odzie¿ z gminy Nowy Tomyœl zaproszeni zostali do udzia³u
w konkursie na naj³adniejszy stroik wielkanocny. Spoœród wielu prac wybrano trzy najlep-
sze, które zaprezentowane zosta³y na wystawie podczas Jarmarku Koguciego. G³ównymi
nagrodami uhonorowani zostali: uczniowie klasy II ze Szko³y Podstawowej w S¹topach
(praca grupowa), Adam Poschwald – uczeñ kl. V ze Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku
Starym oraz wychowankowie œwietlicy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomy-
œlu (praca grupowa). Wyró¿nienia przyznano: Miko³ajowi Heniczowi ze Œwietlicy Socjo-
terapeutycznej w Nowym Tomyœlu, Jakubowi Dudkowi ze Szko³y Podstawowej nr
2 w Nowym Tomyœlu, uczniom kl. III Szko³y Podstawowej w S¹topach oraz Zuzannie
Karbowskiej – uczennicy Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu. Wszystkim
uczestnikom konkursu nagrody wrêczy³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing.

Warsztaty detektywistyczne z Lassem i Maj¹ 
Prawdziw¹ detektywistyczn¹ niespodziankê – uczniom z klas drugich i trzecich Szko³y

Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu – 2 kwietnia sprawi³o Wydawnictwo ZAKAMAR-
KI. To poznañskie wydawnictwo wprowadza na polski rynek, cenione na ca³ym œwiecie
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i t³umaczone na dziesi¹tki jêzyków, szwedzkie ksi¹¿ki dla dzieci. Na zaproszenie Oddzia-
³u dla Dzieci nowotomyskiej biblioteki, przedstawiciel wydawnictwa, Marcin G³owiñski,
przeprowadzi³ warsztaty detektywistyczne, z których skorzysta³o ponad stu
uczniów.Podstawê warsztatów stanowi³y ksi¹¿ki opowiadaj¹ce o przygodach pary m³o-
dych detektywów Lassego i Mai. Czytanie fragmentów jednej z czêœci przygód bohate-
rów, uzupe³nione zosta³o o pokaz multimedialny, po³¹czony ze wspólnym rozwi¹zywa-
niem detektywistycznych zagadek. Jeszcze tego samego dnia wszystkie z 15 ksi¹¿ek o ta-
jemnicach Lassego i Mai zniknê³y z bibliotecznych pó³ek. 

Ptaszarnia
W poniedzia³ek, 2 kwietnia, z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ptaków, Miejska i Po-

wiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zaprosi³a na otwarcie wiosennej wysta-
wy zatytu³owanej: Ptaszarnia. Wieczór rozpocz¹³ siê od prezentacji Micha³a Kruszony, hi-
storyka, muzealnika, dyrektora Muzeum – Zamku Górków w Szamotu³ach, autora ksi¹¿-
ki Kulturalny atlas ptaków, opowieœci o ptakach, jakie patrz¹ z dzie³ najwybitniejszych ma-
larzy, rozbrzmiewaj¹ w muzyce, wy³aniaj¹ siê w najmniej oczekiwanych momentach
z kart ksi¹¿ek i filmowego ekranu. Nastêpnie wszyscy goœcie przeszli do sali wystawowej,
która powita³a ich zapachem lasu i ptasim koncertem. W tej scenografii – zaaran¿owanej
z ogromnym wyczuciem smaku przez Sylwiê Kupiec – wyeksponowane zosta³y prace:
Egona Gruchalla-Wêsierskiego – nie¿yj¹cego litografa, rysownika, grafika i jego córki Bo-
gumi³y Rêkoœ (absolwentki liceum plastycznego), którzy w 1960 roku, na potrzeby CE-
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ZAS-u temper¹ i akwarelami namalowali planszê pt. Ptaki zimuj¹ce i odlatuj¹ce. Plansza ta
stanowi³a istotn¹ czêœæ ekspozycji. I to od potrzeby ich zaprezentowania przez pani¹ Bo-
gumi³ê, narodzi³ siê pomys³ ca³ej wystawy. Ekspozycjê urozmaici³y ptasie rzeŸby autor-
stwa nowotomyskiego rzeŸbiarza-amatora Edwarda Kupca, wykonane z elementów me-
talowych pozyskanych podczas remontów starych domów, figurki ceramiczne Malwiny
Borowskiej, nies³ysz¹cej uczestniczki Warsztatów Terapii Zajêciowej w Koœcianie, a tak¿e
prace Waldemara Lisickiego – emerytowanego nauczyciela biologii, wykonane technik¹
mieszan¹ i gwaszem. Na tê ptasi¹ kolekcjê z³o¿y³y siê równie¿ figurki, kartki oraz znaczki
ze zbiorów Krzysztofa Jandy. 

Wielkanocne konkursy 
Tradycyjnie ju¿ w okresie poprzedzaj¹cym Œwiêta Wielkanocne Nowotomyski Oœro-

dek Kultury zorganizowa³ konkurs na Najpiêkniejsz¹ pisankê wielkanocn¹. Do konkursu
zg³oszono wiele prac wykonanych w ró¿nych technikach przez dzieci i osoby doros³e. Na
konkursowej wystawie mo¿na by³o ogl¹daæ prace, których autorami by³y dzieci ze ¿³ob-
ka, z przedszkoli w Nowym Tomyœlu, w Starym Tomyœlu, w Borui Koœcielnej, ze szkó³
podstawowych w Nowym Tomyœlu, w Jastrzêbsku Starym, Wytomyœlu, Konojadzie,
z nowotomyskiego gimnazjum oraz z pracowni edukacyjnej i od pomocników Pracowni
Gospodarstwa Domowego wraz z terapeut¹. Ponadto kilkanaœcie osób przynios³o prace
indywidualne. Niezwykle piêkne pisanki wykona³y panie: Bo¿ena Kaczmarek, Anna La-
bok, Dorota Wiñczo-Konieczna, Mirella Buszka, Arleta Nowicka – Krzyœków wraz z cór-
k¹ Mart¹, Helena Zerbst, Zuzanna Pañczak oraz Maria Bilska. NOK zorganizowa³ te¿
konkurs na Najsmaczniejsz¹ babê wielkanocn¹. Miano najlepszego wypieku przyznane zo-
sta³o przez degustatorów babce wykonanej przez p. Zuzannê Pañczak, II miejsce zajê³a p.
Arleta Nowicka-Krzyœków wraz z córk¹ Mart¹, III – p. Barbara Kêdzia. Wyró¿nienia
otrzyma³y panie: Maria Bilska, Helena Zerbst, Izabela Piwniarska, Ma³gorzata Wamber-
ska oraz Aurelia Mañka. Podsumowanie wielkanocnych konkursów odby³o siê 4 kwiet-
nia. 

Do zobaczenia za rok w Jerozolimie 
11 kwietnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu odby³o

siê spotkanie z Wojciechem Olejniczakiem. Wspó³redaktor ksi¹¿ki pt. Do zobaczenia za
rok w Jerozolimie przedstawi³ ma³o znany epizod z historii Zb¹szynia, a w³aœciwie zb¹szyñ-
skiego dworca kolejowego, którego mury i otoczenie by³y œwiadkami sytuacji niespotka-
nych i tragicznych. Niemal rok przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej, w dniach 28 –
29 paŸdziernika 1938 r., w³adze Niemiec wysiedli³y ze swego terytorium kilkanaœcie ty-
siêcy ̄ ydów polskiego pochodzenia. Przez okres niemal roku wysiedleñcy korzystali z po-
mocy zb¹szynian, którzy pomogli im przetrwaæ trudne chwile, czyni¹c egzystencjê bar-
dziej znoœn¹. Wspomnienia i relacje z tamtego okresu oraz obszern¹ dokumentacjê zdjê-
ciow¹ znaleŸæ mo¿na w³aœnie w ksi¹¿ce Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Podczas jej pre-
zentacji mo¿na by³o równie¿ obejrzeæ 30. minutowy film dokumentuj¹cy m. in. prace nad
ksi¹¿k¹. Dope³nieniem ca³oœci by³y tematyczne zdjêcia wystawione w pomieszczeniach bi-
blioteki. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyli m. in. przedstawiciele w³adz samorz¹-
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dowych powiatu nowotomyskiego i Nowego Tomyœla, radni powiatowi i gminni oraz hi-
storycy, regionaliœci i inne osoby ¿ywo zainteresowane problematyk¹ ¿ydowsk¹. Wszyst-
kich, którzy chcieliby pog³êbiæ swoj¹ wiedzê i odkryæ nieznan¹ dot¹d historiê Zb¹szynia
zapraszamy na strony www.tres.org.pl oraz www.zbaszyn1938.pl. 

Absolwenci „Staszica” za³o¿yli stowarzyszenie
11 kwietnia w Zespole Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu odby³o

siê spotkanie za³o¿ycielskie Stowarzyszenia Absolwentów, na które przyby³o wiele osób
pragn¹cych kultywowaæ szkolne tradycje i podtrzymywaæ pamiêæ o tej placówce oœwiato-
wej. Celem spotkania by³o powstanie formalnej organizacji, której dzia³alnoœæ koncentro-
wa³aby siê na promowaniu osi¹gniêæ szko³y oraz form jej pracy i ¿ycia absolwentów, pro-
wadzeniu ró¿norodnych form dokszta³cania, organizowaniu ¿ycia kole¿eñskiego, kultu-
ralnego i turystycznego cz³onków, a tak¿e na udzielania pomocy materialnej uczniom wy-
bitnie zdolnym. Rezultatem spotkania by³o powstanie statutu stowarzyszenia oraz wy³o-
nienie zarz¹du w sk³adzie: Marcin Brambor – prezes, Marcin Krawczak – wiceprezes, Ja-
kub Wojciechowski – II wiceprezes, Mateusz Kaczmarek – sekretarz, Anna Ochla –
skarbnik oraz cz³onkowie zarz¹du – Maciej Kaczmarek oraz Marcin Kulus. Stowarzysze-
nie powo³a³o równie¿ komisjê rewizyjn¹, w której zasiedli: S³awomir Zerbst jako prze-
wodnicz¹cy oraz cz³onkowie – Agata Kornowska i Mateusz Karcz. Na spotkaniu obecny
by³ dyrektor „Staszica” £ukasz Frañski, który zapewni³ zgromadzonych o wsparciu dla ini-
cjatyw stowarzyszenia. 
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Wojciech Olejniczak, wspó³redaktor ksi¹¿ki pt. Do zobaczenia za rok w Jerozolimie przedstawi³ 

ma³o znany epizod z historii Zb¹szynia.



Wieczór kabaretowy
13 kwietnia w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury odby³a siê

2 edycja Wieczoru Kabaretowego. Organizatorami tego wydarzenia by³y Stowarzyszenie
Rychtyk Eka oraz NOK. Imprezê poprowadzili cz³onkowie Rychtyk Eki Jakub Skrzypczak
i Micha³ Mach. W tegorocznym wieczorze udzia³ wziê³o piêæ kabaretów: Krzese³ko, B³¹d
Sceniczny, BRAK, Kabaret Nie-Boski oraz Czo³ówka Piek³a. Ka¿dy z wystêpuj¹cych kaba-
retów zaprezentowa³ 25. minutowy program. Oceny kabaretowych wystêpów podjê³o
siê jury w sk³adzie: Renata Œmiertelna, Andrzej Bobkiewicz, Maciej Czy¿ewski oraz goœæ
specjalny – Rafa³ Piechota, cz³onek Kabaretu Afera z Poznania. Najwy¿ej oceniono wy-
stêp kabaretu Czo³ówka Piek³a. Drugie miejsce zaj¹³ kabaret B³¹d Sceniczny, trzecie – ka-
baret BRAK. Wyró¿nienia otrzymali: kabaret Krzese³ko i Kabaret Nie- Boski. 

Doœwiadczenia na weso³o
Imprezê edukacyjn¹ pod nazw¹ Szalony Naukowiec Klub Osiedlowy Spó³dzielni Miesz-

kaniowej zorganizowa³ 13 kwietnia wspólnie z nadawc¹ edukacyjnego programu DaVinci
Learning, emitowanego w telewizji kablowej. Pracownicy naukowi poznañskich uczelni de-
monstrowali dzieciom eksperymenty z dziedziny fizyki i chemii, zachêcaj¹c tym samym do
g³êbszego poznawania œwiata i twórczego do niego podejœcia. Zainteresowanie m³odych
naukowców wzbudza³y wybuchy wulkaniczne, zamra¿anie ró¿y w ciek³ym azocie i wiele
innych doœwiadczeñ. Swoj¹ wiedz¹ o polskich naukowcach, kosmosie i o samym Leonar-
do Da Vinci dzieci mog³y wykazaæ siê podczas konkursu zorganizowanego podczas tej im-
prezy. Nagrody mia³y te¿ charakter edukacyjny. 
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Fizyczne i chemiczne eksperymenty wprawi³y dzieci w zachwyt



Mój ch³opiec, motor i ja 
Goœciem bibliotecznego Klubu Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty 13 kwietnia by³

£ukasz Wierzbicki, który ju¿ po raz kolejny zaprezentowa³ klubowiczom ciekaw¹ ksi¹¿-
kow¹ relacjê z podró¿y. Tym razem opowiada³ o, wydanej jego staraniem, ksi¹¿ce pt. Mój
ch³opiec, motor i ja autorstwa Haliny Korolec-Bujakowskiej, bêd¹cej kronik¹ niezwyk³ej wy-
prawy jej i jej mê¿a Stanis³awa. Wyruszyli oni 19 sierpnia 1934 roku z Druskiennik, a ich
pragnieniem by³o dotarcie tak daleko, jak to tylko mo¿liwe, czyli, jak wynika³o z map, do
Szanghaju w Chinach. Relacja z ich pionierskiej wyprawy motocyklowej do Chin mia³a siê
ukazaæ siedemdziesi¹t lat temu. Tak siê jednak nie sta³o. Wiosn¹ 2011 roku zapomniana
przez dziesiêciolecia kronika podró¿y dwojga Polaków – m. in. staraniem £ukasza Wierz-
bickiego – trafi³a wreszcie do r¹k czytelników. Po tak ciekawej opowieœci klubowicze bar-
dzo chêtnie nabywali nie tylko tê, ale równie¿ inne ksi¹¿ki pana £ukasza, które on z rado-
œci¹ podpisywa³. 

Najlepsi strzelcy sezonu
14 i 21 kwietnia podsumowano wyniki i wrêczono puchary najlepszym strzelcom

z broni pneumatycznej w sezonie 2011/2012. Po raz 15 prowadzone by³y strzelania in-
dywidualne o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla. W cyklu 6 strzelañ, najlepszy wynik
(1041 pkt. na 1080 mo¿liwych) uzyska³ Krzysztof Œlusarz, drugie miejsce z wynikiem
1029 pkt. zaj¹³ Adam Redlich, trzecie – z wynikiem 1023 pkt. – Dobros³aw Ruta. W dru-
gich dru¿ynowych, szeœciorundowych strzelaniach, w których fundatorem pucharów by³
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu, udzia³ wziê³o 14 czteroosobowych
zespo³ów. Najlepszym okaza³ siê pierwszy zespó³ Œrodowiskowego Klubu Strzeleckiego
LOK Nowy Tomyœl, uzyskuj¹c wynik 1682 na 1800 mo¿liwych pkt. Drugie miejsce zaj¹³
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Najlepsi strzelcy sezonu 2011/2012



pierwszy zespó³ Klubu LOK Chifa Nowy Tomyœl z wynikiem 1583 zdobytych pkt., trze-
cie zaœ przypad³o w udziale zespo³owi Promet Glinno z 1569 pkt. £¹cznie w tych strzela-
niach udzia³ wziê³o 95. zawodników. 

Spotkanie z Joann¹ i Andrzejem Gwiazdami
16 kwietnia w auli nowotomyskiej filii Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji

odby³o siê spotkanie z zas³u¿onymi opozycjonistami okresu I Solidarnoœci, Joann¹
i Andrzejem Gwiazdami.Na spotkanie przyby³a m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Sta-
nis³awa Staszica oraz uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra
Kazimierza Ho³ogi. Obecni byli dyrektorzy obu placówek, nauczyciele oraz przedsta-
wiciele wy¿szej uczelni. Przyby³ych goœci powita³ dyrektor „Staszica” £ukasz Frañski.
Nastêpnie g³os zabra³ nauczyciel Jacek Prêtki, który zaprezentowa³ m³odzie¿y prze-
bieg opozycyjnej dzia³alnoœci ma³¿eñstwa Gwiazdów. W trakcie swoich wyst¹pieñ Jo-
anna i Andrzej Gwiazdowie odnieœli siê do problemu zwi¹zanego ze zmianami w na-
uczaniu historii. Andrzej Gwiazda argumentowa³ koniecznoœæ zachowania ci¹g³oœci
kodu kulturowego w celu utrzymania podmiotowoœci w dzisiejszym, coraz szybciej
przewartoœciowuj¹cym siê œwiecie. Joanna Gwiazda zwróci³a s³uchaczom uwagê na
rodowód Solidarnoœci, która oprócz wszystkich cech s³usznie przypisywanych temu
zwi¹zkowi, by³ przede wszystkim tworem robotniczym, poprzez swoj¹ masowoœæ,
mog¹cym tyle osi¹gn¹æ. W ostatniej czêœci wyst¹pienia goœcie odnosili siê do bie¿¹cych
wydarzeñ z kraju, apeluj¹c m. in. o sprawne i skuteczne pokierowanie œledztwem smo-
leñskim oraz domagali siê wiêkszego pluralizmu informacyjnego w przekazie medial-
nym, zw³aszcza w prasie i telewizji. W drugiej czêœci spotkania pada³y ze strony m³o-
dzie¿y pytania dotycz¹ce zarówno prze¿yæ osobistych goœci, kwestii organizacji czasu
i spêdzania œwi¹t religijnych w oœrodkach internowania, jak i odnosz¹ce siê do bie¿¹-
cych problemów, wœród których znalaz³y siê lustracja czy po¿¹dany kierunek rozwo-
ju naszego kraju.

Nowotomyska szko³a organizatorem wojewódzkiego fina³u
Wojewódzki fina³ w pi³ce siatkowej ch³opców odby³ siê 17 kwietnia, a jego organi-

zatorem by³a Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyœlu. Zawody rozpoczê³y siê
uroczystym otwarciem z udzia³em Burmistrza Nowego Tomyœla, sekretarza powiatu
nowotomyskiego, dyrektorów placówek oœwiatowych oraz przewodnicz¹cej Rady
Rodziców. Zawody rozegrano na dwóch boiskach, zgodnie z postanowieniami regula-
minu Szkolnego Zwi¹zku Sportowego „Wielkopolska”. Wziê³o w nich udzia³ 8 dru¿yn,
które zosta³y podzielone na dwie grupy. Grupê A tworzy³y: Szko³a Podstawowa w Sko-
kach, Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyœlu, Szko³a Podstawowa w Krobi, Szko-
³a Podstawowa nr 4 w Jarocinie. Grupê B: Szko³a Podstawowa w Jab³onnie, Szko³a Pod-
stawowa nr 7 w Krotoszynie, Szko³a Podstawowa w Ostrowitem i Szko³a Podstawowa
nr 29 w Poznaniu. Mecz fina³owy zakoñczy³ siê zwyciêstwem zespo³u siatkarzy z Kroto-
szyna. Tytu³ wicemistrza województwa wielkopolskiego zdobyli uczniowie ze Szko³y Pod-
stawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu, na trzeciej pozycji uplasowa³a siê Szko³a Podstawowa
w Ostrowitem. 
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Kalejdoskop’ja 
Ponad 300 osób zebra³o siê w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury

we wtorkowy wieczór 17 kwietnia. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym
Tomyœlu by³a organizatorem kolejnego koncertu Karawany Eskimosów, tym razem
promuj¹cego drugi ju¿ album zespo³u – Kalejdoskop’ja. Nagrany na prze³omie 2011 i
2012 r. jest efektem obserwacji œwiata, cz³owieka, jego zmagañ z natur¹ i zwyczajnym ¿y-
ciem, nie tylko z punktu widzenia bezstronnego flaneura, ale przez kogoœ, kto sam dobrze
zna sprawy, o których mówi. Niesie za sob¹ egzystencjonalny ból i nadziejê na jego prze-
trwanie. Autorem tekstów jest wokalista zespo³u Rafa³ Putz. Twórcami muzyki: Rafa³
Putz i gitarzysta – Sebastian Ebol Koberling. Klimatyczn¹ ok³adkê zaprojektowa³ Norbert
Bry³ka. Wtorkowy koncert by³ prawdziwym spektaklem muzycznych barw, przenikaj¹-
cych siê niczym w tytu³owym kalejdoskopie, wzbogaconych niebagatelnymi, zachêcaj¹cy-
mi do w³asnych przemyœleñ tekstami. Publicznoœæ oklaskiwa³a nowe utwory, m. in. Bez-
gwiezdn¹ noc, Entuzjastyczn¹ efemerydê, Gniazdo œmierci, Nie budŸ mnie bo latam, Jaszczur-
cze po¿¹danie, Blues sumienia i Wysy³am Tobie mój sen, a tak¿e dobrze znane ju¿ nowoto-
myœlanom kompozycje zamieszczone na pierwszej p³ycie. 

Œwiatowy Dzieñ Inwalidy
Obchody Œwiatowego Dnia Inwalidy, po³¹czone z XII Powiatow¹ Wystaw¹ Prac Pla-

stycznych Osób Niepe³nosprawnych, zorganizowane zosta³y 19 kwietnia w Nowotomy-
skim Oœrodku Kultury. Organizatorem przedsiêwziêcia by³ Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyœlu wraz z Oœrodkiem Po-
mocy Spo³ecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Podsumowania dzia³alnoœci
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Karawana Eskimosów zaprezentowa³a materia³ ze swojej drugiej p³yty



zwi¹zku oraz przedstawienia planów na najbli¿sze miesi¹ce dokona³a Anna Sinica, sekre-
tarz zarz¹du. Nastêpnie licznie uczestnicz¹cy w uroczystoœci goœcie sk³adali ¿yczenia
wszystkim osobom w tym dniu obchodz¹cym swoje œwiêto. W czêœci artystycznej przed
publicznoœci¹ wyst¹pi³a wokalistka Waleria Flura oraz wychowankowie Œrodowiskowego
Domu Samopomocy. Po czêœci oficjalnej w holu NOK-u otwarta zosta³a XII Powiatowa
Wystawa Prac Osób Niepe³nosprawnych. 

„Co w rodzinie – to nie zginie”
Sztukê pod takim tytu³em odegrali aktorzy z Amatorskiej Grupy Teatralnej dzia³aj¹cej

przy NOK-u. Zawi³a historia rodzinnych powi¹zañ opowiedziana zosta³a przez 13 osób.
Losy kochliwego Alfreda z wielkim rozbawieniem przez dwa dni – 20 i 21 kwietnia –
przeœledzi³a ponad 600. osobowa publicznoœæ. Zarówno aktorzy, jak i widzowie, podczas
spektaklu bawili siê doskonale. Grê aktorsk¹ Aleksandry Walczak i Jaros³awa Musia³a,
g³ównych bohaterów spektaklu, nagrodzono owacjami na stoj¹co. Przed publicznoœci¹,
wcielaj¹c siê w postacie scenicznych bohaterów, wyst¹pili tak¿e: Eleonora Œcieszka – Hor-
tensja, Barbara Jandy – Korynna, Emilia Wa³êsa – Odetta, Sylwia Kupiec – Clarynetka, Re-
nata Orlicka – ¯u¿u, Beata Baran – Babetka, Jaros³aw Mleczak – Marcel, Bogus³aw Na-
wrot – Didier, Andrzej Bobkiewicz – Armand, Marek Biñkowski – Esteban. Swój debiut
sceniczny mia³ Tomasz Kasper, który odegra³ rolê Pascala. Ca³oœci wra¿eñ artystycznych
dope³ni³y piêkne kostiumy przygotowane przez Karolinê Uryzaj, scenografia wykonana
przez Mariê Gawron oraz oœwietlenie, którym zaj¹³ siê Piotr Mañka. Nad ca³oœci¹ czuwa-
³a – jak zwykle -Renata Œmiertelna. 
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Na zdjêciu od lewej: Jaros³aw Mleczak, Emilia Wa³êsa, Sylwia Kupiec, Barbara Jandy i Aleksandra Walczak



XXIV Turniej Wsi
Siedem reprezentacji wsi z gminy Nowy Tomyœl rywalizowa³o 22 kwietnia o tytu³ zwy-

ciêzcy w XXIV Turnieju Wsi. Na scenie NOK-u pojawi³y siê kilkudziesiêcioosobowe re-
prezentacje: Borui Koœcielnej, Bukowca, Jastrzêbska Starego, S¹topów, Sêkowa, Wyto-
myœla i Cichej Góry. W pierwszej czêœci imprezy w holu oœrodka kultury przeprowadzo-
ny zosta³ Ma³y Konkurs Kulinarny Wiejskie Smaki. Przyst¹pi³o do niego 25 osób, mieszkañ-
ców rywalizuj¹cych tego dnia wsi. Ich zadaniem by³o przygotowanie potraw z roœlin
str¹czkowych. Smak i wygl¹d dañ ocenia³o jury w sk³adzie: Maciej Ró¿añski – przewodni-
cz¹cy, Renata Orlicka i Barbara Bawer. I miejsce w konkursie zajê³a p. Gra¿yna Strzelec-
ka, II – p. Krzysztof Herbeæ, a III – p. Aleksandra Kapelska. Wyró¿nienia otrzyma³y panie:
Zuzanna Pañczak, Lidia Pa³ka i Joanna Nowaczyk. Konkursowi towarzyszy³ koncert ka-
peli „Po Zagonach”. W drugiej czêœci turnieju, który odby³ siê na sali widowiskowej, re-
prezentanci wsi prezentowali swoje umiejêtnoœci artystyczne. Jury: Barbara Jab³oñska –
przewodnicz¹ca, Renata Orlicka i Barbara Bawer ocenia³o uczestników w trzech konku-
rencjach: wystêp muzyczny, cyrkowy numer i pokaz tañca. Pomys³owoœæ, poczucie hu-
moru i dystans dru¿yn do samych siebie zaowocowa³ ró¿norodnoœci¹ prezentacji, w trak-
cie których publicznoœæ i sami uczestnicy œwietnie siê bawili. Puchar ufundowany przez re-
dakcjê tygodnika Dzieñ Nowotomysko-Grodziski trafi³ do reprezentacji wsi S¹topy. Wieœ ta,
jako jedyna, zdoby³a komplet 45 punktów. Tu¿ za ni¹, z 44 punktami znalaz³a siê repre-
zentacja Bukowca, 43 punkty i trzecie miejsce przypad³o dru¿ynie z Sêkowa. Wszystkie
wioski otrzyma³y nagrody pieniê¿ne, natomiast przewodnicz¹ce Kó³ Gospodyñ Wiejskich
drobne upominki. Zwyciêska wieœ bêdzie odpowiedzialna za przygotowanie tegoroczne-
go obrzêdu jarmarkowego. 
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Pokaz ludowego tañca greckiego w wykonaniu reprezentacji Wytomyœla



Na rowerowym szlaku
Sekcja Turystyki Rowerowej, dzia³aj¹ca przy Klubie Osiedlowym Spó³dzielni Mieszka-

niowej w Nowym Tomyœlu, zorganizowa³a 22 kwietnia pierwszy rajd rowerowy. Kilku-
nastoosobowa grupa cyklistów wyruszy³a na ponad 30. kilometrow¹ trasê Wiosennego
rajdu. Prowadzi³a ona przez W¹sowo i Bukowiec, gdzie grupa odpoczywa³a, a tak¿e kibi-
cowa³a na mecie biegaczom pó³maratonu Lataj¹cy Olêder.

Lataj¹cy Olêder
198. zawodników stanê³o na starcie I Pó³maratonu Crossowego Lataj¹cy Olêder, który

zosta³ rozegrany 22 kwietnia w Bukowcu. Punktualnie o 11.00 zawodnicy wyruszyli ze
stadionu LKS „Korona” Bukowiec na trasê licz¹c¹ 21,075 km, wyznaczon¹ drogami grun-
towymi, po terenie zwi¹zanym z dawn¹ kolonizacj¹ olêdersk¹. Pierwszy liniê mety prze-
kroczy³ Marcin Zagórny, reprezentuj¹cy Radnica Sport Team. Pokonanie dystansu zajê³o
mu godzinê i 15 minut. Wœród pañ najlepsza okaza³a siê Anna Ficner ze Z³otoryi. Najszyb-
szym mieszkañcem, a w³aœciwie mieszkank¹, Bukowca okaza³a siê Marzenna Perz, repre-
zentuj¹ca Nowotomyski Klubu Biegacza Chy¿y. Za swój sportowy wynik otrzyma³a pu-
char ufundowany przez redakcjê tygodnika Dzieñ Nowotomysko-Grodziski. Imprezie towa-
rzyszy³y biegi dla dzieci i m³odzie¿y. Biegi na dystansie 21,075 km, pod nazw¹ Lataj¹cy Olê-
der, bêd¹ mia³y formê powtarzalnego cyklu 6. imprez biegowych, organizowanych co ro-
ku na innej trasie o nawierzchni gruntowej. Ich g³ównym organizatorem jest Nowotomy-
ski Klub Biegacza Chy¿y. 
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Dzieci z ogromnym zaanga¿owaniem przyst¹pi³y do biegów



Medale „Budowlanych” 
Oœmioro zawodników LKS „Budowlani” Nowy Tomyœl wziê³o udzia³ w Mistrzostwach

Polski Zrzeszenia LZS Juniorów do lat 18 i 20 w podnoszeniu ciê¿arów, które odby³y siê
w dniach 20 – 22 kwietnia w Siedlcach. Zespó³ ten przywióz³ z mistrzostw a¿ piêæ meda-
li.Ju¿ pierwszego dnia wystartowa³a debiutantka na zawodach rangi mistrzostw Polski, 13.
letnia Paulina Kud³aszyk (kategoria: do 48 kg). Zajê³a siódme miejsce, bij¹c wszystkie re-
kordy ¿yciowe (rwanie – 39 kg, podrzut – 49 kg, dwubój – 88 kg). Drugiego dnia na sie-
dleckich pomostach pokaza³o siê troje zawodników: druga debiutantka, Olga Burlaga (ka-
tegoria: do 53 kg), która równie¿ zajê³a siódme miejsce (rwanie – 38 kg, podrzut – 50 kg,
dwubój – 88 kg) oraz Mateusz Krydka (kategoria: do 69 kg.), który zaj¹³ 15 miejsce z no-
wym rekordem ¿yciowym w rwaniu, wynosz¹cym obecnie 77 kg. Jednak najwiêksze na-
dzieje trenerów spe³ni³a tego dnia Marta Weso³a (kategoria: do 63 kg). Ta 15. letnia sztan-
gistka, pokonuj¹c w dwuboju ciê¿ar 136 kg (rwanie – 61 kg, podrzut – 75 kg, dwubój –
136 kg), zajê³a trzecie miejsce, ustêpuj¹c tylko dwóm osiemnastoletnim rywalkom. Pozo-
sta³a czwórka Budowlanych startowa³a ostatniego dnia zawodów. Patryk Weso³y (katego-
ria: do 94 kg), z wynikiem 255 kg w dwuboju i nowym rekordem ¿yciowym w rwaniu
(118 kg) zosta³ br¹zowym medalist¹ imprezy. Krystian £odyga (kategoria: do 105 kg; do
lat 20) z wynikiem w dwuboju 248 kg. zosta³ wicemistrzem Polski. W najciê¿szej katego-
rii (+105 kg) do lat 18, dwóch zawodników stanê³o na podium. Rados³aw Jarnut zaj¹³
trzecie miejsce (rwanie – 93 kg, podrzut – 117 kg, dwubój – 210 kg; wszystkie rekordy
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Szymon Kawa i Rados³aw Jarnut na podium Mistrzostw Polski Zrzeszenia LKS



¿yciowe), zaœ Szymon Kawa stan¹³ na drugim stopniu podium, bij¹c rekordy ¿yciowe
w podrzucie (160 kg) i dwuboju (285 kg). Oœmiu zawodników „Budowlanych”; dwa bar-
dzo udane debiuty, rekordy ¿yciowe i piêæ medali – to naprawdê mistrzowski poziom.

Spotkania z Krzysztofem Stelmarczykiem
W ramach cyklu: Pisarz nas goœci w œwiecie swojej twórczoœci, w Oddziale dla Dzieci no-

wotomyskiej biblioteki, a tak¿e jej Filii w Wytomyœlu i w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy we Lwówku, 23 kwietnia goœci³ Krzysztof Stelmarczyk, autor ksi¹¿ki dla m³o-
dzie¿y Crom i uczeñ czarnoksiê¿nika, która jest jego debiutem powieœciowym. Podczas
spotkañ z autorem dzieci wys³ucha³y fragmentu jego ksi¹¿ki, a nastêpnie zadawa³y nie-
zliczon¹ iloœæ pytañ, nie tylko na temat literatury i kolejnych tomów powieœci, ale tak¿e
pasji i codziennych problemów w ¿yciu autora. Jego bardzo ciep³y i pe³en serdecznoœci
sposób bycia, umiejêtnoœæ prowadzenia dialogu, a tak¿e przyjazna aura spotkania spra-
wi³y, ¿e dzieciom trudno by³o siê rozstaæ z autorem. Obieca³ jednak, ¿e niebawem wró-
ci do nich z drugim tomem ksi¹¿ki.

„Cz³owiek” Adama Polañskiego 
24 kwietnia, w sali wystawowej nowotomyskiej biblioteki odby³ siê kolejny wernisa¿.

Tym razem w bibliotecznej galerii zaprezentowane zosta³y fotografie Adama Polañskiego
opatrzone wspólnym tytu³em Cz³owiek. Zaprezentowane zdjêcia by³y swego rodzaju ana-
liz¹ cz³owieczego wnêtrza. Otwarcie wystawy zgromadzi³o t³um przyjació³ i znajomych
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Adama Polañskiego, a tak¿e tych, którzy ceni¹ sobie sztukê fotografii. Szczególnie witany-
mi goœæmi byli nowotomyœlanie, bohaterowie prezentowanych zdjêæ. Wieczór rozpocz¹³
siê od muzycznej dedykacji w wykonaniu tegorocznego maturzysty Jacka Szofera. Dyrek-
tor biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap przybli¿y³a zebranym sylwetkê fotografika, jego poza-
fotograficzne pasje oraz liczne sukcesy, po czym odda³a g³os autorowi zdjêæ, który opo-
wiedzia³ o ewolucji swej fotograficznej pasji, o fotografowaniu przyrody (od której zaczy-
na³), przez zdjêcia uliczne, a¿ po portrety. Jak dowiedzieli siê uczestnicy wernisa¿u przy-
goda Adama Polañskiego z fotografi¹ rozpoczê³a siê na pocz¹tku lat 90. Pasj¹ t¹ „zarazi³”
go starszy o 11 lat brat, Mariusz, który podarowa³ mu pierwszy aparat fotograficzny – ro-
syjsk¹ „Smienê”. Dzisiaj fotografuje aparatem cyfrowym, ale czêsto siêga po aparat analo-
gowy œredniego formatu. W latach 2004 – 2011 wiele jego prac znalaz³o siê na pierw-
szych stronach krajowych galerii fotograficznych. Wystawia³ je tak¿e m. in.: w Warszawie,
£odzi, Czêstochowie, Zabrzu, Nowym Tomyœlu, Sulêcinie, Pniewach i Lwówku. Adam
Polañski jest laureatem miêdzynarodowych konkursów fotograficznych organizowanych
pod patronatem PSA oraz FIAP, w których zdoby³ piêæ honorowych wyró¿nieñ, a 63 je-
go prace zosta³y zakwalifikowane do wystaw pokonkursowych w Wielkiej Brytanii, Kana-
dzie, Serbii, Francji, S³owacji, USA. W dru¿ynowym miêdzynarodowym konkursie foto-
graficznym, w dywizji Color Projected, zaj¹³ II miejsce, a w dru¿ynowym konkursie GRE-
ATER LYNN INTERNATIONAL EXHIBITION w USA miejsce III. Zdjêcia jego autorstwa
publikowane by³y m. in. w periodykach: Nurkowanie, Przegl¹d Sportowy i Wprost. 
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„Sen nocy œwiêtojañskiej”
Teatr Tymczasowy, dzia³aj¹cy w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, 24 kwietnia wysta-

wi³ premierê sztuki ukradzionej Szekspirowi pt. Sen nocy œwiêtojañskiej. W obsadzie aktor-
skiej mo¿na by³o zobaczyæ: Justynê Mleczak – Helenê, Jakuba Stacheckiego – Demetriu-
sza, Kingê Uryzaj – Hermiê, Patryka Œliwiñskiego- Lyzandra, Dominikê Intek – Tytaniê,
Amandê Dziechciarz – Perditê, Micha³a Œmiertelnego – Robina i £ukasza Mleczaka –
Groszka. Znakomita gra aktorska m³odych ludzi, ich poczucie humoru, niezwykle dopra-
cowane role oraz kolorowe stroje sprawi³y, ¿e sztuka zosta³a bardzo ciep³o przyjêta
przez publicznoœæ. Niezwyk³y klimat stworzy³a scenografia przygotowana przez Mariê
Gawron oraz oprawa muzyczna Piotra Mañki. Przedstawienie by³o benefisem maturzy-
stów: Justyny Mleczak, Amandy Dziechciarz i Jakuba Stacheckiego. Nad ca³oœci¹ czuwa³a
Renata Œmiertelna.

Poetycka kwiaciarnia w bibliotece
W czwartkowy wieczór 26 kwietnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w No-

wym Tomyœlu zaprosi³a swych bywalców do wystylizowanej kawiarenki, któr¹ ze wzglê-
du na kwiecisty temat spotkania wiosennie zaaran¿owa³y panie z nowotomyskiej kwiaciar-
ni Miniaturka. A powodem, dla którego goœcie znaleŸli siê w tak barwnych i pachn¹cych
wnêtrzach, by³o poetyckie spotkanie z autork¹ tomiku wierszy Kwiaciarnia, wspó³finanso-
wanego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu – Ann¹ Muzyka-Walawender
oraz ilustratork¹ wierszy – Magdalen¹ Gibczyñsk¹, które nie tylko czyta³y wiersze, ale
równie¿ zdradza³y ciekawostki o kwiatach przenikaj¹cych wszelkie dziedziny ¿ycia cz³o-
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wieka. Anna Muzyka-Walawender, tworz¹c swoje wiersze, równie¿ nie mog³a oprzeæ siê
ich urokowi. Stronice tomiku zdobi¹ piêkne kwiatowe ilustracje autorstwa kuœlinianki
Magdaleny Gibczyñskiej. 

Z kamer¹ przeciwko uzale¿nieniom
27 kwietnia odby³ siê fina³ Powiatowego Konkursu Filmowego pt. M³odzie¿ wolna od

uzale¿nieñ, zorganizowanego przez Komendê Powiatow¹ Policji w Nowym Tomyœlu, Sta-
rostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu oraz Tygodnik Nasz Dzieñ po Dniu. Jego podsta-
wowym za³o¿eniem by³o propagowanie zasad bezpieczeñstwa oraz wzrost œwiadomoœci
wœród m³odzie¿y na temat negatywnych skutków uzale¿nieñ. Zadaniem m³odzie¿y by³o
nakrêcenie filmu na temat zagro¿eñ, jakie nios¹ dla m³odzie¿y uzale¿nienia (alkohol, nar-
komania). Fina³ otworzy³ Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyœlu podinsp.
Wojciech Kolasiñski. Atrakcyjna formu³a konkursu, ³¹cz¹ca w sobie wa¿n¹ funkcjê eduka-
cyjn¹ z mo¿liwoœciami prezentacji osi¹gniêæ artystycznych sprawi³a, ¿e zainteresowa³ on
szerokie krêgi m³odzie¿y. Z powiatu nowotomyskiego wp³ynê³o na konkurs 18 cieka-
wych i oryginalnych prac. Nagrody uczestnikom konkursu wrêczyli organizatorzy. 

PrzyjaŸñ nowotomyœlan z mieszkañcami Goch
Od 28 kwietnia do 2 maja cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Nowego Tomyœla

przebywali w Niemczech z wizyt¹ u cz³onków Partner Clubu Goch, w ramach prowadzo-
nej od wielu lat partnerskiej wspó³pracy zagranicznej. Dla grupy 23. nowotomyœlan pobyt

116

KRONIKA WYDARZEÑ

Kwiecieñ - czerwiec 2012

Ilustratorka – Magdalena Gibczyñska i autorka tomiku wierszy Anna Muzyka-Walawender 
podczas spotkania w nowotomyskiej bibliotece



w Niemczech by³ okazj¹ do zwiedzenia m. in. samego miasta Goch oraz D�sseldorfu i ho-
lenderskiej miejscowoœci Venlo, gdzie znajduje siê pierwszy klasztor za³o¿ony przez Ar-
nolda Janssena, który urodzi³ siê w 1837 r. w Goch, a w roku 2003 zosta³ kanonizowa-
ny przez papie¿a Jana Paw³a II. Rodziny polskie i niemieckie wziê³y udzia³ w spotkaniu
z Burmistrzem Goch Gabriele Theissen. Mi³ym akcentem spotkania by³a wymiana upo-
minków – witra¿y z symbolami miast partnerskich. Nowotomyska grupa przekaza³a te¿
p. Burmistrz list od burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Helwinga.

Motocyklowe otwarcie sezonu
29 kwietnia odby³o siê otwarcie sezonu motocyklowego. W koœciele pw. Najœwiêtsze-

go Serca Pana Jezusa odprawiona zosta³a msza œw. w intencji kierowców pojazdów jedno-
œladowych. Nastêpnie na parkingu przy Stadionie Miejskim na placu Chopina odby³a siê pa-
rada motocyklistów, po której na parkingu za Galeri¹ „Pawelec” wyst¹pi³ zespó³ country.

„Abbamia” pod grabem
Inauguracja tegorocznego cyklu imprez plenerowych pod nazw¹ Spotkania pod gra-

bem, organizowanych przez Nowotomyski Oœrodek Kultury, odby³a siê 1 maja. W ciep³y
majowy wieczór przed nowotomysk¹ publicznoœci¹ wyst¹pi³ zespó³ „Abbamia”, prezen-
tuj¹cy przeboje szwedzkiej grupy „Abba”. Razem z artystami, którzy przyjechali do No-
wego Tomyœla z Wroc³awia, œpiewano znane utwory, takie jak np. Dancing Queen, Gim-
me, gimme, gimme, Knowing Me, Knowing You, Souper Trouper, Waterloo, Mamma Mia, Ho-
ney Honey i wiele innych. Wystêp grupy przyjêty zosta³ entuzjastycznie. 
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Obchody Œwiêta Konstytucji 3. Maja 
Uroczyste obchody majowego œwiêta rozpoczêto msz¹ œwiêta w intencji Ojczyzny,

która odprawiona zosta³a w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Po mszy œw.
przy obelisku upamiêtniaj¹cym uchwalenie Konstytucji 3 Maj¹ odby³a siê uroczystoœæ pa-
triotyczna z udzia³em pocztów sztandarowych, powiatowych i gminnych w³adz samorz¹-
dowych, instytucji i organizacji spo³ecznych oraz delegacji m³odzie¿y szkolnej i dzieci z no-
wotomyskich przedszkoli. Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Burmistrz Nowego
Tomyœla Henryk Helwing. Po przemówieniu z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i oddano ho³d au-
torom pierwszej ustawy zasadniczej. Wartê honorow¹ przy obelisku zaci¹gnêli harcerze
z nowotomyskiego hufca ZHP.

Od s¹siadów zza miedzy
Pod takim tytu³em w sali Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 5 maja odby³ siê koncert

Zespo³u Tañca Ludowego Cybinka-Grodzisk. Koncert by³ okazj¹ do zaprezentowania
dwóch grup tanecznych w pe³nym repertuarze zespo³u, na który sk³ada³y siê suity regio-
nalne i tañce narodowe. Cybince towarzyszy³a kapela Po zagonach z Poznania. 

67. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej 
Z udzia³em przedstawicieli powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, zwi¹z-

ków kombatanckich, pocztów sztandarowych, harcerzy oraz delegacji partii politycznych,
placówek oœwiatowych, instytucji spo³ecznych Nowego Tomyœla 8 maja odby³y siê obcho-
dy upamiêtniaj¹ce 67. rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej. Okolicznoœciowe prze-
mówienie wyg³osi³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Delegacje uczestnicz¹-
ce w uroczystoœci z³o¿y³y kwiaty pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich. 
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Nie ma chwili nudnej na wyspie bezludnej! 
O tym, ¿e na bezludnej wyspie wcale nie musi byæ nudno przekonali siê uczestnicy te-

gorocznej Majówki z Ksi¹¿k¹ organizowanej przez Oddzia³ dla Dzieci nowotomyskiej bi-
blioteki. Jak co roku dzieci ze wszystkich nowotomyskich przedszkoli i szkó³ podstawo-
wych spotka³y siê – tym razem 9 maja – w muszli koncertowej, by wspólnie siê bawiæ pod
has³em: Nie ma chwili nudnej na wyspie bezludnej! Przed nud¹ najlepiej broniæ siê wyœmieni-
tym humorem, szerokim uœmiechem i towarzystwem swojego ulubionego bajkowego bo-
hatera. ¯adnego z tych elementów nie zabrak³o podczas majowego œwiêta ksi¹¿ki dla
dzieci. O szerokie uœmiechy na twarzach dzieci zadbali specjalnie zaproszeni goœcie. Pro-
wadz¹ca imprezê Ewa Kowalska z powodzeniem zachêca³a wszystkich do wspólnego
œpiewania, tañczenia i uczestnictwa w zabawnych konkurencjach. ZaprzyjaŸnieni z biblio-
tek¹ plastycy: Aleksandra Antoniewicz – Kaszczyñska oraz Edward Kupiec sprawili, ¿e
dzieci mog³y daæ upust swojej fantazji i twórczym umiejêtnoœciom. Na specjalnie przygo-
towanym stoisku, dostêpne by³y ksi¹¿eczki dla dzieci. Najwiêkszym zainteresowaniem
cieszy³a siê ksi¹¿ka autorstwa Agaty Widzowskiej – Pasiak, zatytu³owana: Koñ na receptê.
O jej promocjê zadba³y nie tylko bibliotekarki, ale tak¿e tytu³owy bohater – obecny na
majówce konik. Z mo¿liwoœci przeja¿d¿ki na jego grzbiecie skorzysta³a niezliczona iloœæ
ma³ych czytelników. Kolejnych, mi³ych wra¿eñ dostarczy³y wystêpy dzieciêcych i m³odzie-
¿owych grup tanecznych, zdobywaj¹cych swoje umiejêtnoœci w Nowotomyskim Oœrod-
ku Kultury. Na zakoñczenie s³onecznej majówki, na scenie pojawili siê ulubieñcy dzieci –
bajkowi bohaterowie: czerwony pies Clifford i urocza kotka Kitty. Wraz najm³odszymi
oddali siê beztroskiej zabawie. 
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XI Powiatowy M³odzie¿owy Turniej Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego
9 maja w Starym Tomyœlu odby³ siê, zorganizowany przez Powiatow¹ Komendê Policji

w Nowym Tomyœlu oraz Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Nowotomyski, XI Powiato-
wy M³odzie¿owy Turniej Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego, którego celem
jest popularyzacja zasad i przepisów ruchu drogowego, podstawowych zasad i umiejêtno-
œci udzielania pierwszej pomocy oraz kszta³towanie nawyków w³aœciwego zachowania siê
na drodze, zarówno w charakterze pieszych, jak i kieruj¹cych. W ramach turnieju przepro-
wadzony zosta³ pokaz ratownictwa drogowego zorganizowany przez PSP w Nowym To-
myœlu. Uczestnicy turnieju rozwi¹zywali testy dotycz¹ce ruchu drogowego, byli uczestnika-
mi ruchu w miasteczku ruchu drogowego, wykazywali siê wiedz¹ teoretyczn¹ i praktyczn¹
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Turniej wygra³o Gimnazjum ze Zb¹szynia.

Zdrovita w nowej siedzibie
10 maja nast¹pi³o oficjalne otwarcie nowej siedziby Medycznego Centrum „Zdrovita”.

Nowoczesny, dostosowany do potrzeb pacjentów, budynek zlokalizowany jest przy ul.
Zb¹szyñskiej. Do tej pory gabinety lekarskie i poradnie specjalistycznie „Zdrovity” mieœci-
³y siê w budynkach przy ulicy Poznañskiej oraz na osiedlu Batorego. W uroczystym
otwarciu obiektu uczestniczy³ zarz¹d firmy, pracownicy, przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych oraz mieszkañcy. 

Zobacz we mnie cz³owieka...
Te w³aœnie s³owa pochodz¹ce z piosenki Stanis³awa Soyki by³y mottem tegorocznych

XIV Gminnych Obchodów Dnia Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹,
które odby³y siê 10 maja w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, z udzia³em uczniów i wy-

120

KRONIKA WYDARZEÑ

Kwiecieñ - czerwiec 2012

Gratulacje Zarz¹dowi spó³ki z³o¿yli Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tomasz Wlek³y 
i Zastêpca Burmistrza Wojciech Ruta 



chowanków piêciu nowotomyskich placówek: Przedszkola nr 3 Bajkowe Zacisze, Szkó³
Podstawowych nr 2 z Nowego Tomyœla i Borui Koœcielnej oraz Gimnazjów w Borui Ko-
œcielnej i Nowym Tomyœlu. W blisko 2. godzinnym, wspólnym koncercie, wyst¹pili wy-
chowankowie Przedszkola nr 3 przygotowani przez Annê Matuszak, Katarzynê Gortat
i Patrycjê Czaprack¹, uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu pod kie-
runkiem Teresy Kondrat i El¿biety Cybal, uczniowie klas integracyjnych Szko³y Podstawo-
wej w Borui Koœcielnej przygotowani przez Irenê Fornalik i Beatê Ciesielsk¹, a tak¿e naj-
starsi – nowotomyscy gimnazjaliœci przygotowani przez Emiliê Wa³êsê i Sylwiê Pyrsk¹
oraz gimnazjaliœci z Borui Koœcielnej pod kierunkiem Artura Markiewicza. Muzyczno – te-
atralno – taneczny wystêp obejrza³o wielu goœci, wœród których znaleŸli siê te¿ uczniowie
i nauczyciele szko³y specjalnej z Bad Freienwalde w Niemczech, którzy tego dnia goœcili
w Szkole Podstawowej w Borui Koœcielnej. W wyst¹pieniu otwieraj¹cym koncert, pomy-
s³odawczyni i inspiratorka corocznych obchodów, Emilia Wa³êsa, oprócz przypomnienia
idei obchodów Dnia Godnoœci i jego historii, apelowa³a szczególnie o w³aœciwe relacje
z osobami niepe³nosprawnymi. Wystêpom na scenie towarzyszy³a wystawa prac plastycz-
nych i technicznych przygotowana w holu NOK-u. 

Impresja letniego wieczoru 
W ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Bibliotek pod has³em: Biblioteka ci¹-

gle w grze 10 maja Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zapro-
si³a swych bywalców na spektakl zatytu³owany Impresja letniego wieczoru w wykonaniu ak-
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torów „Sceny z bliska” z Poznania – Izabelli Tarasiuk i Janusza Andrzejewskiego. Ta tra-
gikomiczna opowieœæ o poszukiwaniu mi³oœci, zainspirowana zosta³a popularn¹ sztuk¹ ro-
syjskiego dramaturga Aleksandra Gelmana £aweczka, która pomimo up³ywu 20 lat, ta ka-
meralna, jest wci¹¿ aktualna, gdy¿ pokazuje cz³owieka poszukuj¹cego ciep³a, zrozumienia
i mi³oœci drugiej osoby. Para poznañskich aktorów, prywatnie zaœ para ma³¿eñska zapro-
si³a bibliotecznych goœci do w¹skich i krêtych parkowych alejek, wœród których stoj¹ gel-
manowskie ³aweczki pe³ne historii losów ludzi, którzy na nich przysiedli. To ³aweczki pe³-
ne radoœci i cierpieñ, samotnoœci i ³ez, nosz¹ce œlady wielu gwa³townych wybuchów na-
miêtnych emocji. Sztuka w adaptacji i re¿yserii Janusza Andrzejewskiego zosta³a bardzo
ciep³o przyjêta. By³y œmiech, wzruszenie, zrozumienie, wspó³czucie... 

IX Powiatowe Forum Bibliotekarzy 
Jednym ze sta³ych punktów obchodów tegorocznego Tygodnia Bibliotek by³o IX Po-

wiatowe Forum Bibliotekarzy, zorganizowane przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Pu-
bliczn¹ w Nowym Tomyœlu 11 maja w hotelu Hi-Fi. W jego programowej czêœci bibliote-
karze wziêli udzia³ w warsztatach z zakresu arteterapii, przeprowadzonych przez Annê
Hryniewicz-Szulc i Violettê Grzelak z Warsztatów Terapii Zajêciowej w Koœcianie. Poka-
za³y one ciekawe formy pracy: malowanie na jedwabiu, kalkowe grafiki i barwne wycinan-
ki. Bibliotekarzom wykonywanie prac plastycznych sprawi³o du¿o radoœci, a efekty by³y
zachwycaj¹ce. Forum by³o równie¿ okazj¹ do wrêczenia listów gratulacyjnych bibliotekar-
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kom obchodz¹cym jubileusze pracy: Alicji Stachowiak – st. bibliotekarzowi z Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy we Lwówku (30 lat pracy), Wies³awie Rokus – st. kustoszowi z Bi-
blioteki Publicznej Miasta i Gminy w Opalenicy (30 lat pracy), Ma³gorzacie Œniegule – st.
bibliotekarzowi, kierownikowi Oddzia³u dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowym Tomyœlu i Teresie Misiaczyk – g³ównej ksiêgowej Miejskiej i Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. W tym uroczystym momencie biblioteka-
rzom towarzyszyli: Henryk Helwing – burmistrz Nowego Tomyœla, Ireneusz Józefowski-
sekretarz Powiatu Nowotomyskiego oraz Maria Giemza-¯urawska – instruktor WBPi-
CAK w Poznaniu. Ostatni¹ czêœci¹ uroczystoœci by³a gra w bowling, co doskonale wspó³-
gra³o z tegorocznym has³em Tygodnia Bibliotek Biblioteka ci¹gle w grze. 

Majowy festyn w Borui Koœcielnej 
Rada So³ecka i Wiejski Dom Kultury w Borui Koœcielnej zorganizowa³y 12 maja Festyn

Majowy Impreza rozpoczê³a siê rajdem rowerowym z Wiejskiego Domu Kultury w Borui
Koœcielnej do starej zagrody w Borui Nowej, w której ma sw¹ siedzibê Muzeum na Go-
œciñcu. Po powrocie na scenie WDK wyst¹pili uczniowie z miejscowej szko³y podstawo-
wej i gimnazjum, a po nich zespo³y The Joker i Jantar oraz goœcinnie panie z Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich w Sêkowie. Zawodnicy LKS Budowlani dali pokaz swoich umiejêtnoœci oraz
przeprowadzili konkurs na strongmena. Tego dnia mieszkañcy wsi bawili siê jeszcze przy
dŸwiêkach muzyki country w wykonaniu zespo³u Country Zenit oraz rytmach rockowych
zespo³u The Train. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê warsztaty robienia zabawek, np.
lalek czy kukie³ek z siana, patyków i szmatek, które – na stoisku Muzeum na Goœciñcu –
prowadzi³a Hanka Billert. Mo¿na by³o tak¿e – na stoisku zorganizowanym przez so³tysa
Borui Nowej Adama Dro¿d¿ala – wykonaæ w³asnorêcznie gliniane naczynia. By³y równie¿
stoiska z zabawkami, dmuchany zamek, trampolina, pokaz wozu stra¿ackiego OSP oraz
motocykli Harley z Wolsztyñskiego Towarzystwa Motocyklowego. Imprezê zakoñczy³a
zabawa taneczna przy muzyce zespo³u Sekret. 

LKS „Budowlani” Nowy Tomyœl maj¹ najlepsz¹ ekipê m³odzików w Polsce! 
Start w Pucharze Polski do lat 15 w Podnoszeniu Ciê¿arów w Terespolu, który odby³

siê dniach 12-13. maja, by³ dla najm³odszych zawodników klubu „Budowlani” niezwykle
udany. W zawodach bra³o udzia³ dwadzieœcia osiem klubów z jedenastu województw.
W klasyfikacji klubowej „Budowlani” zajêli I miejsce. Sta³o siê to za spraw¹ wyników
wszystkich oœmiu zawodniczek i zawodników klubu, a warto podkreœliæ, ¿e na zawody
wyjecha³ wyselekcjonowany 8. osobowy zespó³ z oko³o dwudziestu trenuj¹cych w tej ka-
tegorii wiekowej! W kategorii do 48 kg Olga Burlaga wyrwa³a 42 kg (rekord ¿yciowy),
a podrzuci³a 48 kg, co da³o jej 90 kg w dwuboju (równie¿ rekord ¿yciowy) i tym wyni-
kiem wywalczy³a sobie IV miejsce. Paulina Kud³aszyk zosta³a w tej samej wadze br¹zow¹
medalistk¹ z wynikami – 40 kg rwanie, 53 kg podrzut, 93 kg dwubój (rekordy ¿yciowe).
Nie zawiod³a faworytka w kategorii do 63 kg Marta Weso³a, zdobywaj¹c z³oty medal
z wynikiem 62 kg w rwaniu i 76 kg w podrzucie, a w dwuboju 138 kg. Wszystkie jej wy-
niki s¹ rekordami ¿yciowymi. Trzynastoletni Piotr Kud³aszyk równie¿ pobi³ wszystkie re-
kordy ¿yciowe (rwanie 55 kg, podrzut 70 kg, dwubój 125 kg), zdobywaj¹c br¹zowy me-
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dal. Dominik Stroiñski zaj¹³ IX miejsce, z wynikami 55 kg w rwaniu, 67 kg w podrzucie
i122 kg w dwuboju. Mateusz Krydka w kategorii wagowej do 69 kg, wynikami: w rwaniu
81 kg, w podrzucie 98 kg, w dwuboju 179 kg (rekordy ¿yciowe), wywalczy³ br¹zowy me-
dal. W kategorii wagowej + 85 kg, Hubert Kulus zaj¹³ VII miejsce z wynikami: rwanie
59 kg, podrzut 80 kg, dwubój 139 kg. Zaœ faworyt tej kategorii Rados³aw Jarnut nie da³
¿adnych szans rywalom, zdobywaj¹c z³oty medal i bij¹c rekordy ¿yciowe we wszystkich
bojach – rwanie 95 kg, podrzut 120 kg, dwubój 215 kg. Sukces „Budowlanych” by³ oku-
piony du¿ym wysi³kiem zawodników i trenerów. 

Mini Euro 2012
Od 11 do 14 maja na boiskach typu „Orlik” w gminach nale¿¹cych do Stowarzyszenia

KOLD rozegrane zosta³y mecze pi³ki no¿nej. W imprezie sportowej pod has³em Mini Eu-
ro 2012, której organizatorem by³o Stowarzyszenie KOLD i gminy do niego nale¿¹ce,
wziêli udzia³ ch³opcy z rocznika 1999 i m³odsi z tych gmin oraz gmin partnerskich. Na to
sportowe wydarzenie gmina Nowy Tomyœl zaprosi³a dru¿yny pi³karskie z Sulêcina i Bie-
senthal. Na nowotomyskim „Orliku” eliminacje grupy B rozegrane zosta³y 12 maja.
W koñcowej klasyfikacji dru¿yna z Nowego Tomyœla zajê³a 6. miejsce. Królem strzelców
zosta³ jej reprezentant Jakub Brzozowski, który strzeli³ 19 bramek. Zawody wygra³a re-
prezentacja z Kocevie w S³owenii. 
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Ekipa „Budowlanych” z Pucharem Polski do lat 15 i dwukrotnym olimpijczykiem Szymonem Ko³eckim 



Co w sercu mam... 
W poniedzia³kowy wieczór, 14 maja na bibliotecznej scenie wyst¹pi³a, mieszkaj¹ca od

lat w Warszawie, rosyjska pieœniarka Faina Nikolas. Przy akompaniamencie gitary wyko-
na³a klasyczne romanse rosyjskie, ballady i liryczne pieœni, piosenki z lat powojennych oraz
kultowe piosenki z filmów i szlagiery rosyjskie XX wieku, a tak¿e piosenki ludowe, balla-
dy oraz piosenki i romanse cygañskie. Swym œpiewem opowiedzia³a niejedn¹ historiê mi-
³osn¹. W ten nostalgiczny wieczór rosyjskich pieœni nie mog³o zabrakn¹æ utworów z re-
pertuaru Okud¿awy, a tak¿e znanych i lubianych piosenek na ludow¹ nutê, takich jak: Ka-
linka czy Oczy czarne. Publicznoœæ, która chêtnie przy³¹czy³a siê do wspólnego œpiewu, na-
grodzi³a artystkê owacjami na stoj¹co. Faina Nikolas, która urodzi³a siê na Syberii, z mat-
ki Rosjanki i ojca Niemca, od 2007 roku wystêpuje solo, akompaniuj¹c sobie na gitarze
akustycznej. 

Wyró¿nienie dla BLEGS
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe BLEGS z Nowego Tomyœla wyró¿nione zosta³o

certyfikatem Najwy¿sza Jakoœæ, w finale II Edycji 2012 programu Najwy¿sza Jakoœæ. Ikar
Biznesu. Gala konkursu, zorganizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badañ
nad Jakoœci¹, odby³a siê 15 maja w Poznaniu. Z r¹k przewodnicz¹cego kapitu³y konkur-
su prof. dra hab. Wiktora Gabrusewicza z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na-
grodê odebra³ Prezes Zarz¹du Bogdan Górny. Obecny na uroczystoœci Burmistrz Henryk
Helwing przekaza³ prezesowi nagrodzonej firmy gratulacje i ¿yczenia. 

KRONIKA WYDARZEÑ

125Kwiecieñ - czerwiec 2012

W balladach i romansach rosyjskich wyst¹pi³a Faina Nikolas



Podró¿ sentymentalna
15 maja przyjecha³a do naszego miasta grupa Niemców, by³ych mieszkañców powiatu

nowotomyskiego. Coroczne przyjazdy do Nowego Tomyœla organizowane w maju sta³y
siê ju¿ dla nich tradycj¹. Wizyta na nowotomyskiej ziemi mia³a, jak co roku, charakter po-
dró¿y sentymentalnej. By³a okazj¹ do powrotu do miejsc urodzenia, do kraju lat dziecin-
nych. Pierwszego dnia grupa spotka³a siê w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu z Bur-
mistrzem Henrykiem Helwingiem. Na rêce Burmistrza goœcie przekazali dar w postaci ze-
branych przez siebie pieni¹dzy, z przeznaczeniem na wsparcie wybranej grupy spo³ecznej
w mieœcie. Spotkanie by³o okazj¹ do wymiany pogl¹dów na temat zmieniaj¹cej siê rzeczy-
wistoœci oraz pozytywnych relacji s¹siedzkich. Podczas spotkania zaprezentowano film
o osadnictwie olêderskim. Kolejne dni wype³nione by³y spotkaniami organizowanymi m.
in. w Strzy¿ewie i Borui Nowej, gdzie zwiedzano Muzeum na Goœciñcu. 20 maja goœcie
opuœcili Nowy Tomyœl. 

Lifting Kosza – Giganta
15 maja rozpoczê³y siê, trwaj¹ce trzy tygodnie, gruntowne prace renowacyjne naj-

wiêkszego wiklinowego kosza œwiata wpisanego do Ksiêgi Rekordów Guinnessa, który
zbudowany zosta³ 6 lat temu. Prace renowacyjne wykonywali plecionkarze zrzeszeni
w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Plecionkarzy i Wikliniarzy, a finansowo, rzeczowo i or-
ganizacyjnie wspiera³o ich kilkadziesi¹t osób, firm i instytucji, nie tylko z Nowego Tomyœla.
Prace, prowadzone pod nadzorem autorskim, artysty – plastyka Jêdrzeja Stêpaka, auto-
ra projektu kosza giganta, koordynowa³ Andrzej Pawlak. Wiklina o odpowiedniej d³ugo-
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œci, wymagana przy prowadzaniu prac renowacyjnych, sprowadzona zosta³a a¿ spod
Warszawy i spod Bydgoszczy. Zu¿yto jej blisko 4,5 tony, wymieniaj¹c w koszu ok. 40
procent materia³u. Kosz zosta³ te¿ oczyszczony z kurzu i piasku oraz przygotowany do
konserwacji zaplanowanej na lipiec. 

Patrycja Piechowiak siódm¹ zawodniczk¹ œwiata
Podczas odbywaj¹cych siê od 16 do 18 maja w Gwatemali Mistrzostwa Œwiata Junio-

rów do lat 20 w podnoszeniu ciê¿arów Patrycja Piechowiak, zawodniczka LKS „Budow-
lani” zajê³a siódme miejsce. Podczas tego startu pobi³a rekord ¿yciowy w rwaniu, który
od wynosi teraz 93 kg. Ma³o brakowa³o, by ustanowi³a nowy rekord ¿yciowy w dwubo-
ju, ale niestety ostatnia próba w podrzucie na 116 kg, by³a przez Patrycjê spalona. Rok te-
mu nasza zawodniczka w tej imprezie zajê³a XII miejsce. Widaæ wiêc widoczny postêp.
Oby tak dalej, bo pod koniec roku odbywaæ siê bêd¹ Mistrzostwa Europy, na których Pa-
trycja bêdzie broni³a br¹zowego medalu. 

Festiwal przedszkolaków 
Blisko dwudziestu przedszkolaków prezentowa³o swoje umiejêtnoœci wokalne pod-

czas eliminacji do XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak
2012”.Etap gminny odby³ siê 16 maja w NOKu. Laureatami przes³uchañ zosta³o piêciu
najm³odszych wykonawców: Kinga Kasperczak i Martyna Kaniewska z Przedszkola nr
5 w Nowym Tomyœlu, Martyna Kaczmarek- Rogacz z Przedszkola nr 2 w Nowym Tomy-
œlu, S³awosz Gajewski z Przedszkola w Starym Tomyœlu oraz Agnieszka Intek z Przed-
szkola nr 3 w Nowym Tomyœlu. Sceniczne wystêpy m³odych, zdolnych wykonawców
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Patrycja Piechowiak podczas startu na Mistrzostwach Œwiata Juniorów w Gwatemali



ocenia³o jury w sk³adzie: Aleksandra Walczak, Barbara Krasnowska oraz Arkadiusz £a-
piñski. 

10. lecie Nowotomyskiej Izby Gospodarczej
Nowotomyska Izba Gospodarcza obchodzi³a 17 maja jubileusz 10. lecia powstania.

Uroczyste obchody, w których udzia³ wziêli przedstawiciele Sejmu RP, samorz¹dowcy,
przedstawiciele wspó³pracuj¹cych instytucji z otoczenia biznesu i przedsiêbiorcy zrzesze-
ni w Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej mia³y miejsce w sali konferencyjnej Hotelu HI-FI.
Spotkanie otworzy³ Prezes NIG, Ryszard Nowaczkiewicz, a Prezes S¹du Arbitra¿owego
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej W³odzimierz Brych przybli¿y³ funkcjonowanie,
utworzonego w 2006 r., s¹du arbitra¿owego. Z okazji 10. lecia dzia³alnoœci Nowotomy-
ska Izba Gospodarcza otrzyma³a wyró¿nienia: Odznakê Honorow¹ za Zas³ugi dla Woje-
wództwa Wielkopolskiego oraz Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego. Prezes NIG
zosta³ wyró¿niony Honorow¹ Z³ot¹ Odznak¹ Krajowej Izby Gospodarczej za dzia³alnoœæ
na rzecz rozwoju samorz¹du gospodarczego,Nowotomyska Izba Gospodarcza nie zapo-
mnia³a o tych, dziêki którym funkcjonuje. Osobom wnosz¹cym znacz¹cy wk³ad w dzia³al-
noœæ NIG wrêczono okolicznoœciowe dyplomy. W ten sposób NIG wyró¿ni³a: Andrzeja
Wilkowskiego, Starostê Nowotomyskiego oraz Joela Matuszka, Starostê Nowotomy-
skiego w latach 1999-2006. Jubileusz uœwietni³ koncert Capelli Zamku Rydzyñskiego. 

Piramida 2012
W Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego 17 maja przeprowadzony zosta³ VIII Powiato-

wy Turniej Matematyczny Szkó³ Podstawowych „Piramida 2012”. Wziêli w nim udzia³
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uczniowie szkó³ podstawowych z Opalenicy, Chmielinka, Zêbowa, Pora¿yna, Borui Ko-
œcielnej, Michorzewa, Zb¹szynia, Miedzichowa, Jastrzêbska Starego, Przyprostyni, W¹so-
wa, S¹topów, Bolewic, Lwówka oraz obu szkó³ z Nowego Tomyœla. Turniej przebiega³
w dwóch etapach. W pierwszym uczestnicy rozwi¹zywali indywidualnie test z³o¿ony z 12
zadañ zamkniêtych i 3 otwartych, natomiast w drugim zespo³owo – test interaktywny na
platformie edukacyjnej sk³adaj¹cy siê z 30 zadañ wielokrotnego wyboru. O ostatecznej
klasyfikacji zadecydowa³y dogrywki. W rywalizacji zespo³owej turniej wygra³a Szko³a
Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Bolewicach. W rywalizacji indywidualnej najlepszy
okaza³ siê uczeñ Szko³y Podstawowej we Lwówku Wojtek Trojanowski. Wœród uczniów
z gminy Nowy Tomyœl prym wiod³a Aleksandra Oglêdziñska ze Szko³y Podstawowej nr
2 w Nowym Tomyœlu, która zajê³a II miejsce. Dyplomy i nagrody wrêczyli laureatom Za-
stêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Wojciech Ruta oraz koordynatorzy turnieju. Drew-
niane statuetki dla zwyciêzców wykona³ i przekaza³ w darze Jerzy Przybylski z Jastrzêb-
ska Starego. W pracach komisji konkursowej wziêli udzia³ nauczyciele matematyki: Justy-
na Napiera³a, Izabela Szudra, Jolanta Spycha³a i Pawe³ Stieler z Gimnazjum im. Feliksa
Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. 

Rozmowy o... z ks. Adamem Bonieckim 
Spotkania z ks. Adamem Bonieckim, jakie odby³y siê 18 maja w Miejskiej i Powiatowej

Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, by³y nie tylko okazj¹ do pokazania pisarskiego
dorobku ksiêdza, ale równie¿ do skonfrontowania z pogl¹dami ksiêdza w³asnych s¹dów,
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myœli, a tak¿e wielu w¹tpliwoœci. W trakcie dwóch odbywaj¹cych siê tego dnia spotkañ,
które prowadzi³a dyrektor nowotomyskiej ksi¹¿nicy Lucyna Koñczal-Gnap, pad³o wiele
pytañ, na które ks. Boniecki odpowiada³ rzetelnie, cierpliwie, z du¿ym dystansem do sa-
mego siebie i spor¹ dawk¹ humoru. 

Swoim ¿yciorysem i dorobkiem móg³by obdzieliæ kilku ksiê¿y. O ksiêdzu Adamie Bo-
nieckim zrobi³o siê szczególnie g³oœno, kiedy prowincja³ Polskiej Prowincji Zakonu Ksiê¿y
Marianów zakaza³ mu wyst¹pieñ medialnych (z wyj¹tkiem pisania do Tygodnika Powszech-
nego) bez podania przyczyny. Podporz¹dkowa³ siê tej decyzji i napisa³ ksi¹¿kê Lepiej paliæ
fajkê ni¿ czarownice, z któr¹ teraz jeŸdzi po ca³ym kraju. 

Koncert MEZO
18 maja w muszli koncertowej wyst¹pi³ znany polski raper Mezo. Z uwagi na bardzo

du¿e zainteresowanie jego koncertem, imprezê przeniesiono z sali widowiskowej w ple-
ner. Koncert rozpocz¹³ siê kilka minut po godzinie 20.00 i trwa³ oko³o godziny. Jego or-
ganizatorem by³y Poznañ Miasto-Gospodarz UEFA Euro 2012 oraz Gmina Nowy To-
myœl. 

Majówka w pi³karskim klimacie
Zorganizowany 18 maja przez Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej Festyn Ma-

jowy przebiega³ pod znakiem pi³ki no¿nej. Dzieci uczestniczy³y w takich konkurencjach
jak: tor przeszkód, strzelanie na bramkê, slalom z pi³k¹. Dzieci wziê³y te¿ udzia³ w zaba-
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wie polegaj¹cej na przyniesieniu na festyn w³asnej pi³ki. Zwyciêzc¹ zosta³ posiadacz najbar-
dziej zu¿ytej, któr¹ organizatorzy wymienili na now¹. Przeprowadzono te¿ konkurs mu-
zyczny na naj³adniejsze wykonanie piosenki Kapeli zza Winkla pt. Euro w Poznaniu. Zwy-
ciê¿y³o trio kolegów „z podwórka”, którzy za swój wystêp otrzymali czekoladowy pu-
char przypominaj¹cy puchary wrêczane podczas fina³ów pi³karskich. Po konkursach dla
dzieci wyst¹pi³ „Dobry Teatr” z Poznania. 

Turniej ³uczniczy 
Na stadionie Ludowego Klubu Sportowego Korona Bukowiec 19 maja odby³ siê turniej

³uczniczy o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla. W turnieju udzia³ wziê³y: KS Surna i KS
Leœnik z Poznania, UKS Sokó³ z Radzynia i UKS Korona z Bukowca. Strzelania odbywa³y siê
w kategoriach: ³uki „Apacz” oraz ³uki „Orlik”. Za pierwsze trzy lokaty wœród dziewcz¹t
i ch³opców, zawodnicy otrzymali puchary, natomiast wszyscy zawodnicy bior¹cy udzia³
w turnieju otrzymali dyplomy i upominki. Organizatorem zawodów by³y UKS i LKS Koro-
na z Bukowca.

300. lecie Jastrzêbska Starego 
19 maja Jastrzêbsko Stare œwiêtowa³o 300. lecie swojego istnienia. Jubileuszowe ob-

chody rozpoczê³y siê uroczyst¹ msz¹ œw. odprawion¹ w koœciele pw. Matki Boskiej Kró-
lowej Korony Polskiej. Nastêpnie uczestnicy obchodów – w asyœcie Lwóweckiej Orkiestry
Dêtej – przemaszerowali na boisko sportowe, gdzie odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci.
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Po wystêpie artystycznym orkiestry nast¹pi³a oficjalna czêœæ rocznicowych obchodów.
W obecnoœci mieszkañców wsi Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing udekoro-
wa³, przyznanym przez Radê Miejsk¹, odznaczeniem „Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta No-
wy Tomyœl” p. Witolda WoŸniaka. Na rêce so³tys Genowefy WoŸniak gratulacje i jubile-
uszowe ¿yczenia przekazali goœcie zaproszeni na obchody. W dowód uznania za wielolet-
ni¹ dzia³alnoœæ na rzecz wsi Rada So³ecka pami¹tkowymi dyplomami uhonorowa³a najbar-
dziej aktywnych mieszkañców tej wspólnoty. Czêœæ artystyczn¹ uroczystoœci zapewni³a
Szko³a Podstawowa z Jastrzêbska Starego. Uczniowie tej placówki pod kierunkiem swo-
ich nauczycieli przygotowali bogaty program artystyczny, na który sk³ada³y siê scenki te-
atralne prezentuj¹ce historiê wsi, skecze oraz tañce. Na scenie wyst¹pi³ te¿ teatr Powsino-
ga ze Strzy¿ewa. Do póŸnych godzin nocnych mieszkañcy Jastrzêbska Starego bawili siê
na zabawie tanecznej, której oprawê muzyczn¹ zapewni³ zespó³ Aplauz. Jubileuszowemu
festynowi towarzyszy³o te¿ wiele innych atrakcji. 

M³odzi Samorz¹dni
Od 21 do 23 maja w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odbywa³y siê warsztaty dla

m³odzie¿y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z nowotomyskich szkó³, zorganizowane
przez Centrum Inicjatyw M³odzie¿owych „Horyzonty”. Zajêcia zorganizowano w ra-
mach projektu pn. M³odzi Samorz¹dni, którego celem jest promocja aktywnoœci m³odych
ludzi w M³odzie¿owych Radach Miast. Nowy Tomyœl by³ jednym z czterech miast uczest-
nicz¹cych w projekcie. Do udzia³u w nowotomyskich warsztatach zg³osi³a siê m³odzie¿
z Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego, z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych
im. Miko³aja Kopernika oraz z Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica. M³odzie¿y w za-
jêciach towarzyszyli opiekunowie. Pierwszego dnia zorganizowane zosta³y warsztaty inte-
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gracyjne, interaktywne lekcje samorz¹dowe oraz trening umiejêtnoœci interpersonalnych.
Na drugi dzieñ warsztatów sk³ada³y siê: symulacja posiedzenia M³odzie¿owej Rady Miasta,
trening umiejêtnoœci interpersonalnych takich jak – autoprezentacja, wyst¹pienia publicz-
ne, radzenie sobie ze stresem podczas przemówieñ. Podczas trzeciego dnia m³odzie¿ spo-
tka³a siê z przedstawicielami lokalnych samorz¹dów gminnego i powiatowego. W trakcie
obrad tzw. „okr¹g³ego sto³u” uczniowie zaprezentowali wypracowane przez siebie inicja-
tywy s³u¿¹ce m³odzie¿y i rozwi¹zywaniu jej lokalnych problemów. Inicjatywy te zosta³y
poddane analizie i omówione pod k¹tem mo¿liwoœci ich wdro¿enia do realizacji w No-
wym Tomyœlu. Spotkanie zakoñczy³o siê z³o¿on¹ przez samorz¹d gminy Nowy Tomyœl
deklaracj¹ otwartoœci i przychylnoœci dla inicjatywy powo³ania M³odzie¿owej Rady Miasta,
je¿eli z tak¹ propozycj¹ m³odzi ludzie wyst¹pi¹ i zaanga¿uj¹ siê w jej utworzenie i funkcjo-
nowanie. 

Majówka seniorów
22 maja seniorzy z Klubu Seniora Srebrny W³os spêdzili na majówce. Towarzyszyli im

cz³onkowie Zespo³u Œpiewaczego Zb¹szyñskich Seniorów. Spotkanie odby³o siê w „Go-
œciñcu” w Paproci. Wspólne biesiadowanie rozpoczêto œpiewaniem majowych piosenek
przy akompaniamencie akordeonu, na którym gra³a Regina Go³ek ze Zb¹szynia. Podczas
zabawy wybrano króla i królow¹ majowej biesiady oraz wzniesiono toast za zdrowie i po-
myœlnoœæ wszystkich uczestników imprezy, a tak¿e tych, którzy z przyczyn zdrowotnych
nie mogli w niej uczestniczyæ. £adna pogoda pozwoli³a na spacer po piêknych terenach go-
spodarstwa agroturystycznego i wspólne tañce do póŸnego wieczora, który zakoñczono
pieczeniem kie³basek przy ognisku. 
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Sukces m³odych lekkoatletów 
22 maja na stadionie w Kamieñcu odby³y siê fina³y rejonowe w lekkoatletycznym

czwórboju szkó³ podstawowych rejonu Poznañ Teren Zachód dla reprezentacji dziew-
cz¹t i ch³opców. W finale rejonowym udzia³ wziê³o 7 reprezentacji dziewcz¹t oraz 8 ze-
spo³ów ch³opców. Uczestnicy czwórboju musieli zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci
w czterech konkurencjach. Po podsumowaniu punktów uzyskanych przez zawodników
okaza³o siê, ¿e reprezentacje Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu dziewcz¹t
i ch³opców zwyciê¿y³y w tych mistrzostwach, uzyskuj¹c jednoczeœnie awans do zawodów
fina³owych o mistrzostwo województwa wielkopolskiego. 

Cejlon – per³a Oceanu Indyjskiego 
Goœciem bibliotecznego Klubu Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty 22 maja by³ Jacek

Jakubowski, pochodz¹cy z Opalenicy podró¿nik, pilot wycieczek i pasjonat wypraw tram-
pingowych.Prezentacja Cejlon – per³a Oceanu Indyjskiego by³a okazj¹ do opowieœci o ma-
gicznym œwiecie jednej z najpiêkniejszych wysp na œwiecie. Przenios³a klubowiczów do
krainy herbaty, pozwoli³a poznaæ buddyjskie praktyki religijne oraz zapoznaæ siê z histori¹
tej wyspy, jej geografi¹ kraju oraz jej g³ównymi atrakcjami turystycznymi. 

Literackie gry uliczne 
Uczniowie, którzy wziêli udzia³ w zorganizowanych przez bibliotekarki z Oddzia³u dla

Dzieci nowotomyskiej ksi¹¿nicy Literackich grach ulicznych mieli okazjê odbyæ wyj¹tkowy
spacer po mieœcie. Cztery grupy nowotomyskich gimnazjalistów wyruszy³y z biblioteki
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wyposa¿one w koperty, w których znajdowa³y siê wskazówki dotycz¹ce miejsc, jakie ma-
j¹ odwiedziæ, by zmierzyæ siê z czekaj¹cymi na nich zadaniami z dziedziny literatury. Od-
wiedzili m. in. Gminny Oœrodek Informacji, przemierzyli pobliski Plac Niepodleg³oœci i wi-
klinowy deptak. Odwiedzili Komendê Policji, Poradniê Psychologiczno – Pedagogiczn¹
i Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹. Fina³ Literackich gier ulicznych mia³ miejsce na
terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, gdzie wszystkie grupy zaprezentowa³y
efekty swoich twórczych zmagañ. Odczytane zosta³y wiersze, has³a i listy, a tak¿e roz-
strzygniêto ewentualne w¹tpliwoœci dotycz¹ce poprawnych rozwi¹zañ wykonywanych
zadañ. Na wszystkich uczestników zabawy czeka³ zas³u¿ony, s³odki poczêstunek i skrom-
ny upominek. 

Maria Ulatowska i jej nie tylko „Sosnowe dziedzictwo” 
24 maja w nowotomyskiej bibliotece odby³o siê otwarte spotkanie autorskie Dyskusyj-

nego Klubu Ksi¹¿ki, którego goœciem by³a Maria Ulatowska – autorka Sosnowego dziedzic-
twa, Pensjonatu Sosnówka, Domku nad morzem i Przypadków pani Eustaszyny. Podczas spo-
tkania autorka wyzna³a, ¿e o tym, i¿ napisze ksi¹¿kê wiedzia³a od bardzo dawna, choæ do-
piero na emeryturze znalaz³a trochê czasu i zrealizowa³a swoje marzenie. W swoich po-
wieœciach ucieka w œwiat marzeñ, w lepsz¹ stronê ¿ycia, dlatego te¿ s¹ one uznawane
przez czytelników za wspania³e remedium na wszelkie troski. Ju¿ niebawem czytelnicy bê-
d¹ mieli przyjemnoœæ siêgn¹æ po kolejn¹ jej powieœæ, zatytu³owan¹ Krucza 46, bêd¹c¹ opo-
wieœci¹ o mieszkañcach domu na ulicy Kruczej w Warszawie, którym przysz³o ¿yæ w trud-
nych czasach: wojennej po¿ogi i komunizmu. Nie bêdzie to historyczny zapis, jak sama ko-
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mentuje, lecz pokazanie ¿ycia najzwyklejszych ludzi w warunkach dla wielu z nas niewy-
obra¿alnych. Jeszcze d³ugo po spotkaniu trwa³y kuluarowe dyskusje o¿yciu i literaturze,
a na koniec nie mog³o zabrakn¹æ wspólnej fotografii z autork¹, do którego pozowa³y
cz³onkinie DKK i mi³oœniczki ksi¹¿ek p. Marii. 

Dzieñ Rodzicielstwa Zastêpczego 
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastêpczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Tomyœlu 25 maja zorganizowa³o spotkanie szkoleniowo – integracyjne dla ro-
dzin z terenu powiatu nowotomyskiego. Do „Klimkowej Osady” w Cichej Górze przyje-
cha³o w sumie kilkadziesi¹t rodzin. Na terenie powiatu nowotomyskiego funkcjonuj¹
obecnie 62 rodziny zastêpcze, w których dom znalaz³o 94 dzieci. S¹ w tym trzy rodzi-
ny zawodowe pe³ni¹ce funkcjê pogotowia rodzinnego, jedna rodzina zawodowa spe-
cjalistyczna oraz jeden rodzinny dom dziecka. W pierwszej czêœci spotkania logopeda
Krystyna Wilkoszarska przeprowadzi³a pogadankê na temat postêpowania w sytuacji
zaburzeñ mowy u dzieci. Nastêpnie odby³ siê piknik z wieloma atrakcjami dla dzieci
i doros³ych, m. in. przejazdami bryczk¹, zwiedzaniem gospodarstwa agroturystyczne-
go, grami i zabawami na œwie¿ym powietrzu oraz wspóln¹ biesiad¹ s³u¿¹c¹ integracji
œrodowiska rodzin zastêpczych z terenu powiatu nowotomyskiego.

Nowotomyskie szko³y zdobywcami „Moscarów” 
Festiwalem sztafet 25 maja na opalenickim stadionie zakoñczy³ siê kolejny rok zma-

gañ sportowych w powiecie nowotomyskim. Dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rywalizowa³a w biegach sztafetowych, m. in. na dy-
stansach 4 x 100 m oraz w sztafecie szwedzkiej (100 m x 200 m x 300 m x 400 m).
By³o to ostatnie wydarzenie sportowe zaliczane do koñcowej klasyfikacji „Moscar”,
która podsumowuje zmagania szkó³ w rywalizacji sportowej w ca³ym roku szkolnym.
W rywalizacji tej w roku szkolnym 2011/2012 udzia³ wziê³y 23 szko³y podstawowe,
11 gimnazjów oraz 7 szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowotomyskiego.
Szko³y zdobywa³y punkty m. in. w takich dyscyplinach sportu jak: pi³ka no¿na, pi³ka
rêczna, lekkoatletyka, szachy, siatkówka, siatkówka pla¿owa, badminton, tenis sto³o-
wy, unihokej czy biegi prze³ajowe. Wœród szkó³ podstawowych absolutnym zwyciêzc¹
zosta³a Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyœlu z przewag¹ 22 punktów nad zb¹-
szyñsk¹ podstawówk¹ i trzeci¹ w klasyfikacji Szko³¹ Podstawow¹ nr 1 w Nowym To-
myœlu. Wœród szkó³ gimnazjalnych najlepszym okaza³o siê Gimnazjum w Nowym To-
myœlu, tu¿ za nim znalaz³o siê Gimnazjum w Zb¹szyniu, najni¿sze miejsce na podium za-
jê³o Gimnazjum we Lwówku. Najlepsz¹ szko³¹ œredni¹ w powiecie nowotomyskim zo-
sta³ Zespó³ Szkó³ z Opalenicy, przed Zespo³em Szkó³ nr 1 w Zb¹szyniu i Zespo³em
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych w Nowym Tomyœlu. 

Pó³ wieku Automobilklubu Wielkopolski 
W ramach obchodów jubileuszu 50. lecia istnienia Automobilklubu Wielkopolski,

Delegatura w Nowym Tomyœlu zorganizowa³a w dniach 26 – 27 maja uroczysty rajd
samochodowy do Rydzyny. Rajdy samochodowe i zloty automobilowe w Rydzynie zo-
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sta³y zapocz¹tkowane przez œp. Mariana Czajkê, który by³ prezesem Delegatury Auto-
mobilklubu Wielkopolski w Nowym Tomyœlu od 1987 do 2008 roku. Dlatego te¿ rajd
jubileuszowy zosta³ zorganizowany pro memoria Mariana Czajki. W rajdzie wziê³o
udzia³ 25 za³óg samochodowych, ³¹cznie 77 osób z Nowego Tomyœla, Opalenicy, Bu-
ku oraz Poznania. Zmagania rajdowe rozpoczê³y siê w Wieleniu, przy sanktuarium
Matki Boskiej Ucieczki Grzeszników. Komandor rajdu Rados³aw Halasz na odprawie
omówi³ trasê rajdu oraz zapis trasy. Rajd zakoñczy³ siê na zamku w Rydzynie. Prezes
Automobilklubu Wielkopolski Robert Werle przywita³ wszystkich uczestników i goœci,
natomiast ¿ona Mariana Czajki skierowa³a kilka ciep³ych s³ów do uczestników tegorocz-
nego rajdu. Na zamku og³oszone zosta³y wyniki rajdu. W klasyfikacji generalnej I miej-
sce zajêli Danuta i Wies³aw Halaszowie z Poznania, II miejsce – Maja i Leszek Loba
z Nowego Tomyœla, a III miejsce – Hanna i Marek Adamczewscy z Buku. 

Festyn promuj¹cy rodzinê
27 maja gmina Nowy Tomyœl by³a organizatorem festynu rodzinnego pt. Dom Ro-

dzinny Uœmiechem Malowany, który wpisa³ siê w kampaniê Postaw na rodzinê. Poprzez
wspóln¹, familijn¹, wielopokoleniow¹ zabawê promowane by³y wiêzi rodzinne, pozy-
tywny model rodziny, integracja ponadpokoleniowa, wspólne spêdzanie czasu wolne-
go ca³ymi rodzinami. Dla uczestników tej plenerowej imprezy przygotowano wiele
atrakcji, m. in. namioty tematyczne: kulinarny, twórczy, muzyczny, komputerowy,
a tak¿e gry i zabawy zrêcznoœciowe dla ca³ych rodzin, karaoke oraz koncert zespo³u
Na ostatni¹ chwilê. Program festynu zachêca³, w szczególnoœci rodziców, do jak najczêst-
szego przebywania blisko swoich dzieci i ich wspierania.

Urodziny Feliksa
29 maja nowotomyskie gimnazjum po raz siódmy obchodzi³o Dzieñ Patrona. Tym

razem œwiêto przebiega³o w konwencji „urodzin Feliksa”. Dla uczniów klas pierwszych
zorganizowano sympozjum pt. Historia i wspó³czesnoœæ Nowego Tomyœla. Goœci³ na nim
znawca regionu Zygmunt Duda, który opowiada³ o historii rodu Szo³drskich oraz cie-
kawostkach zwi¹zanych z Nowym Tomyœlem. W tym dniu m³odzie¿ m. in. ogl¹da³a
eksponaty zgromadzone w Sali Patrona, wykonywa³a gazetki klasowej poœwiêcone Fe-
liksowi Szo³drskiemu, plakaty o epoce, w której ¿y³ patron, uk³ada³a has³a – rymowan-
ki promuj¹ce miasto. Zwieñczeniem prac i zdobytych wiadomoœci by³o rozwi¹zanie te-
stu na platformie edukacyjnej. M³odzie¿ z klas drugich i trzecich, z przygotowanymi
przez siebie transparentami, w epokowych strojach, utworzy³a barwny urodzinowy or-
szak i przemaszerowa³a ulicami miasta. Na czele korowodu maszerowa³ król Stanis³aw
August Poniatowski w towarzystwie Feliksa Szo³drskiego, herbu £odzia oraz Bia³ej Da-
my – matki patrona. Urodziny Feliksa uœwietni³ tort, odczytanie aktu lokacyjnego oraz
listów otwartych do Burmistrza Nowego Tomyœla, a tak¿e pokaz mody oœwieceniowej
i koncert w wykonaniu gimnazjalistów. M³odzie¿ przeprowadzi³a te¿ wœród mieszkañ-
ców miasta sondê uliczn¹ na temat znajomoœci postaci jego za³o¿yciela – Feliksa Szo³dr-
skiego. 
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Teatrzyk Malutki na Dzieñ Dziecka 
Nowotomyski Oœrodek Kultury zorganizowa³ 30 maja imprezê z okazji Dnia Dziecka.

Grupa animatorów zabawia³a przy muszli koncertowej najm³odszych mieszkañców mia-
sta, zapraszaj¹c ich do udzia³u w konkursach, zabawach, grach i quizach na temat EURO
2012. Na scenie odbywa³y siê wystêpy artystyczne. Znane dzieciêce szlagiery wykonywa-
li laureaci eliminacji gminnych Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. Ponadto przed publicz-
noœci¹ wyst¹pi³a formacja taneczna z Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Na wszystkich
czeka³y pokazy balonowe, k¹cik malowania twarzy i dmuchane zabawki. W tym dniu
dzieci z Teatrzyku Malutkiego zaprezentowa³y w sali widowiskowej premierê sztuki Nie
lubiê pati (n) sonów. Na widowni zasiad³y dzieci wraz ze swoimi opiekunami. Zabawna hi-
storyjka opowiedziana przez grupê przyjació³ skupionych w grupie teatralnej, wprawi³a
wszystkich w dobry nastrój. Wystêpuj¹cy swobodnie czuli siê na scenie i zaskakiwali
wszystkich gr¹ aktorsk¹. Ogrom pracy w³o¿ony w przygotowanie przedstawienia, nad
którego biegiem czuwa³a Renata Œmiertelna, zosta³ nagrodzony gromkimi brawami. 

Zwyciêzcy zostali wy³onieni
Po raz XVII Oœrodek Oœwiaty i Sportu zorganizowa³ 30 maja na terenie Parku Kultu-

ry i Wypoczynku wiosenne prze³ajowe Biegi Zwyciêstwa m³odzie¿y szkolnej. Poszczegól-
ne biegi odbywa³y siê na oznakowanych trasach licz¹cych – od 250 m dla dzieci z klas I,
do 1200 m dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych i szkó³ ponadgimnazjalnych. Uczest-
nicy poszczególnych biegów zdobywali dla swoich szkó³ punkty w klasyfikacji zespo³owej.
Na trzech pierwszych zawodników w ka¿dej kategorii biegowej czeka³y pami¹tkowe me-
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dale i nagrody rzeczowe, a za najlepsze wyniki w punktacji zespo³owej reprezentacje szkó³
otrzymywa³y puchary. Dla organizatorów biegów najwa¿niejszym by³ start mo¿liwie
du¿ej grupy uczniów i tym samym skuteczne zachêcenie ich do uprawiania naj³atwiejszej
dyscypliny sportu – biegania. Najwa¿niejszym celem imprezy by³o samo ukoñczenie
biegu, dlatego te¿ nie by³y mierzone czasy pokonania poszczególnych dystansów.

Futbol w zasiêgu rêki 
W oczekiwaniu na Euro 2012 i w zgodnie z has³em tegorocznego Tygodnia Bibliotek:

Biblioteka ci¹gle w grze, 30 maja nowotomyska biblioteka zaprosi³a kibiców futbolu na
otwarcie wystawy pami¹tek z kolekcji fanów pi³ki no¿nej: Ryszarda Rostkowskiego
i dziennikarza Canal Plus – Mariusza Wróblewskiego. Na wystawie Futbol w zasiêgu rêki
zobaczyæ mo¿na by³o prawdziwe rarytasy. Wystarczy wspomnieæ album, poœwiêcony pi³-
karskim mistrzostwom œwiata 1974, jak¿e udanych dla legendarnej ju¿ dru¿yny Or³ów
Kazimierza Górskiego, czy te¿ program z pokazowego meczu Boniek – Platini z udzia³em
gwiazd polskiej i francuskiej pi³ki, oczywiœcie z autografami uczestników tego spotkania.
Nie zabrak³o te¿ zdjêæ z autografami pi³karskich s³aw. Wœród nich m. in. legendy Realu
Madryt z lat 50. XX wieku, Alfredo Di Stefano, czy te¿ króla strzelców mistrzostw œwiata
1958 Justa Fontaine (w szeœciu meczach strzeli³ wówczas 13 bramek, czego nie dokona³
póŸniej nir. kt). Oczywiœcie by³y te¿ autografy wspó³czesnych pi³karskich s³aw: Zinedine’a
Zidane’a, Davida Beckhama, Ikera Casillasa… Goœciem specjalnym wernisa¿u by³ Miro-
s³aw Okoñski – legenda „Lecha” Poznañ, mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski, wielo-
krotny reprezentant Polski. 
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Bigbandowe brzmienia 
XVII Big Band Festiwal rozpocz¹³ siê 31 maja. Tego dnia na placu Niepodleg³oœci zagra³

Friends Big Band z Wêgier. Tym samym po raz pierwszy impreza osi¹gnê³a skalê miêdzy-
narodow¹, a festiwalowe brzmienia zagoœci³y w przestrzeni miejskiej. Oficjalne otwarcie
imprezy nast¹pi³o 1 czerwca w godzinach popo³udniowych. W tym roku na nowotomy-
skiej scenie wyst¹pi³o szeœæ big bandów: Jazz Big Band „75” z Bydgoszczy, Big Band Aka-
demii Muzycznej z Bydgoszczy, Tarnogórski Big Band z Tarnowskich Gór, Mateusz Wa-
lach Big Band z Bielska Bia³ej, Friends Big Band „Gyor” z Wêgier oraz Karol Band z No-
wego Tomyœla. Festiwalowemu jury, jak co roku, przewodniczy³ Jan Ptaszyn Wróblewski
– muzyk jazzowy, kompozytor, aran¿er i dyrygent, a tak¿e dziennikarz i krytyk muzycz-
ny. Obok niego w jury zasiedli Piotr Ka³u¿ny – pianista, kompozytor, aran¿er i dyrygent,
wyk³adowca Akademii Muzycznej w Poznaniu i Wroc³awiu, znany muzyk studyjny oraz
Jerzy Szymaniuk – dyrygent, kompozytor i aran¿er, który zajmuje siê nauczaniem i upo-
wszechnianiem muzyki jazzowej. Festiwalowe prezentacje trwa³y do póŸnych godzin wie-
czornych i dostarczy³y wielu muzycznych wzruszeñ. Po konkursowych prezentacjach na
scenie wyst¹pi³a gwiazda wieczoru – Marita Alban Juarez przy akompaniamencie trzech
muzyków. W tegorocznej edycji festiwalu Statuetkê Grand Prix otrzyma³, a tym samym
I miejsce zaj¹³, Mateusz Walach Big Band z Bielska Bia³ej. II miejsce przypad³o Big Bando-
wi Akademii Muzycznej z Bydgoszczy pod dyrygentur¹ Macieja Afanasjewa. Na trzeciej
pozycji uplasowa³ siê gospodarz imprezy – Karol Band z Nowego Tomyœla na czele z Ka-
rolem Rogaczem. Wyró¿nienie otrzyma³ Friends Big Band „Gyor” z Wêgier. Puchar
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ufundowany przez lokalny Tygodnik Nasz Dzieñ po Dniu dla najlepszego instrumentalisty
przyznano trêbaczowi Erwinowi ̄ ebro z Mateusz Walach Big Band. Puchar dla najlepsze-
go wokalisty, ufundowany przez Radio Merkury powêdrowa³ do r¹k Istvana Szucsa
z Friends Big Bandu „Gyor” z Wêgier. Honorowe wyró¿nienie jury otrzyma³ Micha³ Dzie-
wiñski z Mateusz Walach Big Band. Kosz ze s³odyczami ufundowany przez „Chatê Pol-
sk¹” w Nowym Tomyœlu otrzyma³ najm³odszy uczestnik Festiwalu – Nikodem Eluszkie-
wicz z Jazz Big Band „75” z Bydgoszczy.

Wrêczono odznaczenie zas³u¿onemu ksiêdzu 
Sesjê Rady Miejskiej 1 czerwca zainaugurowa³o uroczyste wrêczenie odznaczenia Za-

s³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl ksiêdzu Janowi Sobierajowi. Uchwa³ê o nadaniu te-
go najwa¿niejszego nowotomyskiego odznaczenia nowotomyscy radni podjêli podczas
sesji w dniu 17 czerwca 2011 roku, a moment jego wrêczenia uzale¿niony by³ od przy-
jazdu ks. Jana Sobieraja na urlop do Polski. Ks. Jan Sobieraj urodzi³ siê w Wytomyœlu. Od
1966 roku pe³ni pos³ugê duszpastersk¹ w Brazylii. Od 1966 do 1970 roku pracowa³
w Guarani das Missoes  jako wikariusz. Nastêpnie zosta³ przeniesiony do Mendes , gdzie
pe³ni³ funkcjê kapelana oraz proboszcza parafii pw. Krzy¿a Œwiêtego. W Mendes konty-
nuowa³ rozpoczêt¹ budowê koœcio³a parafialnego. W 1971 roku zosta³ mianowany eko-
nomem prowincji Towarzystwa Chrystusowego. Podczas jego kadencji zosta³ wybudo-
wany dom prowincjalny w Kurytybie. W latach 1974 – 1980 pe³ni³ funkcjê proboszcza
parafii pw. Dobrego Jezusa w Campo Largo . Dziêki jego staraniom zosta³y zakupione te-
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reny obok koœcio³a parafialnego, zbudowane 3 koœcio³y filialne oraz kontynuowano bu-
dowê kolejnego koœcio³a filialnego. W styczniu 1981 roku zosta³ mianowany probosz-
czem parafii pw. œw. Piotra i Paw³a w Kurytybie. Obok istniej¹cego wówczas drewniane-
go koœcio³a zakupi³ dzia³ki pod budowê nowej œwi¹tyni, której budowa trwa³a prawie
5 lat. W tym samym czasie ks. Sobieraj kontynuowa³ budowê plebanii przy koœciele pw.
œw. Jana Bosko, gdzie po roku powsta³a nowa parafia. W latach 1989 – 1995 pe³ni³ funk-
cjê ekonoma prowincji i równoczeœnie od 1992 roku prowadzi³ jako proboszcz parafiê
w Virmond , gdzie pracowa³ do 1998 roku. Przyczyni³ siê tam do zbudowania 4 koœcio-
³ów filialnych. Dziêki jego staraniom zosta³ sprowadzony do koœcio³a parafialnego obraz
Matki Boskiej Czêstochowskiej, poœwiêcony przez Ojca Œw. Jana Paw³a II w GnieŸnie
z przeznaczeniem dla Polonii w Ameryce Po³udniowej. Przez 3 lata uczy³ jêzyka polskie-
go w miejscowej szkole. W latach 1995 – 1997 na Uniwersytecie Parañskim w Kuryty-
bie odby³ kurs podyplomowy w ramach studiów z kultury i jêzyka polskiego. W styczniu
1999 roku zosta³ proboszczem Polskiej Parafii Personalnej w Rio de Janeiro, gdzie pracu-
je do dzisiaj.10 czerwca w koœciele parafialnym w Wytomyœlu ks. Jan Sobieraj odprawi³
mszê œw. dziêkczynno-jubileuszowa z okazji 50. lecia swego kap³añstwa.

XXXIV Ogólnopolski Plener Wikliniarski 
Od 1 do 10 czerwca w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu od-

bywa³ siê XXXIV Ogólnopolski Plener Wikliniarski. Jego organizatorem by³o tradycyjnie
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu, Oddzia³ Muzeum Narodo-
wego Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie, natomiast wspó³organi-
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zatorem Gmina Nowy Tomyœl. Celem imprezy by³o wyplatanie – zgodnie z przygotowa-
nymi i przedstawionymi wczeœniej projektami – form wiklinowych, s³u¿¹cych wype³nieniu
i zaaran¿owaniu przestrzeni wokó³ muzeum. Taki przebieg imprezy mo¿liwy by³ dziêki
wspó³pracy i wspó³dzia³aniu wykonawców (plecionkarzy) oraz autorów projektów (arty-
stów, architektów wnêtrz). Plener mia³ formê otwartych pokazów plecenia, którym przy-
gl¹daæ siê mog³y osoby zwiedzaj¹ce w tych dniach muzeum. W plenerze udzia³ wziê³y 24
osoby, w tym 13 projektantów i 11 wykonawców. Powsta³o 14 prac, w tym 13 artystycz-
nych form przestrzennych, które prezentowane s¹ na terenie przylegaj¹cym do budyn-
ków muzeum oraz forma p³aska, przeznaczona do zawieszenia. Zamkniêcie pleneru 10
czerwca po³¹czone by³o z otwarciem wystawy poplenerowej, na której zaprezentowane
zosta³y wszystkie wykonane w trakcie tegorocznego pleneru prace oraz formy wiklinowe
z poprzednich lat. 

Miêdzynarodowy plener
Od 1 do 10 czerwca w powiecie nowotomyskim odbywa³ siê VI Miêdzynarodowy Ple-

ner Malarski. Artyœci z Bia³orusi, Ukrainy i Polski uwieczniali na p³ótnie ciekawe miejsca,
przyrodê i architekturê ziemi nowotomyskiej. Funkcjê komisarza pleneru sprawowa³ ar-
tysta Zdzis³aw Po³¹carz. W ci¹gu dziesiêciu dni ka¿dy zainteresowany mieszkaniec móg³
obserwowaæ, jak powstaj¹ obrazy, spotkaæ siê i porozmawiaæ z malarzami zakwaterowa-
nymi w Oœrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Chraplewie. 6 czerwca na placu Nie-
podleg³oœci zorganizowana zosta³a wystawa prac powsta³ych w ramach pleneru, po³¹czo-
na z ich sprzeda¿¹. 
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Patrycja Piechowiak mistrzyni¹ Polski seniorek
2 czerwca na Mistrzostwach Polski Seniorek w Podnoszeniu Ciê¿arów w Piekarach Œl¹-

skich, zawodniczka LKS „Budowlani” w Nowym Tomyœlu Patrycja Piechowiak
wywalczy³a tytu³ Mistrzyni Polski. 

55 lat po maturze
Na 2 czerwca wyznaczyli sobie spotkanie absolwenci nowotomyskiego liceum ob-

chodz¹cy w tym roku 55. lecie matury. Popo³udniow¹ mszê œw. w koœciele pw. NMP
Nieustaj¹cej Pomocy sprawowa³ kolega szkolny, proboszcz parafii w Zêbowie, ks. Ka-
zimierz Piechocki. Podczas eucharystii dziêkowano dobremu Bogu za dar wielu lat
¿ycia, modlono siê za dusze œp. profesorów, kolegów i kole¿anek. Biesiadny czas po-
przedzono wspóln¹ fotografi¹ i powitalnym s³owem Zygmunta Dudy z Opalenicy.
Honorowym goœciem absolwentów by³a profesor Zofia Nitsche, historia i legenda
szko³y i nowotomyskiej oœwiaty. Kole¿eñski zjazd klas ³aciñskiej i francuskiej by³ ko-
lejnym kole¿eñskim spotkaniem absolwentów z roku 1957. W podobny sposób
œwiêtowali oni 30., 40. i 45. lecie matury, wydaj¹c m. in. informatory, zawieraj¹ce
wiele informacji o ka¿dym z uczestników kole¿eñskich spotkañ. Organizacj¹ spotka-
nia przyjacielskiego krêgu zajê³y siê tradycyjnie nowotomyœlanki pod przewodem
Marii Czajki. Wci¹¿ m³odzi duchem absolwenci dzielili siê szkolnymi
wspomnieniami, wznosili toasty za udan¹ przesz³oœæ i za jeszcze lepsz¹ przysz³oœæ. 
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VIII Dzieñ M³odoœci
Przygotowany przez m³odzie¿ z duszpasterstwa „Oaza” przy parafii pw. Najœwiêtsze-

go Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu  festyn zorganizowany  by³ w tym roku 3 czerw-
ca. Wspólne œwiêtowanie rozpoczê³o siê o godz. 16.00 przy muszli koncertowej. W trak-
cie festynu wyst¹pi³y muzyczne zespo³y m³odzie¿owe, które przyjecha³y do Nowego To-
myœla a¿ z Podlasia: M. G. E. i Strona B – tegoroczny laureat konkursu muzycznego De-
biuty, a jego uczestnicy mieli mo¿liwoœæ skorzystania z wielu stoisk gastronomicznych.
Wieczorem odby³o siê losowanie naród loterii fantowej. Ca³oœæ zakoñczy³a siê o godz.
21.00 Apelem Jasnogórskim.

Zbiórka na wa¿ny cel
Oddzia³ Rejonowy PCK w Nowym Tomyœlu zorganizowa³ 6 czerwca kwestê uliczn¹.

Jej celem by³o zebranie pieniêdzy na letni wypoczynek dzieci z rodzin s³abo sytuowanych
materialnie. W to wa¿ne przedsiêwziêcie zaanga¿owa³ siê Burmistrz Nowego Tomyœla
Henryk Helwing, który kwestowa³ na ulicach miasta. Wraz z Burmistrzem zbiórkê pieniê-
dzy prowadzi³y uczennice z nowotomyskiego gimnazjum.

Z A2 do miasta wikliny 
6 czerwca przy autostradzie A2 – wêze³ Nowy Tomyœl – zamontowane zosta³y tury-

styczne znaki drogowe E-22b o treœci Nowy Tomyœl – miasto wikliny 8 km, wraz grafik¹
kosza. Od strony zachodniej, czyli od strony granicy polsko-niemieckiej postawiony zosta³
pojedynczy znak, zachêcaj¹cy do zjazdu z autostrady do Nowego Tomyœla. Od strony
wschodniej, czyli od strony Poznania postawiono znak podwójny, kieruj¹cy podró¿nych
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zarówno do Nowego Tomyœla, jak i Wolsztyna. Zadanie polegaj¹ce na postawieniu przy
autostradzie A2 dwóch znaków turystycznych zachêcaj¹cych do odwiedzenia Nowego
Tomyœla zrealizowane zosta³o w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiêdzy Wielko-
polsk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹ a Gmin¹ Nowy Tomyœl. Znaki s³u¿¹ce promocji gminy
Nowy Tomyœl maj¹ zachêcaæ osoby podró¿uj¹ce autostrad¹ A2 do odwiedzenia Nowe-
go Tomyœla, miasta które s³ynie z wykorzystywania wikliny do aran¿acji przestrzeni miej-
skiej. Czas postawienia znaków nie by³ przypadkowy. Termin zakoñczenia projektu zwi¹-
zany by³ z wydarzeniem sportowym Euro 2012.

Nowotomyœlanie – wielkie czytanie! 
6 czerwca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu odby³o

siê uroczyste podsumowanie projektu czytelniczego Nowotomyœlanie – wielkie czytanie!,
zwieñczone otwarciem sta³ej ekspozycji fotograficznej w holu biblioteki, nios¹cej ze sob¹
podstawowe przes³anie: ¿e czytaæ mo¿na zawsze i wszêdzie, ¿e ka¿dy znajdzie w ksi¹¿-
kach coœ dla siebie i ¿e czas spêdzony z ksi¹¿k¹ nigdy nie jest czasem zmarnowanym. Ten
projekt czytelniczy jest kolejnym przyk³adem wspólnego dzia³ania biblioteki i wspó³pracu-
j¹cego z ni¹ grona Biblioentuzjastów promuj¹cego w naszym œrodowisku kulturê czytelni-
cz¹. Na fotografiach wykonanych przez Adama Polañskiego, eksponowanych odt¹d w bi-
bliotecznym holu uwiecznieni zostali czytaj¹cy nowotomyœlanie, spoœród których wielu za-
anga¿owa³o siê tak¿e w przebieg koñcz¹cego siê w³aœnie 6 czerwca kolejnego Ogólnopol-
skiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Autorami i wykonawcami aran¿acji ekspozycji s¹
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Gra¿yna i Wiktor Matuszakowie. Dodatkow¹ atrakcj¹ tego bibliotecznego wydarzenia
by³ wystêp Amatorskiej Grupy Teatralnej, która przyjecha³a z naszego partnerskiego mia-
sta Dêbna w woj. zachodniopomorskim. Cztery pracownice tamtejszej biblioteki publicz-
nej i zaprzyjaŸniony z ni¹ nauczyciel jêzyka polskiego przestawili kabaretowy spektakl te-
atralny pt. S¹d nad bibliotekarzem. Goœciem wieczoru by³ równie¿ nowotomyœlanin, debiu-
tuj¹cy jako autor ksi¹¿eczki dla dzieci – Krzysztof Karski, który przed po³udniem spotka³
siê z uczniami I klas Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu.

Piknik Osiedlowy
Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej 6 czerwca zorganizowa³ tradycyjn¹ impre-

zê plenerow¹ Piknik Osiedlowy. W nawi¹zaniu do turnieju Euro 2012 impreza zawiera³a
wiele akcentów pi³karskich, m. in. zorganizowano slalom z pi³k¹ oraz ¿onglowanie. Wy-
st¹pi³y zespo³y taneczne i wokalne z Klubu Osiedlowego: taneczno-wokalny zespó³ dziew-
czêcy, duet Sylwia Kasperek i Szymon £odyga oraz Sandra Ruga³a i Oliwia Tomaszewicz.
Dla starszej widowni wyst¹pi³a Lwówecka Orkiestra Dêta oraz Kapela „Zza Winkla”,
która zaœpiewa³a swój ostatni hit, jakim by³a piosenka przygotowana specjalnie na Euro pt.
Euro w Poznaniu (uczestnicz¹ca w konkursie na Przebój Pi³karskich Mistrzostw Europy
2012). Do zespo³u do³¹czy³o trio ch³opiêce, które zwyciê¿y³o podczas majowego kon-
kursu na naj³adniejsze wykonanie tej piosenki, og³oszonego przez Klub Osiedlowy. Festyn
osiedlowy zakoñczy³y koncerty: muzyki reggae w wykonaniu zespo³u „Los Grandes Ru-
deboys” i rockowej w wykonaniu zespo³u „Kipersi”. W miêdzyczasie dzieci uczestniczy-
³y w konkursie malowania na asfalcie flag pañstw uczestnicz¹cych w Euro 2012.

II Rzut Ligi podnoszenia ciê¿arów 
9. czerwca w czterech miastach w Polsce odbywa³y siê zmagania II ligi podnoszenia ciê-

¿arów, czyli II rzut Dru¿ynowych Mistrzostw Polski Mê¿czyzn. Jednym z tych miast by³
Nowy Tomyœl, a organizatorem zawodów nasi nowotomyscy ciê¿arowcy – „Budowlani”.
Na nowotomyskim pomoœcie wystartowa³y cztery kluby: „Polwica” Wierzbno, Górnik II
Polkowice, UKS Zielona Góra i oczywiœcie „Budowlani”, którzy w startach ligowych re-
prezentuj¹ Spó³dzielcz¹ Grupê Bankow¹ z Poznania i Bank Spó³dzielczy z Nowego Tomy-
œla. Zawody by³y rozgrywane w punktacji Sincler`a (przelicznik wieku, wagi oraz pokona-
nego ciê¿aru), dlatego te¿ mogli startowaæ zawodnicy z ró¿nych kategorii wagowych
i wiekowych. Najm³odszym zawodnikiem w tym dniu by³ nowotomyœlanin, 13. letni Piotr
Kud³aszyk, a najstarszym, 54. letni zawodnik z Zielonej Góry, Krzysztof Grzeja. Zwyciêz-
c¹ zawodów w Nowym Tomyœlu zosta³a ekipa „Polwicy” Wierzbno. Zawodnicy „Bu-
dowlanych” zdobyli ogó³em 1511,3 punkty, co daje im aktualnie 10 miejsce wœród 19
klubów z ca³ego kraju, startuj¹cych w II lidze Trener „Budowlanych”, Marcin Lampe by³
zadowolony szczególnie ze startu, wa¿¹cego 43 kg, Piotra Kud³aszyka, który znów pobi³
wszystkie rekordy ¿yciowe (rwanie 56 kg., podrzut 72 kg., dwubój 128 kg.) oraz Damia-
na Szulca (rwanie 83 kg., podrzut 101 kg., dwubój 184 kg – przy wadze zawodnika
63,7 kg). Zawody sw¹ obecnoœci¹ uœwietnili niecodzienni goœcie: prezes Polskiego Zwi¹z-
ku Podnoszenia Ciê¿arów Zygmunt Wasiela, szef wyszkolenia zwi¹zku Bogus³aw Ma-
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liszewski oraz wybitny fotoreporter sportowy Jan Rozmarynowski. Nie zabrak³o Staro-
sty Nowotomyskiego Andrzeja Wilkoñskiego i Burmistrza Henryka Helwinga, który
w przerwie zawodów uhonorowa³ pucharem i pisemnymi gratulacjami siódm¹ zawod-
niczkê œwiata wœród juniorów do lat 20 oraz mistrzyniê Polski seniorek Patrycjê Piecho-
wiak. „Budowlani” ufundowali i rozlosowali nagrody dla publicznoœci – piêæ miesiêcznych
karnetów na si³owniê, dwie klubowe koszulki oraz nagrodê g³ówn¹ – wysokiej klasy od-
twarzacz MP3. Zawodnicy i dzia³acze z goszcz¹cych w naszym mieœcie klubów, chwalili
organizacjê zawodów i atmosferê towarzysz¹c¹ zmaganiom na ciê¿arowym pomoœcie. 

Nowotomyski DKK w Œremie
W ramach rewizyty cz³onkinie nowotomyskiego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki dzia³aj¹-

cego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu odwiedzi³y œrem-
skich mi³oœników ksi¹¿ki. Dyskusyjne Kluby Ksi¹¿ki dzia³aj¹ w Polsce od 2007, tak¿e no-
wotomyski klub ma ju¿ swoj¹ 5. letni¹ historiê. Tyle lat wspólnych spotkañ zaowocowa³o
przyjaŸniami nie tylko pomiêdzy cz³onkami klubu, ale i pomiêdzy klubami w ró¿nych mia-
stach. We wrzeœniu 2011 r. w nowotomyskiej bibliotece goœci³ DKK ze Œremu, a 13
czerwca to klubowiczki z Nowego Tomyœla zosta³y zaproszone do odwiedzenia Œremu.
Powitanie zgotowane przez gospodarzy przesz³o ich najœmielsze oczekiwania. Na obrze-
¿ach miasta czeka³ na panie miejscowy przewodnik, który oprowadzi³ je po tym piêknym
mieœcie, opowiadaj¹c o zabytkach, pomnikach, koœcio³ach, ludziach pochodz¹cych i zwi¹-
zanych ze Œremem. Podczas niezwykle sympatycznego spotkania w œremskiej bibliotece
oczywiœcie dyskutowano o ksi¹¿kach. Cz³onkinie naszego klubu mia³y te¿ okazjê do od-
bycia spotkania autorskiego z mieszkaj¹c¹ w Œremie m³od¹ pisark¹ Olg¹ Rudnick¹.
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Dylematy skutecznego rodzicielstwa
13 czerwca podsumowano cykl oœmiu spotkañ, opatrzonych tytu³em Porozmawiajmy

o wychowaniu, czyli skuteczne rodzicielstwo w œwiecie pe³nym zagro¿eñ. Mia³ on formê warsz-
tatów, podczas których uczestnicy brali udzia³ w projekcji filmu z wyk³adem amerykañ-
skiego psychologa i pastora Chipa Ingrama, a nastêpnie prowadzili dyskusjê moderowan¹
przez Magdalenê Kêdziê-Kluj – dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Marka
Nyækowiaka – pomys³odawcê i inicjatora spotkañ. Goœciem jednego ze spotkañ by³ rów-
nie¿ polski wydawca cyklu, reporta¿ysta radiowy i Prezes Fundacji „G³os Ewangelii” Hen-
ryk Dedo z Warszawy. Przewodnim tematem cyklu by³o zwrócenie uwagi na problemy
wychowawcze rodziców w XXI wieku oraz próba odpowiedzi na pytanie, jakie metody
wychowawcze okazuj¹ siê skuteczne w dynamicznie zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci spo-
³eczno – gospodarczej. Program spotkañ dotyczy³ kluczowych kwestii rodzicielskich, ta-
kich jak: budowanie silnych wiêzi w rodzinie, budowanie autorytetu rodzica, wykorzysta-
nie potencja³u dziecka, postêpowanie w sytuacjach kryzysowych, wychowanie w pos³u-
szeñstwie czy metody dyscyplinuj¹ce dzieci. Warto dodaæ, i¿ cykl spotkañ cieszy³ siê zain-
teresowaniem niema³ej grupy obecnych oraz przysz³ych rodziców i by³ podstaw¹ do wie-
lu pozytywnych refleksji na temat w³aœciwej postawy rodzicielskiej. By³ przede wszystkim
swego rodzaju forum dyskusyjnym, podczas którego otwarcie mo¿na by³o mówiæ o w³a-
snych sukcesach i pora¿kach rodzicielskich oraz zachêcaæ siê nawzajem do wypróbowa-
nia nowych, ciekawych rozwi¹zañ wychowawczych. Rodzice mieli mo¿liwoœæ uczestni-
czenia w spotkaniach wraz ze swymi dzieæmi, dla których odbywaj¹ce siê w tym czasie za-
jêcia przygotowa³y pracownice Oddzia³u dla Dzieci nowotomyskiej biblioteki.
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Marek Nyækowiak – inicjator cyklu spotkañ oraz Magdalena Kêdzia – Kluj – dyrektor Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej zachêcali do dyskusji o skutecznym rodzicielstwie



Strzelanie dla gimnazjalistów 
Na strzelnicy ma³okalibrowej w Nowotomyskim Parku Kultury i Wypoczynku 14

czerwca odby³y siê V Miêdzyklasowe Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Nowe-
go Tomyœla z broni pneumatycznej dla czteroosobowych reprezentacji klas I gimna-
zjów z Nowego Tomyœla i Borui Koœcielnej. Aby wy³oniæ czteroosobowe reprezenta-
cje klas, organizatorzy dwukrotnie przeprowadzili w klasach naukê strzelania. Ogó-
³em w nauce strzelania wziê³o udzia³ 310 gimnazjalistów z Nowego Tomyœla i Borui
Koœcielnej. W miêdzyklasowych zawodach wziê³o udzia³ 11 4. osobowych reprezen-
tacji – ogó³em 44 uczniów, którzy strzelali z broni pneumatycznej, wiatrówki, odda-
j¹c 10 strza³ów z odleg³oœci 10 metrów. W wyniku rywalizacji zwyciê¿y³a reprezenta-
cja klasy 1E Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, zdobywaj¹c Pu-
char Burmistrza Nowego Tomyœla, przed reprezentacj¹ klasy 1C i reprezentacj¹ kla-
sy 1B z tego samego gimnazjum. W klasyfikacji indywidualnej dziewcz¹t I miejsce zajê-
³a Patrycja Gawryœ, natomiast w klasyfikacji indywidualnej ch³opców I miejsce wywal-
czy³ Jakub Fludra. Naukê strzelania i zawody miêdzyklasowe prowadzili instruktorzy
strzelectwa sportowego LOK panowie: Henryk Sabaturski, Wojciech Teleszyñski, Ze-
non Fabian, Lech Bobkiewicz i Mieczys³aw Micha³owski.

Chifa – Solidnym Pracodawc¹
Firma Aesculap Chifa Sp. z o. o. z Nowego Tomyœla otrzyma³a tytu³ Solidny Praco-

dawca Roku 2011 i uprawnienia do pos³ugiwania siê god³em konkursowym. Do tytu³u
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Solidny Pracodawca Roku 2011 pretendowa³o ponad 2 tysi¹ce firm, spoœród których
kapitu³a wy³oni³a przedsiêbiorstwa mog¹ce poszczyciæ siê wzorow¹ polityk¹ personal-
n¹. Kapitu³a konkursowa, bior¹c pod uwagê kandydaturê Aesculap Chifa sp. z o. o,
zwróci³a szczególn¹ uwagê na przyrost zatrudnienia i dba³oœæ o rozwój zawodowy
pracowników oraz szerokie spektrum programów motywacyjnych. Istotn¹ rolê
w ocenie Aesculap Chifa odegra³o wspieranie pracowników firmy w podwy¿szaniu ich
kompetencji np. przez dofinansowywanie studiów, organizacjê szkoleñ merytorycz-
nych, jêzykowych i informatycznych, przejrzyste formy rekrutacji, selekcji i œcie¿ek ka-
riery zawodowej. Wysoki i ustabilizowany poziom polityki zarz¹dzania zasobami ludz-
kimi w Aesculap Chifa sp. z o. o. sprawi³, ¿e firma otrzyma³a tytu³ Solidny Pracodawca
Roku 2011. Oficjalne wrêczenie tytu³u odby³o siê 14 czerwca w Kopalni Soli „Wielicz-
ka”. Z r¹k prezesa p. Roberta Kowalskiego – wydawcy „Monitora Gospodarczego”
i pisma „Rzecz o biznesie” – certyfikat odebra³a dyrektor ds. personalnych Izabela
W³odarczak-Matusiewicz. 

Otwórz siê na Nowy Tomyœl – edycja 2
Wystawa Otwórz siê na Nowy Tomyœl. Nowotomyskie drzwi – pamiêæ, historia, szcze-

gó³, w swojej drugiej edycji, znalaz³a swoje miejsce w sali wystawowej Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Jej uroczystego otwarcia14 czerwca
dokonali wspó³organizatorzy: naczelnik Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miej-
skiego w Nowym Tomyœlu – Ewelina Szofer-Pajchrowska oraz dyrektor Miejskiej i Po-
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wiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu – Lucyna Koñczal -Gnap. Obie Pa-
nie podziêkowa³y osobom pracuj¹cym przy tworzeniu ekspozycji, a tak¿e podkreœli³y
zaanga¿owanie tych, którzy konsekwentnie tworz¹ i wspieraj¹ akcjê s³u¿¹c¹ pokazaniu
i ocaleniu dawnych nowotomyskich drzwi: Przemys³awowi Mierzejewskiemu – pomy-
s³odawcy projektu, Adamowi Polañskiemu – autorowi zdjêæ i aran¿acji, Gra¿ynie i Wik-
torowi Matuszakom – wspó³autorom i wykonawcom aran¿acji wystawy oraz pracow-
nikom Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego. Motywem przewodnim eks-
pozycji s¹ nowotomyskie drzwi, ukazane jako element architektury, a jednoczeœnie ja-
ko symbol i œwiadek dawnych dziejów. Fotografie drzwi, detali architektonicznych,
a wreszcie budynków pamiêtaj¹cych odleg³e dziesiêciolecia, nie tylko uwieczniaj¹ obli-
cze miasta, ale przede wszystkim s¹ pretekstem do przypomnienia miejsc, historii i lu-
dzi dawniej tam mieszkaj¹cych. Na efektown¹ i podziwian¹ przez szerokie grono no-
wotomyœlan ekspozycjê, z³o¿y³y siê równie¿ s³upy, na których umieszczone zosta³y opi-
sy wybranych budynków i fragmenty artyku³ów oraz og³oszenia z dawnych gazet lokal-
nych m. in. Orêdownika na Powiaty Nowotomyski i Wolsztyñski oraz przedmioty zwi¹za-
ne z fotografowanymi miejscami: tarcza strzelnicza Bractwa Kurkowego przekazana
przez p. Zbigniewa Witkowskiego, tablica zecerska pochodz¹ca z drukarni pp. Milczyñ-
skich, a udostêpniona przez w³aœcicielkê Drukarni „Kazimierz” – Elizê B¹bliñsk¹ –
Masztalerz oraz krucyfiks odnaleziony w zaroœlach na ty³ach koœcio³a NMPNP ofiaro-
wany przez ks. kanonika W³adys³awa Kasprzaka. Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ a¿
do 24 sierpnia. 

Tanecznie i mlecznie na scenie
15 czerwca w muszli koncertowej odby³ siê VI Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych Roz-

tañczone szko³y. Wzorem kilku ubieg³ych lat imprezê po³¹czono z Piknikiem Mlecznym,
zorganizowanym przez Okrêgow¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹ „Top Tomyœl”. W tym ro-
ku w przegl¹dzie udzia³ wziê³y: zespo³y taneczne z Nowotomyskiego Oœrodka Kultury,
prowadzone przez Katarzynê Przybyszewsk¹, zespó³ taneczny ze Szko³y Podstawowej
nr 1 w Nowym Tomyœlu, prowadzony przez Annê Beyer, zespó³ taneczny ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu, prowadzony przez Annê Jankowicz, zespó³ ta-
neczny ze Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej, prowadzony przez Justynê Janow-
sk¹. 

Na scenie, oprócz prezentacji formacji tanecznych, odbywa³y siê konkursy zwi¹zane
z mlekiem i przetworami mlecznymi. Do wspólnej zabawy zosta³y zaproszone dzieci
z nowotomyskich przedszkoli oraz szkó³ podstawowych. Ich zadaniem by³o m. in. roz-
poznanie smaku jedzonego jogurtu, picie mleka na czas, uk³adanie hase³ dotycz¹cych
mleka itp. Ponadto zosta³y wyœwietlone krótkie filmy o przetworach mlecznych. Ca³oœæ
by³a urozmaicana wspólnymi tañcami. 

XIV Familiada Rowerowa
17 czerwca odby³a siê XIV Familiada Rowerowa – Rajd Rowerowy Rodzin Nowo-

tomyskich. Rowerzyœci wyruszyli ze stadionu miejskiego. Dalej trasa bieg³a przez Cich¹
Górê, S¹topy, Ró¿ê, lasami do Wytomyœla, W¹sowa, œcie¿k¹ rowerow¹ do Nowego
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Tomyœla, gdzie w Parku Kultury i Wypoczynku zlokalizowana by³a meta. Na trasie raj-
du organizatorzy przygotowali szereg punktów kontrolnych, na których nale¿a³o wy-
kazaæ siê sprawnoœci¹ fizyczn¹, pewnoœci¹ rêki i spostrzegawczoœci¹. Ka¿de z zadañ by-
³o punktowane, a punkty zdobyte indywidualnie decydowa³y o miejscu rodziny w kla-
syfikacji koñcowej. I miejsce rajdzie zajê³a rodzina Szymañskich w sk³adzie: Adam, Bar-
bara, Marcel oraz Dorota i £ukasz Dorocinkowscy, II miejsce – rodzina Sienkiewiczów
w sk³adzie: S³awomir, Angelika, Roksana oraz Iwona i Rafa³ Konieczni, III miejsce – ro-
dzina Przygockich w sk³adzie: Roman, Zuzanna, Lucyna oraz Artur i Martyna Marcin-
kowscy. Najwy¿ej sklasyfikowane rodziny nagrodzone zosta³y pucharami i medalami,
a dziêki wsparciu sponsorów – tak¿e nagrodami rzeczowymi. Wspólnie spêdzony
dzieñ zakoñczy³o ognisko. 

Sukces Martynki
Martyna Kaczmarek-Rogacz zajê³a III miejsce podczas XVII Wojewódzkiego Festiwa-

lu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2012. Fina³ festiwalu odby³ siê 17 czerwca
w Poznaniu. Jury konkursowe, któremu przewodniczy³a Halina Fr¹ckowiak, postano-
wi³o nagrodziæ Martynê za wykonanie piosenki pt. Kaczka Dziwaczka. Droga do fina³u
prowadzi³a przez eliminacje gminne, które odby³y siê w Nowotomyskim Oœrodku Kul-
tury oraz przez etap okrêgowy, który odby³ siê w Czerwonaku. Warto zaznaczyæ, ¿e
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Martynka jest pierwszym dzieckiem z gminy Nowy Tomyœl, które w tym konkursie
przesz³o przez wszystkie etapy eliminacji, a w finale zajê³o miejsce na podium.

Kobieca wyprawa na Spitsbergen 
15 marca 2012 r. wyruszy³a pierwsza polska kobieca zimowa ekspedycja na Spitsber-

gen, a celem Agnieszki Siejki, Ewy Grewling i pochodz¹cej z Jastrzêbska Starego Katarzy-
ny Siekierzyñskiej by³o zdobycie najwy¿szego szczytu Spitsbergenu – Newtontoppen
(1713 m npm). O swojej wêdrówce po bezkresnych przestrzeniach Arktyki, przygoto-
waniach do niej i jej trudach pani Katarzyna i pani Ewa opowiedzia³y podczas spotkania
w bibliotecznym Klubie Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty. Na kolejne, 43. spotkanie
klubowe, do nowotomyskiej biblioteki 19 czerwca przybyli nie tylko mi³oœnicy podró¿y,
ale równie¿ spora grupa znajomych, a przede wszystkim licznie reprezentowana nowoto-
myska rodzina Katarzyny Siekierzyñskiej. Zanim pani Katarzyna rozpoczê³a opowieœæ
o niezwyk³ej wyprawie kobiet, podziêkowa³a w sposób szczególny swojemu tacie – Mie-
czys³awowi Sadowskiemu, za wsparcie nie tylko w organizacji wyprawy, ale przede
wszystkim za nieustanne sprzyjanie rozwojowi jej – nie tylko podró¿niczych – pasji, bo
wœród pasji pani Kasi s¹ zarówno biegi, wspinaczka wysokogórska, jak i podró¿e. W 2010
roku zdoby³a szczyt Kilimanjaro, a w 2011 Gran Paradiso i Mont Blanc. Do swoich „zdoby-
czy” 2 kwietnia 2012 roku dopisa³a Newtontoppen, staj¹c siê jednoczeœnie jedn¹ z trzech
pierwszych Polek, które przemierzy³y Spitsbergen zim¹.  Opowieœæ o tej niezwyk³ej wy-
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prawie zachwyci³a nie tylko nowotomyœlan – dotar³a równie¿ do Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Bronis³awa Komorowskiego, co zaowocowa³o audiencj¹ Agnieszki Siejki, Ewy
Grewling i Katarzyny Siekierzyñskiej w Pa³acu Prezydenckim, gdzie w obecnoœci ich ro-
dzin G³owa Pañstwa skierowa³a na ich rêce gratulacje. Podobnie zachwyceni Paniami byli
biblioteczni klubowicze, którzy obejrzawszy pokaz slajdów i wys³uchawszy opowieœci
o wyprawie, w drugiej, mniej oficjalnej czêœci spotkania, zasypali podró¿niczki licznymi py-
taniami i gratulacjami. 

Szczêœcie na czterech ³apach w obiektywie Magdy i Agaty Wiœniewskich 
Fotografie, które bez w¹tpienia urzekn¹ ka¿dego mi³oœnika czworonogów od 22

czerwca mo¿na by³o ogl¹daæ w Galerii na P³ocie, mieszcz¹cej siê w Oddziale dla Dzieci no-
wotomyskiej biblioteki. Magda i Agata Wiœniewskie – uczennice trzeciej klasy nowotomy-
skiego gimnazjum zaprezentowa³y zbiór swoich zdjêæ. Ich bohaterami s¹ psy – w zadowo-
leniu merdaj¹ce ogonem, w ferworze zabawy oddaj¹ce siê ulubionym czynnoœciom, od-
poczywaj¹ce, uchwycone w urzekaj¹cych okolicznoœciach przyrody, a przy tym nieza-
przeczalnie pe³ne uroku. Uroczysty wernisa¿ odby³ siê w gronie najbli¿szej rodziny, przy-
jació³ oraz osób dopinguj¹cych m³ode pasjonatki w ich twórczym dzia³aniu. Wiele s³ów
uznania us³ysza³y m. in. od dyrektora Gimnazjum w Nowym Tomyœlu– Andrzeja Wa³êsy
oraz dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki – Lucyny Koñczal – Gnap. Tym, co szcze-
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gólnie urzek³o goœci w zaprezentowanych przez gimnazjalistki fotografiach by³y nie tylko
daj¹ce siê zauwa¿yæ zami³owanie i talent do ich wykonywania, ale tak¿e wielka mi³oœæ i pa-
sja, z jakimi podchodz¹ do zwierz¹t. Jednym z honorowych goœci wernisa¿u by³a Figa –
piêkny golden retriwer, którego podziwiaæ mo¿na na wielu z prezentowanych fotografii.
Czas, jaki up³ywa³ goœciom na ogl¹daniu wystawy umila³y dŸwiêki fletu oraz skrzypiec, na
których zagra³y Anna Tabaczyñska i Sara Sobiak.

Szkolny zjazd w Cichej Górze
Zjazd absolwentów szko³y podstawowej w Cichej Górze odby³ siê 23 czerwca. Wziê-

³o w nim udzia³ 180 osób – oprócz absolwentów, nauczyciele i personel tej placówki
oœwiatowej, która dzia³a³a w latach 1945-1991. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê na dawnym
placu szkolnym apelem z udzia³em pocztu sztandarowego sk³adaj¹cego siê z by³ych
uczniów tej szko³y. Goœci powita³ so³tys Marek Biñkowski. Minut¹ ciszy uczczono tych,
którzy ju¿ odeszli. Odczytano historiê szko³y i zwiedzono dawny jej gmach – obecnie pry-
watn¹ w³asnoœæ artysty Jêdrzeja Stêpaka. Przy figurze Matki Boskiej odprawiona zosta³a
msza œw., po której uczestnicy zjazdu udali siê do gospodarstwa agroturystycznego „Klim-
kowa Osada”, gdzie bawiono siê przy muzyce Kapeli „Zza Winkla” i wystêpach miejsco-
wej m³odzie¿y. Spotkaniu towarzyszy³a wystawa szkolnych pami¹tek. Pomys³odawc¹
zjazdu by³ Stefan S³ociñski – najstarszy powojenny absolwent tej szko³y. 
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Nagroda dla Aleksandry Tabaczyñskiej
Podczas uroczystej gali, która odby³a siê 26 czerwca w Concordii Design w Pozna-

niu, Marsza³ek Marek WoŸniak wrêczy³ nagrody laureatom XIII Konkursu Dziennikar-
skiego o Nagrodê Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska obywatelska
– Wielkopolska europejska. Do udzia³u w konkursie zostali zaproszeni dziennikarze re-
dakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Na konkurs wp³ynê³y 33
materia³y. Jury przyzna³o jedn¹ nagrodê g³ówn¹ oraz cztery wyró¿nienia, w tym miesz-
kance Nowego Tomyœla Aleksandrze Tabaczyñskiej za artyku³ pt. Wiêzi miêdzypokole-
niowe – z nowotomyskiej perspektywy – kryzys czy rozkwit, który ukaza³ siê w nrze
4/2011 Przegl¹du Nowotomyskiego. Celem konkursu by³o wyró¿nienie materia³ów
dziennikarskich, które ukazuj¹ dzia³ania sprzyjaj¹ce aktywnoœci ludzi starszych, a tym
samym mo¿liwoœci ich czynnego udzia³u w ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym. Tak¿e takie,
które wskazywa³y na przyk³ady aktywnego starzenia siê poprzez wykorzystanie w³a-
snego potencja³u, przy wsparciu ze strony wszystkich pokoleñ. Artyku³ Aleksandry Ta-
baczyñskiej zosta³ uznany za s³u¿¹cy podtrzymywaniu to¿samoœci pokoleniowej. Kon-
kurs Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska wpisuje siê w obchody Euro-
pejskiego Roku Aktywnoœci Osób Starszych i Solidarnoœci Miêdzypokoleniowej og³o-
szonego przez Komisjê Europejsk¹. 
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Po¿egnano wieloletniego proboszcza 
Ksi¹dz kanonik W³adys³aw Kasprzak, wieloletni proboszcz parafii pw. Najœwiêtszej Ma-

ryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu 27 czerwca odprawi³ po¿egnaln¹
mszê œw. W 51. roku kap³añstwa i po 31. latach sprawowania funkcji proboszcza nowo-
tomyskiej parafii ks. W³adys³aw Kasprzak przeszed³ na emeryturê. Podczas uroczystej
mszy œw. koncelebrowanej przez kilkunastu ksiê¿y, swojemu wieloletniemu proboszczo-
wi za pe³n¹ oddania pos³ugê duszpastersk¹ podziêkowa³y grupy duszpasterskie, przedsta-
wiciele samorz¹du gminnego i powiatowego, dzieci i m³odzie¿, s³u¿by mundurowe,
nowotomyskie grupy spo³eczne, a przede wszystkim parafianie. Dekretem Ksiêdza Arcy-
biskupa z dnia 1 czerwca 1981 roku ks. W³adys³aw Kasprzak powo³any zosta³ na pro-
boszcza parafii w Nowym Tomyœlu. Z ogromnym zaanga¿owaniem przyst¹pi³ do pracy
na rzecz parafialnej wspólnoty, dbaj¹c zarówno o jej sferê duchow¹, zgodnie z nauk¹ Ko-
œcio³a, jak i materialn¹, polegaj¹c¹ na wielkiej dba³oœci o powierzone mienie parafii.

Materialnym œladem obecnoœci ks. kanonika na ziemi nowotomyskiej s¹ liczne moder-
nizacje oraz dzie³a sztuki i elementy architektury sakralnej, do tworzenia których anga¿o-
wa³ regionalnych twórców. Warto tu wymieniæ chocia¿by: odrestaurowanie organów,
przebudowanie g³ównej œciany prezbiterium koœcio³a, figura Chrystusa Zmartwychwsta-
³ego i dzwonnica na nowotomyskim cmentarzu, Pomnik Jana Paw³a II, Pomnik Katyñski
– symbol pamiêci nowotomyœlan i najnowszy element – figura œw. Józefa na koœcielnym
placu, uroczyœcie poœwiêcona w marcu tego roku. Osobowoœæ ksiêdza kanonika nacecho-
wana otwartoœci¹, wyrozumia³oœci¹, serdecznoœci¹, a tak¿e poczuciem humoru zyska³a

158

KRONIKA WYDARZEÑ

Kwiecieñ - czerwiec 2012

Po¿egnaln¹ mszê œw. ks. kanonika W³adys³awa Kasprzaka koncelebrowa³o kilkunastu ksiê¿y



mu wielk¹ sympatiê nowotomyœlan oraz wierne i oddane grono przyjació³. Mimo zaprze-
stania sprawowania funkcji proboszcza, ks. W³adys³aw Kasprzak nie opuœci³ Nowego To-
myœla. Zamieszka³ w budynku wikariatu i nadal bêdzie móg³ s³u¿yæ swoim dotychczaso-
wym parafianom.

Integracyjne spotkanie w DKF-ie 
Na ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu bibliotecznego Dyskusyjnego Klubu Filmo-

wego „16” bibliotekarki zaproponowa³y projekcjê – bij¹cego w Stanach Zjednoczonych
rekordy popularnoœci –filmu S³u¿¹ce w re¿yserii Tate Taylor. Tym razem goœæmi specjal-
nymi klubowego spotkania by³y panie z Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, które wczeœniej
przedyskutowa³y ksi¹¿kê Kathryn Stockett, na podstawie której powsta³ prezentowany
na spotkaniu film. Klubowiczki ¿ywo w³¹czy³y siê do dyskusji, zestawiaj¹c powieœæ z jej
ekranizacj¹. 

Pierwszy miêdzynarodowy start Marty Weso³ej
W Miêdzynarodowym Turnieju Nadziei Olimpijskich w Obornikach Œl¹skich 30 czerw-

ca startowa³o ok. 50 zawodniczek i zawodników (do lat 17) z czterech pañstw: Czech,
S³owacji, Wêgier i Polski. Nowotomyskich „Budowlanych” reprezentowa³a 15. letnia
Marta Weso³a, która by³a jedn¹ z najm³odszych uczestniczek zawodów. Pierwszy miê-
dzynarodowy start naszej zawodniczki, mo¿na zaliczyæ do udanych. W rwaniu osi¹gnê³a
wynik 63 kg, w podrzucie 75 kg, co da³o jej VII miejsce w ogólnej klasyfikacji dziewcz¹t.
Dobra postawa zaowocowa³a powo³aniem Marty na obóz kadry narodowej do lat 17,
który zacznie siê zaraz po Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y, która odbêdzie siê
w dniach 13 – 15 lipca w Muszynie. Obóz w Centralnym Oœrodku Sportu w Gi¿ycku na
Mazurach, bêdzie równie¿ sprawdzianem i ostatnim etapem selekcji, przed Mistrzostwa-
mi Europy Juniorów.

Impreza na pocz¹tek wakacji
30 czerwca w Bukowcu zorganizowany zosta³ festyn wiejski, którego wspó³organiza-

torami byli: so³tys Bukowca Leszek Dr¹¿kowiak, Rada So³ecka oraz Wiejski Dom Kultu-
ry. Impreza rozpoczê³a siê meczem towarzyskim pi³ki no¿nej dru¿yn Bukowca i Cichej
Góry, po którym nast¹pi³y zabawy sportowe dla dzieci oraz malowanie kred¹ dla naj-
m³odszych. Na scenie w programach artystycznych prezentowa³y siê: zespó³ wokalno-in-
strumentalny „Wespó³”, laureaci szkolnego konkursu „Mam talent”, kabaret „I nic nie zo-
sta³o”, zespó³ seniorów, szkolna grupa fitness, zespó³ taneczny, zespó³ „Ojej” i kabaret
„Brak”. Po czêœci artystycznej odby³o siê losowanie nagród i pokaz przygotowany przez
OSP w Bukowcu. Festyn zakoñczy³ siê zabaw¹ taneczn¹ przy zespole „Forte”. W festy-
nie wiejskim licznie uczestniczyli mieszkañcy Bukowca oraz zaproszeni goœcie. 

S¹topy maj¹ 500 lat
30 czerwca S¹topy œwiêtowa³y jubileusz 500. lecia istnienia oraz pierwsz¹ rocznicê

otwarcia œwietlicy wiejskiej. Obchody rozpoczê³a msza œw. odprawiona w koœciele pw.
œw. Andrzeja Boboli. Dalsza czêœæ uroczystoœci, po³¹czona z programem artystycznym,
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odby³a siê na placu przed œwietlic¹ wiejsk¹. Licznie przyby³ych goœci powita³a so³tys Maria
Piekarczuk, na rêce której delegacje w³adz samorz¹dowych, instytucji, so³tysów i stowa-
rzyszeñ przekaza³y ¿yczenia i upominki dla so³ectwa. Na czêœæ artystyczn¹ przygotowan¹
przez Alicjê Bobkiewicz z³o¿y³y siê: skecz w wykonaniu mieszkañców S¹topów i tañce za-
prezentowane przez m³odzie¿. Przypomniano te¿ dzieje wsi. Uroczystoœæ wzbogaci³ wy-
stêp chóru „Zjednoczone Si³y Muzycznych Poszukiwañ” z Kuœlina oraz przedstawienie pt.
Adam i Ewa, przygotowane przez Szko³ê Podstawow¹ w S¹topach. Du¿ym zainteresowa-
niem goœci i mieszkañców cieszy³a siê wystawa S¹topy na starej fotografii, przygotowana
przez Justynê i Mateusza Jandy, Alicjê Bobkiewicz oraz Anetê Piekarczuk. Po uroczysto-
œci goœcie zostali zaproszeni na poczêstunek w plenerze. G³ówn¹ atrakcj¹ wieczoru by³
wystêp grupy teatralnej „Ignis Ordo” z Poznania, która wraz z miejscowym p³atnerzem
Szymonem Jakubowskim przygotowa³a niezwykle efektowny spektakl ognia. Obchody
jubileuszowe zakoñczy³a zabawa taneczna w oprawie muzycznej DJ Krzysztofa Æwiertni.

Wybory Miss Polskiej Wikliny 2012
W muszli koncertowej przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury 30 czerwca odby³ siê fi-

na³ wyborów Miss Polskiej Wikliny 2012 oraz Ma³ej Miss Wiklinka 2012. W finale zapre-
zentowa³o siê 12 kandydatek do wiklinowej korony. Dziewczêta wystêpowa³y w strojach
sportowych, sukniach, strojach pla¿owych oraz sukniach œlubnych. Wyboru najpiêkniej-
szej kandydatki pretenduj¹cej do tytu³u Miss Polskiej Wikliny 2012 dokona³o licz¹ce po-
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Z jubileuszowymi ¿yczeniami dla mieszkañców S¹topów przybyli nowotomyscy samorz¹dowcy



nad 20 osób jury, które obradowa³o pod przewodnictwem Rafa³a Górczyñskiego. W je-
go sk³adzie zasiad³ te¿ znany pi³karz Piotr Reiss. Po podliczeniu wszystkich g³osów tytu³
Miss Polskiej Wikliny 2012 przyznano Ewelinie Kleszczyñskiej z ¯ar. I Wicemiss zosta³a
nowotomyœlanka Daria Jarzyna, która otrzyma³a te¿ tytu³ Miss Publicznoœci. Tytu³ II Wi-
cemiss przypad³ w udziale Barbarze Kawale. Zdoby³a ona równie¿ tytu³ Miss Foto. Tytu³
Miss Friend otrzyma³a Weronika Neja, a Miss Tygodnika Nasz Dzieñ po Dniu nadano
Agnieszce D¹browskiej. Wszystkie finalistki otrzyma³y nagrody ufundowane przez liczne
grono sponsorów. Do r¹k zwyciê¿czyni trafi³y oczywiœcie te najcenniejsze, m. in. 2. oso-
bowa wycieczka do W³och, pierœcionek z brylantem, komplet mebli wiklinowych. W tym
roku po raz pierwszy w ³¹cznoœci z Wyborami Miss Polskiej Wikliny odby³y siê wybory
Miss Wiklinka. Tytu³ Miss Wiklinka 2012 otrzyma³a Weronika Kober z Nowego Tomy-
œla. Galê uœwietni³ wystêp zespo³u „The Cuts”. Przed publicznoœci¹ prezentowa³y siê tak-
¿e dzieci z Akademii Reissa. Organizatorem tego wydarzenia by³y: Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy, Nowotomyski Oœrodek Kultury i Studio Paulina Lu-
pa. 

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

Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Oœrodka Oœwiaty i Sportu,
Foto Studio Bogusz (300.lecie Jastrzêbska Starego), Monika Miesi¹c (Po¿egnano wieloletniego
proboszcza), Studio Paulina Lupa (Wybory Miss Polskiej Wikliny 2012), Grzegorz Raczkowiak
(Lataj¹cy Olêder).
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AUTORZY

Witold Bo¿ejewicz – doktor nauk chemicznych, absolwent
Wydzia³u Chemii UAM w Poznaniu, nauczyciel chemii
w gimnazjum i liceum, zainteresowania: futsal, p³ywanie,
ksi¹¿ki science-fiction, czasopisma popularnonaukowe. 

Magdalena Konieczna - absolwentka UAM, mgr filologii
rosyjskiej, pracownik Biura Promocji i Rozwoju oraz Zarz¹-
dzania Funduszami w Urzêdzie Miejskim w Opalenicy.
Zainteresowania: strategie marketingowe, spo³eczne i
kulturowe aspekty  integracji europejskiej, polska szko³a
filmowa, kultura dalekiego Wschidu

Lucyna Koñczal-Gnap – polonistka i bibliotekarz, absolwent-
ka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na-
uczycielka z wieloletnim sta¿em, obecnie dyrektor Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, wice-
prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, ani-
matorka 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. Zaintere-
sowania: literatura, fotografia i kulinaria. Publikowa³a w pra-
sie codziennej i periodykach: Kronika Wielkopolski i Przegl¹d
Wielkopolski.

Sylwia Kupiec – kulturoznawca, pracownik Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zaintereso-
wania: socjologia kultury, wspó³czesne zjawiska spo³eczno
– kulturowe, media tradycyjne i elektroniczne, najnowsza hi-
storia Polski, muzyka, film.
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Izabela Putz – romanistka, pracownik Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Dziennikarka tygo-
dnika Nasz Dzieñ po Dniu. Zainteresowania: psychologia spo-
³eczna, realia spo³eczno-polityczne, kultura Bia³orusi i Ukra-
iny, a tak¿e muzyka i literatura francuska. 

Aleksandra Tabaczyñska – dziennikarka podejmuj¹ca
tematykê spo³eczn¹ dotycz¹c¹ lokalnego œrodowiska.
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na UAM.
Laureatka dziennikarskiej nagrody „Znak Dobra” w 2012
roku.  Zwi¹zana ze œrodowiskiem mediów chrzeœcijañskich,
wspó³pracuje m.in. z „Przewodnikiem Katolickim”.
Zainteresowania: literatura polska od pozytywizmu do
miêdzywojnia oraz XIX. wieczne malarstwo

Bogumi³ Wojcieszak – od 40 lat opaleniczanin z wyboru,
absolwent UAM w Poznaniu, doktor nauk humanistycz-
nych, wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania i Banko-
woœci w Poznaniu. Politolog, historyk i regionalista, autor
blisko 400 publikacji. Naukowo zajmuje siê histori¹ polskiej
myœli oraz kultury politycznej, g³ównie w latach zaborów.  

Daria Zarabska – doktor nauk biologicznych, absolwentka
Wydzia³u Biologii UAM w Poznaniu, specjalista w
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Poznaniu,
zainteresowania: porosty i motyle, krajoznawstwo, sztuka
ludowa, haftowanie.
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