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Nowotomyski szlak turystyczno – historyczny 

Nowy Tomyœl jest jednym z najm³odszych miast w Wielkopolsce. Mimo to jest
w naszym mieœcie wiele ciekawych zabytków, które s¹ œwiadectwem minionych cza-
sów, a tak¿e miejsc, które wspó³czeœnie podkreœlaj¹ charakter i unikatowoœæ nasze-
go miasta. Z myœl¹ o mieszkañcach, ale przede wszystkim o odwiedzaj¹cych nas tu-
rystach, przygotowany zosta³ turystyczno-historyczny szlak po Nowym Tomyœlu.
Biegnie on wzd³u¿ 29. punktów – miejsc wa¿nych dla Nowego Tomyœla pod wzglê-
dem historycznym i turystycznym. W zwi¹zku z tym, ¿e trasa zwiedzania obejmuje
niemal ca³e miasto, przygotowano dwie wersje tego szlaku: krótsz¹ – koloru niebie-
skiego oraz d³u¿sz¹ – koloru czerwonego. Dziêki odpowiednio poprowadzonej
i oznakowanej trasie, ka¿dy przybysz mo¿e zwiedziæ nasze miasto indywidualnie,
bez pomocy miejscowego przewodnika. Wszystkie lokalizacje ujête na trasie szlaku
oznaczone zosta³y tablic¹ informacyjn¹ z krótkim opisem obiektu w trzech wersjach
jêzykowych: po polsku, angielsku i niemiecku. Tablice zosta³y równie¿ opatrzone
specjalnym kodem QR, który po zeskanowaniu wyœwietla na ekranie telefonu ko-
mórkowego rozszerzony opis danego miejsca.

Prace nad powstaniem turystyczno-historycznego szlaku po Nowym Tomyœlu
rozpoczê³y siê w 2011 roku. Pomys³odawcami tego przedsiêwziêcia byli: Przemys³aw
Mierzejewski – mi³oœnik lokalnej historii oraz Ryszard Ratajczak – pracownik Urzêdu
Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Organizacj¹ i przygotowaniem szlaku zaj¹³ siê Wydzia³
Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, a koordynacja projektu
powierzona zosta³a naczelnikowi Wydzia³u Ewelinie Szofer-Pajchrowskiej.

Prace rozpoczêto siê od wyboru miejsc, które – ze wzglêdu na ich wartoœæ histo-
ryczn¹ i turystyczn¹ – warto zobaczyæ. Ustalono 29 takich lokalizacji, które mia³y
zostaæ oznakowane tablicami informacyjnymi. Kolejnym etapem by³o zgromadzenie
dokumentacji historycznej, która pos³u¿y³a jako podstawa Ÿród³owa do tworzenia
opisów wyznaczonych miejsc.

Po opracowaniu tekstów informacyjnych, zosta³y one poddane korekcie przez
dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu Lucynê
Koñczal-Gnap, historyka dra Zdzis³awa Koœciañskiego oraz zastêpcê Naczelnika
Wydzia³u Rozwoju i Promocji Marzenê Kortus. Gotowe opisy poszczególnych
obiektów zosta³y przet³umaczone przez Gudrun Tabbert z Niemiec oraz Iwonê So³-
tysiak i Szymona Jandy z Nowego Tomyœla. 
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Równolegle przebiega³ proces gromadzenia niezbêdnej dokumentacji budowlanej
oraz pozwoleñ ze strony instytucji lub osób prywatnych bêd¹cych w³aœcicielami grun-
tów, na których zaplanowano zamontowanie tablic szlaku. 

Ostatnim etapem prac nad wykonaniem turystyczno-historycznego szlaku po No-
wym Tomyœlu by³o jego kompleksowe opracowanie graficzne. Tym zajê³a siê Milena
Leszczyñska – pracownik Wydzia³u Rozwoju i Promocji. Spod jej rêki wysz³y projekty
tablic informacyjnych, a tak¿e opracowanie graficzne przewodnika po szlaku i strony in-
ternetowej. 

Projekt turystyczno-historycznego szlaku po Nowym Tomyœlu zosta³ sfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa
inwestuj¹ca w obszary wiejskie”, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Wniosek o dofinansowanie zadania przygotowa³a Joanna Prêtka z Wydzia³u Roz-
woju i Promocji. 
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Nowotomyski szlak turystyczno - historyczny obejmuje 29 obiektów zwi¹zanych z histori¹ i dniem
dzisiejszym grodu nad Szark¹



DOM RODZINY WEINERT
Obiekt wzniesiony zosta³ w latach 80. XIX wieku jako prywatna willa i tak¹ funkcjê

spe³nia³ do roku 1945. Budynek ten, wraz ze znajduj¹cym siê naprzeciwko ratuszem,
stanowi stylistyczn¹ dominantê w architekturze placu Niepodleg³oœci. Willa posiada
eklektyczn¹ dwukondygnacyjn¹ elewacjê z klasycyzuj¹cymi elementami dekoracyjnymi,
tj. obramieniami okien czy gzymsami. Pierwotnie obok drzwi wejœciowych znajdowa³a
siê brama przejazdowa, prowadz¹ca na podwórze za budynkiem. Z obiektem wi¹¿e siê
jedno z wa¿niejszych wydarzeñ w historii przedwojennego Nowego Tomyœla i ca³ego
powiatu. 10 lipca 1938 roku przed tym budynkiem odby³o siê uroczyste przekazanie
polskiej armii sprzêtu zakupionego ze sk³adek spo³ecznych w ramach tzw. FON-
u (Fundusz Obrony Narodowej). W uroczystoœci wziêli udzia³: gen. Kazimierz Sosn-
kowski, gen. Edmund Knoll-Kownacki oraz I Kompania Strzelecka Pu³ku Piechoty im.
króla Rumunii Karola II. Wydarzenie to by³o wyrazem g³êbokiego patriotyzmu ówcze-
snego przygranicznego powiatu nowotomyskiego. Gen. Sosnkowski zosta³ honoro-
wym obywatelem Nowego Tomyœla. Od 1945 roku do pocz¹tku lat 90. XX wieku bu-
dynek by³ siedzib¹ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obecnie mieœci siê tutaj Po-
wiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

M£YN PAROWY MAENNELA
Znajduj¹cy siê w podwórzu pl. Niepodleg³oœci, nie istniej¹cy ju¿ m³yn zosta³ zbudo-

wany na prze³omie lat 1848/1849. Stanowi³ na owe czasy symbol nowoczesnoœci
i rozwoju rzemios³a m³ynarskiego, by³ bowiem jednym z pierwszych m³ynów paro-
wych w Wielkopolsce. Wybudowano go na miejscu istniej¹cego tu wczeœniej wiatraka
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koz³owego, tzw. „koŸlaka”. Urz¹dzenia tego innowacyjnego obiektu, s³u¿¹ce do mie-
lenia ziarna na m¹kê, nie by³y poruszane si³¹ wiatru, lecz przy pomocy napêdu parowe-
go. Budowniczym i pierwszym w³aœcicielem m³yna by³ Aleksander Maennel. By³ on
przedstawicielem znamienitej rodziny, która wpisa³a siê w historiê Nowego Tomyœla.
Przyby³a tutaj w 1797 roku, rozpoczynaj¹c dzia³alnoœæ kupieck¹ od sprzeda¿y ³y¿ek.
Rodzina Maennelów wspar³a budowê ratusza, poczty oraz naro¿nej kamienicy u zbie-
gu dzisiejszej ul. Mickiewicza i placu Chopina. Obecnie znajduje siê w niej kawiarnia
„Agatka”. Cz³onkowie tej rodziny przez wiele lat byli rajcami miejskimi, a tak¿e za³o¿y-
cielami staroluterañskiej gminy ewangelickiej. M³yn dzia³a³ sprawnie do lat 40. XX wie-
ku. Po II wojnie œwiatowej jego znaczenie zmala³o. Z czasem popad³ w ruinê. W latach
90. XX wieku budynek zosta³ rozebrany.

RATUSZ
Zlokalizowany w centralnej czêœci pl. Niepodleg³oœci ratusz jest trzecim z kolei bu-

dynkiem magistratu, który wzniesiono w tym miejscu. Pierwszy powsta³ ok. 1806 ro-
ku. Usytuowano go w pobli¿u szlaku komunikacyjnego ³¹cz¹cego wspó³czesne ulice
Mickiewicza i Zb¹szyñsk¹. Drugi ratusz zbudowano w roku 1865. Gmach, który mo-
¿emy ogl¹daæ wspó³czeœnie powsta³ w 1879 roku. By³a to wówczas siedziba w³adz
miejskich, s¹du powiatowego oraz aresztu. Do koñca lat 80. XX wieku ratusz by³ sie-
dzib¹ w³adz miejskich. Mieœci³y siê w nim równie¿: s¹d powiatowy, szko³a muzyczna,
urz¹d stanu cywilnego, a tak¿e Komenda Hufca ZHP. Od roku 2003 znajduje siê tutaj
S¹d Rejonowy. Nowotomyski ratusz to dwukondygnacyjny, eklektyczny gmach z ele-
mentami klasycystycznymi. Budynek ma centralnie ustawione wejœcie ozdobione boga-
tym, klasycznym portalem, wspartym na dwóch kolumnach. Nad ³ukiem wejœciowym
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umieszczony zosta³ herb miasta na kartuszu z obramieniem z chor¹gwi i militariów,
z podan¹ dat¹ 1879. Kartusz podtrzymywany jest przez dwie postacie kobiece w an-
tycznych strojach, które trzymaj¹ symbole w³adzy i prawa – miecz i wagê. W fasadzie
budynku znajduje siê wmurowana 27 stycznia 1984 roku tablica, upamiêtniaj¹ca ofiary
wiêzione w tym miejscu w czasie okupacji hitlerowskiej.

DOM CARLA GOLDMANA
Z t¹ XIX. wieczn¹ will¹ zwi¹zany by³ Carl Gustav Eduard Goldman. Ten zas³u¿ony

mieszkaniec Nowego Tomyœla urodzi³ siê 25 lipca 1863 roku. By³ w³aœcicielem odzie-
dziczonej po ojcu firmy spedycyjno-transportowej. Lokalnej spo³ecznoœci znany by³ ze
swojego zami³owania do studiowania historii i badania dziejów rodzinnego miasta i jego
okolic. Mówiono o nim, ¿e podnosi ka¿dy kamieñ, o który siê potyka!. Powiedzenie to
zwi¹zane by³o zapewne z przekonaniem Carla Goldmana o tym, ¿e ka¿dy nawet naj-
drobniejszy przedmiot mo¿e posiadaæ jak¹œ ciekaw¹ historiê. Spisa³ wiele relacji doty-
cz¹cych historii Nowego Tomyœla, m. in. zbioru pieczêci wsi olêderskich czy okolicz-
nych wiatraków i m³ynów wodnych. Wœród odkryæ, jakich dokona³ Carl Goldman, wy-
mieniæ mo¿na pochodz¹cy z epoki kamiennej piec do wypalania gliny, na który natra-
fiono podczas budowy jednego z budynków na dzisiejszym placu Niepodleg³oœci. Zmar³
19 lutego 1937 roku. Pochowany zosta³ na cmentarzu ewangelickim przy dzisiejszej ul.
Komunalnej. W zachowanej do dzisiaj architekturze budynku zwraca uwagê syme-
tryczna i eklektyczna elewacja z klasycyzuj¹c¹ dekoracj¹, a tak¿e detale lukarn zakoñ-
czonych blaszanymi szpicami.

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

7Nowotomyski szlak turystyczno - historyczny



NAJSTARSZY DOM
Jest to jedyny zachowany przyk³ad budynku mieszkalnego, charakterystycznego

dla dawnej zabudowy Nowego Tomyœla. Posiada on cechy w³aœciwe dla tego typu
domostwa, tj. przewieszon¹ nad wejœciem lukarnê frontow¹ umieszczon¹ w osi bu-
dynku, a tak¿e drzwi wejœciowe osadzone w p³ytkiej sieni pogr¹¿onej. Szacuje siê,
¿e ten dom powsta³ wkrótce po powstaniu miasta w XVIII wieku i wytyczeniu No-
wego Rynku (obecnie pl. Niepodleg³oœci). Na pocz¹tku XIX wieku wiêkszoœæ bu-
dynków znajduj¹cych siê wokó³ Nowego Rynku by³a jednopiêtrowa lub partero-
wa. By³a to zabudowa charakterystyczna dla ówczesnego rzemieœlniczo – rolnicze-
go charakteru miasta. Z czasem, dziêki dogodnej lokalizacji, a tak¿e licznym po³¹-
czeniom komunikacyjnym, zw³aszcza kolejowym, Nowy Tomyœl z miasteczka sta-
wa³ siê powoli miastem. Zmieni³a siê równie¿ zabudowa miejska. Miejsce partero-
wych domów zajê³y przewa¿nie dwukondygnacyjne wille mieszkalne.

WIE¯A CIŒNIEÑ
Kompleks nowotomyskiej sieci wodoci¹gowej stanowi³y pocz¹tkowo dwa

zbiorniki na gaz powsta³e w latach 1905 – 1910 oraz budynek administracyjny.
Wie¿a ciœnieñ o wysokoœci 30,80 m, ze zbiornikiem o pojemnoœci 100 m3, zosta-
³a zbudowana w latach 1913 – 1914 na podstawie projektu firmy Carl Francke
z Bremy. Stanowi³a czêœæ wodoci¹gów miejskich, pe³ni¹c rolê hydrostatu, w któ-
rym odbywa³ siê proces technologiczny polegaj¹cy na uzdatnianiu, magazynowaniu
i chlorowaniu wody. Pierwotnie dach wie¿y pokryty by³ ³upkiem, który na pocz¹t-
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ku lat 60. XX wieku wymieniono na blachê. W dobudówce wie¿y znajdowa³a siê
stacja pomp napêdzana gazem miejskim. Budynek eksploatowany by³ do 1993 ro-
ku. Obecnie w wie¿y znajduj¹ siê pomieszczenia techniczne, a na piêtrze salka ob-
rad. W 1994 roku uruchomiono nowy zbiornik mog¹cy pomieœciæ 1500 m3 wo-
dy. Nowa wie¿a ciœnieñ, maj¹ca 42 metry wysokoœci, znajduje siê w pobli¿u swojej
poprzedniczki.

KOŒCIÓ£ STAROLUTERAÑSKI
W 1835 roku w Nowym Tomyœlu powsta³a gmina staroluterañska, bêd¹ca

od³amem ówczesnego koœcio³a ewangelickiego. Za³o¿ycielami nowej wspólnoty
wyznaniowej byli: mistrz m³ynarski Johann Georg Reisch, szewc Johann Christian
Schupelius z S¹topów, Menzel z Borui oraz w³aœciciel m³yna Aleksander Maennel.
W roku 1838 do³¹czy³ do nich aptekarz Friedrich August Otto Kliche. Pocz¹tko-
wo nabo¿eñstwa odbywa³y siê w domu królewskiego chirurga Carla Heiniricha
Stellmachera. W 1858 roku dom ten sp³on¹³. Wówczas gmina staroluterañska
podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do wybudowania w³asnej œwi¹tyni. 15 listopada 1858
roku konsekrowano nowy koœció³. W 1871 roku wspólnota zakupi³a dom z ogro-
dem, znajduj¹cy siê naprzeciw koœcio³a, przeznaczaj¹c go na pastorówkê. Koœciel-
ne statystyki parafii z roku 1875 podawa³y liczbê 872 wyznawców. Przed I wojn¹
œwiatow¹ liczba ta wzros³a do ok. 1000 wiernych. Po 1919 roku liczba cz³onków
gminy zmniejszy³a siê o po³owê. Po 1945 roku w budynku koœcio³a mieœci³ siê
sk³ad mebli, który sp³on¹³ w po³owie lat 70. XX wieku. Po po¿arze dawna œwi¹ty-
nia zosta³a rozebrana.
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SYNAGOGA
Gmina ¿ydowska w Nowym Tomyœlu istnia³a ponad sto lat. Interesuj¹cy jest fakt,

¿e w pochodz¹cym z 1833 roku sprawozdaniu ówczesnego burmistrza Georga
Friedricha Hartmanna przeczytaæ mo¿na, ¿e w tym czasie ¿aden ¯yd nie otrzyma³
zezwolenia na zamieszkanie w mieœcie. Nowotomyska synagoga zbudowana zosta-
³a w 1861 roku. W roku 1891 w Nowym Tomyœlu osiedli³o siê 215 ¯ydów (43 ro-
dziny). W nastêpnych latach liczba mieszkañców wyznania moj¿eszowego systema-
tycznie spada³a. W okresie miêdzywojennym w mieœcie zosta³o tylko ok. 35 ¯y-
dów. Do wybuchu II wojny œwiatowej synagoga s³u¿y³a ¿ydowskim mieszkañcom
Nowego Tomyœla jako miejsce modlitwy. W czasie okupacji hitlerowskiej znajdowa³
siê tutaj NSKK (Narodowo-Socjalistyczny Korpus Motorowy) – paramilitarna orga-
nizacja, która zajmowa³a siê szkoleniem kierowców na potrzeby armii niemieckiej.
Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej budynek pocz¹tkowo nale¿a³ do Spó³dzielni
„Rolnik”, nastêpnie, do lat 90. XX wieku do PZGS-u (Powiatowego Zwi¹zku Gmin-
nych Spó³dzielni). Obecnie budynek jest dzier¿awiony przez osobê prywatn¹. 

Mimo ¿e w Nowym Tomyœlu znajdowa³a siê niedu¿a gmina ¿ydowska, nale¿a³o
do niej wiele znamienitych rodzin, takich jak rodziny: Wittkowski, Hiller, Marcus,
Walter, Cohn, Lippmann, Aronfeld. W szczególnoœci przywo³aæ nale¿y postaæ Józe-
fa Jakuba Flatau (1812-1887). Pomimo ¿e by³ mieszkañcem Berlina, zosta³ honoro-
wym obywatelem Nowego Tomyœla (zob. ortyku³ Arno Krafta w „Przegl¹dzie Nowoto-
myskim” nr 3 z 2007 r., s. 3-9, red.) W ten sposób uhonorowano jego wk³ad w roz-
s³awienie produkowanego w tym regionie chmielu, a tak¿e popularyzacjê nazwy
Nowego Tomyœla jako Hopfenstadt – miasto chmielu.
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HOTEL „POD Z£OTYM OR£EM”
Okaza³a kamienica naro¿na powsta³a w 2. po³owie XIX wieku. Budynek posiada

dwie kondygnacje u¿ytkowe. W architekturze kamienicy wyró¿nia siê elewacja o eklek-
tycznej i klasycyzuj¹cej formie, z elementami neorenesansowymi. Uwagê zwracaj¹ dwie
figury muz w antycznych strojach, które umieszczone s¹ we wnêkach elewacji. RzeŸby
te maj¹ wymiary zbli¿one do naturalnych rozmiarów cz³owieka. Obecnie w budynku
znajduje siê restauracja, a tradycje hotelarsko-gastronomiczne zwi¹zane z t¹ lokalizacj¹
siêgaj¹ kilku wieków wczeœniej. Jeszcze przed powstaniem Nowego Tomyœla, a dok³ad-
nie od 1782 roku, w tym miejscu znajdowa³a siê ober¿a. Za³o¿y³ j¹ w³aœciciel okolicz-
nych dóbr Feliks Szo³drski, a nastêpnie przekaza³ j¹ swojemu s³udze. Od tego czasu po
dzieñ dzisiejszy mieœci³y siê tutaj lokale gastronomiczne: ober¿a, karczma, restauracja
lub hotel. Przed I wojn¹ œwiatow¹ w tej kamienicy mieœci³ siê Hotel „Pod Czarnym Or-
³em”, a w okresie miêdzywojennym Hotel „Pod Z³otym Or³em”.

BUDYNEK DAWNEGO STAROSTWA
Obiekt zosta³ zbudowany w 1900 roku, wg projektu berliñskiego architekta Kon-

blaucha. Jest to udany przyk³ad XIX. wiecznego budynku pe³ni¹cego funkcjê publiczn¹.
Pierwotnie gmach posiada³ dwie dominanty: frontowy wykusz z g³ównym wejœciem,
podkreœlony wie¿yczk¹ o eleganckim he³mie oraz – w elewacji zachodniej – p³ytki wy-
kusz zakoñczony szczytem ze sp³ywami. Ten ostatni nie zachowa³ siê do dzisiaj, w jego
miejscu zosta³ dobudowany póŸniejszy budynek. Gmach jest dekorowany elementami
zdobniczymi nawi¹zuj¹cymi do form neorenesansowych. Dawniej obiekt otoczony by³
kutym, stalowym p³otem. W roku 1848 z Buku do Nowego Tomyœla przeniesiona
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zosta³a siedziba ówczesnego powiatu bukowskiego. Po reorganizacji administracji, od
1 paŸdziernika 1887 roku, powiat otrzyma³ nazwê nowotomyskiego i pozosta³ nim,
z przerw¹ w czasie II wojny œwiatowej, do 1975 roku. W tym czasie budynek by³
siedzib¹ Starostwa Powiatowego. Obecnie gmach jest siedzib¹ Urzêdu Miejskiego.

SZPITAL
Szpital w Nowym Tomyœlu zbudowany zosta³ w latach 1912 – 1913 na podstawie

projektu firmy Mohr und Weidner z Charlottenburga. Wówczas zaprojektowano go
na 36 ³ó¿ek, z mo¿liwoœci¹ rozszerzenia do 56. W 1962 roku powsta³ kolejny pawilon,
a w latach 1984 – 1985 zbudowano ³¹cznik pomiêdzy star¹ i now¹ czêœci¹ szpitala.
W roku 1990 oddano do u¿ytku nowy segment, w którym znalaz³ siê nowoczesny
blok operacyjny. W latach 2008 – 2011 zrealizowany zosta³ najwiêkszy do tej pory
projekt rozbudowy nowotomyskiego szpitala. Obj¹³ on m. in. powstanie budynku stacji
dializ, pracowni tomografii komputerowej i oddzia³u ortopedii. Z nowotomyskim
szpitalem nierozerwalnie zwi¹zana jest osoba doktora Kazimierza Ho³ogi, którego imiê
nadano tej placówce w 2008 roku.

Kazimierz Ho³oga urodzi³ siê 18 stycznia 1913 roku w Poznaniu. Dyplom lekarza
uzyska³ w czasie II wojny œwiatowej. Pracowa³ jako lekarz w II Armii Wojska Polskiego,
a tak¿e jako chirurg w Poznaniu. Do Nowego Tomyœla przyby³ w 1951 roku. Obj¹³
tutaj kierownictwo szpitala powiatowego. Przeprowadzi³ remont obiektów szpitalnych
oraz zwiêkszy³ liczbê personelu lekarskiego i pielêgniarskiego. Powzi¹³ te¿ zamiar
rozbudowy szpitala. Plany te przerwa³a przedwczesna œmieræ po wielomiesiêcznej
chorobie. Kazimierz Ho³oga zmar³ 12 wrzeœnia 1958 roku. Ws³awi³ siê nie tylko jako
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znakomity lekarz i doskona³y chirurg, ale przede wszystkim wspania³y cz³owiek. (Bio-
gram dra Kazimierza Ho³gi, pióra ks. Micha³a Kosickiego zamieszczony zosta³ w „Przegl¹-
dzie Nowotomyskim” nr 1 z 2007 r., s. 72, red.)

STRZELNICA
Z budynkiem tym zwi¹zana jest historia nowotomyskiego Bractwa Kurkowego.

Powsta³o ono dziêki przywilejowi nadanemu 8 lipca 1789 roku przez ówczesnego
w³aœciciela tych ziem Feliksa Szo³drskiego. W roku 1861 rozpoczê³a siê budowa
strzelnicy, któr¹ zaj¹³ siê ówczesny cz³onek Bractwa August Hoffbauer. By³ on równie¿
fundatorem parceli, na której stan¹³ gmach. Wczeœniej zawody strzeleckie odbywa³y siê
na ty³ach nie istniej¹cej dzisiaj synagogi, w parku miejskim (ówczesny plac Karla
Wittego) oraz na polach naprzeciw gmachu starostwa. Od momentu powstania
strzelnicy nowotomyskie Bractwo Kurkowe zaczê³o siê rozwijaæ. W roku 1859
honorowym cz³onkiem Bractwa zosta³ Józef Jakub Flatau, który podarowa³ Królowi
Kurkowemu ozdobny srebrny ³añcuch. Najlepsze dla tej organizacji lata przypada³y na
okres pomiêdzy koñcem 1870 roku, a po³ow¹ lat 80. XIX wieku. Wa¿nym
wydarzeniem w historii organizacji by³o poœwiêcenie w 1883 roku sztandaru, a tak¿e
zorganizowanie w roku 1914 Zawodów Strzeleckich Zwi¹zku Strzeleckiego z okazji
125. lecia istnienia nowotomyskiego Bractwa Kurkowego. Najwa¿niejsz¹ z tradycji
Bractwa Strzeleckiego by³o – odbywaj¹ce siê w niedzielê po Zielonych Œwi¹tkach –
coroczne, zwane królewskim, strzelanie o godnoœæ Króla Kurkowego, którym
zostawa³ najlepszy strzelec. Jako oznakê zdobytej godnoœci otrzymywa³ on na okres
jednego roku srebrny ³añcuch z or³em. Drugi z kolei strzelec tak¿e otrzymywa³ ³añcuch
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oraz godnoœæ „marsza³ka”. Od momentu powstania Bractwa, zarówno przed I wojn¹
œwiatow¹, jak i w okresie miêdzywojennym, nale¿eli do niego najwybitniejsi obywatele
Nowego Tomyœla m. in.: Roman Nitsche, Jan Listewnik, Kazimierz Kañdu³a, Eryk
Soko³owski, Wojciech Mania, Ignacy Patalas, Adam Pohl, Stanis³aw Koza, Maksymilian
Adamczyk.

KOŒCIÓ£ pw. NAJŒWIÊTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJ¥CEJ POMOCY
Neoromañski koœció³ powsta³ w latach 1894 – 1895. Wczeœniej miejscowi katolicy

uczêszczali do odleg³ego o 9 km koœcio³a w Wytomyœlu. Starania miejscowego
notariusza Wojciecha Barteckiego przyczyni³y siê do wydania zezwolenia na budowê
kaplicy filialnej wytomyskiej parafii. Grunt pod now¹ œwi¹tyniê przekazali Walentyna
i Walenty Kupczykowie. Pocz¹tkowo kaplica nie posiada³a wie¿y i pe³ni³a równoczeœnie
rolê kaplicy cmentarnej. 3 marca 1896 roku dokonano jej konsekracji. Wzrost liczby
wiernych spowodowa³, ¿e 1 kwietnia 1924 roku utworzono tu now¹, samodzieln¹
parafiê rzymskokatolick¹ pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy. W roku
nastêpnym koœció³ parafialny zosta³ powiêkszony o przês³o frontowe i wie¿ê.
Wewn¹trz, w o³tarzu g³ównym, obok wizerunku Patronki œwi¹tyni, zobaczyæ mo¿na
metaloplastykê autorstwa Zygmunta Gromadziñskiego, przedstawiaj¹c¹ sceny z ¿ycia
Matki Bo¿ej oraz wykonan¹ z drewna lipowego rzeŸbê krzewu winnego, której
autorem jest Roman Czeski. W otoczeniu koœcio³a warto zwróciæ uwagê na:
pochodz¹cy z 1914 roku budynek plebanii, a tak¿e na ods³oniêty w 2001 roku pomnik
Ojca Œw. Jana Paw³a II, powsta³y w 2011 roku pomnik ku czci ofiar zbrodni katyñskiej
oraz drewnian¹ figurê œw. Józefa, która zosta³a ufundowana w 2012 roku.
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(O interesuj¹cych, nieznanych dot¹d szczegó³ach genezy pierwszej nowotomyskiej œwi¹tyni
katolickiej pisaliœmy wielokrotnie w „Przegl¹dzie Nowotomyskim” – red.)

WILLA HASENFELDERA
Eklektyczna willa zosta³a wzniesiona ok. 1880 roku. Jest to budynek

dwukondygnacyjny, symetryczny, posiadaj¹cy zwart¹ i regularn¹ bry³ê o dobrych
proporcjach. Poszczególne kondygnacje rozdziela ozdobny gzyms z fryzem z³o¿onym
ze sztukaterii. Okna maj¹ bogate obramienia, a naro¿niki budynku zosta³y wykoñczone
– zró¿nicowanym na kondygnacjach – boniowaniem. Na uwagê zas³uguje ozdobna
elewacja, na której jasne dekoracje koloru piaskowego zestawione zosta³y
z kolorem ceg³y, z której wykonano p³aszczyzny wype³nieñ. Ca³oœæ wieñczy
pokaŸny i ozdobny gzyms, a nad nim znajduje siê attyka z tralkami. W latach 1890
– 1912 willa by³a w posiadaniu mistrza murarskiego Hermana Hasenfeldera.
W 1918 roku, od ówczesnego w³aœciciela domu Waldemara Paecha, posiad³oœæ
odkupi³ nowotomyski przedsiêbiorca Walter Maennel. Przed II wojn¹ œwiatow¹
w³aœcicielami willi zostali George Temme i jego ¿ona Käte. Po wojnie znajdowa³ siê
tutaj Urz¹d Ziemski, nastêpnie Urz¹d Bezpieczeñstwa, póŸniej Posterunek Milicji,
a obecnie budynek jest siedzib¹ Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu.

DOM WOJCIECHA BARTECKIEGO
Z tym domem zwi¹zana jest osoba wybitnego mieszkañca Nowego Tomyœla

Wojciecha Barteckiego, który urodzi³ siê 19 kwietnia 1855 roku w Bystrzycy ko³o
Mogilna. W Nowym Tomyœlu osiad³ w 1884 roku pracuj¹c pocz¹tkowo jako sêdzia,
a póŸniej adwokat i notariusz. Za ¿ycia wyró¿nia³ siê prospo³eczn¹ oraz patriotyczn¹
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dzia³alnoœci¹ na terenie miasta i powiatu nowotomyskiego. W czasach Kulturkampfu
przeciwstawia³ siê polityce eliminowania polskoœci w Nowym Tomyœlu. Z powodu
postawy, jak¹ prezentowa³ wobec zaborców, nazywano go „dusz¹ polskiej agitacji”.
W 1886 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Mari¹ Pfitzner. Najwa¿niejszym dokonaniem
Wojciecha Barteckiego na rzecz Nowego Tomyœla by³o doprowadzenie do budowy
koœcio³a katolickiego. Obecnie jest to koœció³ pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej
Pomocy. Wykorzystuj¹c drogê prawn¹, uzyska³ w Berlinie zgodê na postawienie œwi¹tyni
oraz zorganizowanie fundacji na rzecz jej budowy. Pierwszym pogrzebem w nowo
powsta³ej œwi¹tyni by³ pogrzeb jego ¿ony Marii Barteckiej. Wojciech Bartecki do koñca
¿ycia zabiega³ o to, aby przy ka¿dej zmianie ksiêdza w tej parafii jego nastêpc¹ by³ Polak.
Zmar³ 2 lutego 1919 roku.

POCZTA
Pierwszy urz¹d pocztowy w Nowym Tomyœlu uruchomiony zosta³ 1 kwietnia

1840 roku. Wczeœniej miasto wy³¹cznie poœredniczy³o w dostarczaniu przesy³ek
z Trzciela, Grodziska i Zb¹szynia. Pocz¹tkowo placówka pocztowa znajdowa³a siê
na ówczesnym Nowym Rynku (obecnie pl. Niepodleg³oœci), a kierowa³ ni¹ w³aœciciel
apteki Edward Weiss. Od tego czasu poczta kurierska z Nowego Tomyœla do
Grodziska by³a wysy³ana cztery razy w tygodniu. W styczniu 1849 roku
uruchomiony zosta³ dyli¿ans pocztowy, który kursowa³ trzy razy w tygodniu. Po
wybudowaniu w 1870 roku linii kolejowej przez spó³kê Märkisch-Posen Eisenbahn,
Nowy Tomyœl otrzyma³ stacjê postojow¹. W 1881 roku powsta³ urz¹d pocztowy III
klasy, który w zwi¹zku ze stale wzrastaj¹cym ruchem przesy³kowym wkrótce zosta³
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podniesiony do rangi II klasy. Do 1 paŸdziernika 1884 roku placówka pocztowa
znajdowa³a siê przy dzisiejszej ul. Poznañskiej pod numerami 15 -17,
w pomieszczeniach udostêpnionych przez w³aœciciela browaru Hermana Pflauma.
Nastêpnie urz¹d przeniesiono na ul. Pi³sudskiego (dawna ul. Dworcowa) do
budynku kupca Nathanaela Maennela, który specjalnie przeznaczono do celów
pocztowych.

KOŒCIÓ£ pw. NAJŒWIÊTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Znajduj¹cy siê poœrodku placu Chopina koœció³ pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa

jest obiektem, od którego rozpoczê³a siê historia Nowego Tomyœla. W latach 1779 –
1780, staraniem ówczesnego w³aœciciela tych ziem Feliksa Szo³drskiego, zbudowano tutaj
koœció³ ewangelicki. Wokó³ niego zaczê³y powstawaæ domostwa tworz¹ce obszar miejski.
W 1788 roku do œwi¹tyni zosta³a dobudowana wie¿a, która rok póŸniej sp³onê³a.
Zbudowana po 1806 roku druga wie¿a przetrwa³a do roku 1916, kiedy to znów uleg³a
po¿arowi. Budowa trzeciej wie¿y mia³a miejsce w roku 1923, ale ju¿ w 1941 roku
rozebrano j¹, gdy¿ grozi³a zawaleniem. Od 1946 roku œwi¹tynia by³a pomocniczym
koœcio³em dla parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu. Od 1 czerwca
1981 roku budowla sta³a siê koœcio³em parafialnym nowo powsta³ej parafii pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Koœció³ jest orientowany, zbudowany z ceg³y i kamienia
polnego na rzucie krzy¿a greckiego. Wewn¹trz warto zwróciæ uwagê na – typowe dla
koœcio³ów protestanckich – balkony, ozdobione motywami rokokowymi, a tak¿e
ambonê pochodz¹c¹ z ok. 1780 roku z ornamentem rokokowym, rzeŸb¹ Moj¿esza na
baldachimie i herbem £odzia nale¿¹cym do rodziny Szo³drskich.
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HOTEL „POD WIEÑCEM CHMIELOWYM”
Przed wybuchem I wojny œwiatowej w tym budynku znajdowa³ siê Hotel zum

Hopfenkranz (Hotel „Pod Wieñcem Chmielowym”). Jego nazwa odnosi³a siê do boga-
tych, przedwojennych tradycji chmielarskich Nowego Tomyœla. W sprawozdaniach bur-
mistrza Georga Friedricha Hartmanna z roku 1828 przeczytaæ mo¿na, ¿e w tym czasie
g³ównym Ÿród³em dochodów mieszkañców regionu by³a w³aœnie uprawa chmielu. Inten-
sywny rozwój nowotomyskiego chmielarstwa rozpocz¹³ siê w latach 30. i 40. XIX wieku,
g³ównie za spraw¹ pruskiego radcy handlowego ¿ydowskiego pochodzenia Józefa Jakuba
Flatau. Ze sprowadzonych przez siebie szlachetnych gatunków chmielu wyhodowa³ w³a-
sn¹ nowotomysk¹ odmianê, która szybko zdoby³a uznanie oraz miêdzynarodow¹ s³awê.
Œwiadczy³y o tym liczne nagrody, jakie odmiana ta otrzymywa³a na œwiatowych wysta-
wach. W po³owie XIX wieku uprawa chmielu sta³a siê jedn¹ z g³ównych ga³êzi tutejszej
produkcji, a okolice Nowego Tomyœla sta³y siê najwiêkszym okrêgiem chmielarskim
w ówczesnym pañstwie pruskim. W okresie miêdzywojennym przy dzisiejszej ul. Poznañ-
skiej istnia³ browar Hermanna Pflauma, a przed I wojn¹ œwiatow¹, przy zbiegu dzisiejszych
ulic 3 Stycznia i Zb¹szyñskiej znajdowa³ siê browar Gustawa Morzyñskiego, produkuj¹cy
doskona³e piwa nowotomyskie. W okresie miêdzywojennym obiekt zmieni³ nazwê na
Hotel Wielkopolski.

DAWNY SZPITAL I WIÊZIENIE
Budynek powsta³ w 1865 roku jako wiêzienie i szpital. Dotychczasowy areszt, któ-

ry znajdowa³ siê w drewnianym ratuszu na ówczesnym Nowym Rynku (obecnie pl.
Niepodleg³oœci) by³ zbyt ma³y i w bardzo z³ym stanie technicznym. Nowo powsta³y bu-
dynek posiada³ dwie cele wiêzienne i dwa pokoje dla chorych. Oprócz zaspokajania po-
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trzeb miasta, pomieszczenia wiêzienia by³y równie¿ wynajmowane na potrzeby Kró-
lewskiego S¹du w Grodzisku. Poza pobytem aresztantów miejskich, budynek s³u¿y³ ja-
ko stacja noclegowa dla wiêŸniów transportowanych do miejsca docelowego. Funkcjê
wiêzienia budynek pe³ni³ do roku 1883. Areszt zosta³ przeniesiony do nowego ratusza
wybudowanego w 1879 roku. Do 1914 roku budynek pe³ni³ rolê szpitala.

M£YN PAROWY SCHMIDTA
Tradycje nowotomyskiego m³ynarstwa mo¿na datowaæ od czasu nadania w dniu 10

lipca 1787 roku – przez w³aœciciela tych ziem Feliksa Szo³drskiego – stosownego przy-
wileju. Przez wiele lat miasto posiada³o du¿¹ iloœæ wiatraków. W roku 1836, tylko
w obrêbie obu rynków i dzisiejszej ul. Mickiewicza, znajdowa³o siê 7 takich budowli.
Pod koniec XIX wieku na dzisiejszej ul. Pi³sudskiego znajdowa³ siê unikatowy wiatrak
(tzw. Kunstmühle) Gottlieba Pflauma. Przez wiele lat by³ on najbardziej rozpoznawal-
nym elementem miejskiej panoramy i symbolem Nowego Tomyœla. Ostatni drewniany
wiatrak, który sta³ przy dzisiejszej ul. Wiatrakowej, zosta³ rozebrany w latach 50. XX
wieku. 

Zachowany do dzisiaj, okaza³y ceglany budynek m³yna jest przyk³adem zabytkowe-
go budownictwa przemys³owego. Architektonicznie nawi¹zuje do stylu neogotyckiego,
co podkreœla uk³ad budowy z nieotynkowanej ceg³y, a tak¿e strzeliste wie¿yczki wieñ-
cz¹ce szczyty fasady. Obiekt posiada trzy kondygnacje i jest czêœciowo podpiwniczony.
Intensywny rozwój Nowego Tomyœla na pocz¹tku XIX wieku spowodowa³ coraz wiêk-
sze zapotrzebowanie na us³ugi m³ynarskie. Dla miasta koniecznym sta³o siê posiadanie
nowego m³yna. G³ównym inwestorem budowy tego zak³adu by³a Berta Schmidt. Budy-
nek powsta³ w 1885 roku, jako drugi po m³ynie parowym Maennela. Zastosowany zo-
sta³ w nim napêd parowy, który zwiêksza³ wydajnoœæ pracy. W pierwszych latach pro-
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dukowano ponad 100 ton m¹ki rocznie. Na pocz¹tku XX wieku zwiêkszono kubatu-
rê budynku, zamurowano jedn¹ bramê i urz¹dzono piwnicê transmisyjn¹. W roku
1962 zamieniono napêd urz¹dzeñ z parowego na elektryczny. Do dnia dzisiejszego bu-
dynek pe³ni rolê m³yna.

DAWNY REPREZENTACYJNY ZESPÓ£ WILLOWY
Znajduj¹cy siê przy dawnej ulicy Lwóweckiej (obecnie ul. 3 Stycznia) kompleks re-

prezentacyjnych willi powsta³ w latach 1904 – 1912 za spraw¹ przedsiêbiorcy budow-
lanego Hermanna Hasenfeldera. Sk³adaj¹ siê nañ budynki eklektyczne o zró¿nicowanej
architekturze. W okresie poprzedzaj¹cym II wojnê œwiatow¹ mieszka³o tutaj wiele wy-
bitnych nowotomyskich rodzin. Dom nr 1 nale¿a³ do Gustawa Schulza. Znajdowa³a siê
tutaj piekarnia z charakterystycznym wejœciem w naro¿niku. Willa nr 3, gdzie obecnie
znajduje siê siedziba Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ, od roku 1907 nale¿a³a do ad-
wokata i notariusza Johannesa Arndta. Budynek ten charakteryzuje siê elewacj¹ dwu-
osiow¹, asymetryczn¹, ze szczytem i wie¿¹. Pod nrem 5 od 1907 roku mieszka³ lekarz
powiatowy i jednoczeœnie radny rady miejskiej, Georg Buddee. Willa ta posiada dwa
szczyty o ró¿nych wielkoœciach, rozmieszczone niesymetrycznie oraz wie¿yczkê dosta-
wion¹ do elewacji bocznej. W domu nr 7 od 1921 roku mieszka³ Roman Nitsche, by-
³y powstaniec wielkopolski, a tak¿e radny rady miejskiej oraz nowotomyski spo³ecznik
i przedsiêbiorca. Budynek nr 9 by³ miejscem zamieszkania dra Franciszka Rosta – leka-
rza, powstañca wielkopolskiego, który zgin¹³ w 1940 roku w Katyniu.
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Post scriptum...
Z niemal trzydziestu obiektów sk³adaj¹cych siê na Nowotomy-

ski szlak historyczny wybraliœmy do prezentacji na ³amach „Przegl¹-
du Nowotomyskiego” te, które sk³adaj¹ sie na spacer wiod¹cy
„Œladami przesz³oœci”.

Nowotomyski szlak historyczny jest informacyjnie wpisanym
w przestrzeñ miejsk¹ swego rodzaju nawi¹zaniem do spaceru uli-
cami miasta, opisanego w artykule „Ukaza³ nam siê niezwyk³y wi-
dok”, zamieszczonego na ³amach „Przegl¹du Nowotomyskiego”
nr 4 z 2007 r. Jest to bogato ilustrowane pocztówkami dawnego
Nowego Tomyœla t³umaczenie tekstu, który ukaza³ siê przed nie-
mal 100 laty, z okazji 125. lecia miejscowego Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego, w roku 1912. Polecamy ten materia³ wszystkim
tym, którzy chc¹ „poczuæ” klimat dawnego Nowego Tomyœla. Po-
dobn¹ rolê spe³nia te¿ wydany staraniem Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej album „Nowy Tomyœl na dawnej pocztówce”.
Te i inne wzmiankowane w tekœcie publikacje znajduj¹ siê w nowo-
tomyskiej ksi¹¿nicy.

Bogumi³ Wojcieszak
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Teresa  Dziewia³towska - Gintowt

...Swoj¹ kresow¹ wieœ na zawsze po¿egna³a
I nigdy do niej ju¿ nie wróci³a.

Na Ziemie Zachodnie dola j¹ przygna³a,
Lecz Jej sercu ta rodzinna ziemia zawsze by³a mi³a...

Mama Alfreda w ogródku przed domem 

w Jastrzêbsku Starym



Teresa Dziewia³towska- Gintowt

Tam, w A³tajskim Kraju...

Zamiast wstêpu...
Na wschodnich kresach Rzeczypospolitej, na terenie Wileñszczyzny

(obecnie Bia³orusi) 2 lutego 1927 roku urodzi³a siê moja mama Alfreda.
By³a pi¹tym, najm³odszym, dzieckiem w szlacheckiej rodzinie £otoczków.
Mia³a dwie siostry – Janinê i Antoninê (druga z nich zmar³a w wieku piêciu
lat) i dwóch braci – Alfonsa i Aleksandra. Czêsto wspomina³a szczêœliwe
dzieciñstwo spêdzone w domu rodzinnym. Opowiada³a o tym, jak piêkne
i wysokie by³y tam lasy, pe³ne szumi¹cych strumieni, bogate w runo leœne,
w ró¿ne jagody i grzyby. Bardzo lubi³a zbieraæ w lesie fio³ki i kolorowe
kwiaty na ³¹kach.

Niestety szczêœliwe dzieciñstwo zosta³o przerwane wybuchem II woj-
ny œwiatowej. Kiedy na tereny Wileñszczyzny wkroczy³a Armia Czerwo-
na, najpierw w nieznane wywieziono wojskowych, policjantów i nauczy-
cieli. Wkrótce okaza³o siê, ¿e tragiczny los nie ominie tak¿e ziemiañskich
rodzin. Zaczê³y siê masowe wywózki na Syberiê. Ich celem by³o wynaro-
dowienie Polaków i wynarodowienie tych terenów.

W obawie przed wywózk¹ rodzina mojej Mamy musia³a czêsto zmie-
niaæ miejsce zamieszkania. Mieszka³a w kilku miejscowoœciach – u rodziny
lub znajomych. Mimo tego rodzina nie uniknê³a wywózki.

Na proœbê swoich doros³ych córek nasza Mama, Alfreda Dziewia³tow-
ska – Gintowt, w 1988 roku spisa³a w formie pamiêtnika swoje wspomnie-
nia o pobycie rodziny na Syberii. Uzupe³ni³am go – niezamieszczonymi
w pamiêtniku, a zapamiêtanymi z opowieœci Mamy – faktami. Pragnê, aby
Jej trudne prze¿ycia ujrza³y œwiat³o dzienne, by uœwiadomi³y, zw³aszcza
m³odemu pokoleniu, jak¹ gehennê prze¿ywali Polacy w latach II wojny.
Chcia³abym te wspomnienia ocaliæ od zapomnienia. Zbiór tych wspo-
mnieñ poœwiêcam pamiêci mojej zmar³ej przed czterema laty mamy Alfre-
dy i jej rodziny, która prze¿y³a piêæ lat na Syberii. Dedykujê go wszystkim
Sybirakom, którzy prze¿yli koszmar zsy³ki do dalekiej Azji. Chylê g³owê
i szepczê „Wieczny odpoczynek..” z myœl¹ o tych, których koœci pozosta-
³y w syberyjskiej ziemi.
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Skazani na zsy³kê 
By³ czerwiec 1941 roku. Wróci³yœmy z siostr¹ z koœcio³a. By³o to zakoñczenie

oktawy Bo¿ego Cia³a, bra³yœmy udzia³ w procesji. Do koœcio³a mieliœmy szeœæ kilo-
metrów, wiêc póŸno po³o¿y³yœmy siê spaæ. O œwicie zastukano do drzwi naszego
domu. Otworzy³ Ojciec. By³o to NKWD, kazano nam wszystkim wstaæ. Ojca po-
sadzono miêdzy sob¹ przy stole i musia³ odpowiadaæ na zadawane pytania. Starsze-
go brata Alfonsa nie by³o w domu, by³ zabrany do powiatowego miasta do pracy
przy budowie lotniska. Powiedzieli nam, ¿e przesiedlaj¹ nas do dalekich rejonów
ZSRR. Kazali siê spakowaæ w przeci¹gu dwóch godzin. Byliœmy zrozpaczeni, zaczê-
liœmy strasznie p³akaæ. Jeden z nich kaza³ nam siê uspokoiæ, w przeciwnym razie
straszy³, ¿e bêd¹ nas biæ kolbami. By³o nam ju¿ wszystko jedno. Mamusia, brat
Olek i ja nie przestawaliœmy p³akaæ. Tatuœ i siostra Janka byli przytomni, ale Ojcu
nie pozwolili wstaæ od sto³u. Siostra spakowa³a trochê ubrañ, poœcieli i ¿ywnoœci na
dalek¹ drogê.

Tymczasem nadjecha³y furmanki, kazali nam ³adowaæ siê na wozy. Tatuœ mia³ je-
chaæ na pierwszym w towarzystwie trzech enkawudzistów, brat z Mamusi¹ na dru-
gim, ja z siostr¹ na trzecim, oczywiœcie wszyscy pod opiek¹ „anio³ów stró¿ów”
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z kolbami. Psy w ca³ej okolicy bardzo ujada³y, wiêc pobudzili siê wszyscy s¹siedzi,
a gdy zorientowali siê, co siê dzieje, zaczêli wychodziæ z domów. Szli za naszymi wo-
zami, równie¿ p³acz¹c. Coraz wiêcej by³o odprowadzaj¹cych, w koñcu utworzy³a
siê ca³a procesja. Podawali nam chleb i ¿ywnoœæ na ciê¿k¹ i d³ug¹ drogê. Starsze ko-
biety, czyni¹c znak Krzy¿a Œwiêtego, b³ogos³awi³y nas na straszn¹ tu³aczkê. Nie po-
mog³y krzyki i groŸby oprawców, ludzi sz³o coraz wiêcej, a¿ do „sielsowietu”. Stam-
t¹d wszyscy siê rozeszli. WieŸli nas na stacjê do Postaw. Siostra w koñcu te¿ straci-
³a panowanie nad sob¹ i p³aka³yœmy obie. Pamiêtam, ¿e po drodze przeje¿d¿aliœmy
przez miasteczko Gruzdowo, gdzie spêdzi³am najmilsze, chocia¿ tak krótkie chwile
mojego ¿ycia. By³a tam nowa szko³a im. Józefa Pi³sudskiego, do której uczêszcza³am
tylko przez rok i dwa tygodnie. Gdy 17 wrzeœnia na nasze tereny wkroczy³a Czer-
wona Armia, ojciec nie pozwoli³ mi chodziæ do ruskiej szko³y, a ¿e sam zna³ jêzyk
rosyjski, nauczy³ mnie pisaæ i czytaæ. Na widok mojej ukochanej szko³y, koœcio³a, do
którego chodziliœmy w ka¿de œwiêto ze szkolnym sztandarem, wpad³am w roz-
pacz… Znowu zebra³ siê t³um ludzi, przewa¿nie kole¿anki i koledzy szkolni z mia-
steczka… Znowu p³acz i lament. Myœleliœmy, ¿e tylko my jesteœmy tak nieszczêœliwi,
¿e tylko nas wywo¿¹ na Sybir. I tak po po³udniu dojechaliœmy na stacjê Postawy.
PodwieŸli nas do transportu. O dziwo! Wszystkie wagony pe³ne ludzi!

Przez zakratowane ma³e okienka widzieliœmy wielu znajomych, machali do nas
rêkami, uœmiechali siê. Byliœmy bardzo uradowani, widz¹c zaprzyjaŸnion¹ z nami ro-
dzinê Michniewiczów i dziêkowaliœmy Bogu, ¿e oni te¿ jad¹ na Sybir. Okaza³o siê
póŸniej, ¿e oni równie¿ mieli takie same odczucia i sk³adali Bogu dziêki, ¿e nas te¿
wywo¿¹. Jaka¿ nieludzka by³a ta wzajemna ¿yczliwoœæ… Jednak otucha wst¹pi³a
w nasze zbola³e serca, bo je¿eli jedzie nas tylu Polaków – nie zginiemy.

Za³adowaliœmy siê do przepe³nionego ju¿ wagonu. By³ to wagon towarowy – po
obydwu stronach podwójne nary z desek. By³o jeszcze trochê miejsca u góry. Ostat-
ni do wagonu wszed³ mój Ojciec i za nim drzwi zatrzasnê³y siê na ¿elazne sztaby. Do
dzisiaj pamiêtam ten zgrzyt.

Po jakimœ czasie drzwi siê otworzy³y, sta³ w nich jeden z enkawudzistów. Mówi³
do mojej Matki, ¿e ma iœæ po¿egnaæ siê z synem. Mamusia wysz³a, ja z siostr¹ te¿
chcia³yœmy wyskoczyæ z wagonu, ale powiedzia³ „wam nie lzia” (nie wolno) i zatrza-
sn¹³ drzwi. Dopcha³yœmy siê do zakratowanego okna i zobaczy³yœmy straszny wi-
dok. O Bo¿e! Sta³a tam ciê¿arówka- nie wiem ilu w niej by³o wiêŸniów, widzia³yœmy
tylko uzbrojonych w bagnety oprawców. Widzia³yœmy jak brat Alfons wyci¹ga³ rê-
ce. Pozwolono mu zejœæ z ciê¿arówki i po¿egnaæ siê z Matk¹. Ca³owa³ j¹ po rêkach
i podobno prosi³, by nie p³aka³a i nie martwi³a siê o niego, ale ¿eby siê modli³a. Ju¿
wiêcej go nie zobaczyliœmy. By³ aresztowany. Po amnestii wst¹pi³ w szeregi Armii
Andersa i tak przez Irak, Iran, Palestynê, trafi³ pod Monte Cassino. Po wojnie by³
krótko w Wielkiej Brytanii, potem wyjecha³ do stryja a¿ do Argentyny. Tam za³o¿y³
rodzinê, mia³ czworo dzieci i w latach 70. zmar³ na zawa³ serca.
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Daleka podró¿
By³ to tragiczny pi¹tek… W sobotê rano poci¹g ruszy³. Zaczêliœmy œpiewaæ „Kto

siê w opiekê..” i z wielkim bólem serca, we ³zach po¿egnaliœmy swoje ukochane ro-
dzinne strony. Przeje¿d¿aliœmy przez znajome stacje: Woropajewo, Nowodródzk,
G³êbokie, Ziabki, Podswile… Transport by³ coraz d³u¿szy. Tu ju¿ by³a dawna granica
Polski. Znowu szloch, rozpacz. Wielu z nas po¿egna³o Ojczyznê na zawsze… Jechali-
œmy doœæ szybko. Na niektórych stacjach otwierali wagony, kazali zabraæ dwa wiadra
i worek. Dostawaliœmy trochê chleba, wrz¹tku i zupy, które czêsto wylewaliœmy pod
wagony. Mieliœmy trochê zapasów ¿ywnoœci z domu, nie byliœmy wtedy g³odni i takie
byle co nie smakowa³o nikomu. Bardzo siê na nas za to oburzali i mówili, ¿e wkrótce
to lizaæ bêdziemy. Przera¿a³o nas to, ¿e na stacjach wielu starszych ludzi prosi³o nas
o rzucenie chocia¿ skórki chleba. Wiedzieliœmy, ¿e bêdzie g³ód. Dziwiliœmy siê bardzo,
¿e wszystkie stacje i jad¹ce poci¹gi zape³nione by³y wojskiem. Nie wiedzieliœmy, co to
znaczy. Byliœmy ju¿ niedaleko Moskwy. Zaczêli nas wypuszczaæ z wagonów „w ubor-
noju” (do toalety), oczywiœcie pod konwojem, ale uda³o siê nam dowiedzieæ od ludzi,
¿e wybuch³a wojna z Rosj¹. Cieszyliœmy siê nawet, bo myœleliœmy, ¿e Niemcy zbom-
barduj¹ koleje i wrócimy do domu. Tak siê jednak nie sta³o. Po kilkunastu dniach po-
dró¿y byliœmy u stóp Uralu. Przeje¿d¿aliœmy przez ró¿ne, bardzo d³ugie tunele, góry
skaliste, brzydkie i straszne. Jechaliœmy dniem i noc¹, ju¿ w otwartych wagonach. Oni
wiedzieli, ¿e stamt¹d „Polaki nie udzierut” (nie uciekn¹). Jechaliœmy przez puste,
okropnie brzydkie i straszne tundry, poroœniête gdzieniegdzie kar³owatymi sosnami
i such¹ traw¹. Poci¹g zatrzymywa³ siê rzadko, od stacji do stacji by³o nieraz bardzo da-
leko. By³o nam smutno i strasznie. Dotarliœmy do Omska, przejechaliœmy ogromn¹
rzekê Irtysz, potem Nowosybirsk. Byliœmy w g³êbi Azji. I tak przybyliœmy do miejsca
naszego przeznaczenia.

Przyjazd do A³tajskiego Kraju 
By³ to wielki A³tajski Kraj - „gorod” (miasto) Barnau³ by³o przed nami. Zatrzymali

nasz poci¹g daleko od miasta, obok nasypu ¿u¿lu i tam nas wieczorem wy³adowano. ̄ al
nam by³o wagonów, byliœmy w nich wszyscy razem i czuliœmy siê jak jedna rodzina.
Przeczuwaliœmy, ¿e nas rozgoni¹ po tak du¿ym i obcym kraju. Pada³ deszcz, by³o
bardzo ciemno. Kazali nam ³adowaæ swoje baga¿e na ciê¿arówki, które by³y potem tak
prze³adowane, ¿e strasznie i niebezpiecznie by³o na nich siedzieæ- tak by³o wysoko. Do
dzisiaj pamiêtam, jak jedna kobieta ze strachu modli³a siê i przeklina³a: „ Zdrowaœ Mario
³aski pe³na, a¿eby ich wziê³a cholera, Pan z Tob¹, b³ogos³awiona Tyœ miêdzy
niewiastami, a my tu miêdzy ³otrami, a¿eby ich diabli wziêli itd.”. PrzywieŸli nas, jak siê
póŸniej okaza³o, na „kirpicznyj zawod” (do cegielni). Zamiast baraków by³y tam tak
zwane seraje, w których suszono œwie¿o zrobione ceg³y. Tam siê rozlokowaliœmy. W
nocy pada³ deszcz, wiêc przemokliœmy do suchej nitki. Jednak rano siê rozpogodzi³o,
zaœwieci³o s³oñce i zaczêliœmy wychodziæ z serajów. Widok by³ okropny. Byliœmy
dooko³a odgrodzeni od œwiata wysokim p³otem z desek. Miêdzy szparami spogl¹da³y
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na nas czarne skoœne oczy. Potem dowiedzieliœmy siê, ¿e to byli Kazachowie. Baliœmy
siê ich okropnie. Przez bramê nikogo nie wypuszczano. Nie wolno by³o oddalaæ siê, bo
czêsto kontrolowali i robili rewizje.

Nazajutrz wygnali wszystkich doros³ych na miting. Pamiêtam do dziœ tê wstrêtn¹
mordê jakiegoœ tam sekretarza partii, który strasznie siê na nas z³oœci³ i krzycza³ „ my
was tu panów przywieŸli, ¿eby roboty nauczyæ. Byliœcie krwiopijcami, teraz bêdziecie
pos³usznie wykonywaæ to, co my wam ka¿emy, a jeœli nie bêdziecie s³uchaæ, to s¹ dla
was przygotowane wiêzienia”. Pysk mu siê nie zamyka³ chyba przez dwie godziny.
Wszyscy po ukoñczeniu 18 lat musieli pracowaæ. I tak siostra Janka pracowa³a w tej¿e
cegielni, a Ojciec i brat Aleksander jako stolarze. Ja mia³am wówczas 14 lat, wiêc by³am
z Mamusi¹ w domu. Potem pozwolono nam wychodziæ za bramê, wiêc chodzi³am do
miasta na bazary, sprzedawa³am rzeczy zabrane z domu. Coœ nieraz uda³o siê kupiæ do
jedzenia i jakoœ siê ¿y³o.

Ale zaczê³y siê choroby, nie byliœmy zaaklimatyzowani. Najpierw zaczê³y na
dyzenteriê umieraæ dzieci. Naszym s¹siadom umar³o w jednym dniu dwoje dzieci.
Strasznie rozpaczali. Zajêliœmy siê wiêc pogrzebem. Uszy³yœmy bia³e sukienki z
przeœcierade³, przybra³yœmy polnymi kwiatkami i tak odprowadziliœmy je na odleg³y
piaszczysty cmentarz, gdzie postawiliœmy pierwszy krzy¿. Potem tak¿e starsi zaczêli
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chorowaæ na dyzenteriê i tyfus. Codziennie umiera³o po kilka osób. Tak po¿egnaliœmy
naszego wujka i wielu znajomych.

Nied³ugo po przyjeŸdzie do Barnau³u zaprzyjaŸni³ siê ze mn¹ ma³y piêcioletni
ch³opczyk. Bawi³ siê kiedyœ samotnie przed s¹siednim serajem, uœmiechnê³am siê do
niego i zapyta³am po polsku, jak ma na imiê. On spojrza³ na mnie powa¿nie i
odpowiedzia³: „ jestem Leszek” i zapyta³, gdzie ja mieszkam. Pokaza³am mu. „Czy
mogê czasami przyjœæ i pobawiæ siê z Tob¹?” – zapyta³. Powiedzia³am: „przychodŸ” i
przedstawi³am siê. Od tego czasu zacz¹³ do nas przychodziæ. Kiedy wchodzi³, mówi³
g³oœno i wyraŸnie dzieñ dobry, po czym pyta³ : „Czy jest panna Ala ?” Jeœli mnie nie by³o,
mówi³ do widzenia i wychodzi³. By³ to bardzo rozs¹dny i inteligentny ch³opczyk.
Odpowiada³am mu na m¹dre pytania, opowiada³am bajki, bawi³am siê z nim w ró¿ne
zabawy. Potem odprowadza³am go do domu. Czasem inne dzieci wo³a³y za nim: Ty
Ruski”, na co z wielk¹ dum¹ odpowiada³: ”ja jestem polski pan”. Bardzo polubi³am tego
ch³opczyka i obieca³am sobie, ¿e je¿eli bêdê mia³a kiedyœ syna, to bêdzie mia³ na imiê
Leszek i s³owa dotrzyma³am. Potem, gdy dostaliœmy mieszkania w barakach,
mieszkaliœmy dalej od siebie. Posz³am do pracy i rzadko by³am w domu, wiêc kontakt
siê urwa³. Jednak tego uroczego Leszka pamiêtam do dzisiaj.

Pierwsza zima na zes³aniu i pierwsza praca
Zbli¿a³a siê zima, która tam, w œrodkowej Azji, zaczê³a siê tego roku ju¿ w paŸdzier-

niku. By³o nam bardzo zimno w serajach, nie by³o w nich okien ani pieców. Jeœli coœ ko-
muœ uda³o siê kupiæ, gotowaliœmy jak Cygany na ogniskach. Ale potem nam tego zabro-
niono. Ojciec dosta³ przydzia³ na mieszkanie. By³a to po³owa stajni. Z jednej strony sta-
³y konie, a w drugiej mieszka³o nas chyba ze 40 osób. By³ smród i zaduch, ale na g³owy
nie pada³o i by³o cieplej. By³ to ju¿ paŸdziernik. Codziennie wieczorem wœród ³ez od-
mawialiœmy ró¿aniec. Co dzia³o siê w naszych sercach trudno opisaæ. Siedem tysiêcy ki-
lometrów dzieli³o nas od kraju… Ka¿dy z nas myœl¹ przenosi³ siê do swych rodzinnych
stron, do swoich koœcio³ów, gdzie siê prze¿y³o wiele chwil pe³nych wzruszeñ. Chocia¿
na ka¿de wspomnienie zalewaliœmy siê ³zami, jednak bez nich nie moglibyœmy ¿yæ.
W grudniu dostaliœmy mieszkanie w œwie¿o wybudowanych barakach. By³y tam piece
(jeden na dwa pokoje) i okna. Mieszka³o nas przewa¿nie po 20 osób. Zrobiliœmy zno-
wu piêtrowe nary i spaliœmy jak œledzie w beczce. By³o ju¿ dobrze, ale zaczê³y strasznie
dokuczaæ wszy, pluskwy, prusaki i inne paskudztwa, i nie mo¿na by³o ich siê pozbyæ.
Brak by³o œrodków dezynfekcyjnych i trudno by³o w takim t³oku nale¿ycie zadbaæ o hi-
gienê osobist¹. Wówczas to siostra ciê¿ko zachorowa³a na ¿ó³taczkê. Nie mieliœmy po-
jêcia, ¿e trzeba by³o iœæ do lekarza po zwolnienie z pracy.

Uradziliœmy w rodzinie, ¿e ja zast¹piê j¹ w pracy. I tak siê sta³o. Pocz¹tkowo nie mo-
g³am sobie poradziæ. Taczka z ceg³ami by³a bardzo ciê¿ka i co rusz to mi siê przewraca-
³a. Ca³e szczêœcie, ¿e wybrali mnie spoœród innych i wys³ali na kurs „izolirowszczyków”.
Praca polega³a na tym, ¿e trzeba by³o ró¿nymi zaprawami tynkowaæ potê¿ne rury elek-
trociep³owni. Pracowaliœmy przewa¿nie pod odkrytym niebem, na mrozie i ch³odzie.
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Roztwory by³y ciep³e, ale szybko styg³y i go³e rêce marz³y. Na rozgrzewkê w³aziliœmy
do studzienek, tam by³o ciep³o, ale tak parowa³o, ¿e ubrania mieliœmy przemoczone.
Na mrozie to potem szybko sztywnia³o i trudno by³o siê poruszaæ. Czêsto rury pêka³y
i trzeba by³o bardzo uwa¿aæ, ¿eby siê nie poparzyæ. Nie podoba³a mi siê ta robota,
szczególnie dlatego, ¿e w brygadzie by³o oœmiu mê¿czyzn, dwie kobiety i tylko my dwie
Polki. Czu³am siê miêdzy nimi okropnie. Strasznie siê zachowywali. Wyra¿ali siê ohyd-
nie i bardzo siê cieszyli, ¿e ja wstydzi³am siê tego s³uchaæ i jak mog³am unika³am ich to-
warzystwa. Potem siê przyzwyczai³am, ale nadal by³o mi przykro miêdzy nimi. Posta-
nowi³am wiêc zmieniæ pracê. Samowolnie posz³am do innej brygady, gdzie brygadzist-
k¹ by³a jedna Polka i pracowa³y tu same nasze dziewczyny. Pasowa³am im akurat do pa-
ry, wiêc mnie chêtnie przyjê³y. Ale praca by³a bardzo ciê¿ka. Pracowa³yœmy przy budo-
wie baraków. Nosi³yœmy ceg³y, zaprawy murarskie do budowy pieców i kominów, de-
ski. R¹ba³yœmy ogromne k³ody drewna do opalania pieców. Kopa³yœmy ziemiê pod fun-
damenty i to w wielkim poœpiechu, bo prawie ka¿dego dnia przyje¿d¿a³y transporty
z Leningradu, Gorkich, Kijowa i innych miast. Ewakuowano ca³e fabryki i ludnoœæ. Trze-
ba im by³o przygotowaæ miejsca do mieszkania. Popêdzano nas, nieraz pracowaliœmy
dnie i noce, a czêsto po piêtnaœcie godzin na dobê. Ale by³o doœæ weso³o. Opowiada³y-
œmy sobie, jak to dobrze by³o w domu, w szkole, jak siê bawiliœmy i w ogóle to ¿yli-
œmy wspomnieniami. Marzy³yœmy o powrocie do rodzinnych stron.
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Tymczasem zima dawa³a siê we znaki. Mróz dochodzi³ nawet do 60 stopni. Sio-
stra wracaj¹c z ko³chozu odmrozi³a sobie nogi. Tatusiowi zawsze marz³ nos i musia³
go chowaæ pod rêkawice lub szalik. Czêste by³y burze œnie¿ne zwane tu „buranami”,
które trwa³y nieraz przez kilka dni. Ludzie wówczas nie wychodzili z domów, a ci
którzy znaleŸli siê w otwartym polu – ginêli jak muchy. Mnie równie¿ zdarzy³a siê nie-
mi³a przygoda. By³yœmy w pracy i po po³udniu zacz¹³ siê buran. Kazali nam nie wy-
chodziæ z baraku, zanosi³o siê na to, ¿e bêdziemy tam nocowaæ. Do domu by³o bar-
dzo blisko i nie wierzy³am, ¿e mo¿e mi siê coœ staæ na przestrzeni mo¿e dwustu me-
trów. Wykrad³am siê cicho i posz³am. W jednej chwili zasypa³o mi twarz œniegiem,
trudno by³o oddychaæ, oczu nie mog³am otworzyæ, nic nie widzia³am i tak sz³am
brn¹c w œniegu po pas na oœlep. Ca³e szczêœcie, ¿e jakoœ dziêki Opatrznoœci Bo¿ej zna-
laz³am siê pod barakiem, gdzie równie¿ mieszkali Polacy. Zauwa¿yli mnie i zabrali do
swego domu. Napoili mnie gor¹c¹ herbat¹ i kiedy siê trochê rozgrza³am i oprzytom-
nia³am, odprowadzili mnie poprzez korytarze (6 baraków sta³o szeregiem) do do-
mu. Mia³am dobr¹ nauczkê.

Kiedy chodzi³yœmy do pracy (jeszcze na budowie baraków), czêsto uœmiecha³ siê
do mnie i wodzi³ za mn¹ wzrokiem jeden skoœnooki Kazach. Byæ mo¿e mu siê podo-
ba³am. Moje kole¿anki te¿ to zauwa¿y³y. Przyznam siê, ¿e bardzo siê ba³am tych
czarnookich Kazachów. Raz kole¿anki zrobi³y mi niez³y kawa³. Zamknê³y mnie i te-
go Kazacha w jednym pokoju. By³am sparali¿owana strachem. On chodzi³ za mn¹
wko³o pokoju, trzyma³ w rêku jakieœ pieni¹dze i powtarza³ ca³y czas: „barysznia
dziengi” (kobieto pieni¹dze). Nie rozumia³am o co mu chodzi i czego ode mnie chce.
I tak chodziliœmy wko³o po pokoju. Kole¿anki wkrótce nas wypuœci³y, jednak porz¹d-
nie najad³am siê strachu. By³am na nie trochê z³a, ale nied³ugo mi to przesz³o, bo
w koñcu nic z³ego mi siê nie sta³o. 

Pierwsze Bo¿e Narodzenie na zes³aniu
Zbli¿a³o siê Bo¿e Narodzenie. Pierwsze na obczyŸnie. By³o nam ciê¿ko i smutno.

I oto dobry Bóg zes³a³ nam pocieszenie. Dowiedzieliœmy siê, ¿e Sikorski zawar³ umowê
ze Stalinem. Zaczê³y dla nas nadchodziæ paczki ¿ywnoœciowe z zagranicy. Cieszyliœmy
siê, ¿e ktoœ o nas pamiêta. W dzieñ Wigilii zostaliœmy w po³udnie zwolnieni z pracy
i mieliœmy równie¿ wolne dwa dni œwi¹teczne. Ruscy z³oœcili siê okrutnie i nam bardzo
tego zazdroœcili, bo normalnie w czasie wojny wszyscy pracowali bez „wychodnych”.
Tylko cztery dni w roku by³y wolne.

A co to by³a za Wigilia! Dawno nie widzieliœmy takiego jedzenia: konserwy rybne,
owoce z puszek, rodzynki, suchary. Wszystkim jednak krêci³y siê ³zy w oczach na
wspomnienie Wigilii prze¿ytych w przedwojennej Polsce, w naszych domach rodzin-
nych. Odwiedzaliœmy siê w te dwa dni, sk³adaliœmy sobie ¿yczenia szybkiego powrotu
do Ojczyzny. Œpiewaliœmy wspólnie nasze piêkne kolêdy. Ale œwiêta szybko minê³y
i trzeba by³o wracaæ do pracy na mrozie.

Wkrótce zorganizowano polsk¹ szko³ê, chór, urz¹dzaliœmy ró¿ne wystêpy i przed-
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stawienia. Odwiedzi³ nas jednego razu wys³annik polskiego rz¹du z Londynu dr Szum-
ski. Przylecia³ do Barnau³u samolotem, bo tu by³o najwiêksze skupisko Polaków w A³-
tajskim Kraju. Pamiêtam nawet, jakie œpiewaliœmy piosenki dla drogiego goœcia. Pamiê-
tam, jak wszyscy p³akali, gdy jedna dziewczynka deklamowa³a nastêpuj¹cy wiersz:

Przed z³otym Twym obrazkiem,
Splatamy kornie d³onie.
Ty lubisz dzieci prawda?
Bo Synka masz na ³onie.

I wiemy czemu patrzysz,
Ze smutn¹ Tw¹ dobroci¹,
Przecie¿ nas los od Polski,
Granic¹ tward¹ odci¹³.

I to nad nami niebo,
Z lec¹cym przez nie ptakiem, 
Nie takie jest jak w kraju,
My wiemy, ¿e nie takie.

S³yszysz jak obcy jêzyk,
W uszy nas zawsze kole.
To nie to co byæ w Polsce,
Uczyæ siê w polskiej szkole.

Œpiewaliœmy hymn, rotê i ró¿ne inne pieœni patriotyczne. Tych wzruszaj¹cych chwil
nie zapomnê do koñca ¿ycia. Ale têsknota za Ojczyzn¹ coraz bardziej siê pog³êbia³a. W
ka¿d¹ niedzielê i œwiêto o godzinie jedenastej, wszyscy - którzy nie pracowali - klêkali i
czytali Mszê œw. z ksi¹¿eczek. I wówczas przyrzek³am sobie, ¿e gdy Bóg pozwoli wróciæ
do Polski, nigdy nie opuszczê Mszy œw. bez wa¿nej przyczyny (to mi siê dotychczas
udawa³o).

Najwiêkszym naszym skarbem by³y ksi¹¿ki, które uda³o siê zabraæ z domu,
wypo¿yczaliœmy je sobie nawzajem. Nam uda³o siê zabraæ tylko jedn¹- „Poezje” Adama
Mickiewicza. By³a to ksi¹¿ka siostry Janki, któr¹ kiedyœ dosta³a za najlepsze ukoñczenie
szko³y podstawowej. Ona z ni¹ siê nie rozstawa³a i dlatego znalaz³a siê z nami na Syberii.
Wówczas to przekonaliœmy siê, jak prawdziwe by³y s³owa wieszcza: „Litwo (u nas
brzmia³o) Polsko! Ojczyzno moja, ty jesteœ jak zdrowie, ile Ciê ceniæ trzeba, ten tylko
siê dowie, kto Ciê straci³…

I tak mija³y dni… praca od œwitu do nocy. W domu dorabia³yœmy sobie na drutach,
siostra te¿ szy³a. Ojciec ju¿ nie pracowa³, zarabia³ czasem prywatnie. Mamusia chodzi³a
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do kolejek, czasem uda³o siê kupiæ trochê otrêbów, wyt³oków ze s³onecznika lub soi i
tak jakoœ radziliœmy sobie. Ale nigdy nie by³o spokoju. Grasowa³y tam bandy, zabi-
jali ludzi, rozbierali z ubrañ, napadali na domy prywatne. Jednego razu Mamusia
z s¹siadk¹ wybra³y siê bardzo wczeœnie w kolejkê po otrêby. By³a dobrze, tzn. cie-
p³o ubrana. Napadli j¹ chuligani, pobili, chcieli j¹ rozebraæ, ale us³yszeli jakieœ g³osy
mê¿czyzn id¹cych do pracy, sp³oszyli siê i uciekli. Kiedyœ kole¿ankê dopadli rano
w ubikacji, mia³a na nogach jeszcze nie zasznurowane buty z ambasady, chcieli j¹
zadusiæ, ale te¿ siê nie uda³o. Tak siê wystraszy³a, ¿e a¿ chorowa³a. I takich wypad-
ków by³o du¿o.

A choroby siê coraz bardziej panoszy³y. Umiera³o coraz wiêcej ludzi, nie by³o
lekarstw ani dobrych lekarzy. Wszystko sz³o na front. Mieliœmy smutne prze¿ycie.
Na tyfus zmar³ nasz dobry kolega. By³ w szpitalu i tam w kostnicy szczury odgryz³y
mu nos. Byliœmy tak przera¿eni, ¿e szpitala baliœmy siê na odleg³oœæ. By³a tam pla-
ga szczurów, nawet ¿ywi nie mogli siê obroniæ. I tak matka straci³a ostatniego syna
i zosta³a sama. A ile¿ tam by³o takich nieszczêœliwych matek? Zawsze chodziliœmy
na pogrzeby. Modliliœmy siê i œpiewaliœmy pieœni pogrzebowe, odprowadzaliœmy
zmar³ych na cmentarz, na którym by³o coraz wiêcej krzy¿ów. To nam zastêpowa-
³o Koœció³. 
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Ucieczka brata Olka do Armii Andersa
Latem ju¿ mieliœmy polsk¹ ambasadê, dostawaliœmy tam odzie¿, czasem trochê ¿yw-

noœci przysy³anej dla nas z Ameryki. Niektórzy dostawali dokumenty na wyjazd za gra-
nicê. Wtenczas wyjecha³ mój brat Olek i kilku innych ch³opców. Wyjechali nielegalnie,
bez dokumentów, na gapê, razem z polskimi oficerami, którzy po amnestii jechali z Ko-
³yma do Armii Andersa. Kr¹¿y³y wówczas u nas pog³oski, ¿e Polaków bêd¹ zabieraæ do
ruskiego wojska. Brat okropnie siê tego ba³, tote¿ by³ rad, ¿e nadarzy³a siê taka okazja.
Mamusia pob³ogos³awi³a go na drogê, da³a mu Cudowny Medalik i ksi¹¿eczkê do nabo-
¿eñstwa. Spakowaliœmy szybko trochê bielizny i ¿ywnoœci i odprowadzi³am go na dwo-
rzec. Zd¹¿y³ w ostatniej chwili, poci¹g ju¿ rusza³. Bieg³am razem z poci¹giem, gdy¿
chcia³am oddaæ mu ten plecak, który nios³am. Wrzuci³am chyba do innego wagonu.
Oficerowie wyci¹gali rêce, myœleli chyba, ¿e chcê jechaæ razem z nimi. Dobrze, ¿e po-
ci¹g przejecha³, bo ja ze zmêczenia przewróci³am siê na tory. Wracaj¹c do domu cie-
szy³am siê, ¿e uda³o mu siê wyrwaæ z tego piek³a, a nie wiedzia³am wtedy, ile go czeka
nieszczêœæ. Po jakimœ czasie zaczê³y u nas kr¹¿yæ ró¿ne wersje na temat tej ucieczki. Jed-
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ni mówili, ¿e na granicy ich aresztowali i wys³ali do kopalni do Magnitogorska. Inni twier-
dzili, ¿e zabrali ich do kopania torfu. Martwiliœmy siê bardzo. Up³ynê³o du¿o czasu i nie
by³o ¿adnej wiadomoœci. Jaka¿ by³a nasza wielka radoœæ, gdy pewnego dnia otrzymali-
œmy telegram od starszego brata: „¯yw, zdrów z bratem Aleksandrem. Alek”. Radoœæ
nie mia³a granic. Ten k³opot mieliœmy z g³owy.

Praca na dachach 
¯ycie toczy³o siê dalej. Znowu zmieniliœmy pracê. Przekwalifikowano nas na „kro-

wielszczyków”. Kry³yœmy fiñsk¹ stru¿k¹ dachy na barakach, domach i ziemiankach. La-
tem to nawet by³a przyjemna praca, lekka i czysta. Ale zim¹ by³o strasznie. Dachy do-
mów by³y pokryte szronem albo grubo œniegiem i trzeba je by³o najpierw oczyœciæ, a¿e-
by by³o mo¿na na nich pracowaæ. By³o bardzo zimno i niebezpiecznie. Rêkawiczki szyb-
ko siê dar³y od gwoŸdzi, które przymarza³y do palców. Gdy mróz by³ poni¿ej 32 stop-
ni, trzeba by³o pracowaæ na dachu. Ewakuowanych przybywa³o coraz wiêcej i baraki
by³y potrzebne. Tak przyuczy³yœmy siê do tego zawodu, ¿e sz³o nam to bardzo spraw-
nie. Dotychczas w ca³ym Zwi¹zku Radzieckim nikomu nie uda³o siê w tej pracy wyko-
naæ normy, a my z ³atwoœci¹ mog³yœmy (jeœli chcia³yœmy) j¹ przekroczyæ. Dodawano
nam coraz wiêcej tej normy, ale my zdo³a³yœmy j¹ zawsze wykonaæ. Byli zdziwieni. Za-
czêli na nas zwracaæ uwagê, fotografowali nas i zaczêli o nas pisaæ w gazetach. Nazywa-
li nas „stachanowcy”. Nie rozumia³yœmy tego s³owa, myœla³yœmy, ¿e to samo znaczy co
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komunista lub komsomolec. Stale nas zapraszali na ró¿ne zebrania, chcieli nam raz wrê-
czyæ „krasnoje znamie”, ale uciek³yœmy wszystkie przez okna. ¯adna z nas nie chcia³a
tego dotkn¹æ. Mówi³yœmy im, ¿e bêdziemy dobrze pracowaæ, ale ¿eby o nas nie pisali
w gazetach i w ogóle dali nam spokój. Posz³yœmy nawet z tym zmartwieniem do nasze-
go delegata w ambasadzie. On bardzo siê z nas œmia³ i wyt³umaczy³, ¿e to nic z³ego i ¿e
mamy korzystaæ z wszystkich przywilejów przodowników pracy. Dosta³yœmy dodatko-
we kartki na chleb, lepsze stachanowskie obiady i wy¿sze pensje. Zarabia³yœmy wten-
czas 1200 rubli, ale nic nie mo¿na by³o kupiæ, a i to wszystko by³o na kartki. Na baza-
rach wtedy by³y takie ceny, ¿e za ca³¹ nasz¹ pensjê mo¿na by³o kupiæ pó³tora wiadra
ziemniaków. Do wszystkiego jednak przyzwyczailiœmy siê, zdrowie jakoœ wszystkim
dopisywa³o, ale nowe oto zmartwienie.

Wezwanie do s¹du
Dosta³am wezwanie do s¹du. Jeszcze tego tylko brakowa³o… Nie wiedzia³am, o co

chodzi i za co? Ca³y miesi¹c truliœmy siê ca³¹ rodzin¹ t¹ myœl¹, co mnie czeka. Bardzo siê
ba³am wiêzienia. W koñcu nadszed³ ten dzieñ, spakowano mi trochê jedzenia, ubrania,
po¿egna³am siê we ³zach ze wszystkimi i posz³am do s¹du. Odprowadza³ mnie Ojciec.
W s¹dzie od razu przeczytali mi wyrok: za samowolny „uchod” z roboty grozi³y mi
dwa lata wiêzienia, ale poniewa¿ nie zrobi³am „progu³u” (porzucenia), tylko nazajutrz
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posz³am dobrowolnie do innej pracy, zas¹dzili mi potr¹cenie przez 8 miesiêcy 80 %
pensji. Gwizda³am na to. Cieszy³am siê, ¿e wracam do swoich. Przez 8 miesiêcy co
prawda pracowa³am prawie za darmo, bo jak mi odliczyli ró¿ne podatki, loterie, alimen-
ty za bezdzietnoœæ, to jeden raz musia³am im dop³aciæ 35 kopiejek. Ale siê tym zbytnio
nie martwi³am. Zarabia³yœmy z siostr¹ czasem robotami na drutach, robi³yœmy modne
wtenczas du¿e chusty i szale oraz swetry dla bogatszych Rosjanek z miasta.

Prace  ojca
Mój ojciec czêsto pracowa³ prywatnie w ko³chozach. Mia³ ju¿ wtedy d³ug¹, siw¹ bro-

dê, zawsze mówi³, ¿e jest to jego ¿a³oba po Polsce. Wszyscy go bardzo uwa¿ali i jedno-
czeœnie siê go bali. By³ wysoki i têgi, ale nie wa¿y³ ju¿ 120 kg jak przed wojn¹. Umia³ do-
brze, z akcentem, mówiæ po rosyjsku, a jeszcze lepiej kl¹æ. Nazywali go wszyscy „dzie-
duszka Palak”. Gdy siê pokaza³ w ko³chozie, by³ rozchwytywany, gdy¿ mê¿czyzn pra-
wie nie by³o (byli na wojnie). Roboty w ka¿dym domu nie brakowa³o, a „dzieduszka
Palak” wszystko potrafi³ zrobiæ: murowa³ piece, naprawia³ okna i drzwi oraz pod³ogi,
podszywa³ pimy, potrafi³ uszyæ kapcie, kopa³ ziemiê w ogrodach, tote¿ i zarabia³ nieŸle.
Ale by³o ten zarobek ciê¿ko dŸwigaæ na plecach 18 km, a czasem i wiêcej. Zrobi³ wiêc

Pami¹tka z syberyjskich czasów - mama (z lewej) z kole¿ank¹ Irk¹ Pieczonkówn¹;  1942 r



sobie saneczki i zim¹ ci¹gn¹³ po œniegu. By³a jednak po drodze doœæ wysoka góra i bar-
dzo by³o œlisko. Musia³ siê dobrze namêczyæ, ¿eby j¹ pokonaæ. Po kilkanaœcie razy nie-
raz l¹dowa³ na dó³ i bardzo przeklina³. Na lato zrobi³ znowu wózek i by³o o wiele l¿ej.
I tak jakoœ siê ¿y³o. Têsknota jednak z dnia na dzieñ siê pog³êbia³a i niepewnoœæ powro-
tu zatruwa³a nam ¿ycie. 

Pogorszenie warunków
Tymczasem stosunki polityczne miêdzy Sikorskim a Sowietami popsu³y siê. Aresz-

towano naszego ambasadora i pracowników ambasady. Straciliœmy wszystkie przywile-
je Polaków, kazano nam przymusowo przyj¹æ sowieckie obywatelstwo. Wydali nam
ruskie paszporty, kto nie chcia³ przyj¹æ szed³ do wiêzienia. Traktowali nas teraz gorzej
ni¿ ruskich. Jesieni¹ zaczêli wywoziæ wszystkich Polaków „na rejon”, w tajgê. Nam jed-
nak, jako bardzo dobrym fachowcom, wydali zaœwiadczenie, ¿e przys³uguje nam pra-
wo pozostania na miejscu. Po naradzie z kole¿ankami, postanowi³yœmy nie pokazywaæ
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tego w domu. Nie chcia³yœmy zostaæ miêdzy ruskimi. Chcia³yœmy, ¿eby i nas spotka³ ten
sam los, co wszystkich Polaków. Ojciec jednak szuka³ innych dróg, mia³ doœwiadczenie
¿yciowe i mówi³, ¿e trzeba trzymaæ siê miasta. Umówi³ siê z jednym in¿ynierem i zapi-
sa³ siê na wyjazd do innego miasta do budowy dróg.

Trzy tygodnie pod go³ym niebem
Wyprowadziliœmy siê zawczasu z baraku pod go³e niebo. Siedzieliœmy trzy tygodnie

na ch³odzie i mrozie. By³ to znów paŸdziernik i zaczyna³ padaæ œnieg. Od tego czasu zro-
zumia³am, ¿e trzy rzeczy s¹ w ¿yciu najwa¿niejsze: czyste sumienie, zdrowie i w³asny
k¹t. Mia³yœmy wyrzuty sumienia, ¿e przez nas wszyscy tak cierpi¹. Nie dawa³o nam to
spokoju, jednak nie przyzna³yœmy siê do koñca. In¿ynier siê nie zjawi³, a my wci¹¿
siedzieliœmy i czekaliœmy… Prawie wszyscy Polacy odp³ynêli Obem w dalek¹ tajgê. Nie
wiedzieliœmy, co robiæ. Wpad³ nam do g³owy pomys³, aby pójœæ i o wszystkim
opowiedzieæ naszemu naczelnikowi. By³ nim „towariszcz” Czerepow z Gorkich,
bardzo dobry cz³owiek i czu³ do nas wielk¹ sympatiê. Podobno jego babcia by³a Polk¹,
wiêc i w jego ¿y³ach p³ynê³o chyba trochê polskiej krwi. Oburzy³ siê, ¿e pomimo
wydanych zaœwiadczeñ wyrzucono nas z baraków (jemu te¿ nie przyzna³yœmy siê do
winy).

Powrót do zachodniej dzielnicy
Natychmiast wys³a³ ciê¿arówki po nasze rodziny i baga¿e i wróciliœmy powrotem na

„zapadnij uczastok”. Dostaliœmy mieszkania w pó³ziemiance. By³o tam nawet dobrze,
tylko bardzo zimno, bo to by³a „krajnaja komnata” (szczytowy pokój). Mieszkaliœmy
we dwie rodziny, potem dostaliœmy œrodkowe cieplejsze pokoje. Ju¿ mo¿na by³o
wytrzymaæ. Mieszka³o nas tam piêæ rodzin Polaków, reszta to byli ruscy. Nie byli to Ÿli
ludzie, niektórzy, przewa¿nie starsi, byli bardzo ¿yczliwi i wierz¹cy. Bardzo lubili
s³uchaæ, jak siê modliliœmy- zw³aszcza w paŸdzierniku, maju i czerwcu. To by³ nawyk
wyniesiony z domu. Poniewa¿ do koœcio³a mieliœmy daleko, wiêc Mamusia ubiera³a
o³tarzyk w domu i zawsze w te miesi¹ce modliliœmy siê ca³¹ rodzin¹, a nawet
przychodzili do nas s¹siedzi. Jednak najbardziej lubili s³uchaæ, jak w Wielkim Poœcie
œpiewaliœmy Gorzkie ¯ale. Niektórzy nawet p³akali.

Pracowa³yœmy w tej samej pracy, by³yœmy nadal cenione i wychwalane. Tylko z
¿ywnoœci¹ by³o coraz gorzej. Mamusia nieraz p³aka³a, ¿e nie ma co w³o¿yæ do garnka.
Ale zawsze jakoœ wybrnêliœmy z tej sytuacji. Ojciec kole¿anki czêsto ³owi³ ryby i zawsze
dzieli³ siê z nami. Czasami p³ynêliœmy przez Ob ³ódk¹ na drugi brzeg po dzik¹ cebulê
(szczypiorek). By³ tam piêkny step i trawa siêga³a nam po szyjê. Zbiera³yœmy na nim
cebulê i szczaw. Bardzo piêknie œpiewa³y tam ptaki. By³am tam tylko raz, bo
pracowa³am i tylko w jeden wolny dzieñ razem z kole¿ankami siê tam wybra³am. O
ma³o byœmy siê nie potopi³y, bo zerwa³ siê wiatr i trafi³yœmy na jakiœ wir. By³o strasznie,
kurczowo trzyma³yœmy siê ³odzi, która siê bardzo przechyla³a. Opatrznoœæ Bo¿a nad
nami czuwa³a i uda³o siê nam dop³yn¹æ do brzegu. Ale to wszystko nic, gorsza by³a
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niepewnoœæ powrotu do Polski i to nam najbardziej utrudnia³o ¿ycie. Byli tacy, a miêdzy
nimi jeden nasz kierownik i jego pomocnik, którzy czêsto mówili: „uwidzicie wy swoju
Polszu, kak swajo ucho” (zobaczycie swoj¹ Polskê, tak jak swoje ucho). By³o to
dolaniem oliwy do ognia. Znienawidziliœmy ich i do koñca naszego pobytu byli
najgorszymi wrogami.

Oddelegowanie do tajgi
Przysz³o lato. W œrodkowej Azji lata bywaj¹ krótkie, ale bardzo upalne.

Oddelegowano mnie i kole¿ankê Aniê Michniewicz do pobliskiej tajgi do pracy.
P³ynê³yœmy promem po Obie ca³¹ noc. Okaza³o siê, ¿e to by³a wyspa. Dooko³a p³ynê³a
szeroko rzeka. Nawet piêknie tam by³o. Drzewa ros³y ogromne i by³o du¿o ró¿nych
jagód. £owi³yœmy te¿ ryby i wyk¹pa³yœmy siê za wszystkie czasy. By³oby ca³kiem fajnie,
gdyby to pi³owanie grubych drzew zwyk³¹ pi³¹ nie by³o takie ciê¿kie. Do tego upa³y
niemi³osierne, mnóstwo komarów i brak przegotowanej wody do picia (pi³yœmy prosto
z rzeki, by³a ciep³a i nie gasi³a pragnienia). By³o tam nas 80 osób. Spa³yœmy pod
namiotami, zawsze dy¿urni palili ognisko, aby by³ dym, bo nie mo¿na nawet by³o
oddychaæ z powodu komarów. By³o bardzo ciê¿ko. Po jakimœ czasie zabrak³o chleba i
¿ywnoœci. Kucharka gotowa³a nam tylko ryby przez nas z³owione. Z wielk¹
niecierpliwoœci¹ czekaliœmy na dostawê jedzenia. Statki p³ynê³y po rzece, ale ¿aden nie
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zbli¿a³ siê do nas. Naczelnik powiedzia³ nam, ¿e je¿eli przez trzy dni nie dowioz¹
nam chleba, mamy prawo nie iœæ do roboty. I tak siê sta³o, nie pracowaliœmy.
¯ywiliœmy siê tylko rybami, jagodami i traw¹. Zbrzyd³o nam to wszystko 

Symulacja choroby i powrót do miasta
Uradzi³yœmy z kole¿ank¹, ¿e jedna uda, ¿e jest chora i druga na pewno bêdzie

musia³a odwieŸæ chor¹ do miasta. Kole¿anka by³a bardziej sprytna i zaczê³a jêczeæ
i stêkaæ przez prawie ca³¹ noc. Obudzono naczelnika, który kaza³ nam wracaæ do
miasta (lekarza z nami nie by³o). Ale jak siê wydostaæ, musia³yœmy same kombino-
waæ. O œwicie wysz³yœmy na brzeg. Na szczêœcie niedaleko brzegu rybak wybiera³
ryby z miro¿y (rodzaj sieci). Zgodzi³ siê nas przewieŸæ na drugi brzeg za kawa³ek
chleba, który mia³yœmy ukryty w walizce. By³ wprawdzie ju¿ przypleœnia³y, bo le-
¿a³ tam doœæ d³ugo (nie mog³yœmy go zjeœæ wobec tylu g³odnych). I tak z podnie-
sionymi nogami (ba³yœmy siê tych du¿ych i strasznych ryb, których by³o pó³ ³ódki)
przedosta³yœmy siê na drugi brzeg. Rybak by³ wdziêczny nawet za ten spleœnia³y
chleb. By³ póŸny ranek. Rozpyta³yœmy siê o drogê do stacji i teraz by³o do poko-
nania ju¿ tylko 12 km przez tajgê. By³o nam weso³o, œpiewa³yœmy sobie i œmia³y-
œmy siê, ¿e uda³o nam siê ich wykiwaæ. Odmówi³yœmy „Pod Twoj¹ obronê” i ru-
szy³yœmy w drogê. 

Dzisiaj, gdy to wspominam podziwiam nasz¹ odwagê. Oto dwie bardzo m³ode
dziewczyny w dzikiej, nieznanej tajdze, gdzie oprócz drapie¿nych zwierz¹t graso-
wa³y dwie bandy „z³oty z¹b” i „czarna kotka”. Wtenczas nie ba³yœmy siê niczego.
By³yœmy bardzo szczêœliwe, ¿e uda³o nam siê uciec z tej wyspy. Szczêœliwie dotar-
³yœmy na stacjê. Kiedy przyjecha³ poci¹g by³o takie oblê¿enie, ¿e trzeba by³o po-
zbyæ siê ambicji i pchaæ siê na chama, rozpychaj¹c wszystkich po drodze. Uda³o
nam siê. Przed wieczorem by³yœmy w Barnaule. Id¹c do domu mówi³yœmy, ¿e ma-
my takie odczucie, jakbyœmy wróci³y z Syberii do kraju. Ale to by³o tylko takie na-
sze gadanie. Jednak cieszy³yœmy siê bardzo.

Nied³ugo jednak trwa³a nasza radoœæ. Zachorowa³yœmy teraz naprawdê bar-
dzo ciê¿ko na straszn¹ malariê. By³o na przemian to strasznie gor¹co, to przejmu-
j¹co zimno. Jedno i drugie trudno by³o wytrzymaæ. Nie by³o mo¿na nigdzie dostaæ
chininy, tote¿ chorowa³yœmy bardzo ciê¿ko i d³ugo. Jako lekarstwo pi³am mocz
jednego zdrowego ch³opaka, byæ mo¿e dlatego prze¿y³am. Po chorobie by³yœmy
obie tak os³abione i wychudzone, ¿e wygl¹da³yœmy jak cienie. Rodzice wysprzeda-
wali ju¿ ostatnie rzeczy z domu, a¿eby kupiæ coœ lepszego i nas od¿ywiæ. Pamiê-
tam, ¿e bardzo mi smakowa³y surowe buraczki, które ktoœ posadzi³ w ogródku
pod barakiem. By³yœmy wtedy bardzo m³ode, wiêc doœæ szybko powróci³yœmy do
zdrowia. Tymczasem nasi wspó³pracownicy z tajgi te¿ wrócili do miasta i wszyscy
zachorowali na malariê. Wielu z nich poumiera³o, wielu le¿a³o w szpitalach. Tylko
naczelnik nie zachorowa³, bo on nie pi³ wody z rzeki, chodzi³ w kombinezonie
i w masce.
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Dalsze codzienne ¿ycie
Mija³y dni, tygodnie, wci¹¿ praca i praca… Gdy doczeka³yœmy siê wolnego dnia, sz³y-

œmy na bazar po „siemieczki” (ziarna s³onecznika), których nigdy nie brakowa³o, a po-
tem nad Ob. Tam by³o cudownie. Nikt nam nie przeszkadza³, mog³yœmy œpiewaæ, mo-
dliæ siê, a przede wszystkim snuæ marzenia o powrocie… By³o tam cicho, tylko szumia-
³a rzeka i gwizda³y parostatki. Ale dzieñ szybko siê skoñczy³ i trzeba by³o wracaæ do
smutnej rzeczywistoœci.

Ju¿ nie pamiêtam, który to by³ rok i znowu¿ coœ siê zaczê³o dziaæ. Powsta³ Zwi¹zek
Patriotów Polskich w ZSRR. Znowu otworzyli polsk¹ ambasadê. By³a inna od poprzed-
niej, ale mogliœmy siê tam zwracaæ z ró¿nymi problemami. Zorganizowano znowu pol-
sk¹ szko³ê. Wywiezieni w tajgê Polacy ró¿nymi sposobami uciekali z powrotem do mia-
sta, gdy¿ by³o tam bardzo ciê¿ko. Wielu z nich pozosta³o w tajdze na zawsze… Znów
zaistnia³a jakaœ iskierka nadziei, tylko czy wytrzymamy i kiedy to nast¹pi? Zaczê³a siê
mobilizacja do polskiego wojska, do Koœciuszkowców. Sz³y te¿ dziewczyny, bardzo im
zazdroœci³yœmy, ale nas nie wziêli. By³yœmy im tam potrzebne.
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I œmieræ mo¿e byæ piêkna
I znowu mieliœmy smutne prze¿ycie. Ciê¿ko zachorowa³ ojciec kole¿anki Ani. Ko-

chany nasz pan Michniewicz, który przez wszystkie lata karmi³ nas rybami. Po trzech
dniach umiera³. Ale jaka to by³a œmieræ! Widzia³am tam na Syberii wielu umieraj¹cych,
ale to by³ chyba cz³owiek œwiêty… by³ do ostatniej chwili przytomny i spokojny. Wszyst-
kich nas zawo³a³: rodzinê i przyjació³. Mówi³, ¿e wkrótce umrze. Mówi³: „wola Bo¿a, za
¿ycie Panu Bogu dziêkujê, a od œmierci siê nie wypraszam. Tu te¿ ziemia œwiêta przez
Niego stworzona”. Pob³ogos³awi³ nas i spokojnie zasn¹³ na wieki. A przecie¿ te¿ na
pewno pragn¹³ wróciæ do Ojczyzny, ujrzeæ swoj¹ rozproszon¹ rodzinê (trzech synów
i dwie córki nie by³y razem z nimi). A tak ³atwo godzi³ siê ze œmierci¹. To niespotykane!
Po trzech tygodniach zmar³a jego ¿ona- matka kole¿anki. Smutno nam by³o, ale trzeba
by³o ¿yæ dalej.

Rok 1944
By³ ju¿ chyba rok 1944. Zosta³y wyswobodzone nasze rodzinne strony. Mo¿na by-

³o pisaæ listy i to by³a nasza najwiêksza radoœæ. Pisaliœmy do wszystkich krewnych i zna-
jomych, których mieliœmy adresy. Oni te¿ do nas pisali. Jedna znajoma przys³a³a nam na-
wet Cudowne Medaliki. Od tego czasu zawsze nosi³am medalik, bez niego ba³am siê
wyjœæ z domu, to mi zosta³o do dziœ.

Pamiêtam letnie ciep³e wieczory i ksiê¿ycowe noce – tak by³y jasne, ¿e bez trudu
mo¿na by³o czytaæ. Zbieraliœmy siê wspólnie pod barakiem i snuliœmy marzenia o po-
wrocie.. Ojciec mi kupi³, a w³aœciwie zapracowa³, bo ca³y tydzieñ kopa³ ziemiê w ogro-
dzie za gitarê. Nauczy³am siê trochê graæ i to by³a moja najmilsza rozrywka.

Piêkne lato jednak prêdko siê skoñczy³o i nadszed³ znów paŸdziernik, a wraz z nim
przymrozki, opady, a to deszczu, a to œniegu i na dachach by³o nam nieprzyjemnie i nie-
bezpiecznie. Wkrótce przysz³y jak zwykle wielkie mrozy i obfite opady œniegu. Œnieg
czêsto zasypywa³ nasze baraki, nieraz nie mogliœmy wydostaæ siê do pracy. By³y specjal-
ne brygady do odœnie¿ania domów i baraków, i trzeba by³o czekaæ a¿ odkopi¹ drzwi.
Dobrze, ¿e mieliœmy œwiat³o elektryczne, a tak by³oby jak w tunelu, gdy¿ okna te¿ by³y
zasypane. Kolejne Bo¿e Narodzenie na obczyŸnie prze¿yliœmy bardzo skromnie, z wiel-
k¹ têsknot¹ za swoimi rodzinnymi stronami. Tutaj na Syberii Rosjanie bardziej œwiêtuj¹
Nowy Rok. Tego dnia, który by³ wolny od pracy wybra³yœmy siê do centrum miasta,
aby obejrzeæ choinkê. Olbrzymi plac by³ odœnie¿ony, woko³o wysokie œciany ze œniegu
(wygl¹da³ jak wielkie igloo, tylko bez dachu). Na œrodku tej sali sta³a potê¿na choinka
obsypana œniegiem i oœwietlona wieloma kolorowymi ¿arówkami. Wygl¹da³a imponu-
j¹co. Zima wci¹¿ pokazywa³a swoje pazury, lecz my musia³yœmy dalej pracowaæ na da-
chach. 

Osiemnaste urodziny
Zbli¿a³ siê ju¿ luty 1945 roku. W œwiêto Matki Bo¿ej Gromnicznej wypada³y moje

osiemnaste urodziny. Chcia³am w jakiœ sposób uczciæ ten dzieñ wejœcia w doros³oœæ,
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chocia¿ doros³am praktycznie od kiedy zaczê³am tutaj pracowaæ. Tego wieczoru pra-
gnê³am zaprosiæ moje przyjació³ki: Loniê G³odówn¹ i Aniê Michniewicz oraz kole¿anki
z pracy i polsk¹ m³odzie¿, z któr¹ utrzymywaliœmy kontakty. Jednak Mamusia nie chcia-
³a siê na to zgodziæ, mówi¹c, ¿e trwa wojna, a my w niewoli, wiêc nie wypada siê bawiæ.
Wstawi³a siê za mn¹ moja siostra Janka i w koñcu siê zgodzi³a. Wszyscy zaproszeni go-
œcie przyszli odœwiêtnie ubrani tzn. w najlepszych z posiadanych ubrañ. Kolacja by³a
oczywiœcie bardzo skromna (niektórzy przynieœli ze sob¹ coœ do jedzenia). Jednak dla
nas wa¿niejsze by³o, ¿e mo¿emy wspólnie poœpiewaæ i zabawiæ siê w ró¿ne gry i zaba-
wy towarzyskie, dawniej m³odzie¿ umia³a siê wspaniale bawiæ. W koñcu do naszych za-
baw przy³¹czy³a siê Mamusia. PóŸniej stwierdzi³a, ¿e dawno siê tak nie uœmia³a, a¿ do
³ez. Ten wieczór by³ dla mnie wyj¹tkowy, magiczny i zawsze mile go wspominam.

W pracy dowiadywaliœmy siê o przesuwaniu siê frontu walk na zachód. Bardzo ucie-
szy³a nas wiadomoœæ o wyzwoleniu naszej stolicy Warszawy. Przez ca³y czas naszej pra-
cy by³ obowi¹zek w przerwie w pracy czytaæ na g³os „wojennuju swodku” (wojenne
komunikaty). I to najczêœciej ja musia³am je czytaæ, bo dobrze i wyraŸnie umia³am czy-
taæ po rosyjsku. Niestety, nie rozumia³am nic z tego, co czyta³am, gdy¿ ca³¹ uwagê sku-
pia³am na dok³adnym czytaniu.

Nareszcie doczekaliœmy siê koñca wojny. Tak dobrze to pamiêtam, jakby to by³o
wczoraj. Sz³yœmy wczesnym rankiem do pracy, a tu ludzie jakby powariowali: krzycz¹,
skacz¹, ca³uj¹ siê i uœciskaj¹. Koniec wojny! Zwyciêstwo! Wszêdzie radoœæ przeogrom-
na. Nie pracowaliœmy tego dnia, szliœmy ca³¹ parad¹ na miting. Kazali nam nawet nieœæ
portret Stalina, ale uda³o nam siê jakoœ wykrêciæ. Zobowi¹zali nas, by nieœæ go z powro-
tem, ale zwia³yœmy wczeœniej i podobno ten portret sta³ samotnie na placu przez dwie
godziny. Mia³yœmy trochê przykroœci, ale nic nam nie zrobili.

Ale w naszym ¿yciu nic siê nie zmieni³o. Ta sama praca, te same godziny, tylko znie-
cierpliwienie ros³o. Ró¿ne plotki zatruwa³y nam ¿ycie. A to mówili, ¿e nie wyjad¹ do
Polski ci, którzy maj¹ krewnych za granic¹, a to, ¿e zostaniemy wszyscy, poniewa¿ przy-
jêliœmy obywatelstwo rosyjskie itp. Wtedy by³o najciê¿ej. Gor¹ce, krótkie lato szybko
minê³o i nasta³a jak zwykle surowa zima. W smutku minê³y œwiêta Bo¿ego Narodzenia
i Nowy Rok. Od braci nie mieliœmy ¿adnych wiadomoœci.

I nareszcie! 12 marca wczesnym rankiem wpad³ do naszego baraku chyba ktoœ
z ambasady i w korytarzu wyczytywa³ nazwiska tych, którzy mieli siê zg³osiæ po doku-
menty na wyjazd. Do dzisiaj pamiêtam ten g³os: Gaworkowa, Michniewicz, £otoczko,
Dawgielowa, Zo³otorewicz… Radoœæ nie do opisania. Oszaleliœmy z radoœci. Ca³owali-
œmy siê ze wszystkimi, p³akaliœmy, to znów œmialiœmy siê. Krzyczeliœmy z radoœci, a¿ ru-
scy zaczêli wygl¹daæ przez drzwi. Krzyczeliœmy na ca³y g³os „ujez¿ajem w Polszu” (wy-
je¿d¿amy do Polski). Zaczêli nam zazdroœciæ, bo oni ju¿ równie¿ mieli doœæ Sybiru.
I chcieli jak najprêdzej wróciæ do swoich stron. Tego dnia nie posz³yœmy ju¿ do pracy,
sz³yœmy do ambasady po dokumenty. Poinformowano nas, jak mamy za³atwiæ zwolnie-
nie z pracy. Nazajutrz posz³yœmy do kantoru. Naczelnik Czerepow ¿yczy³ nam wszyst-
kiego dobrego z ca³ego serca i kaza³ pisaæ z Polski. Przy okazji posz³yœmy naur¹gaæ kie-
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rownikowi: „Do swidania towariszcz Popow! Ucha swojego nie mo¿emy zobaczyæ, ale
Polskê zobaczymy”. By³ z³y, ale nic nam nie odpowiedzia³. Cieszy³yœmy siê bardzo, ale
mia³yœmy te¿ powód do smutku. Nasze dwie kole¿anki nie dosta³y dokumentów i mu-
sia³y dalej pracowaæ. P³aka³yœmy wszystkie razem, ¿al nam by³o zostawiaæ je w tym pie-
kle. One podobno nie jad³y i nie spa³y ze zmartwienia. Przyjecha³y nastêpnym transpor-
tem w maju. A my zaczêliœmy siê pakowaæ do wyjazdu, niestety niewiele rzeczy by³o do
zabrania. Najwa¿niejsze jednak by³o, ¿e wyje¿d¿amy.

Najd³u¿sza podró¿ do Ojczyzny
I tak 17 marca byliœmy za³adowani i transport ruszy³. Tego te¿ nie potrafiê opisaæ…

Usi³owaliœmy znowu zaœpiewaæ „ Kto siê w opiekê…”, ale nic nam nie wysz³o. Jedni
p³akali z radoœci, a drudzy z bólu, zostawiaj¹c na piaszczystym obcym cmentarzu swoich
najbli¿szych… Mróz by³ siarczysty, dochodzi³ do 50 stopni. W wagonach by³o zimno,
chocia¿ w ka¿dym by³ piec. Ale do zimna byliœmy ju¿ przyzwyczajeni i tym siê nie
przejmowaliœmy. Mieliœmy znowu podwójne nary i obieca³yœmy z kole¿ank¹ wyspaæ siê
na nich za wszystkie czasy. Dali nam na drogê suchy prowiant, którego przy wielkiej
oszczêdnoœci nie wystarczy³o nawet do po³owy drogi. Bardzo ma³o rubli mieliœmy ze
sob¹, a i kupiæ coœ do jedzenia nie by³o ³atwo. Jecha³o z nami du¿o ¯ydów, którzy mieli
pieni¹dze i wszystko po drodze wykupywali. Od po³owy drogi byliœmy ju¿ g³odni, ale ci,
którzy mieli trochê zapasów, dzielili siê z innymi. Jechaliœmy teraz inn¹ tras¹, przez
Kijów, Lwów, Zaleszczyki – gdzie by³a dawna granica. Mi³o nam by³o, gdy na stacjach
niektórzy kolejarze, a nawet ¿o³nierze w ruskich mundurach, mówili do nas po polsku.
Potem nasz transport zatrzyma³ siê we Lwowie. Kierownik poci¹gu powiedzia³, ¿e
bêdziemy tu staæ przez ca³¹ dobê. Cieszyliœmy siê bardzo, ¿e mamy okazjê i czas na
zwiedzenie miasta, o którym du¿o wiedzieliœmy ze szko³y – to by³o przecie¿ polskie
miasto. Byliœmy zachwyceni! Tak piêknego miasta w ¿yciu nie widzia³am! Mieszkañcy
Lwowa byli dla nas bardzo ¿yczliwi i niektórzy nawet p³akali, gdy siê dowiedzieli sk¹d
wracamy. Za darmo oddawali nam to, co sprzedawali na targu, choæ niewiele tego
mieli, przewa¿nie cebulê i jab³ka. Chodziliœmy po ca³ym mieœcie, szukaj¹c koœcio³ów.
Du¿o ich by³o, ale tylko jeden by³ otwarty. Ksi¹dz nas poinformowa³, ¿e prawie wszyscy
Polacy i ksiê¿a razem z nimi wyjechali do Polski. Nie mogliœmy ju¿ zajœæ do koœcio³a, bo
za pó³ godziny poci¹g mia³ ruszyæ. Trzeba by³o szybko wracaæ.

Zbli¿aliœmy siê ju¿ do obecnej granicy Polski. Skoñczy³a siê ¿a³oba mojego Ojca –
zgoli³ d³ug¹ brodê. Zaczêliœmy dekorowaæ nasze wagony bia³o – czerwonymi
chor¹giewkami i œwiêtymi obrazkami. Umieszczaliœmy ró¿ne napisy: „Bo¿e coœ
Polskê”, „Nie rzucim ziemi”, „Pod Tw¹ obronê”… Nawet ¯ydzi po¿yczali od nas œwiê-
te obrazki i dekorowali swoje wagony. No i nareszcie granica! Jakie to by³o wielkie
wzruszenie, gdy poci¹g stan¹³ (chyba to by³a ¯urawica) i us³yszeliœmy g³os dzwonów
koœcielnych… O ma³o nie powypadaliœmy z wagonów. P³akaliœmy ze wzruszenia. Tyle
d³ugich lat nie s³yszeliœmy bicia dzwonów. Jak byliœmy szczêœliwi nie da siê opisaæ… Tu
ju¿ jad¹c przez Polskê nie marnowaliœmy czasu na spanie i ch³onêliœmy ka¿dy widok, tak
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drogi naszym sercom. Dalej Przemyœl, Rzeszów, Tarnów. Bardzo by³o nam ¿al, ¿e Kra-
ków przeje¿d¿aliœmy noc¹ i widzieliœmy tylko oœwietlone w¹skie uliczki, ale i tak serca
zabi³y nam mocniej. Przyjechaliœmy do Opola. Tu ¯ydów prze³adowano oddzielnie
i podobno mieli ich odes³aæ do Izraela. Nas równie¿ przesadzono do innego poci¹gu.
Staliœmy tam trzy doby. Mieszkañcy patrzyli na nas ze zdziwieniem, byliœmy Ÿle ubrani,
brudni i wynêdzniali, ale nie dbaliœmy o to. Pierwsze kroki w tym mieœcie skierowaliœmy
do koœcio³a, a¿eby jak najprêdzej podziêkowaæ Bogu za powrót do kraju (do dzisiaj pa-
miêtam, ¿e by³ on pod wezwaniem œwiêtych Piotra i Paw³a). Zwiedzaliœmy równie¿ i to
miasto. Byliœmy bardzo zdziwieni, ¿e wszystkie sklepy by³y dobrze zaopatrzone. Upew-
nialiœmy siê w ka¿dym sklepie, czy mo¿na coœ kupiæ bez kartek. Choæ nie mieliœmy ani
jednego grosza, trudno nam by³o uwierzyæ, czuliœmy siê jak w cudownym œnie. Tam
w Barnaule, gdy wyje¿d¿aliœmy by³ mróz, g³êbokie dwumetrowe zaspy œniegu, tu by³o
ciep³o i kwit³y drzewa. Nie znaliœmy wówczas nazw tych kwiatów, a by³y to magnolie
i forsycje. Ale sen musia³ siê skoñczyæ i trzeba by³o ruszyæ dalej w nieznane. Skierowali
nasz poci¹g do Gniezna. Cieszyliœmy siê bardzo, bo dobrze znaliœmy to miasto z histo-
rii i geografii. Nie pamiêtam dok³adnie, ale to chyba by³o w Kluczborku, zmienili wy-
wieszki na naszych wagonach i napisali: Krosno nad Odr¹. Kolejarze mówili nam, ¿e za-
wioz¹ nas na drug¹ Syberiê. Niewiele siê omylili, by³o to miasto nam obce, strasznie roz-
bite. Ale to nic, najwa¿niejsze, ¿e byliœmy w Polsce.

Pierwsze Œwiêta Wielkanocne w OjczyŸnie
A by³ to Wielki Tydzieñ przed Wielkanoc¹. Chodziliœmy do koœcio³a, ale nie

mogliœmy siê jakoœ modliæ. Widocznie trzeba by³o wyp³akaæ przed tabernakulum ca³¹
têsknotê d³ugich lat tu³aczki, i ból, i szczêœcie powrotu … Poszliœmy na rezurekcjê.
Ksi¹dz ca³e kazanie mówi³ na nasz temat, nawet przesadnie siê nad nami litowa³. P³akali
wszyscy. Ksi¹dz zachêca³ parafian, aby poszli do naszego transportu, który wci¹¿ sta³
nieroz³adowany i podzielili siê z nami œwiêconk¹. No i zaczê³a siê procesja z
udekorowanymi koszyczkami. By³ to wzruszaj¹cy odruch, ale zarazem czuliœmy siê
bardzo upokorzeni. Oto przyszli ludzie piêknie ubrani, najedzeni, mieszkaj¹cy we
w³asnych domach, a my jak najgorsi nêdzarze, g³odni i brudni, œciœniêci w wagonach.
Nie zapomnê tego nigdy. Na ka¿de wspomnienie ³zy same p³yn¹ z oczu. Ju¿ przesz³y
42 lata od tamtych chwil, a w ka¿de Œwiêto Wielkanocne, przy obficie zastawionym
stole, wspominam tamte dni, gdy by³am obdarta, prawie bosa i bardzo, bardzo g³odna.

Potem rozmieœciliœmy siê jakoœ po Polsce. Têskno nam by³o wprawdzie wci¹¿ za
w³asn¹ chat¹ w naszych rodzinnych stronach, ale i tu jest nasza Ojczyzna, przede
wszystkim nasze koœcio³y, w których czujemy siê wszyscy jak dzieci jednej Matki.

Wojenne losy brata Olka
Ale to jeszcze nie koniec naszych prze¿yæ zwi¹zanych z Syberi¹. Zaczêliœmy otrzy-

mywaæ listy od naszych braci i dowiedzieliœmy siê, jak¹ gehennê prze¿y³ m³odszy brat
Olek, ten który uciek³ z Syberii. Granicê uda³o siê mu przekroczyæ szczêœliwie, ale tam
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na po³udniu bardzo chorowa³ na wszystkie choroby tropikalne. W wojsku gen. Ander-
sa spotka³ siê ze starszym bratem Alfonsem i przez jakiœ czas byli razem. Potem go wziê-
li do szturmowej kompanii i tam z komandosami przechodzi³ nieludzkie æwiczenia.
Walczy³ na ró¿nych polach bitwy i w koñcu znalaz³ siê we W³oszech pod Monte Cassi-
no. W przeddzieñ zwyciêstwa zosta³ ciê¿ko ranny. Le¿a³ 11 godzin bez opatrunku, ca-
³y by³ przekrwawiony i zgangrenowany. Odnaleziono go na polu bitwy i zabrano do
brytyjskiego ambulansu. Po opatrunku zosta³ przewieziony do Anglii, gdzie cztery i pó³
roku leczono go z ran. Przeszed³ wiele operacji. Pisa³ do nas bardzo serdeczne listy.
Swoje ¿ycie cudownie ocalone zawdziêcza³ Bogu i swojej Matce, która ¿egnaj¹c go na
Syberii da³a mu cudowny medalik i ksi¹¿eczkê do nabo¿eñstwa, któr¹ zawsze mia³ przy
sobie. Kiedy zosta³ ranny, mia³ j¹ w kieszeni. Podobno by³a tak zakrwawiona, ¿e nie
sposób by³o z niej czytaæ. Zawsze siê z niej modli³ i czu³, ¿e Matka wci¹¿ siê za niego mo-
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dli. Le¿¹c w szpitalach zawsze œni³ o niej i podobno niczego bardziej nie pragn¹³, tylko
¿eby jeszcze raz w ¿yciu zobaczyæ Matkê… Nie by³o mu to dane. Gdy po raz pierwszy
przyjecha³ do Polski, Matka ju¿ nie ¿y³a. By³ tym bardzo przygnêbiony. Kiedy sta³ nad
Jej grobem, by³ jak skamienia³y. Nie móg³ mówiæ ani p³akaæ… By³ to tylko cieñ dawne-
go Olka. Nie mia³ zdrowia, wci¹¿ mu siê psu³a koœæ biodrowa, bo by³a ona bardzo
uszkodzona, gdy¿ ca³a seria z karabinu maszynowego przeszy³a to miejsce. Resztê wy-
pe³nia³ pas z mikrogumy, bez którego nie móg³ chodziæ. 

Do koñca ¿ycia mieszka³ w Anglii, o¿eni³ siê z Angielk¹ i mia³ dwoje dzieci. Odwie-
dzi³ nas kilka razy. Przeszed³ wiele operacji, w koñcu zachorowa³ powa¿nie na serce
i po operacji w Londynie zmar³. Przys³ano nam taki oto nekrolog, który by³ zamieszczo-
ny w polskiej gazecie w Anglii: 

Œ + P Aleksander £otoczko, zes³aniec Syberii, ¿o³nierz 18 lwowskiego batalionu
strzelców, inwalida wojenny ciê¿ko ranny w bitwie o Monte Cassino, odznaczony
Krzy¿em Walecznych i innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi, urodzony 2. 02.
1923 r. w maj¹tku Dobrawola gm. £uczaj pow. Postawy woj. Wileñskie, zmar³ po
ciê¿kiej operacji serca w Londynie i zosta³ pochowany na cmentarzu w Torquay.
„Œpij kolego w ciemnym grobie, niech siê Polska przyœni Tobie” 
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Ten nekrolog, kilka przys³anych zdjêæ z pogrzebu i to wszystko, oprócz naszej pa-
miêci i do dziœ nieukojonego ¿alu straconych lat, zdrowia i rozproszonej rodziny.

Zamiast zakoñczenia
Wêdruj¹c z Krosna przez Zielon¹ Górê rodzina mojej Mamy trafi³a na
nowotomysk¹ ziemiê i osiedli³a siê na poniemieckim gospodarstwie we wsi
Jastrzêbsko Stare. Zaczynali gospodarowaæ prawie od zera. Siostra Mamy
Janina w 1947 roku wysz³a za m¹¿, a Mama rok póŸniej – obie za
„ch³opaków z Kresów”. Siostra wraz z mê¿em i rodzicami wyprowadzi³a siê
na gospodarstwo do Paproci, a Mama do mê¿a mieszkaj¹cego dwa domy
dalej. 
Obie - wraz z mê¿ami - musia³y przez wiêkszoœæ swojego ¿ycia bardzo
ciê¿ko pracowaæ na roli – na ziemi s³abej i piaszczystej, aby swoim dzieciom
zapewniæ lepsze ¿ycie. Dziêki ich pracy i staraniom nie byliœmy nigdy g³odni
i bosi. Dali nam wielki skarb - wykszta³cenie i dobre wychowanie, za co
jesteœmy Im bardzo wdziêczni. Moja Mama zmar³a w 2008 roku, a jej siostra
rok póŸniej.
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Fot. archiwum rodzinne Teresy Dziewia³towskiej - Gintowt

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI  

49Tam, w A³tajskim kraju...

Mama (z prawejj) z siostr¹ Janin¹ przy wielkanocnym stole – po roku 2000.

KRAJ MOJEJ MATKI

Tam za niejedn¹ rzek¹,
Za lasami, polami gdzieœ,
Za wschodni¹ rubie¿¹ daleko,
By³a mej Matki rodzinna wieœ.

B³ogie lata dzieciñstwa tam spêdzi³a,
Najpiêkniejsze sny w niej œni³a.
Lasy wysokie, piêkne, zielone,
A na ³¹kach kwiaty czarowne.

W czas wojenny ze snu wyrwani,
Na Sybir daleki wywiezieni,
Niewolê umilali wspomnieniami,
Swojej piêknej rodzinnej ziemi.

Swoj¹ kresow¹ wieœ na zawsze 
po¿egna³a

I nigdy do niej ju¿ nie wróci³a.
Na Ziemie Zachodnie dola j¹ 

przygna³a,
Lecz Jej sercu ta rodzinna ziemia 

zawsze by³a mi³a.
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Wszystko dla Boga i Polonii.
50 lat œwiêceñ kap³añskich ks. Jana Sobieraja

Brazylia - pi¹ty co do wielkoœci kraj œwiata - zajmuje niemal po³owê obszaru Ameryki
Po³udniowej. To kraj ogromnych odleg³oœci - z pó³nocy na po³udnie mierzy 4320 km,
ze wschodu na zachód jeszcze wiêcej, a linia brzegowa wynosi 7400 km.

Brazylia kojarzy siê z wiecznie zielonym lasem tropikalnym w dorzeczu Amazonki.
Dziêki nieprzebranej puszczy zajmuje pierwsze miejsce na œwiecie pod wzglêdem liczby
wystêpuj¹cych tu gatunków roœlin (55 tys.), ryb s³odkowodnych (3 tys.) i ssaków
(ponad 520). Pomimo swoich wielkich bogactw naturalnych jest jednym z najbardziej
zad³u¿onych pañstw œwiata. 

Brazylia to równie¿ ogarniête szalon¹, karnawa³ow¹ zabaw¹ Rio de Janeiro oraz
znane na ca³ym œwiecie pla¿e Copacabana i Ipanema. Oprócz karnawa³u i ognistej
samby Brazylia kojarzy siê te¿ z olbrzymi¹ figur¹ Chrystusa Zbawiciela, z ruinami
jezuickiej misji wpisanej na listê UNESCO, czy s³yn¹c¹ z wydobywania diamentów
Diamantin¹. Jest jeszcze Ouro Preto ze sklepikami sprzedaj¹cymi wyroby z kruszcu,
nazywane Z³otym Miastem, gdy¿ nawet niewolnicy chodzili tu w szatach wyszywanych
z³otem.

Trudno nie wspomnieæ te¿ o biedzie dotkliwie doœwiadczaj¹cej mieszkañców
Brazylii. Pomimo rozlicznych trudnoœci niezmiennie pozostaj¹ oni narodem kochaj¹cym
nie tylko karnawa³, ale ca³ym sercem pi³kê no¿n¹. Brazylijskie stadiony pi³karskie -
wszystkie razem - mog¹ pomieœciæ 4 miliony kibiców. 

Listê obrazów i wyobra¿eñ zwi¹zanych z ziemi¹ po³o¿on¹ pod Krzy¿em Po³udnia
mo¿na by mno¿yæ, ale warto przywo³aæ jeszcze jedno choæby skojarzenie.
Mieszkañcom Nowego Tomyœla i okolic Brazylia, chyba przede wszystkim kojarzy siê z
pochodz¹cym z Wytomyœla, naszym rodakiem, proboszczem i duszpasterzem Polonii
brazylijskiej, ksiêdzem Janem Sobierajem.

Z Wytomyœla do Rio de Janeiro
Ksi¹dz Jan Sobieraj urodzi³ siê 21 marca 1933 roku w Wytomyœlu. Ochrzczony

zosta³ w miejscowej parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a. W Wytomyœlu, wraz z rodzin¹,
szczêœliwie przetrwa³ wojnê, a po wyzwoleniu rozpocz¹³ naukê w szkole podstawowej.
Kontynuowa³ j¹ w Nowym Tomyœlu. 
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W 1949 roku wst¹pi³ do Ni¿szego Seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii Zagranicznej w Ziêbicach. Po zamkniêciu w 1952 roku seminarium przez w³a-
dze pañstwowe, rozpocz¹³ nowicjat w Bydgoszczy. W 1956 roku ukoñczy³ w tym
Zgromadzeniu studia filozoficzne i teologiczne. Œwiêcenia kap³añskie z r¹k ks. abpa An-
toniego Baraniaka otrzyma³ w czerwcu 1962 roku w Katedrze Poznañskiej. 

Charyzmatem Zgromadzenia Chrystusowców, które za³o¿y³ w 1932 roku kardy-
na³ August Hlond, Prymas Polski, jest praca wœród emigracji polskiej. Po II wojnie œwia-
towej wyjazdy do pracy duszpasterskiej wœród Polonii by³y bardzo utrudnione. Kap³a-
ni mieli wielkie problemy z uzyskaniem paszportu, ale mimo to podejmowali swoj¹ po-
s³ugê duszpastersk¹ wœród emigracji. Ksi¹dz Jan czeka³ na paszport i wizê cztery lata,
pracuj¹c w tym czasie w parafiach prowadzonych przez Towarzystwo Chrystusowe na
Pomorzu Zachodnim. Na pocz¹tku 1966 roku otrzyma³ paszport i prawo sta³ego po-
bytu w Brazylii. Podró¿ do Brazylii rozpocz¹³ poci¹giem, którym dotar³ do Rzymu, a na-
stêpnie z Rzymu do Neapolu, gdzie wsiad³ na p³yn¹cy do Brazylii w³oski statek. 5 wrze-
œnia znalaz³ siê w Rio de Janeiro. Wówczas nawet przez myœl mu nie przesz³o, ¿e po 33
latach pobytu w Brazylii powróci do Rio jako proboszcz polskiej parafii pw. Matki Bo-
skiej Jasnogórskiej, w której do dziœ pe³ni pos³ugê duszpastersk¹.

Dzia³alnoœæ ks. Jana Sobieraja w Brazylii
Brazylijski ¿yciorys ks. Jana pokazuje duszpasterza ca³ym sercem oddanego swoim

parafianom, zarówno Polakom, jak i Brazylijczykom. Budowniczego koœcio³ów oraz
mostów miêdzy Ewangeli¹ a œwiatem wspó³czesnym. 

Od 1966 do 1970 roku pracowa³ w Guarani das Missoes RS jako wikariusz. Na-
stêpnie zosta³ przeniesiony do Mendes RJ, gdzie pe³ni³ funkcjê kapelana Braci Mary-
stów, proboszcza parafii pw. Krzy¿a Œwiêtego, a tak¿e kontynuowa³ rozpoczêt¹ wcze-
œniej budowê koœcio³a parafialnego. W 1971 roku zosta³ mianowany ekonomem pro-
wincji Towarzystwa Chrystusowego. Podczas jego kadencji zosta³ wybudowany dom
prowincjalny w Kurytybie. W latach 1974 – 1980 by³ proboszczem parafii pw. Dobre-
go Jezusa w Campo Largo PR. Dziêki staraniom ks. Jana zakupione zosta³y tereny obok
koœcio³a parafialnego i wybudowane 3 koœcio³y filialne. W styczniu 1981 roku zosta³
mianowany proboszczem parafii pw. œw. Piotra i Paw³a w Kurytybie. Zakupi³ – po³o¿o-
ne obok istniej¹cego wówczas drewnianego koœcio³a – dzia³ki pod budowê nowej œwi¹-
tyni, która trwa³a prawie 5 lat. 2 lipca 1989 roku ks. abp Pedro Fedalto, Metropolita
Kurytyby, poœwiêci³ nowobudowan¹ œwi¹tyniê. W tym samym czasie ks. Jan Sobieraj
kontynuowa³ budowê plebanii przy koœciele pw. œw. Jana Bosko, gdzie po roku powsta-
³a nowa parafia. Pocz¹wszy od 1992 roku, przez cztery lata prowadzi³ jako proboszcz
parafiê w Virmond PR. Tu przyczyni³ siê do zbudowania 4 koœcio³ów filialnych. Zas³u-
g¹ ks. Jana jest sprowadzenie do koœcio³a parafialnego obrazu Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej, poœwiêconego w GnieŸnie przez Jana Paw³a II specjalnie dla Polonii w Ame-
ryce Po³udniowej. Przez 3 lata uczy³ jêzyka polskiego w szkole. W latach 1995 – 1997
na Uniwersytecie Parañskim w Kurytybie odby³ kurs podyplomowy w ramach studiów
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z kultury i jêzyka polskiego. W styczniu 1999 roku zosta³ proboszczem Polskiej Parafii
Personalnej w Rio de Janeiro.

Brazylijska opowieœæ o Polonii
W roku 2003 nowotomyski „Tygodnik Nasz Dzieñ po Dniu” opublikowa³ cykl ar-

tyku³ów autorstwa ks. Jana Sobieraja, które otrzymywa³ w formie listów adresowanych
do czytelników. Publikacja tych listów by³a owocem rocznej wspó³pracy ksiêdza z re-
daktorem Miros³awem Koz³owskim, który zgodzi³ siê na udostêpnienie zebranych ma-
teria³ów i opublikowanie ich specjalnie dla czytelników „Przegl¹du Nowotomyskiego”. 

W tym roku przypada z³oty jubileusz œwiêceñ kap³añskich ks. Jana, jest wiêc
znakomita okazja, aby przypomnieæ nie tylko sylwetkê pochodz¹cego z Wyto-
myœla duchownego, ale równie¿ jego opowieœci o Brazylii, brazylijskiej Polonii
i ludziach spod Krzy¿a Po³udnia. Ks. Jan sam dokona³ wyboru tematów i proble-
matyki, któr¹ chcia³ przybli¿yæ swoim rodakom w ojczyŸnie. Przypomniane po-
ni¿ej publikacje nie maj¹ charakteru dokumentu, stanowi¹ jednak cenne œwia-
dectwo pracy i ¿ycia wielu pokoleñ Polaków, których los zaprowadzi³ a¿ do
Ameryki Po³udniowej. Polaków, którzy nigdy nie zaparli siê swojego pochodze-
nia i przez ca³e pokolenia czuwaj¹ nad to¿samoœci¹ swych rodzin, staraj¹c siê
przynieœæ chlubê ukochanej Polsce. 
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Historia uchodŸstwa polskiego w Brazylii
Polaków mo¿na spotkaæ na wszystkich kontynentach œwiata. Uciekali przed

represjami lub wyje¿d¿ali „za chlebem“. Ci zamo¿niejsi trafiali do Ameryki
Pó³nocnej, biedniejsi do Ameryki Po³udniowej, a wiêc i do Brazylii. Zwykle
osiedlali siê z dala od miast, w tak zwanym Interiorze. 

Do pionierów polskiej emigracji nale¿¹ z pewnoœci¹ podró¿nicy, badacze
ró¿nych specjalnoœci, dziennikarze - jednym s³owem ludzie szukaj¹cy przygód
lub po prostu lepszych warunków ¿ycia. Ten rodzaj emigracji mia³ charakter
indywidualny i tym samym by³ ma³o liczny. Pierwsza wzmianka o Polaku na
ziemiach brazylijskich pochodzi z 1500 roku.

Nastêpne informacje dotycz¹ce Polaków pojawiaj¹cych siê w Brazylii,
pochodz¹ z pierwszej po³owy XVII wieku. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
Krzysztof Arciszewski, przyby³y tu w 1629 roku. Spisa³ on swoje obserwacje
dotycz¹ce plemion indiañskich. Odznacza³ siê du¿¹ wra¿liwoœci¹ wobec ludnoœci
tubylczej, wprowadza³ nowoœci w rolnictwie i hodowli byd³a. W historii
emigracji zapisali siê te¿ polscy in¿ynierowie, którzy budowali koleje, porty,
mosty, byli wyk³adowcami na wy¿szych uczelniach. Wnieœli oni du¿y wk³ad w
rozwój tego kraju. W dowód uznania, miasto przez które przebiega linia
kolejowa budowana przez in¿ynierów Aleksandra Brodowskiego i Ernesta
Malinowskiego nosi nazwê - Brodosque. Inny polski in¿ynier, architekt, uczestnik
powstania listopadowego, Andrzej Przewodowski zosta³ odznaczony orderem
„Ordem de Cristo“. Syn Andrzeja, kapitan brazylijskiej marynarki, dowódca
flotylli stacjonuj¹cej na rzece Urugwaj, wyró¿ni³ siê zas³ugami bojowymi w
wojnie z Paragwajem (1874). Jego ostre wyst¹pienie w obronie honoru Brazylii,
niemal¿e sta³o siê przyczyn¹ wojny z Argentyn¹. Wydarzenie to spowodowa³o
z jednej strony koniecznoœæ jego odejœcia z armii, z drugiej - szacunek i podziw
mieszkañców miasta Itaqui w stanie Rio Grande do Sul, w pobli¿u którego mia³o
miejsce zajœcie. Wyrazem tego szacunku sta³o siê nazwanie w 1883 r. jego
imieniem - Teatro Przewodowski - pierwszego teatru w tym mieœcie. 

Wœród du¿ej liczby uciekinierów politycznych, z kolei, warto wspomnieæ
Floriana Rozwadowskiego, przyby³ego do Brazylii w roku 1850. Rozwadowski
uwa¿any jest za inicjatora sprowadzenia tu emigrantów polskich,
represjonowanych i przeœladowanych przez zaborców. Nale¿a³oby przywo³aæ
tak¿e Floriana ¯urowskiego, przyby³ego w roku 1857, pierwszego Polaka,
który otrzyma³ tytu³ obywatela Brazylii, a na koniec „ojca emigracji polskiej“
Edmunda Woœ - Saporskiego, przyby³ego do Brazylii w 1867 roku, w obawie
przed przymusowym wcieleniem do pruskiej armii. 

Wiek XIX by³ okresem najwiêkszego nap³ywu Polaków do Brazylii. I tak
pierwsze dwie grupy sk³adaj¹ce siê z kilku rodzin, przyby³y do Brazylii w roku
1869 i osiedli³y siê w stanie Santa Catarina. Masowa emigracja zarobkowa
przypad³a na II po³owê XIX wieku. Emigranci polscy kolonizowali tereny
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po³udniowych stanów Brazylii, a tylko nieliczni zatrzymywali siê w miastach.
W³adze brazylijskie czyni³y wszystko, aby sprowadzaæ jak najwiêcej emigrantów
z Europy i w ten sposób zagospodarowaæ niezamieszka³e tereny w po³udniowej
czêœci kraju. Ponadto w roku 1888 zosta³o zniesione niewolnictwo i odczuwano
dotkliwy brak r¹k do pracy na plantacjach. Polska by³a wówczas pod zaborami,
tak wiêc trudna sytuacja w kraju ojczystym sprzyja³a podejmowaniu decyzji o
emigracji. 

Najwiêksze nasilenie wychodŸstwa polskiego przypada na lata 1890 - 1905.
By³ to okres tzw. „gor¹czki brazylijskiej“. Wybuch I wojny œwiatowej w 1914
roku wp³yn¹³ hamuj¹co na ruch emigracyjny z Polski do Brazylii, który zacz¹³
ponownie wzrastaæ od 1919 roku do rozpoczêcia II wojny œwiatowej. W tym
czasie Brazylia przechodzi³a kryzys i rz¹d brazylijski, pragn¹c zapewniæ swoim
obywatelom oraz emigrantom ju¿ zamieszka³ym w Brazylii, pracê i chleb,
ograniczy³ w 1934 roku udzielanie zgód na osiedlanie siê nowych przybyszy. 

Z chwil¹ wybuchu II wojny œwiatowej i w trakcie dzia³añ wojennych
przyje¿d¿ali do Brazylii uchodŸcy polscy, szukaj¹cy w tym kraju schronienia. Tê
grupê stanowili oficerowie i ¿o³nierze Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie oraz
tu³acze wojenni, m. in. artyœci: aktor Zbigniew Ziembiñski (obecnie uznany za
ojca wspó³czesnego teatru brazylijskiego), poeta Julian Tuwim, pianista
Aleksander Sienkiewicz i wielu innych. 

Rio de Janeiro
1. Zaproszenie

Kto przyje¿d¿a do Brazylii, to zawsze i obowi¹zkowo odwiedza Rio de
Janeiro. Byæ w Brazylii i nie zobaczyæ Rio de Janeiro, to tak, jak byæ w Rzymie i
nie zobaczyæ Papie¿a. W³aœciwie nale¿a³oby dziœ powiedzieæ i nie zobaczyæ
Watykanu, bo Papie¿ czêsto pielgrzymuje.

Rio de Janeiro do roku 1960 by³o stolic¹ Brazylii. Miasto liczy dziœ ok. 6
milionów mieszkañców, a ca³a metropolia riowska, czyli obszar miejski
Wielkiego Rio, liczy ok. 11 milionów mieszkañców. Doœæ czêsto pojawiaj¹ siê tu
nasi rodacy-turyœci z ca³ego œwiata, jak równie¿ z Wytomyœla, Nowego Tomyœla,
Poznania i innych miejscowoœci. Gdyby ktoœ z czytelników wybiera³ siê do
Brazylii i pewnego dnia pojawi³ siê w Rio de Janeiro, to proszê nie zapomnieæ
zawitaæ równie¿ do polskiego koœcio³a i polskiej parafii pw. Matki Boskiej
Jasnogórskiej, przy ulicy Marques de Abrantes 215, w dzielnicy Flamengo.

2. Cudowne Miasto
Rio de Janeiro - uznane za najpiêkniejsze miasto œwiata - nazywane jest

„Cidade Maravilhosa“, co oznacza „ Cudowne Miasto“. Le¿y nad zatok¹
Guanabara, pomiêdzy oceanem, a wzgórzami. Miasto jest w³aœciwie zbudowane
wokó³ Parku Narodowego da Tijuca. Jest to chyba jedyne miasto w œwiecie, któ-
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Z „ Cudownym Miastem“ Rio de Janeiro ks. Jan zwi¹za³ swe kap³añskie ¿ycie

I Komunia œw. dzieci przy szkó³ce œw. Antoniego (na terenie parafii Dobrego Pasterza 
w Campo Largo) – 1977 r.



re w swoim centrum posiada puszczê. Puszczê tê otaczaj¹ dzielnice miasta
z piêknymi pla¿ami min: Copacabana i Ipanema. 

W Parku Narodowym znajduj¹ siê dwa wzgórza: Corcovado z monumen-
talnym posagiem Chrystusa Odkupiciela oraz „G³owa Cukru”. Oba punkty tu-
rystyczne dostarczaj¹ niezapomnianych wra¿eñ, dziêki wspania³ej panoramie
miasta, zatoki Guanabara i oceanu. 

3. Dzieñ ¯o³nierza Polskiego 
Szczególnie uroczyœcie obchodzony jest Dzieñ ¯o³nierza Polskiego. Mam

wra¿enie, ¿e poza Polsk¹, uroczystoœæ Dnia ¯o³nierza Polskiego obchodzona
w Rio de Janeiro, jest jedynym takim œwiêtem w œwiecie. 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Rio de Janeiro od roku 1965 co-
rocznie obchodzi Dzieñ ¯o³nierza Polskiego w niedzielê po 15 sierpnia. Uroczy-
stoœæ sk³ada siê z dwóch czêœci: uroczystej mszy œw. w polskim koœciele oraz z³o-
¿enia wieñca przy pomniku poleg³ych w II wojnie œwiatowej ¿o³nierzy brazylij-
skich. Na mszê œw. przychodz¹ zaprzyjaŸnione organizacje kombatantów
z pocztami sztandarowymi: Polski, Brazylii, Anglii, Belgii, Francji, Stanów Zjedno-
czonych, Pluton Honorowy Brazylijskiej Marynarki Wojennej, przedstawiciele
Pañstwa Polskiego oraz miejscowa, polska wspólnota parafialna. Pojawiaj¹ siê
równie¿ przedstawiciele najwy¿szych w³adz wojskowych w Rio de Janeiro i inne
osobistoœci. Dygnitarze wojskowi Brazylii zawsze okazywali i okazuj¹ do dziœ
szacunek oraz sympatiê by³ym polskim ¿o³nierzom, którzy walczyli na Zacho-
dzie. Mnie, jako proboszczowi polskiej parafii w Rio de Janeiro, przypada
w udziale modlitwa i odprawienie uroczystej mszy œw., na której g³oszê okolicz-
noœciowe kazanie, nacechowane patriotyzmem. 

Po mszy œw. Polacy i zaproszeni goœcie udaj¹ siê do Towarzystwa Polonia na
wspólny obiad. Po obiedzie uczestnicy sk³adaj¹ wieñce pod pomnikiem pole-
g³ych ¿o³nierzy brazylijskich. W uroczystoœci bierze udzia³ pluton honorowy ma-
rynarki, lotnictwa i wojsk l¹dowych. W czasie odgrywania przez orkiestrê woj-
skow¹ hymnów narodowych Polski i Brazylii, wci¹gane s¹ na maszty flagi obu
pañstw. Widok powiewaj¹cych obok siebie flag brazylijskiej i bia³o-czerwonej
jest dla uczestników œwiêta bardzo wzruszaj¹cym momentem. 

Niestety z ka¿dym rokiem ubywa nam naszych kombatantów, ale póki ¿yj¹,
staraj¹ siê nadaæ uroczystoœci charakter modlitwy i pamiêci o wszystkich bojow-
nikach II wojny œwiatowej, którzy walczyli o wolnoœæ w œwiecie.

4. Polska parafia w Rio de Janeiro 
W Brazylii s¹ tylko dwie polskie parafie personalne, czyli osobowe. Jedna jest

w Kurytybie pw. œw. Stanis³awa Biskupa, a druga w Rio de Janeiro pw. Matki Bo-
skiej Jasnogórskiej. W dawnych czasach emigranci polscy w Rio de Janeiro nie
stanowili du¿ej liczby. Dlatego przez d³u¿szy czas nie by³o tu sta³ego i zorganizo-
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wanego duszpasterstwa polskiego. Ale od samego pocz¹tku emigranci starali siê
o to, aby posiadaæ w³asny dom modlitwy i polskiego kap³ana. Niestety, pragnie-
nia te napotyka³y na szalone trudnoœci organizacyjne i materialne. Emigranci ko-
rzystali wiêc z pos³ugi ksiê¿y przejezdnych, którzy odprawiali nabo¿eñstwa
z okazji rozmaitych uroczystoœci patriotycznych w ró¿nych koœcio³ach diecezji
riowskiej. 

Po II wojnie œwiatowej przyby³a do Rio de Janeiro nowa grupa polskich emi-
grantów, która bardzo pragnê³a mieæ w³asny koœció³. Polonia by³a œwiadoma, ¿e
przy polskim koœciele ³atwiej bêdzie podtrzymywaæ wiarê i ducha polskiego. 

W 1950 roku przyby³ z Rzymu do Rio de Janeiro z wizyt¹ duszpastersk¹ bi-
skup Józef Gawlina, opiekun duchowy emigracji polskiej. Natychmiast zwróci³a
siê do niego Polonia riowska, z proœb¹ o polskiego kap³ana na pobyt sta³y. Ma-
rzenia emigrantów ziœci³y siê 4 maja 1951 r. Do Rio de Janeiro przyby³ ks. pra-
³at W³adys³aw S³apa. Pocz¹tkowo zamieszka³ w Niteroi u Salezjanów, a potem
u polskich sióstr Felicjanek. Nabo¿eñstwa dla Polaków odprawia³ przy bocznym
o³tarzu w katedrze riowskiej. Niteroi jest to miasto, które dziœ posiada ok. 2 mi-
lionów mieszkañców, po³o¿one z drugiej strony zatoki Guanabara, a po³¹czone
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I Komunia œw. dzieci przy koœciele parafialnym pw. Dobrego Pasterza w Campo Largo (Parana); 1976 r.



z Rio de Janeiro mostem d³ugoœci 14 km. Nieco póŸniej przeniesiono nabo¿eñ-
stwa do koœcio³a Matki Boskiej Niepokalanego Poczêcia w dzielnicy Botafogo.
Powoli dojrzewa³a myœl o posiadaniu w³asnego koœcio³a. W tym celu utworzo-
no „Fundusz Duszpasterski” i zaczêto poszukiwaæ odpowiedniego koœcio³a, któ-
ry sta³by siê centrum duszpasterstwa Polonii riowskiej. W 1952 roku nadarzy³a
siê okazja wynajêcia œwi¹tyni, której dot¹d u¿ywali emigranci angielscy.
W czerwcu 1953 roku zosta³a podpisana umowa o dzier¿awie miêdzy „Towa-
rzystwem Dobroczynnym Polonia”, a „Bractwem Matki Boskiej Chwalebnej”-
w³aœcicielem koœcio³a. Polacy zrobili ³awki i wyrzeŸbili piêkny o³tarz boczny Mat-
ki Boskiej Czêstochowskiej. W ten sposób przygotowali koœció³ do inauguracji,
która odby³a siê w lipcu 1953 roku. W uroczystoœci udzia³ wziêli: biskup pomoc-
niczy riowski Helder Câmara, nuncjusz apostolski abp. Carlo Chiarlo, ksiê¿a i Po-
lonia riowska. 

Przez 10 lat pracowali przy koœciele polscy ksiê¿a zakonni i diecezjalni. W ro-
ku 1963 duszpasterstwo polskie objêli ksiê¿a z Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej. W tych czasach Polonia riowska by³a jeszcze doœæ licz-
na, wiêc staraniem ks. Benedykta Grzymkowskiego, zosta³a utworzona przy ko-
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œciele Matki Boskiej Bolesnej polska parafia pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej. Uro-
czystoœæ ustanowienia parafii odby³a siê 8 listopada 1970 roku z udzia³em kar-
dyna³a riowskiego Jaime de Barros Câmara. Jest to parafia osobowa, inaczej
zwana personaln¹, w odró¿nieniu od parafii terytorialnych, które s¹ w Polsce. In-
nymi s³owy moimi parafianami s¹ wszyscy Polacy i Polonicos (ich potomkowie)
mieszkaj¹cy na terenie archidiecezji riowskiej. Niestety, ka¿dego roku liczba pa-
rafian zmniejsza siê, bo starsi wymieraj¹, a nowi ju¿ nie przyje¿d¿aj¹.

W tym roku (2003) obchodziliœmy z³oty jubileusz 50. lecia wynajêcia koœcio-
³a i odprawiania w nim nabo¿eñstw w jêzyku polskim. Nabo¿eñstwa w jêzyku
polskim odprawiane s¹ w ka¿d¹ niedzielê i œwiêto o godz. 10: 00. W naszym ko-
œciele modl¹ siê tak¿e Brazylijczycy, którzy okazuj¹ i zawsze okazywali du¿o
¿yczliwoœci oraz wsparcia dla polskiego kap³ana i Polonii riowskiej. Dla nich na-
bo¿eñstwa odprawiane s¹ w jêzyku portugalskim.

Czêsto goœcimy w naszym koœciele turystów, praktykantów, rodaków pra-
cuj¹cych w ró¿nych firmach zagranicznych. Po nabo¿eñstwie gromadzimy siê za-
wsze w salonie parafialnym przy kawie i cieœcie. Koœció³ i Poloniê riowsk¹ odwie-
dzili ró¿ni przedstawiciele hierarchii koœcio³a polskiego: kardyna³owie – August
Hlond, Józef Glemp, Franciszek Macharski, W³adys³aw Rubin; biskupi – Teodor
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Kubina, Józef Gawlina, Ignacy Krauze, Jerzy Stroba, Szczepan Weso³y. Poza
tym, parafie wizytowali i wizytuj¹ przedstawiciele hierarchii koœcio³a miejscowe-
go, przy okazji wizytacji kanonicznej. Zawsze okazuj¹ zrozumienie dla emigran-
tów polskich i ich potrzeb duchowych, wyra¿anych w duchu polskich tradycji. 

Ostoja polskoœci
Mówi¹c o sprawach polskoœci nale¿a³oby jeszcze dopowiedzieæ, ¿e najtrwal-

sz¹ ostoj¹ dla emigrantów okaza³y siê Koœció³ i szko³a. Dowodem tego niech bê-
dzie wypowiedŸ jednego z parafian, z okazji utworzenia polskiej parafii w Rio de
Janeiro: „Dla nas Polaków w Rio, parafia ta stanowi prawdziwy oœrodek pod-
trzymywania mowy polskiej, narodowych tradycji i sta³ej opieki duchowej. Jest
ona najsilniejszym ogniwem ³¹cznoœci z naszymi rodakami. Koœció³ polski w Rio
de Janeiro sta³ siê nierozerwaln¹ czêœci¹ ¿ycia ca³ej kolonii polskiej. Zdajemy so-
bie doskonale sprawê z trudnoœci, na jakie napotykali i napotykaj¹ polscy ksiê¿a
w swej pracy, mimo to, dziêki swej wytrwa³oœci, pokorze i poœwiêceniu, zdoby-
li nie tylko wdziêcznoœæ Polaków, ale równie¿ pe³ne uznanie brazylijskich
gospodarzy. 
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Polskie rêce brazylijskiego Chrystusa i inne pami¹tki polskie
Emigranci polscy w Rio de Janeiro pozostawili po sobie lub wp³ynêli na

pozostawienie ró¿nych pami¹tek polskich. W³aœciwie to ju¿ sama obecnoœæ
Polonii jest ¿ywym pomnikiem polskoœci. Tym pomnikiem ¿ywym jest równie¿
parafia, która w swoim koœciele parafialnym posiada piêkny o³tarz Matki Boskiej
Czêstochowskiej, wyrzeŸbiony przez Polaków - Edwarda Kubiczka i Kazimierza
Sakalo, o³tarz s³u¿¹cy nie tylko Polakom, ale i Brazylijczykom. 

Oprócz tych pomników ¿ywych, mo¿na spotkaæ jeszcze inne znaki, które
zaznaczaj¹ obecnoœæ Polaków w Rio. Do nich nale¿a³oby zaliczyæ Pomnik
Chrystusa Odkupiciela na Corcovado. Pomnik ten zosta³ zbudowany na górze,
a w³aœciwie na skale wysokoœci 700 m. Jest widoczny z wszystkich stron miasta
i oceanu, w dzieñ i w nocy. Stanowi symbol miasta Rio de Janeiro. Widok z
Corcovado nale¿y do najpiêkniejszych widoków œwiata. Poœwiêcenie pomnika
odby³o siê w paŸdzierniku 1931 roku. Pos¹g Chrystusa wa¿y 1145 ton, ma 38
m wysokoœci i 28 m szerokoœci w ramionach. Pomnik zosta³ zbudowany przez
in¿ynierów brazylijskich, ale g³owa i rêce zosta³y wykonane przez rzeŸbiarza
Paw³a Landowskiego, syna emigranta polskiego z Pary¿a, którego imiê jest
umieszczone na tablicy pami¹tkowej na cokole pomnika. 

Kolejny element polskoœci to witra¿ Matki Boskiej Czêstochowskiej w
brazylijskim koœciele œw. Paw³a w dzielnicy Copacabana. W prawej nawie
koœcio³a znajduje siê piêkny, kolorowy witra¿ Pani Czêstochowskiej, a u jej stóp
widnieje portugalski napis „Patronka Polski“. 

Warto zwróciæ uwagê równie¿ na pomnik Fryderyka Chopina. Aby uczciæ
tego wielkiego rodaka, hrabia August Zamoyski, rzeŸbiarz, w roku 1941
wykona³ z br¹zu pomnik Chopina, który zosta³ umieszczony w pobli¿u Pla¿y
Czerwonej, w dzielnicy Urca. Na œcianie frontowej coko³u jest napis w jêzyku
portugalskim - „Chopin“, a na bocznych œcianach - „Urodzi³ siê w 1810 roku w
¯elazowej Woli w Polsce i zmar³ w Pary¿u w roku 1849. Polacy z Brazylii dla
miasta Rio de Janeiro“. 

Na Avenida Vieira Souto, przy pla¿y Ipanema, znajduje siê kolejny element
nierozerwalnie zwi¹zany z Polsk¹ - popiersie marsza³ka Józefa Pi³sudskiego,
sprowadzone z Polski w roku 1938 przez ówczesnego pos³a Tadeusza
Skowroñskiego. Na postumencie jest umieszczony napis w jêzyku portugalskim
- „Polacy dla miasta Rio de Janeiro - Marsza³ek Józef Pi³sudski, oswobodziciel
Polski - 1867 - 1935“. Gipsowa kopia powy¿szego popiersia znajduje siê
równie¿ w Towarzystwie Dobroczynnym Polonia w Rio de Janeiro.

Zbigniew Ziembiñski da³ pocz¹tek brazylijskiemu teatrowi wspó³czesnemu i
wywar³ ogromny wp³yw na dalszy jego rozwój. Nic wiêc dziwnego, ¿e wielu
aktorów brazylijskich sporo mu zawdziêcza, czego dowodem jest teatr w
dzielnicy Tijuca, który nazywa siê „Teatro Ziembinski“. 
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Kilka s³ów na koniec
Po przeczytaniu listów - opowieœci ks. Jana Sobieraja nasuwa siê refleksja dotycz¹ca

tego, w jaki sposób polskoœæ okreœla sytuacjê ¿yciow¹ nie tylko ca³ej wspólnoty, ale
pojedynczego cz³owieka, dziœ ju¿ obywatela innego pañstwa. Wydaje siê, ¿e
historyczne doœwiadczenie i kulturowe dziedzictwo stanowi bezcenny kapita³,
szczególnie w kontekœcie próby odczytania losów emigrantów.

Dzisiaj potomkowie polskich wychodŸców nale¿¹ do œredniej klasy brazylijskiego
spo³eczeñstwa i szczêœliwie nie martwi¹ siê ju¿ o to, czy bêdzie co w³o¿yæ do garnka.
Przywykli do klimatu, œwietnie odnajduj¹ siê w egzotycznej rzeczywistoœci. Kraj, w
którym siê znaleŸli, nigdy nie stawa³ na przeszkodzie w kultywowaniu przywiezionej z
Polski tradycji i do dziœ dopuszcza podwójn¹ identyfikacjê kulturow¹. Dzisiejsza Polonia
to pi¹te, szóste pokolenie œmia³ków, którzy wiele lat temu wyruszyli w wyczerpuj¹c¹
40.dniow¹ podró¿ do dalekiej Brazylii. 

Obecnie rzadko rozmawia siê w Brazylii w jêzyku polskim, za to du¿o mówi siê o
Polsce w jêzyku portugalskim. Zw³aszcza wybór kardyna³a Karola Wojty³y na Stolicê
Apostolsk¹ w 1978 roku spowodowa³ ogromne zainteresowanie nasz¹ ojczyzn¹ i
Polakami mieszkaj¹cymi w Brazylii.

Z inicjatywy organizacji polonijnych, w skupiskach Brazylijczyków polskiego
pochodzenia, prowadzona jest szeroka dzia³alnoœæ kulturalno-spo³eczna. Kultywuje siê
polskie tradycje i zwyczaje, organizowane s¹ kursy jêzyka polskiego i obchody polskich
œwi¹t narodowych oraz koœcielnych. Cieszy bardzo fakt, ¿e wspó³czesne pokolenie
polskich emigrantów coraz czêœciej wraca do korzeni, poszukuje swojego rodowodu,
kultury, tradycji i zwyczajów przodków. 

Polska pamiêta o Polonii
Pomostem w stosunkach polsko-brazylijskich jest oczywiœcie Polonia brazylijska.

Pomimo ¿e od wielu lat nie ma dop³ywu œwie¿ej emigracji z Polski, nast¹pi³ wzrost
aktywnoœci wœród potomków naszych wychodŸców. Przyczyni³a siê do tego
szczególnie wizyta Jana Paw³a II w Brazylii i spotkanie Ojca œw. z Poloni¹ w Kurytybie w
dniu 5 lipca 1980 roku. Polskie pochodzenie sta³o siê wówczas powodem do
niezaprzeczalnej dumy. 

Ze strony polskiej, od 1929 roku Poloni¹ opiekuje siê Senat. Mimo zawi³ych losów
naszego kraju tradycja ta pozostaje nienaruszona przez ponad 80 lat, podkreœlaj¹c
ponadpartyjny wymiar misji Izby Wy¿szej Polskiego Parlamentu.

W 1989 roku w Polsce dokona³y siê przemiany ustrojowe. 22 grudnia 1990 r. na
Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Ryszard Kaczorowski przekaza³ Lechowi
Wa³êsie insygnia w³adzy II RP. „Prawowite w³adze polskie poza granicami kraju
przesta³y byæ uznawane przez obce kancelarie dyplomatyczne, by³y jednak one
akredytowane w sercach polskich w ojczyŸnie i na emigracji. Ten klejnot patriotycznej
wiernoœci dla Tej, która nie zginê³a, szczególnym blaskiem œwieci³ w g³êbi narodowej
nocy“ - mówi³ ostatni Prezydent RP na UchodŸstwie. 
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W pierwszym okresie po transformacji nast¹pi³ dramatyczny spadek wzajemnych
obrotów handlowych, ale nast¹pi³o du¿e o¿ywienie w stosunkach politycznych miêdzy
Polsk¹ i Brazyli¹. Zapocz¹tkowa³ je Marsza³ek Senatu Andrzej Stelmachowski, który w
kwietniu 1991 roku przebywa³ w Brazylii na czele delegacji polskiego Senatu. W 1995
roku przyby³ do Brazylii Prezydent RP Lech Wa³êsa. By³a to pierwsza na tym szczeblu
wizyta w historii wzajemnych stosunków Polski i Brazylii. Ukoronowaniem wzorowych
stosunków politycznych by³a, z³o¿ona w lutym 2002 roku, wizyta prezydenta Brazylii
Fernando Henrique Cardoso w Polsce. W trakcie sesji Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych we wrzeœniu 2007 roku w Nowym Jorku, prezydent Lech
Kaczyñski spotka³ siê z prezydentem Luizem Inácio Lula da Silva. W kwietniu 2007
roku w Brazylii przebywa³ Marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Efektem tych wszystkich wizyt i spotkañ s¹ porozumienia u³atwiaj¹ce wzajemne
relacje. W 1993 podpisano umowê handlow¹, która przyzna³a obu stronom Klauzulê
Najwiêkszego Uprzywilejowania. 23 kwietnia 2000 roku wesz³o w ¿ycie porozumienie
o ruchu bezwizowym. Obywatele obu krajów mog¹ teraz, bez zbêdnych formalnoœci,
sk³adaæ sobie 90.dniowe wizyty. 

Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej
Jubileusz œwiêceñ kap³añskich ks. Jana Sobieraja to inaczej mówi¹c historia blisko

piêædziesiêciu lat pracy duszpasterskiej na rzecz brazylijskiej Polonii, pracy, która
zosta³a dostrze¿ona i doceniona równie¿ w Polsce. 

Ksi¹dz Jan jest postaci¹ znan¹ nie tylko w Brazylii, ale i w swoim kraju, przede
wszystkim tu, w powiecie nowotomyskim. W czerwcu br. w swym rodzinnym
Wytomyœlu ks. Jan Sobieraj odprawi³ uroczyst¹ mszê œw. dziêkczynno - jubileuszow¹,
w zwi¹zku z przypadaj¹cym w tym roku jubileuszem 50.lecia kap³añstwa. Z tej te¿
okazji Rada Miejska Nowego Tomyœla nada³a ks. Janowi Sobierajowi Odznaczenie
Honorowe „Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl“, a 23 sierpnia br. w sali im.
Witolda Celichowskiego Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wrêczy³ ks. Janowi, Odznakê Honorow¹
„Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej“, przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Uhonorowanie ksiêdza Jana Sobieraja cieszy tym bardziej, ¿e praca wœród Polonii
to nic innego jak sprawowana nad ni¹ opieka. Warto pamiêtaæ, ¿e stopieñ œwiadomoœci
narodowej wœród emigracji polskiej nie jest jednakowy. Procesem nieuchronnym jest
wrastanie w spo³ecznoœæ kraju zamieszkania, widoczna zw³aszcza w kolejnych
pokoleniach emigrantów. Potrzeba otoczenia opiek¹ ludzi ¿yj¹cych poza krajem
ojczystym dostrzegana by³a i jest nie tylko przez Senat RP, ale równie¿ przez Koœció³
Katolicki. W przypadku Brazylii m. in. przez Zgromadzenie Towarzystwa
Chrystusowego, które w osobie ks. Jana Sobieraja stoi na stra¿y to¿samoœci narodowej
m³odego pokolenia Polonii w Ameryce £aciñskiej, dba o rozwijanie nauki jêzyka
polskiego oraz promuje kulturê i naukê polsk¹ w Rio de Janeiro. 
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Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy
Tomyœl ks. Jan Sobieraj oraz Prezy-
dium Rady Miejskiej i Burmistrz No-
wego Tomyœla; Sesja Rady Miejskiej –
1 czerwca 2012 r.

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek
dekoruje ks. Jana Odznak¹ Honoro-
w¹ Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej –
Poznañ; 23 sierpnia 2012 r.

Na zdjêciu od lewej: Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Nowego Tomyœla To-
masz Wlek³y, Burmistrz Henryk Hel-
wing, ksi¹dz Jan Sobieraj, Prze³o¿ony
Generalny Towarzystwa Chrystuso-
wego dla Polonii ks. Tomasz Sielicki,
Wojewoda Wielkopolski Piotr Flo-
rek, Wicestarosta Nowotomyski To-
masz Szulc – Poznañ; 23 sierpnia
2012 r.



W jedynym polskim piœmie w Brazylii - „Echu Polonii Brazylijskiej“ - przeczytaæ
mo¿na dekalog emigracji, piêknie literacko wyra¿ony przez b³. Jana Paw³a II, dotycz¹cy
postawy wobec kultury ojczystej wyniesionej z Polski i kultury krajów osiedlenia. Tych
10 przykazañ niech bêdzie point¹ powy¿szych rozwa¿añ nad losami i ¿yciow¹ postaw¹
Polaków w Brazylii, na ca³ym œwiecie i w Polsce.

1. Nie zapominaj, ¿e najwy¿szym dobrem jest Bóg i bez Niego nie zrozumiesz
samego siebie i nie odnajdziesz sensu ¿ycia. 

2. Nie zapieraj siê imienia swojego narodu, ani jego historycznych doœwiadczeñ, bo
s¹ to jego w³asne korzenie, jego m¹droœæ, choæby gorzka, jego powód do dumy. 

3. Pamiêtaj o tym, ¿e gdziekolwiek rzuca ciê, los, zawsze masz prawo, a¿ po kres
dni twoich, pozostaæ cz³onkiem swej narodowej rodziny. 

4. W najgorszych nawet okolicznoœciach, zmieniaj¹c œrodowisko, obywatelstwo, nie
wypieraj siê nigdy wiary i tradycji twych przodków, jeœli chcesz, by twoi nowi bra-
cia i twoje dzieci nie wypar³y siê ciebie. Rodzino stañ siê tak, jak wielki Koœció³,
nauczycielem i matk¹. 

5. Szanuj swój naród, pomna¿aj jego dobre imiê i nie dozwól, aby by³o nadu¿ywane
dla politycznych, nacjonalistycznych, czy jakichkolwiek innych celów. 

6. Nie dozwól, aby twoja rodzina, naród by³ przez kogokolwiek okradany, l¿ony,
nies³usznie oczerniany.

7. Nie wywy¿szaj siebie i swojego narodu ponad jego rzeczywiste zas³ugi i ponad na-
rody inne; raczej poka¿ innym to, co w twoim narodzie jest najlepsze. 

8. Ucz siê od innych narodów dobrego, ale nie powtarzaj ich b³êdów. 
9. Pamiêtaj, ¿e mieæ rodzinê – naród, jest to wielki przywilej wynikaj¹cy z prawa

cz³owieka, ale i nie zapominaj o tym, ¿e „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowi¹-
zek”. 

10. Pamiêtaj, ¿e jesteœ dzieckiem narodu, którego Matk¹ i Królow¹ jest Bogurodzi-
ca Maryja „dana jako pomoc ku obronie”.

Powtarzaj czêsto modlitwê serc polskich: „Jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam”. 

Fot. archiwum ks. Jana Sobieraja i Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu
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Piotr Szwiec 

Badania nad poolêdersk¹ architektur¹ Grubska

S³ów kilka o terenie, którego dotyczy³y badania
Po³o¿ona na sandrze nowotomyskim ziemia nowotomyska, o czym jej wspó³czesnym

mieszkañcom przypominaæ zapewne nie trzeba, zosta³a zasiedlona w XVIII w. na zasa-
dach osadnictwa olêderskiego. W okolice dzisiejszego Nowego Tomyœla przybywali g³ów-
nie osadnicy narodowoœci niemieckiej, wyznania protestanckiego (z Brandenburgii, Œl¹ska
i Pomorza), rzadziej katolickiego (z Bawarii i Szwabii). Olêdrzy rekrutowali siê tak¿e w ja-
kiejœ czêœci z katolickiej ludnoœci miejscowej. W wyniku wymieszania siê kultury niemiec-
kich protestantów i miejscowych katolików wykszta³ci³ siê tu typ budownictwa o cechach
regionalnych. 

Specyfika osadnictwa olêderskiego, daj¹ca ch³opom – osadnikom wiêksze ni¿ w pañsz-
czyŸnianych wioskach prawa i swobody oraz oczynszowanie wsi pozwoli³y Olêdrom uzy-
skiwaæ wiêksze przychody i umo¿liwi³y inwestowanie we w³asne budynki. Nowotomyscy
Olêdrzy budowli wiêc porz¹dniej i trwalej ni¿ mieszkañcy s¹siednich polskich wsi folwarcz-
nych i kmiecych, pozostaj¹cych w znacznej zale¿noœci od w³aœciciela gruntu. Czêsto zmu-
sza³y ich do tego tak¿e umowy lokacyjne czy te¿ osobne ugody z w³aœcicielami gruntów,
które nakazywa³y budowaæ obiekty trwa³e i bezpieczne pod wzglêdem ogniowym. Na so-
lidnoœæ wznoszonych budynków wp³yw mia³ zapewne tak¿e dostatek dobrej jakoœci
drewna, pozyskiwanego podczas karczunku lasów pod pola uprawne. Nawet budynki
mieszkalne i gospodarcze o konstrukcji drewnianej, wybudowane pod koniec XIX w., wy-
konane s¹ z dobrej jakoœci materia³u budowlanego. 

Poniewa¿ wiêkszoœæ wsi olêderskich powsta³a jako wsie rozproszone, uk³ady zagród
i ich rozmieszczenie w terenie jest zdecydowanie inne ni¿ w starszych, zwartych wsiach
znajduj¹cych siê na obrze¿ach i poza nieck¹ nowotomysk¹ (tzw. ulicówkach i wsiach
wrzecionowych). Wyj¹tek pod tym wzglêdem stanowi¹ wsie wtórnie lokowane na pra-
wie olêderskim, które zachowa³y swój pierwotny sposób rozplanowania, np. S¹topy –
œredniowieczna wieœ o wyraŸnym kszta³cie wrzeciona z zabudowan¹ pó³wsi¹, czy te¿ wsie
folwarczne o uk³adzie ulicowym, takie jak niegdysiejszy Tomyœl – obecny Stary Tomyœl
i Ró¿a. Ca³y teren osadniczy zosta³ pokryty wiêc gêst¹ siatk¹ rozproszonych gospodarstw,
a odleg³oœci pomiêdzy nimi wynika³y z wielkoœci przeciêtnej dzia³ki osadniczej, wynosz¹cej
od 18 do 20 ha, zbli¿onej w kszta³cie do prostok¹ta. Z powodu podmok³ego terenu za-
budowania lokalizowano na najwy¿ej po³o¿onej czêœci dzia³ki, w pobli¿u jej centrum. 

TU I TERAZ 

67Badania nad poolêdersk¹ architektur¹ Grubska



68

TU I TERAZ 

Piotr Szwiec

Wynalazek XXI wieku – skaner laserowy
w XIX wiecznej chacie



Badania naukowe nad architektur¹ poolêdersk¹
W cyklu kszta³towania osobowoœci twórczej projektanta – architekta wnêtrz i urba-

nisty – niezbêdne jest zarówno bezpoœrednie doœwiadczanie przestrzeni, krajobrazu i ar-
chitektury, jak te¿ kontakt z rodzim¹ kulturow¹ tradycj¹. W procesie kszta³cenia s¹ one
tak samo wa¿ne, jak zapoznawanie studentów tych kierunków z nowoczesnymi techno-
logiami i narzêdziami projektowymi, in¿ynieryjnymi oraz pomiarowymi, koniecznymi do
funkcjonowania we wspó³czesnym zawodowym œwiecie. 

Aby spe³niæ te wymogi i osi¹gn¹æ cele, zarówno naukowe, jak i pedagogiczne, zosta-
³y zorganizowane i – w dniach od 15 do 25 lipca 2012 r. – przeprowadzone interdyscy-
plinarne, miêdzyuczelniane badania naukowe nad architektur¹ poolêdersk¹. Na ich miej-
sce wybrano podnowotomyskie Grubsko, osadê olêdersk¹, za³o¿on¹ w 1712 roku. 

Podczas badañ terenowych, sk³adaj¹cy siê ze studentów i ich opiekunów naukowych,
zespó³ badawczy z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Uniwersytetu Zielonogór-
skiego podj¹³ udan¹ próbê odnalezienia i udokumentowania wspó³czesnego stanu kilku
charakterystycznych przyk³adów architektury o cechach regionalnych. Przeprowadzo-
no badania nad pozosta³oœciami osadnictwa olêderskiego na obszarze wsi Grubsko.
Udokumentowano zachowane elementy tradycyjnej architektury, a tak¿e zebrano infor-
macje dotycz¹ce nie tylko historii poszczególnych obiektów, ale – o ile by³o to mo¿liwe
– tak¿e rodzin (mo¿e raczej: rodów), do których one niegdyœ nale¿a³y.

Badane obiekty pochodzi³y z ró¿nych okresów osadniczych i zosta³y przebadane
pod wzglêdem: formy, konstrukcji, technologii oraz rodzaju u¿ytych do budowy mate-
ria³ów. Ka¿dorazowo zosta³y przeœledzone ich zwi¹zki z krajobrazem, w który przed la-
ty zosta³y one wpisane. Badaniom naukowym towarzyszy³y, przeprowadzone na tym sa-
mym obszarze, interdyscyplinarne warsztaty inwentaryzacyjno – badawcze.

Organizatorem tych przedsiêwziêæ by³a Pracownia Projektowania Struktur Krajo-
brazu Regionalnego z Katedry Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury
Wnêtrz i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Zak³ad Architek-
tury Wnêtrz na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy wspó³-
pracy Burmistrza Nowego Tomyœla, Urzêdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w No-
wym Tomyœlu. Bezpoœredni¹ organizacj¹ zajêli siê: dr hab. Piotr Szwiec – profesor Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu i mgr Patrycja Miko³ajczak – jego asystent. Koor-
dynatorami badañ naukowych i zajêæ warsztatowych ze studentami byli tak¿e: prof.
Wies³aw Krzy¿aniak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), prof. Bogumi³ Kaczmarek
(Uniwersytet Zielonogórski), mgr in¿. Marta Szwiec (Uniwersytet Zielonogórski), etno-
log Mariusz Przyby³a (Muzeum Regionalne w Wolsztynie) i etnograf Stefan Szulc (jedno-
czeœnie so³tys Grubska). W badaniach naukowych i zajêciach warsztatowych – jako opie-
kunowie grup studenckich (asystenci) – udzia³ wziêli tak¿e: mgr Natalia Rozmus, mgr
in¿. arch. Hugon Kowalski z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dodatkowo dzia-
³ania terenowe i organizacjê warsztatów wspierali: nowotomyscy regionaliœci – Przemy-
s³aw Mierzejewski i Gra¿yna Matuszak oraz mieszkañcy Grubska – pp. Jolanta i Pawe³
Sa³atowie i prof. Krzysztof Rzepa (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
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W warsztatach uczestniczy³y dwie grupy studentów: Tadeusz Rzewuski, Liliana
Petryszyn, Laura Kozak i Katarzyna Sygent z Zak³adu Architektury Wnêtrz z Wy-
dzia³u Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Joanna Ratajczak i Ksenia
Pietrzyk z kierunków projektowych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Bazê szkoleniow¹ i noclegow¹ uczestnikom badañ naukowych, w Szkolnym
Schronisku M³odzie¿owym w Starym Tomyœlu, zapewni³o Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyœlu, a po badanym terenie wsi uczestnicy przemieszczali siê ró¿nymi
œrodkami transportu: samochodami prywatnymi uczestników, busem osobowym
Muzeum Regionalnego w Wolsztynie oraz na rowerach. Ten ostatni œrodek trans-
portu pozwala³ dotrzeæ do najbardziej trudnodostêpnych obszarów wsi rozproszo-
nej, jak¹ jest Grubsko.

Celem prowadzonych badañ by³o udokumentowanie dziedzictwa kulturowego,
ze szczególnym uwzglêdnieniem tradycyjnej architektury i elementów krajobrazu,

70 Piotr Szwiec

Uczestnicz¹cy w badaniach studen-
ci, w tle stodo³a z tremplem z I po³.
XIX w.

Jerzy Stiller – prof. ndzw. Politech-
niki Œl¹skiej w trakcie pomiarów
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a przedmiotem zainteresowania zespo³u badawczego przede wszystkim materialna
spuœcizna, bêd¹ca pami¹tk¹ po Olêdrach, dziêki którym powsta³ tak unikatowy
w skali Polski i Europy krajobraz kulturowy. Dzia³ania naukowe natomiast polega³y
na analizie semantycznej (ikonologicznej, tj. wizualnej) tkanki krajobrazowo – archi-
tektonicznej typowej osady olêderskiej. Analizie zosta³y poddane zarówno urbani-
styczna, jak i architektoniczna zabudowañ oraz istniej¹ce pomiêdzy nimi relacje prze-
strzenne. 

Uczestnicy inwentaryzacyjno – badawczych warsztatów w Grubsku mieli te¿
mo¿liwoœæ uczestniczenia w wyk³adach otwartych, które wyg³osili nie tylko koordy-
natorzy prowadzonych badañ naukowych, ale i zaproszeni przez organizatorów spe-
cjaliœci: Witold PrzewoŸny (Muzeum Etnograficzne w Poznaniu) – Olêdrzy; Mariusz
Przyby³a – etnolog, Remigiusz Kurpisz – historyk (Muzeum Regionalne w Wolszty-
nie) – Struktura spo³eczna i przestrzenna oraz obyczaje XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej;
prof. Bogumi³ Kaczmarek (Uniwersytet Zielonogórski) – Szata roœlinna w krajobrazie
i przestrzeni wsi wielkopolskiej; prof. Jerzy Stiller (Politechnika Œl¹ska, Uniwersytet Ar-
tystyczny w Poznaniu) – Architektura folwarczna Wielkopolski oraz Okruchy umar³ego
œwiata. Dwory i pa³ace Wielkopolski; prof. Piotr Szwiec (Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu) – Sposoby i technologie odwzorowania rysunkowego architektury i krajobra-
zu regionalnego; prof. Wies³aw Krzy¿aniak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) –
Metody tradycyjne i cyfrowe inwentaryzowania i odwzorowania na p³aszczyŸnie obiektów
przestrzennych; Patrycja Miko³ajczak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) – Meto-
dy opracowania danych pozyskanych podczas badañ terenowych.

Tego typu warsztaty nie mog³y siê te¿ obyæ bez szkolenia technicznego z obs³ugi
specjalistycznego sprzêtu. Na spotkanie z przedstawicielem firmy Leica Geosystems
Waldemarem Kubiszem z³o¿y³y siê: wyk³ad dotycz¹cy technologie i mo¿liwoœci ska-
nowania obiektów w technice 3D oraz prezentacja skanera laserowego 3D i tachime-
tru, po³¹czona z dokumentacj¹ – przy ich u¿yciu – wybranych obiektów. Pokaz oraz
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tak¿e  reportera prasy Lokalnej

Szymona Pewiñskiego;  tu w
trakcie rozmowy

z prof. Piotrem Szwiecem

Pomiary chat w Grubsku

W trakcie zajêæ warsztatowych
w Grubsku



warsztaty dotycz¹ce zasady dzia³ania i obs³ugi niwelatora i innych sprzêtów pomiaro-
wo-geodezyjnych wykorzystywanych w celach inwentaryzacyjnych przeprowadzi³a
Marta Szwiec – in¿ynier budownictwa, pracownik firmy architektoniczno-budowla-
nej i wyk³adowca na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Uzupe³nieniem prowadzonych prac badawczych, ale te¿ urozmaiceniem pobytu na
nowotomyskiej ziemi, by³y – zw³aszcza dla studentów – wyjazdy do: Muzeum Regio-
nalnego w Wolsztynie, po³¹czony ze zwiedzeniem Skansenu Budownictwa Ludowego
Zachodniej Wielkopolskiej i zabytkowej zajezdni parowozowej oraz do zespo³u pa³a-
cowego w W¹sowie i parku pa³acowego w Starym Tomyœlu. Pozwoli³y one przybli¿yæ
kulturê ludow¹ wsi z pogranicza Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej i stanowi³y dla uczest-
ników warsztatów istotne uzupe³nienie dotychczas pozyskanej wiedzy.

Spodziewane efekty badañ
W toku bezpoœrednich dzia³añ w terenie zebrano wykonano szereg prac ikonogra-

ficznych – powsta³y szkice, fotografie i skany przestrzenne. Materia³y te pos³u¿¹ do
opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej i konserwatorskiej dokumentuj¹cej
obecny stan architektury poolêderskiej na terenie wsi Grubsko. Zosta³y przeprowa-
dzone badania nad pozosta³oœciami osadnictwa olêderskiego na terenie tzw. olêdrów
nowotomyskich. Udokumentowane zosta³y elementy dziedzictwa kulturowego, ze
szczególnym uwzglêdnieniem tradycyjnej architektury oraz spisane historie wybranych
rodzin zamieszkuj¹cych te tereny. Zebrano istotne dane kulturowe, etnologiczne i ge-
nealogiczne dotycz¹ce przebadanego terenu.

Pozyskane dane – poza oczywistym celem naukowym – stworz¹ bazê konieczn¹ do
kontynuowania dzia³añ marketingowych, wykorzystania marki „osadnictwo olêder-
skie” do promocji gminy Nowy Tomyœl. Przedstawione powy¿ej dzia³ania naukowe –
w oczywisty i przekonuj¹cy sposób – poprzez planowane wystawy i publikacje pozwo-
l¹ spopularyzowaæ rzeczywiste walory krajobrazowe i kulturowe regionu. Pomog¹
sprawiæ, ¿e Nowy Tomyœl bêdzie powszechnie postrzegany jako oœrodek zaintereso-
wany zarówno podejmowaniem nowatorskich przedsiêwziêæ w zakresie projektowa-
nia architektonicznego, urbanistycznego, jak i – w najszerszym tego s³owa znaczeniu –
edukacj¹ kulturow¹ spo³eczeñstwa. 

Rezultaty projektu zostan¹ zaprezentowane w formie cyklu wystaw, prezentacji
multimedialnych oraz wydawnictw. Planowane s¹ m. in.: interdyscyplinarna publikacja
naukowa bêd¹ca podsumowaniem przeprowadzonej pracy w terenie (zawieraj¹ca ma-
teria³y rysunkowe, inwentaryzacjê fotograficzn¹ oraz rysunkow¹ oraz zebrane wnio-
ski); konferencja lub sesja naukowa prezentuj¹ca wyniki pracy, byæ mo¿e po³¹czona
z ilustruj¹c¹ przebieg projektu wystaw¹ (najprawdopodobniej na pocz¹tku grudnia
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu).

Fot. Patrycja Miko³ajczak i Piotr Szwiec
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Maria Tyszkowska

Nowotomyskie koncerty organowo - kameralne

„U Serca Jezusowego”

W letnie niedzielne wieczory, przez lipiec, sierpieñ i wrzesieñ, w koœciele pw. Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu odbywa³y siê „Nowotomyskie
koncerty organowo-kameralne „U Serca Jezusowego”. By³o to niezwyk³e wydarze-
nie kulturalne w 31. letniej historii tej parafii. Sprzyjaj¹c¹, mo¿e nawet decyduj¹c¹
o ich zorganizowaniu, okolicznoœci¹ by³a wysoka jakoœæ znajduj¹cego siê w tym ko-
œciele instrumentu. Kiedy jesieni¹ 2009 r. oddano do u¿ytkownia nowe organy, zbu-
dowane dziêki usilnym staraniom ks. kan. Jerzego Juji, parafianie spragnieni ich
brzmienia z radoœci¹ uczestniczyli w koncercie inauguracyjnym w wykonaniu Krzysz-
tofa Wilkusa – organisty katedralnego z Poznania, a tak¿e w kolejnych koncertach,
które odt¹d okazjonalnie odbywa³y siê w œwi¹tyni. 1 maja 2011 r., w dniu beatyfika-
cji Jana Paw³a II, poznañscy artyœci wyst¹pili tu z koncertem pieœni sakralnych Tobie
Ojcze œpiewamy, 11 grudnia 2011 r. koncertowali pedagodzy Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej w Nowym Tomyœlu, 29 grudnia 2011 r. odby³ siê koncert kolêd „Zespo³u
w sk³adzie”, a nastêpnie kolejny recital organowy Krzysztofa Wilkusa wykonuj¹cego
utwory bo¿onarodzeniowe. W koœciele muzykowali tak¿e uczniowie nowotomy-
skiej szko³y muzycznej, koncertowa³ chór parafialny z Borui Koœcielnej. Pamiêtnym
wydarzeniem jest z pewnoœci¹ tegoroczny wielkopi¹tkowy koncert Kwartetu Œwiê-
togórskiego, który wraz z znakomitym aktorem Olgierdem £ukaszewiczem, wyko-
na³ oratorium Józefa Haydna Siedem ostatnich s³ów Chrystusa na krzy¿u. Mo¿liwoœci
koncertowe nowotomyskiego instrumentu mieli okazjê sprawdziæ tak¿e: Szymon
Krawczyk – organista z parafii pw. œw. Wawrzyñca w Pniewach i Micha³ Grzybulski
– organista z parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. Wszyscy
artyœci wysoko oceniali walory techniczne i brzmieniowe nowotomyskich organów.
Nale¿a³o tê szansê wykorzystaæ. 

Ks. Tomaszowi Sobolewskiemu, pe³ni¹cemu od lipca 2011 r. obowi¹zki probosz-
cza, poza innymi obowi¹zkami, szczególnie na sercu le¿y animacja ró¿nych sfer ¿ycia,
w tym rozwój parafii w sferze kultury, tworzenie warunków do udzia³u w kulturze
poprzez powszechn¹ jej dostêpnoœæ i kszta³towanie wra¿liwoœci artystycznej. Cz³on-
kowie Akcji Katolickiej i parafianie z ró¿nych grup duszpasterskich w dyskusjach dzie-
lili siê na ten temat swoimi pomys³ami. 
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Nie bez znaczenia by³y te¿ rozmowy ks. Proboszcza z Krzysztofem Wilkusem
i w efekcie podjêto decyzjê o zorganizowaniu cyklu letnich koncertów organowo-ka-
meralnych. Organizatorem koncertów by³a parafia pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezu-
sa w Nowym Tomyœlu, kierownictwo artystyczne powierzono Krzysztofowi Wilkuso-
wi. Organy przygotowa³ ich budowniczy – Jan Drozdowicz. Patronat medialny nad
koncertami objê³o pismo parafialne Jego Serce, a koncerty dofinansowa³o Starostwo Po-
wiatowe w Nowym Tomyœlu.

Koncert I – 8 lipca
W niedzielny, letni wieczór 8 lipca 2012 r. po mszy œw., liczna grupa melomanów

z zaciekawieniem oczekiwa³a na koncert, licz¹c na niezwyk³¹, muzyczn¹ ucztê, któr¹
niew¹tpliwie by³ wystêp muzyków œwiatowej s³awy. Inicjator cyklu koncertów, ks. pro-
boszcz Tomasz Sobolewski przywita³ wszystkich s³owami: Serce Jezusa – jak wiemy, jest
„gorej¹cym ogniskiem mi³oœci”, jest Ÿród³em m¹droœci, piêkna i wszelkiej ludzkiej twórczoœci.
Cieszê siê, ¿e mo¿emy rozpocz¹æ letnie koncerty organowo – kameralne „U Serca Jezuso-
wego” w Nowym Tomyœlu. Zabrzmi z ca³¹ moc¹ muzyka organowa, a tak¿e fletnia Pana,
cymba³y i flet. Wyst¹pi¹ nie tylko artyœci z Polski, ale równie¿ z Ukrainy, Niemiec i z Holandii.
Chcemy, aby przez te koncerty muzyka zbli¿a³a nas do Boga i do siebie, a tak¿e ukazywa³a
niezwyk³e pok³ady talentów i zdolnoœci, które s¹ w nas.

Wykonawcami pierwszego koncertu byli: Georgij Agratina z Ukrainy, graj¹cy
na fletni Pana i cymba³ach koncertowych oraz organista Robert Grudzieñ. Wspó³pra-
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cuj¹cy ze sob¹ od lat artyœci prezentuj¹ bardzo wysoki poziom wykonawczy, co spra-
wi³o, ¿e s³uchacze mieli okazjê uczestniczyæ w wydarzeniu wyj¹tkowym. Zaciekawia³y
te¿ instrumenty – fletnia Pana i cymba³y koncertowe, oba o bardzo charakterystycz-
nym brzmieniu, rzadziej ni¿ inne pojawiaj¹ce siê na koncertach. Ju¿ pierwszy utwór –
polonez z filmu Pan Tadeusz – dostarczy³ wielkich wzruszeñ. Z zaciêciem, ale te¿ z wy-
czuciem cymbalista wprowadzi³ s³uchaczy w klimat dworku szlacheckiego, przywodzi³
na myœl koncert Jankiela. 

Liryczne utwory Romans h-moll i Adagio g-moll pozwala³y przenieœæ siê w œwiat pe³en
spokoju, dobra i doskona³oœci. Kompozycja Ave Maria Franciszka Schuberta zabrzmia-
³a jak modlitwa wygrana na organach i fletni, natomiast Euro Suita – skomponowana
przez Georgija Agratinê i wykonana na koncertowych cymba³ach z organami, zachwy-
ci³a s³uchaczy tanecznymi rytmami, wœród których znalaz³ siê taniec francuski, polski
i wêgierski, czyli walc, polonez i czardasz. Piêknie zabrzmia³a tak¿e kolejna jego kom-
pozycja, poœwiêcona pamiêci ks. Jerzego Popie³uszki, Pieœñ Pasterza. Ostatni bardzo po-
pisowy utwór, wymagaj¹cy od wykonawcy nieprzeciêtnych umiejêtnoœci technicznych,
S³owik, zachwyci³ wszystkich, wywo³a³ uœmiech zadowolenia i podziwu dla muzyków.
Wirtuozowska gra artystów oraz brzmienie organów, cymba³ów i fletni stworzy³y swo-
isty, niezapomniany klimat. Na pewno koncert ten na d³ugo pozostanie w pamiêci me-
lomanów. 

Po d³ugich owacjach na stoj¹co i podziêkowaniach dla artystów, organista prof. Ro-
bert Grudzieñ przekaza³ s³uchaczom swoje wra¿enia z koncertu. Wyrazi³ swój zachwyt
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piêknym brzmieniem nowotomyskich organów, które zosta³o dope³nione muzyk¹ flet-
ni i cymba³ów w mistrzowskim wykonaniu profesora z Kijowa. Wykonawcy podkreœla-
li, ¿e nowotomyski koœció³ ma wspania³¹ akustykê i doskonale nadaje siê do takich w³a-
œnie koncertów. 

Program koncertu: 
Wojciech Kilar (*1932) – Polonez z filmu Pan Tadeusz (organy, cymba³y); Georgij Swi-
ridow (1915 – 1998) – Romans h-moll (organy); Georgij Agratina (*1948) – Adagio
(organy, fletnia); ranciszek Schubert (1797 – 1828) – Ave Maria (organy, fletnia); Ro-
bert Grudzieñ (*1964) – Fantazja a-moll – (organy); Georgij Agratina – Euro Suita
2012 (organy, cymba³y); Thomaso Albinoni (1651-1750) – Remo Giazotto (1910-
1998) –– Adagio g-moll (organy, fletnia); Georgij Agratina – Pieœñ Pasterza (organy,
fletnia) Drigorasz Dinicu – Skowronek (organy, fletnia) 

Koncert II -22 lipca
Wykonawc¹ drugiego letniego koncertu organowo – kameralnego, który odby³ siê

22 lipca, by³ Lothar Knappe z Berlina, organista i wirtuoz europejskiej s³awy. Przedsta-
wi³ bardzo interesuj¹cy repertuar: Od Alleluja Händla, przez Ariê Bacha do Marzenia
Schumanna. Us³yszeliœmy zatem s³ynne utwory z ró¿nych okresów w historii muzyki,
w transkrypcjach i opracowaniach na organy. W radosny nastrój wprowadzi³a s³ucha-
czy transkrypcja organowa uwertury Przybycie królowej Saby z oratorium Salomon Geo-
rga Friedricha Händla. 

Jak¿e precyzyjnie, z uwzglêdnieniem akustyki koœcielnego wnêtrza, zabrzmia³a me-
lodia wykonywana w oryginale przez sekcjê smyczków. S³uchacze mieli okazjê poznaæ
ca³¹ gamê mo¿liwoœci brzmieniowych naszego instrumentu. Szczególnie Aria z III suity
orkiestrowej D-dur Jana Sebastiana Bacha w aran¿acji Sigfrida Karg-Elerta zabrzmia³a tak,
jakby rzeczywiœcie wykonywa³a j¹ kameralna orkiestra smyczkowa. Piêknie prowadzo-
na kantylena £abêdzia z karnawa³u zwierz¹t Camilla Saint-Saënsa obrazowa³a rozwiera-
j¹cego skrzyd³a, dumnie p³yn¹cego ptaka. Kompozycjê Ernsta Koehlera na temat chó-
ru Niebiosa g³osz¹ chwa³ê Boga z oratorium Stworzenie œwiata Josepha Haydna, Lothar
Knappe zaprezentowa³ na naszym 24-g³osowym instrumencie iœcie symfonicznie. 

Zdawa³o siê, ¿e niezwykle zaskoczeni byli s³uchacze organowym wykonaniem ro-
mantycznych utworów fortepianowych Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna, któ-
re przedstawione po mistrzowsku, choæ nietypowo, nic nie straci³y na uroku. Koncert
zakoñczy³ okaza³a Fantazja na temat Alleluja z oratorium Georga Friedricha Händla Me-
sjasz. Wspania³e, radosne wykonanie doskonale obrazowa³o chwa³ê i triumf zmar-
twychwsta³ego Chrystusa. Po bardzo d³ugich owacjach Lothar Knappe wykona³ na bis
Ave verum Wolfganga Amadeusza Mozarta w transkrypcji organowej Franza Liszta,
utwór bêd¹cy w oryginale pieœni¹ chóraln¹, piêkn¹, kantylenow¹, i tak te¿ zabrzmia³
w wykonaniu organowym. Podsumowuj¹c koncert, prowadz¹cy wszystkie koncerty
Krzysztof Wilkus z radoœci¹, podzielan¹ przez ks. proboszcza Tomasza Sobolewskiego
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zauwa¿y³, ¿e nowotomyski koœció³ doskonale nadaje siê na kameralne koncerty, a muzyka
wydobywaj¹ca siê z organów wrêcz p³ynie nie tylko do uszu s³uchaczy, ale tak¿e do ich serc
i dusz. 

Program koncertu
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) – Przybycie Królowej Saby z oratorium Sa-
lomon (transkr. org. M. Dawney) Georg Friedrich Händel – Uwertura do orato-
rium Józef i jego bracia – Menuet (transkr. org. W. T. Best) Camille Saint-Saëns
(1835 – 1921) – Karnawa³ zwierz¹t – £abêdŸ (oprac. org. A. Guilmant) Ernesto
Koehler (1849 – 1907) – Fantazja na temat chóru Niebiosa g³osz¹ z oratorium
Stworzenie œwiata Józefa Haydna Fryderyk Chopin (1810 – 1849) – Preludium op.
28 nr 4 (oprac. org. F. Liszt) Johann Sebastian Bach – Kantata Ich hatte viel Beku-
emmernis – czêœæ ostatnia (oprac. org. F. Liszt) Johann Sebastian Bach – III Suita
orkiestrowa D-dur BWV 1088 – Aria (opr. org. S. Karg – Elert) Robert Schu-
mann (1810 – 1856) – Marzenie (opr. org. S. Karg – Elert) Ernesto Koehler
(1849 – 1907) – Fantazja na temat Alleluja z oratorium Mesjasz G. F. Händla 

Koncert III – 12 sierpnia
Kolejny – trzeci ju¿ – koncert odby³ siê w niedzielê 12 sierpnia 2012 r. po wieczor-

nej mszy œw. Tym razem wyst¹pi³ œwiatowej s³awy holenderski organista Martin Zon-
nenberg. Program koncertu zosta³ tak u³o¿ony, aby s³uchacze mogli poznaæ muzykê
ró¿nych narodów: czesk¹, niderlandzk¹, angielsk¹, rosyjsk¹ i oczywiœcie utwory zapro-
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szonego goœcia z Holandii. Koncertuj¹c w wielu krajach, prezentuje te¿ muzykê kom-
pozytorów amerykañskich, francuskich, norweskich oraz utwory w³asnego autorstwa.
Artysta rozpocz¹³ koncert od w³asnych kompozycji – Improwizacji i Wariacji. Istot¹ wa-
riacji jest przetwarzanie lub jego motywów. Iloœæ przetworzeñ zale¿y od inwencji kom-
pozytora. Wariacje mog¹ byæ na temat w³asny lub zapo¿yczony z innego dzie³a. W tym
przypadku tematem by³ Hymn Marina Lutra. Oba zaprezentowane utwory ukaza³y nie-
zwyk³¹ wra¿liwoœæ artysty, wszechstronnoœæ, wirtuozeriê, a tak¿e walory brzmieniowe
nowotomyskiego instrumentu. W Suicie czeskiego kompozytora us³yszeæ mo¿na by³o
zró¿nicowane w charakterze tañce, natomiast bardziej dostojnie zabrzmia³y utwory ni-
derlandzkie i Wariacje na temat hymnu Rosji. Urozmaicona pod wzglêdem rytmiczno-
-melodycznym, harmonicznym i dynamicznym by³a Easter Suite Patricka Hoppera –
wspó³czesnego angielskiego kompozytora: Fanfary – uroczyste, Medytacja – spokojna,
uduchowiona i Toccata – rytmiczna, wirtuozowsko zagrana. 

Du¿ym zaskoczeniem by³ Taniec wieszczki cukrowej z baletu Dziadek do orzechów
Piotra Czajkowskiego. Utwór zwykle wykonywany przez orkiestrê i czelestê o tajem-
niczym brzmieniu, w transkrypcji organowej zabrzmia³ z w³aœciwym sobie wdziêkiem
i lekkoœci¹. Na zakoñczenie koncertu artysta wykona³ w³asn¹ Improwizacjê Psalmu 68,
w której zaprezentowa³ wielki kunszt wykonawczy. Zdawa³o siê, ¿e chce ten psalm wy-
œpiewaæ ca³¹ moc¹ swojej duszy i cia³a. Po takim wykonaniu oklaskom nie by³o koñca,
a wiêc na bis artysta z wielk¹ pogod¹ improwizowa³ na tematy polskich pieœni koœciel-

80

TU I TERAZ 

Maria Tyszkowska

Martin Zonnenberg



nych, wœród których mo¿na by³o us³yszeæ hymn naszej parafii Serce Jezusa. S³uchacze
byli wyraŸnie wzruszeni. Po koncercie, który zakoñczy³ siê po godz. 2100 chêtni mogli
nabyæ p³yty z nagraniami naszego goœcia: Improvisaties oraz Romantische orgelwerken.

Program koncertu
Martin Zonnenberg (*1958) – Improwizacja Martin Zonnenberg – Wariacje na te-
mat Hymnu Martina Lutra Frantisek Tuma (1704 – 1744) – Suita na organy, czê-
œci: Minuet, Siciliana, Gavotte (muzyka czeska) Samuel de Lange (1811 – 1884) –
Fantasie Sonate oparta na Psalmie 22, czêœci: Allegro Moderato, Andante religioso, Al-
legro Recitativo et Finale (muzyka niderlandzka) Eugene Thayer (1838 – 1889) –
Wariacje na temat hymnu rosyjskiego op. 12 (muzyka angielska) Patrick Hopper
(*1965) – Easter Suite, czêœci: Fanfare on ‘Easter Hymn, Meditation on Victimae pas-
cali Laudes, Toccata on Vulpius (muzyka angielska) Piotr Czajkowski (1840 –
1893) – Taniec wieszczki cukrowej z baletu Dziadek do orzechów transkrypcja or-
ganowa (muzyka rosyjska) Martin Zonnenberg – Improwizacja – Psalm 68

Koncert IV – 26 sierpnia
Bardzo ciekawy repertuar na flet i organy zaprezentowali w niedzielê 26 sierpnia

wykonawcy kolejnego letniego koncertu: Joanna Woszczyk-Garbacz i Jakub Garbacz
– ma³¿eñstwo z £odzi. Koncert poprowadzi³ jak zwykle Krzysztof Wilkus. Artyœci za-
prezentowali Koncert otworzy³o wielkie Preludium i fuga e-moll przedstawiciela pó³noc-
noniemieckiego baroku Nicolausa Bruhnsa. W utworze tym organista bardzo plastycz-
nie zaprezentowa³ obie fugi, precyzyjnie ozdabiaj¹c i synkopuj¹c ich tematy. Wspaniale
zabrzmia³ Koncert a-moll Antonio Vivaldiego, w³oskiego kompozytora, skrzypka i ksiê-
dza. Wprawdzie w oryginale napisany jest na skrzypce solo i orkiestrê, ale jego adapta-
cja na flet i organy nie tylko nie przynios³a uszczerbku tej muzyce, ale pozwoli³a s³ucha-
czom odczuæ klimat w³oskiego baroku mistrza Vivaldiego, najbardziej znanego z Czte-
rech pór roku. Uroczyœcie zabrzmia³a Aria z III Suity J. S. Bacha, któr¹ s³uchacze mieli oka-
zjê us³yszeæ ju¿ podczas II koncertu, teraz wykonana przez organy i flet. 

Prawdziwym hitem koncertu by³a Suita gotycka na organy Léona Boëllmanna, kom-
pozycja czêsto wykonywana na koncertach i nagrywana na p³ytach, z pewnoœci¹ ze
wzglêdu na jej melodykê i ciekaw¹ fakturê kompozytorsk¹. Rozpoczyna siê majesta-
tyczn¹ Introdukcj¹, po której nastêpuje Menuet w tanecznym rytmie. Prière à Notre Da-
me czyli Modlitwa do Najœwiêtszej Maryi Panny to fragment niezwykle delikatny, nastro-
jowy, wprowadza s³uchacza w niebiañski klimat ³agodnoœci, aby w ostatniej czêœci – Toc-
cacie – ust¹piæ miejsca wzburzonym pasa¿om i wyraŸnemu tematowi basowemu. Du-
¿e ró¿nice dynamiczne, szybkie tempo, ciekawa harmonia, a przede wszystkim
mistrzowskie wykonanie sprawi³y, ¿e fina³owej czêœci utworu s³ucha³o siê z zapartym
oddechem. 

Artysta wybra³ tê kompozycjê z modlitw¹ maryjn¹ z myœl¹ o przypadaj¹cej w tym
dniu uroczystoœci Matki Boskiej Czêstochowskiej. Kontynuuj¹c koncert, Jakub Garbacz
z finezj¹ w³aœciw¹ francuskiemu barokowi wykona³ solo na organach Magnificat A-dur
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Jean-Francois’a Dandrieu, klawesynisty i organisty, który ju¿ jako 5. letnie, cudowne
dziecko koncertowa³ dla króla Ludwika XIV. Oboje artyœci pod koniec programu
zaprezentowali piêkne Ave Maria Astora Piazzoli. Koncert zakoñczy³ bardzo
motoryczny utwór organowy wspó³czesnego niemieckiego kompozytora i organisty
Hans-André’a Stamma – Rondo alla Celtica. Po ogromnych brawach artyœci na bis wyko-
nali jedn¹ z ostatnio powsta³ych kompozycji kierownika artystycznego naszego festiwa-
lu Krzysztofa Wilkusa Andante religioso na flet i organy. Zarówno ciekawy repertuar, jak
i wykonanie na najwy¿szym artystycznym poziomie sprawi³y, ¿e choæ muzyka umilk³a,
w sercach dalej brzmia³a, by³a balsamem dla duszy, jak trafnie okreœli³ na zakoñczenie
prowadz¹cy koncert Krzysztof Wilkus.

Program koncertu
Nicolaus Bruhns (1665 – 1697) – Preludium in e (organy) Antonio Vivaldi (1678
– 1741) – Koncert a-moll op. 3 nr 6 (organy i flet) Johann Sebastian Bach (1685 –
1750) – Aria z III Suity Orkiestrowej D-dur BWV 1068 (organy, flet) Jean Francois
Dandrieu (1678 – 1741) – Magnificat in A (organy) Wolfgang Amadeusz Mozart
(1756-1791) – Andante C-dur KV 315 (organy, flet) Léon Boëllmann (1862-
1897) – Suita Gotycka op. 25 czêœci: Introdukcja – Menuet – Prière à Notre Dame
– Toccata (organy) Astor Piazzola (1862 – 1897) – Ave Maria (organy, flet)
Hans-André Stamm (*1958) – Rondo alla celtica (organy)
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Koncert V – 2 wrzeœnia
Pi¹ty koncert „U Serca Jezusowego”, 2 wrzeœnia, wype³ni³ sw¹ muzyk¹ dyrektor

artystyczny Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w katedrze koszaliñskiej,
prof. Bogdan Narloch. Koncert otworzy³y dwa utwory J. S. Bacha – Preludium i fuga E-
dur oraz popularny chora³ Jesus bleibet meine Freude z donios³ej kantaty 147, w której
Bach rozmyœla o obecnoœci Chrystusa w naszych sercach. Rytmiczny akompaniament
przeciwstawiony w niej spokojnemu i uroczystemu tematowi, to jakby Bo¿a obecnoœæ
w codziennej ludzkiej krz¹taninie. 

By³o to piêkne, niekonwencjonalne i interesuj¹ce wykonanie. W bloku utworów
barokowych znalaz³a siê te¿ wspania³a aran¿acja arii Let the bright Seraphim z oratorium
Samson G. F. Händla, bardzo wokalnie wykonana, choæ – z racji ruchliwego
akompaniamentu – jest to utwór stawiaj¹cy du¿e wymagania graj¹cemu. Majestatycznie
zabrzmia³y fragmenty Suity na wodzie, utworu napisanego przez G. F. Händla dla
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monarchy Jerzego I z okazji przeja¿d¿ki króla po Tamizie w 1717 r. Oczekiwania
s³uchaczy przeros³o wrêcz symfonicznie brzmi¹ce wykonanie Tañca norweskiego nr
1 Edwarda Griega, twórcy narodowej szko³y norweskiej w muzyce. Zaciekawi³ tak¿e
utwór En silencio de la noche (W ciszy nocy) ze Suity Sant Antonio, mniej znanego u nas,
belgijsko – amerykañskiego kompozytora Noela Goemanna. Taneczne rytmy oraz
interesuj¹ce brzmienie mo¿na by³o dostrzec w Tañcu na linie Noela Rawsthorne,
emerytowanego organisty i kompozytora katedry anglikañskiej w Liverpoolu. Trzy
ostatnie utwory wspó³czesnych kompozytorów nawi¹zywa³y lub inspirowane by³y
irlandzk¹ muzyk¹ ludow¹. Interesuj¹co u³o¿ony program koncertu pozwoli³ ka¿demu
s³uchaczowi znaleŸæ coœ dla siebie.

Program koncertu
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) – Preludium i fuga E-dur BWV 566 Johann
Sebastian Bach – Kantata nr 147 – chora³ Jesus bleibet meine Freunde Georg
Friedrich Händel – Oratorium Samson – Let the bright Seraphim (transkr. org.)
Georg Friedrich Händel – Suita Muzyka na wodzie – Aria i Allegro Maestoso
(transkr. org.) Edward Grieg (1843 – 1907) – Taniec norweski nr 1 (transkr. org.)
Noel Goemanne (1926 – 2010) – Sant Antonio Suite – En el silencio de la noche
Noel Rawsthorne (*1929) – Line Dance Hans-André Stamm (*1958) – Rondo
alla Latina Dale Wood (1934-2003) – Come, Ye Disconsolate Sverre Eftestol
(*1952) – The Yarmouth Belle

Koncert VI – 23 wrzeœnia
Wykonawcami fina³owego koncertu „U Serca Jezusowego” na organy, flet,

skrzypce i harfê, 23 wrzeœnia, byli muzycy z Poznania pod kierunkiem organisty
Krzysztofa Wilkusa. Wyst¹pili: Dorota Kwieciñska-Erenz – skrzypce, Cecylia Matysik-
Ignyœ – harfa, Izabela Medak – sopran i flet oraz Krzysztof Wilkus – organy. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e w repertuarze tego koncertu znalaz³y siê dwa bardzo znane i lubiane
utwory, nale¿¹ce do dzia³u muzycznych mistyfikacji, co zdaje siê wcale nie przeszkadzaæ
melomanom. Ale o nich póŸniej. Jako pierwszy us³yszeliœmy fragment Suity na wodzie –
utworu, którego inne fragmenty zaprezentowane zosta³y ju¿ podczas Koncertu V.
Choæ w oryginale napisany jest na orkiestrê, czêsto fragmenty tego dzie³a wykonywane
s¹ przez instrumenty solowe lub zespo³y o ró¿nym sk³adzie. Dowodzi to niezwyk³ej
popularnoœci tego dzie³a. Podczas naszego koncertu wykona³ go prof. Krzysztof
Wilkus. Utwór Arcangelo Corelli’ego Sonata da chiesa jest typowym dla tego w³oskie-
go barokowego kompozytora dzie³em – sonat¹ koœcieln¹ o naprzemiennym uk³adzie
czêœci wolnych i szybkich, zarazem sonat¹ triow¹, przeznaczon¹ dla trzech wykonaw-
ców (flet, skrzypce, organy). William Croft – brytyjski kompozytor i organista – na kil-
ka lat przyj¹³ posadê organisty w kaplicy królewskiej. Znany jest z tego, ¿e skompono-
wa³ muzykê na pogrzeb królowej Anny I Stuart (1714) i na koronacjê Jerzego I (1715).
Utwór tego kompozytora na rzadko spotykanym instrumencie – harfie – wykona³a
z wielkim wdziêkiem Cecylia Matysik-Ignyœ. Nastêpnie us³yszeliœmy organowe Preludium
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i fugê E-dur V. Luebecka. Najczêœciej podaje siê, ¿e twórc¹ kolejnego utworu – Adagio
g-moll – jest w³oski kompozytor barokowy Thomaso Albinoni, a w rzeczywistoœci do
niego nale¿y jedynie partia basowa. Pozosta³e elementy – melodia, rytm, harmonia,
zapis w partyturze, nale¿¹ do Remo Giazotto, w³oskiego muzykologa. Pod koniec II
wojny œwiatowej w gruzach biblioteki w DreŸnie odnalaz³ on fragment orkiestrowy
nieznanego dzie³a Albinoni’ego, postanowi³ go ocaliæ, dopisuj¹c brakuj¹c¹ czêœæ i wyda³
w 1958 r. pod nazwiskiem nie swoim, a Albinoni’ego, z tytu³em Adagio . Rozs³awi³ je
austriacki dyrygent Herbert von Karajan, który utwór ten nagra³ i czêsto te¿ w³¹cza³ do
programu swoich koncertów. Poznan¹ ju¿ podczas Koncertu IV, kompozycjê
Krzysztofa Wilkusa Andante religioso us³yszeliœmy tym razem w wykonaniu
kompozytora i flecistki, która z instrumentu wydobywa³a prawdziwie modlitewne
dŸwiêki. Równie piêknie brzmia³y skrzypce, flet i organy w kantylenowym utworze
Theodore Dubois Cantilene religieuse i Piero Mascagni’ego Intermezzo. Natomiast
zupe³nie odmiennie, w motorycznych, tanecznych rytmach hiszpañskich, z piêkn¹
kantylen¹ w czêœci œrodkowej, zabrzmia³o Bolero de concert francuskiego kompozytora
Lefébure-Wély na organy solo. Kolejny utwór – Ave Maria – przypisywany Giulio
Caccini’emu, w rzeczywistoœci jest pieœni¹ skomponowan¹ przez radzieckiego lutnistê
i gitarzystê W³adimira Wawi³owa oko³o 1970 r. Wraz z innymi utworami zosta³a
umieszczona na p³ycie jako anonimowy utwór z XVI w. Fa³szerstwo oczywiœcie wysz³o
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na jaw, kompozycjê przypisano, ponoæ nies³usznie, Giulio Caccini’emu i tak siê przyjê³o.
Utwór ten wykona³y Cecylia Matysik-Ignyœ i Izabela Medak, czyli harfa i sopran. Aria z
III Suity orkiestrowej J.S.Bacha jest jednym z najpopularniejszych i najczêœciej
wykonywanych utworów tego kompozytora, aran¿owanym na ró¿ne instrumenty i
zespo³y. 

Mieliœmy przyjemnoœæ wys³uchania jej ju¿ podczas Koncertu II - na organach solo,
Koncertu IV - na organach i flecie, a teraz na organach i skrzypcach. Popularnie
nazywana jest ari¹ na strunie g, a to dlatego, ¿e pewien niemiecki skrzypek zagra³ ca³¹
partiê tego instrumentu na jednej tylko strunie, w³aœnie tej najni¿szej. Majestatycznie
brzmi¹ce preludium na organy w stylu klasycznym, Dla Marii, zosta³o skomponowane
przez Krzysztofa Wilkusa na uroczystoœæ œlubn¹ zaprzyjaŸnionej pary. Natomiast
improwizacja organowa Cor Jesu, oparta na temacie hymnu naszej parafii Serce Jezusa
z tekstem Marii Majewskiej i muzyk¹ Krzysztofa Wilkusa, zagrana z rozmachem przez
kompozytora zabrzmia³a zupe³nie niezwykle. Znany niemal wszystkim s³uchaczom
motyw przewija³ siê przez ró¿ne g³osy, ukazuj¹c polot improwizacyjny organisty, a tym
samym mo¿liwoœci brzmieniowe naszego instrumentu. 

Zdaje siê, ¿e by³ to najw³aœciwszy utwór na zakoñczenie ca³ego cyklu letnich
koncertów. Owacje na stoj¹co nie pozwoli³y artystom szybko opuœciæ koœcio³a. Na bis
m³ode artystki na harfie i flecie perfekcyjnie wykona³y Ave Maria – utwór bardzo znany
i o tyle ciekawy, ¿e posiada dwóch autorów. Melodia zosta³a napisana przez
francuskiego kompozytora operowego Charles’a Gounoda w 1859 r. jako g³os solowy
do skomponowanego 137 lat wczeœniej przez J.S.Bacha Preludium C-dur z I tomu Das
wohltemperierte Klavier, które w ramach tego utworu pe³ni rolê akompaniamentu. Po
koncercie mo¿na by³o nabyæ p³ytê z improwizacjami organowymi Krzysztofa Wilkusa.
W najbli¿szym czasie zostanie ona podarowana Ojcu œw. Benedyktowi XVI.

Program koncertu
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) – With trumpets and horn’s ze suity
Muzyka na wodzie (wyk. organy) Arcangelo Corelli (1653 - 1713) – Sonata da
chiesa d-moll, czêœci: Grave - Andante - Allegro - Largo - Allegro (wyk. flet, skrzypce,
organy) William Croft (1678 - 1727) – Ground (wyk. harfa solo) Vinzent
Luebeck (1654-1714) – Praeludium und fuge E-dur (wyk. organy) Remo Giazotto
(1910-1998) - Thomaso Albinoni (1651-1750) – Adagio g-moll (wyk. skrzypce,
organy) Krzysztof Wilkus (*1947) – Andante religioso na flet i organy Louis James
Alfred Lefébure-Wély (1837 - 1945) – Bolero de concert op.166 (wyk. organy)
Theodore Dubois (1837 - 1924) – Cantilene religieuse (wyk. flet, organy) Piero
Mascagni (1863 - 1945) – Intermezzo (wyk. skrzypce, organy) Giulio Caccini
(1550 - 1618) – Ave Maria (wyk. sopran, harfa) Krzysztof Wilkus – Preludium na
organy w stylu klasycznym Dla Marii Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) – Aria
z III Suity D-dur (wyk. skrzypce, organy) Krzysztof Wilkus - Improwizacja
organowa Cor Jesu (na temat hymnu naszej parafii Serce Jezusa)
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***
Podczas 6 koncertów „U Serca Jezusowego” melomani mieli okazjê us³yszeæ

artystów europejskiej i œwiatowej s³awy, laureatów wielu konkursów, koncertuj¹cych w
Polsce i wielu krajach œwiata, graj¹cych na organach, skrzypcach, flecie, harfie, fletni
Pana i cymba³ach koncertowych, wœród nich tak¿e wokalistkê. Us³yszeliœmy dzie³a
wielkich mistrzów z ró¿nych epok, kompozytorów bardziej i mniej znanych, utwory o
ró¿nej fakturze i budowie, których prezentacja poprzedzona by³a ciekawymi
informacjami. Mieliœmy te¿ okazjê poznaæ wykonawców, ich dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia, a
przede wszystkim zachwycaæ siê perfekcyjn¹ gr¹ na œwiatowym poziomie, pe³n¹ pasji i
polotu. Repertuar by³ bardzo urozmaicony, muzyka czasem nastraja³a do refleksji,
uspokaja³a, to znów o¿ywia³a tanecznymi rytmami, burzliw¹ dynamik¹, przenosi³a w
inny œwiat i z pewnoœci¹ nie by³a s³uchaczom obojêtna.

Na prawdziw¹ ucztê duchow¹ dla melomanów z³o¿y³o siê 60 utworów
muzycznych wykonanych przez 11 artystów. W koncertach ka¿dorazowo
uczestniczy³o oko³o 150 – 200 s³uchaczy, wyj¹tkowo mniej w dniu Jarmarku Chmielo-
Wikliniarskiego. Kierownik artystyczny – Krzysztof Wilkus – podsumowuj¹c
muzyczne przedsiêwziêcie wyrazi³ radoœæ z inicjatywy ks. Tomasza Sobolewskiego,
dziêki któremu mog³o dojœæ do realizacji cyklu koncertów oraz zadowolenie z bardzo
dobrego stanu nowotomyskich organów, ciep³ego, przyjaznego przyjêcia artystów, a w
szczególnoœci z udzia³u - w muzycznych spotkaniach - tak wielu s³uchaczy. Ku radoœci
zgromadzonych melomanów, wyrazi³ te¿ gotowoœæ do dalszej wspó³pracy. Po s³owach
podziêkowañ z³o¿onych wykonawcom ostatniego i wszystkich poprzednich
koncertów, ks. Tomasz Sobolewski stwierdzi³ z humorem, ¿e muzykowaniu w naszym
koœciele znad organów przygl¹da siê twórca psalmów – Dawid graj¹cy na harfie. 

Zaproponowane koncerty spotka³y siê z ¿yczliwym przyjêciem parafian,
wyra¿aj¹cych radoœæ z obecnoœci w koœciele instrumentu, na którym zechcieli
koncertowaæ tak znakomici artyœci, a za który s³owa wdziêcznoœci nale¿¹ siê ks. kan.
Jerzemu Juji. Gor¹ce podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ ks. Tomaszowi
Sobolewskiemu, ksiê¿om wikariuszom, kierownikowi artystycznemu prof.
Krzysztofowi Wilkusowi i Starostwu Powiatowemu za przyczynienie siê do
zorganizowania i perfekcyjnego przeprowadzenia cyklu spotkañ z muzyk¹, trwale
zapisanych w pamiêci i sercach melomanów. Artystom raz jeszcze podziêkowaæ
wypada za wspania³¹ muzykê i mistrzowskie wykonania, bêd¹ce Ÿród³em cudownych
prze¿yæ i powtórzyæ za jednym z najwiêkszych gitarzystów wszech czasów, Jimmy
Page’em: Muzyka to najlepszy jêzyk do poruszenia serc ludzi na ca³ym œwiecie. 

A oto kilka wypowiedzi ich uczestników, bêd¹cych podsumowaniem i najlepsz¹
recenzj¹ koncertów: 

W duchu wdziêcznoœci za mo¿liwoœæ wys³uchania wszystkich koncertów w okresie letnim
w naszej parafialnej œwi¹tyni, przyznajê, ¿e ka¿dy koncert wniós³ coœ do mojego ¿ycia, wp³yn¹³
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na rozwój wra¿liwoœci na piêkno muzyki. Szczególnie jednak zapisa³ siê w pamiêci pierwszy
koncert. Profesor z Kijowa, Georgij Agratina i jego wykonanie Poloneza Wojciecha Kilara
z filmu Pan Tadeusz, to prawdziwa uczta dla s³owiañskiej duszy. Przy Fantazji Roberta
Grudnia nie sposób nie zamkn¹æ oczu i daæ siê porwaæ w podró¿ w pozaziemskie
przestrzenie, by nastêpnie rozwa¿aæ o tajemnicy wiecznoœci, ukrytej w tonach Adagio g-moll
T. Albinoni – R. Giazotto. Mistrzem improwizacji pozostaje dla mnie Martin Zonnenberg
z Holandii. Z uœmiechem wspominam improwizacjê na bis – sympatyczn¹ podró¿ po
polskich pieœniach koœcielnych, które oplata³y nasz hymn parafialny, autorstwa K. Wilkusa.
W tym miejscu wyra¿am te¿ moje podziêkowanie i s³owa uznania dla Maestro, za rutynowo
uroczy sposób wprowadzania nas w œwiat muzyki organowej.

Urszula Przymusza³a 

Pragnê serdecznie podziêkowaæ ks. proboszczowi Tomaszowi Sobolewskiemu za ideê
zorganizowania w naszym koœciele koncertów organowo-kameralnych „U Serca
Jezusowego”. Uczestniczy³am razem z mê¿em w czterech koncertach, których wykonawcami
byli Lothar Knappe z Berlina, Martin Zonnenberg z Holandii, Jakub Garbacz i Joanna
Woszczyk-Garbacz z £odzi oraz Bogdan Narloch z Koszalina. Ka¿dy z wykonawców
umo¿liwia³ poznanie brzmienia organów z innej strony z racji ró¿norodnoœci repertuaru od
klasyki organowej Bacha, Händla, Mozarta, poprzez ciekawe transkrypcje Chopina, Griega,
Czajkowskiego, a¿ wspó³czesnych kompozycji Goemanne’a, Wooda, Stamma, Rawsthorne’a.
Mieliœmy absolutnie niecodzienn¹ okazjê uczestniczenia w tych koncertach. Z racji piêknego
dŸwiêku, nasze organy s¹ wysoko cenione przez wykonawców, a tak¿e kierownika
artystycznego K. Wilkusa – organistê katedralnego z Poznania, który równie¿ w bardzo
ciekawy sposób przybli¿a³ s³uchaczom sylwetki kompozytorów, wykonawców i historiê
wykonywanych utworów. Zachêcam gor¹co mieszkañców Nowego Tomyœla i okolic, do
korzystania w przysz³oœci z tak wyj¹tkowej oferty artystycznej w naszym mieœcie.

El¿bieta Kowalska 

Po prostu postanowi³am, ¿e jeœli parafia organizuje koncerty muzyki organowej, to nale¿y
pójœæ. Nie bez znaczenia by³ te¿ fakt, ¿e koncerty by³y bezp³atne. Nie spodziewa³am siê, ¿e
bêdê prze¿ywaæ tak wielk¹ ucztê duchow¹, tym bardziej, ¿e nasz koœció³ Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa stwarza odpowiedni nastrój. Panuj¹ca w nim niezwyk³a cisza pomaga³a
odpowiednio prze¿yæ cudowne utwory wykonywane na organach przez artystów znanych na
ca³ym œwiecie. Koncerty poszerzy³y moj¹ wiedzê, nie tylko ze wzglêdu na szeroki wachlarz
utworów od œredniowiecza po czasy wspó³czesne, ale tak¿e ze wzglêdu na kompozytorów.
Poza tym, ka¿dy utwór zbli¿a³ do Boga. Osobiœcie by³am odurzona niezwyk³¹ muzyk¹ i
podziwia³am artystów. Podczas s³uchania nasuwa³y siê ró¿ne refleksje, o potêdze muzyki, o
jej oddzia³ywaniu na nasze ¿ycie. Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e piêkna, dobra muzyka oczyszcza,
pomaga ¿yæ. Coœ w tym jest. 

Maria Królczyk
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O historii nowotomyskich organów s³ów kilka
Nowe organy w koœciele Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, cenione przez wyko-

nawców i s³uchaczy, zbudowane zosta³y w miejsce pochodz¹cych z prze³omu XVIII
i XIX w., ze sto³em gry ustawionym ty³em do o³tarza. Powietrze by³o wt³aczane do
nich za pomoc¹ kalikantów, tj. dziêki osobom pompuj¹cych powietrze do miechów
nogami, co z pewnoœci¹ doskonale pamiêtaj¹ starsi parafianie. By³o to uci¹¿liwe, to-
te¿ z czasem zastosowano dmuchawy elektryczne. Stopniowo niedomaga³y coraz
liczniejsze piszcza³ki i wymaga³y ci¹g³ych napraw. Ówczesny organista Jan Goliñski
wielokrotnie sam dokonywa³ drobnych korekt, a ostatni wiêkszy remont organów
mia³ miejsce w 1960 r. 

W 1981 r., gdy utworzono parafiê pw. NSPJ, organy by³y ju¿ mocno zniszczo-
ne przez drewnojady, rozstrojone i niekompletne. W takim stanie s³u¿y³y do 1991
r., po czym zosta³y ca³kowicie wy³¹czone z u¿ytku, a koniecznoœci¹ by³o korzysta-
nie z ma³ego, przenoœnego instrumentu. 

Jednak proboszcz ks. kan. Jerzy Juja, bêd¹c wyrazicielem woli wielu parafian pra-
gn¹³, aby organy mog³y ponownie zabrzmieæ w œwi¹tyni. Podj¹³ wiêc starania o bu-
dowê nowych organów i zabiega³ o pozyskanie na ten cel funduszy. W oparciu
o zlecenie proboszcza parafii z dnia 21 maja 2007 roku rozpoczê³a siê budowa no-
wego instrumentu, z czêœciowym wykorzystaniem dawnego prospektu i barokowej
szafy organowej. Uzyskano akceptacjê  prac z Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony
Zabytków w Poznaniu. Organy zbudowa³a firma organmistrzowska Jana Drozdo-
wicza. Aktualnie nowotomyskie organy posiadaj¹ 24 g³osy roz³o¿one na 2 ma-
nua³y i peda³ oraz klawiatury rêczne o skali C – g3. Dysponuj¹ 56 klawiszami, zaœ pe-
da³ liczy 27 klawiszy i obejmuje skalê C – d1. Najmniejsza piszcza³ka ma 2 cm
d³ugoœci, najwiêksza 230 cm. Razem jest ich 1200. Instrument posiada 6 wiatrow-
nic sto¿kowych, trakturê elektryczn¹, miech g³ówny zasilany turbin¹ elektryczn¹
i 2 miechy p³ywakowe oraz prostownik pr¹du sta³ego. W organach zamontowano
tablicê zabezpieczeñ elektrycznych instalacji instrumentu i oœwietleñ. W prospekcie
zainstalowano piszcza³ki cynowe zasilane z osobnych wiatrowniczek. Ca³oœæ oparto
na stalowej i drewnianej konstrukcji noœnej. Wolnostoj¹cy kontuar, czyli stó³ gry,
ustawiony jest bokiem do o³tarza. Instrument zosta³ gruntownie wyintonowany
z uwzglædnieniem akustyki œwi¹tyni, wed³ug a1 – 440 Hz. 

30 listopada 2009 r. mia³  miejsce odbiór techniczny instrumentu, a w niedzielê
6 grudnia na mszy œw. o godz. 18oo ks. kan. Kazimierz Szachowicz – archidiecezjal-
ny referent ds. muzyki koœcielnej uroczyœcie organy poœwiêci³. Po liturgii odby³ siê
pierwszy, po 18 latach oczekiwania, koncert organowy w wykonaniu prof. Krzysz-
tofa Wilkusa. RzeŸby nad organami pieczo³owicie odrestaurowa³ nowotomyski ar-
tysta – Edward Kupiec. 

Na temat nowotomyskich organów czytaj tak¿e w artykule M. Tyszkowskiej: „Jan Goliñski –
organista, dyrygent i nauczyciel”, Przegl¹d Nowotomyski“ nr  2 z 2007 r. Na stronie nastêpnej
– nowe organy w koœciele NSPJ.
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Fot. ks. Waldemar Jaœkowiak, Beata Medak, Ryszard Œwiderski
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Ks. proboszcz Tomasz Sobolewski – inicjator letnich  koncertów i  prof. Krzysztof Wilkus 
– ich kierownik artystyczny ...

... oraz rozkoszuj¹cy siê artystycznym piêknem parafianie
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Sylwia Kupiec

„Kto jest cz³owiekiem, to jest cz³owiekiem –
niewa¿ne jakiej narodowoœci“...
Losy Janiny i Czes³awa Kwaœniaków

Dla ludzi urodzonych przed 1939 rokiem losy Janiny i Czes³awa
Kwaœniaków to losy typowe. Edukacja przerwana wybuchem
wojny, przymusowa praca dla niemieckiego okupanta, zima spê-
dzona w lesie, utrata dorobku ¿ycia, g³ód, zimno, ci¹g³e zagro¿e-
nie, powojenna repatriacja ze zniszczonych ziem wschodnich, bu-
dowanie Polski po powojennej po¿odze i znów ciê¿ka praca, bie-
da (choæ czasami weso³a), póŸne lata ¿ycia spêdzone na odnajdy-
waniu siê w rzeczywistoœci nowej Polski, nie tak przyjaznej dla
tych, którzy j¹ odbudowywali.

Takich historii jest wiele, jednak s³uchaj¹c opowieœci pani Janiny o „dorabianiu siê
grosza”, o œlubie w po¿yczonej sukni, o wychowaniu szóstki dzieci bez pr¹du i opowie-
œci pana Czes³awa o pracy na poczcie i w stacji wzmacniaj¹cej, wiem, ¿e to ju¿ ostatnie
pokolenie Polaków, którzy prze¿yli tak wiele sytuacji na granicy ludzkiej wytrzyma³o-
œci, którzy prze¿yli wojnê, ale o Rosjanach i Niemcach nie mówi¹ Ÿle, którzy nie bali siê
pracy, bo wiedzieli, ¿e s¹ odpowiedzialni za swoj¹ rodzinê. Czy to dobrze, ¿e to ju¿
ostatnie takie pokolenie? OdpowiedŸ pozostawiam Czytelnikom wspomnieñ, których
wys³ucha³am w przyjaznym domu zwyczajnie niezwyk³ych i niezwykle zwyczajnych
pañstwa Kwaœniaków

Wojenne dzieciñstwo pana Czes³awa
Jako dziecko mieszka³em 2 kilometry od Annopola i 20 kilometrów od Sandomie-

rza, niedaleko Wis³y, w miejscowoœci Stary Rachów. Mama i ojczym mieli pó³tora hek-
tara ziemi, co nawet nie wystarcza³o na wy¿ywienie naszej rodziny, chocia¿ rodzeñstwa
nie mia³em. Szed³em do drugiej klasy, jak nasta³a wojna, przez któr¹ nauka w szkole na
pewien okres zosta³a przerwana. PóŸniej, w 1940 roku Niemcy uruchomili szko³y pod-
stawowe. Nie mieliœmy ksi¹¿ek, tylko takie „sterny” – coœ w kszta³cie gazety. Z nich
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uczyliœmy siê pisania i rachunków. Nie by³o geografii, bo tak jak i ksi¹¿ek, nie by³o map.
Szko³y by³y czteroklasowe, ale w cztery lata robi³o siê 7 oddzia³ów. W czwartej klasie
przerabiany by³ materia³ z trzech lat, w trzeciej z dwóch. Zanim Niemcy doszli do na-
szych terenów, jako oœmioletni ch³opak pracowa³em przy sadzeniu lasu.

W okolicach Annopola rozci¹ga³ siê du¿y obszar ¿ydowskiego maj¹tku. Po naszej
stronie Wis³y ju¿ przed wojn¹ wydobywany by³ fosforyt. Wie pani, fosfor s³u¿y do
wyrobu zapa³ek, amunicji itd. To by³a wa¿na, odkrywkowa kopalnia. Gdy 1942 ro-
ku nasza wieœ zosta³a obstawiona przez Niemców, to zaraz uruchomili tê kopalniê do
swoich celów. Wydobywali fosforyt i kamieñ. 

Dlatego, ¿e nasza wieœ nie wywi¹za³a siê z kontyngentów i tak jak trzy s¹siednie
nie da³a Niemcom ¿adnych surowców, m³odych wywieŸli do Niemiec, a u nas umie-
œcili Ukraiñców s³u¿¹cych w niemieckim wojsku i komendê ¿andarmerii niemieckiej.
Dwie inne wsie ca³kowicie rozebrali, a ziemie do³¹czyli do tego ¿ydowskiego maj¹t-
ku, na którym te¿ przymusowo pracowali Polacy.

Pamiêtam dok³adnie  tê chwilê, jak Niemcy weszli do naszej miejscowoœci. Zaczê-
li ograbiaæ gospodarstwa od koñca wsi, a w tym czasie moja mama z babci¹ chcia³y
uciec z krow¹. By³y ju¿ w po³owie drogi, przy lesie, ale Niemcy wczeœniej zajêli
wszystkie wy¿sze punkty, ¿eby obserwowaæ ca³¹ okolicê i wszystko widzieli. Zaczêli
do nich strzelaæ ukraiñscy stra¿nicy, wiêc wróci³y. Nawet kury zabierali, wszystko...
Pod Annopolem wybudowali baraki i tam trzymali wszystkich m³odych. Wœród nich
te¿ i mnie. Jak ju¿ wszystkich zebrali, wziêli od so³tysów furmanki i wieŸli nas 27 kilo-
metrów do Kraœnika. Stamt¹d poci¹giem przetransportowali nas do Lublina, gdzie
dwa tygodnie spêdziliœmy w obozie przejœciowym. Tam od razu zaprowadzili nas do
³aŸni, wyszorowali nas i wymienili nam ca³¹ odzie¿. Dla nich byliœmy „wszawymi Pola-
kami”, wiêc nas „oczyœcili”. Stamt¹d, dok³adnie na Wielkanoc 1942 roku trafiliœmy do
Niemiec. Parê dni spêdziliœmy „w zawieszeniu”, bo Niemcy w œwiêta nie pracowali.
By³o nas gdzieœ miêdzy 500 a 1000, trudno powiedzieæ dok³adnie. Zaraz jak œwiêta
minê³y, w Haale zrobili nam przeœwietlenie p³uc, ¿eby sprawdziæ, czy siê nadajemy do
pracy, a potem wywieŸli nas do miejscowoœci Bad – K� sen, po³o¿onej w okolicach
uzdrowiskowych. Tam ju¿ czekali na nas Niemcy z maj¹tku w górach, w którym mie-
liœmy pracowaæ. ZawieŸli nas tam wozem konnym – kto chcia³, móg³ iœæ pieszo. 

Na robotach w Niemczech
Pamiêtam, ¿e tego dnia po przyjeŸdzie ju¿ nie pracowaliœmy, tylko posadzili nas do

sto³u, z misk¹ marmolady i chlebem. Chleba tam by³o akurat pod dostatkiem.... Na-
stêpnego dnia szliœmy ju¿ do rozrzucania obornika. Maj¹tek mia³ ok. 400 hektarów,
8 par koni, 4 pary wo³ów. Razem z nami pracowa³o tam 8 Francuzów. Oni byli zamy-
kani na noc i chodzili w mundurach, na których mieli z ty³u namalowane du¿e trójk¹-
ty, w razie, jakby chcieli uciekaæ. Polaków by³o pocz¹tkowo 13, potem wiêcej. Poja-
wi³a siê te¿ Rosjanka, której gospodarz nie chcia³ trzymaæ, bo urodzi³a dziecko i nie
mog³a wykonywaæ ¿adnych prac. A¿ dziw, ¿e w tamtym miejscu Niemcy nie odbiera-
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li kobietom dzieci. Gospodarz przekaza³ j¹ do nas. U nas zawsze jedna z kobiet z dzieæ-
mi zostawa³a, nie sz³a do pracy w polu. Pracowaliœmy 10 godzin dziennie, do siódmej
wieczorem, z dwugodzinn¹ przerw¹ od 12 do 14. ¯ywiliœmy siê sami, wiêc do po³u-
dnia jedna osoba gotowa³a dla nas posi³ek. Francuzom gotowali Niemcy.

Na jedzenie dostawaliœmy przydzia³, bez kartek nic nie mo¿na by³o kupiæ. Mogli-
œmy wzi¹æ 4 funty chleba na osobê na tydzieñ i 400 gramów miêsa. Zale¿y co siê wy-
bra³o. My nigdy miêsa nie braliœmy, tylko w¹trobiankê. Kobieta, która dla nas gotowa-
³a, robi³a zwykle zupê, bez miêsa raczej. K³adliœmy sobie najwy¿ej smalcu czy marga-
ryny w tê zupê. W ogóle najwiêcej by³o margaryny i marmolady. Ukraiñcy z kolei mie-
li takie wy¿ywienie jak Niemcy, im przys³ugiwa³o 600 gramów miêsa. Akcyza jednak
dotyczy³a wszystkich, nawet tych Niemców, którzy na w³asnym gospodarstwie zabili
swoj¹ œwiniê. Musieli to zg³osiæ do zarz¹du akcyzowego, sk¹d przyje¿d¿a³ cz³owiek,
wszystko wa¿y³ i przelicza³ dla ilu osób i na jak d³ugo wystarczy tego miêsa.

Oczywiœcie w okolicy nie mieszka³o wielu Niemców. Zdrowi mê¿czyŸni byli na
wojnie, zosta³y kobiety, kulawy kowal, traktorzysta z krzyw¹ rêk¹, ogrodnik, który
mia³ bardzo grube okulary, stolarz. Stosunki z nimi uk³ada³y siê ca³kiem mo¿liwie, cho-
cia¿ by³a jedna wredna Niemka, która stale wyzywa³a Polaków, ¿e s¹ wszawi, ¿e s¹
œwiniami. Na ka¿dym kroku utrudnia³a nam ¿ycie i przez ni¹ kiedyœ te¿ oberwa³em od
„szefa”, takiego starszego Niemca. Donios³a, ¿e w czasie pracy nie odebra³em od niej
kosza ze zbo¿em, a to ona sama stanê³a specjalnie za nisko na drabinie, wiêc nie siê-
gn¹³em. Wtedy „nasz” Niemiec zagrozi³ mi, ¿e jeœli nie podoba mi siê praca, to czeka
mnie obóz...„Tam to ci nogi na cienko wyci¹gn¹...” – powiedzia³. A niedaleko by³ Bu-
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chenwald... Wiedzia³em, ¿e mój znajomy z innej wsi by³ tam przez 3 miesi¹ce, a gdy
wróci³, to mia³ szyjê cienk¹ jak moja rêka w przegubie. 

PóŸniej, gdy ju¿ zbli¿a³ siê front, „nasz” Niemiec chcia³ byæ mi³y dla mnie, ¿ebym
siê na niego nie po¿ali³ Amerykanom, wiêc bra³ mnie na bryczkê, gdy gdzieœ jecha³.
Mia³ co prawda dwa samochody, ale nie mia³ przydzia³u, bo wojsko potrzebowa³o pa-
liwa na front.

Myœlê, ¿e tacy zwykli, biedni Niemcy byli przeciwni wojnie, chocia¿ oczywiœcie nic
nam na ten temat nie mówili. My tylko s³yszeliœmy jak rozmawiali miêdzy sob¹, ¿e
front siê zbli¿a, ¿e id¹ Amerykanie. Ten Niemiec, który nas pilnowa³, chodzi³ w p³asz-
czu jeszcze z I wojny œwiatowej. Pali³ fajkê. Nie by³ z³oœliwy, tylko pilnowa³, ¿ebyœmy
dok³adnie pracowali. Kiedyœ pracowa³em na polu buraków, a on sta³ przy mnie, gdy
nadjecha³ drugi Niemiec i spyta³: „Wie arbeit der junge?” Na co „mój” Niemiec odpo-
wiedzia³: „Ganz gut”. Tamten tak zapyta³, bo siê dziwi³, ¿e m³ody ch³opak, a dobrze
sobie radzi.

Na tym gospodarstwie spêdzi³em 3 i pó³ roku. Do koñca wojny, a nawet trochê
d³u¿ej. Nawet po wejœciu Amerykanów, nie wiedzieliœmy jaka jest sytuacja – czy woj-
na siê skoñczy³a, czy nie, bo nie mo¿na by³o ani s³uchaæ radia, ani czytaæ gazet. Byliœmy
odciêci od informacji. Jedynie dwie Polki, które wysz³y za m¹¿ za Niemców czasem
pozwala³y nam pos³uchaæ polskiej audycji z Londynu. One jednak ba³y siê tych innych
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Kolega Helmut, z którym pracowa³ p. Czes³aw –
w tle budynki niemieckich robotników.



Niemców, zawziêtych hitlerowców. Nie orientowaliœmy siê w sytuacji, jedynie nas³u-
chiwaliœmy samolotów. Pod koniec wojny by³o je s³ychaæ codziennie – w dzieñ angiel-
skie, w nocy amerykañskie. 

Wejœcie Amerykanów zasta³o mnie na polu. Bronowa³em polny groch. Ziemia tam
by³a ciê¿ka, zaschniêta. Akurat pracowa³em sam i Niemiec da³ mi swój z³oty zegarek,
¿ebym siê nie spóŸni³, bo tam musia³ byæ porz¹dek – o 19.00 trzeba by³o byæ ju¿ na
podwórku. Zwykle pracowa³em z Francuzami, a oni mieli zegarki, wiêc nie by³o pro-
blemu...

Tak wiêc zobaczy³em jakieœ ruchy, myœla³em, ¿e jak Amerykanie bêd¹ wchodziæ to
Niemcy bêd¹ siê broniæ, chocia¿ nie wiedzia³em jak wygl¹da wojna, front. I nic nie zo-
baczy³em, bo wys³ali do mnie jednego Niemca z gospodarstwa, który kaza³ mi puœciæ
wo³y i uciekaæ rowem. Jak dotar³em do tego maj¹tku, to przybieg³ do mnie „nasz”
Niemiec, bo mu na tym z³otym zegarku zale¿a³o. W tych okolicach ci¹gle jeszcze kr¹-
¿y³y oddzia³y niemieckie, które nieraz kry³y siê u nas na maj¹tku, wiêc jeszcze przez
dwa miesi¹ce chodziliœmy do pracy, bo nie chcieliœmy siê nara¿aæ. Mogliby nas przecie¿
wystrzelaæ. PóŸniej Amerykanie zakwaterowali nas w Namburgu, takim doœæ du¿ym
mieœcie (50 – 60 tys. mieszkañców), w koszarach. Tam czekaliœmy na powrót do kra-
ju. Rosjan by³o ok. 150, a nas 1500. 

Gdy Amerykanie wyje¿d¿ali, chcieli nas zabieraæ na zachód, do Belgii, Anglii, Ho-
landii, ale myœmy nie chcieli. Chcieliœmy wracaæ do kraju. S³uchaliœmy ju¿ polskich wia-
domoœci. Wiedzieliœmy, ¿e tu na nas czekaj¹ mieszkania... 
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…My mieszkaliœmy po drugiej stronie budynku, nie-
miecka rodzina mia³a 3 pokoje, kuchniê, piwnicê
i strych., na nas 13 przypada³o  tyle samo miejsca –
jeden z pracuj¹cych z Czes³awem Kwaœniakiem
Niemców; zdjêcie zrobione na gospodarstwie
w Bad – Kõsen.



Wojenne dzieciñstwo pani Janiny
Gdy wybuch³a wojna mia³am 8 lat. Pochodzê z okolic Opatowa i Baækowic, dok³ad-

nie z Janczyc. Tam siê urodzi³am, tam mieszka³am z rodzicami i siedmiorgiem rodzeñ-
stwa. Naszych okolic to nawet nie pamiêta³am, tylko póŸniej, jak tam jeŸdzi³am, to sobie
trochê przypomina³am. Mój ojciec pracowa³ w fabryce broni w Starachowicach. Doœæ
dobrze zarabia³ i nieŸle nam siê wiod³o, jednak jak wybuch³a wojna, to ojca zaraz stam-
t¹d zwolnili. Mieliœmy ma³o ziemi, bo tylko 1,5 morgi i chocia¿ to by³y wiêksze morgi, 55.
arowe, to trudno z nich by³o wy¿yæ. Zanim wybuch³a wojna chodzi³am do pierwszej kla-
sy, a potem przesta³am, bo szko³ê zamknêli. PóŸniej otworzyli szko³ê w Baækowicach,
jednak ¿eby dzieci mog³y do niej chodziæ, musia³ byæ oddany jakiœ plon – pszenica czy
zbo¿e... Nas nie by³o na to staæ, wiêc zamiast chodziæ do szko³y, chodzi³am do pracy. Ja-
ko oœmiolatka pas³am s¹siadom gêsi, chodzi³am do lasu sadziæ drzewka, zbieraæ grzyby,
a w sezonie letnim na jagody. Od rana do po³udnia uzbiera³o siê wiaderko, po po³udniu
drugie, a potem ciocia zabiera³a mnie do Opatowa i tam sprzedawa³am te jagody. Musia-
³am zarabiaæ na wy¿ywienie.

Nie by³o z czego wy¿yæ, wiêc ludzie – mimo ¿e Niemcy zakazali, chodzili do lasu i kra-
dli drewno. Wycinali jak¹œ sosnê i drewno przynosili na plecach, bo konia nie by³o. Mój
ojciec przygotowywa³ dla wiêkszych gospodarzy deski na stodo³y. Mieliœmy za to krowê,
kury i œwinie. Pracowa³ przy domu, wiêc zwiedzieli siê o tym Niemcy i przyszli na³o¿yæ
karê. Pamiêtam, ¿e by³o ich dwóch. Jeden wzi¹³ mojego malutkiego brata na rêce, tak go
trzyma³ i trzyma³, a po twarzy ciurkiem lecia³y mu ³zy... Ojciec za m³odych lat pracowa³
w Niemczech, bo mia³ brata w Dortmundzie, wiêc zna³ jêzyk i jak zacz¹³ z tym Niemcem
rozmawiaæ, okaza³o siê, ¿e tamten musia³ iœæ na wojnê, a w domu zostawi³ dwoje ma³ych
dzieci... Wymierzy³ rodzicom tê karê, ale powiedzia³ ojcu tak: „Niech ¿ona przyjdzie do
mojego biura niby p³aciæ, ale ja tych pieniêdzy nie wezmê, ¿eby te dzieci chleba dosta³y.
Tylko niech nie mówi Polakom.” No i faktycznie, pieniêdzy nie wzi¹³. I tak ¿ycie jakoœ
sz³o, dopóki nie zbli¿y³ siê front....

Zima w lesie
Baranów Sandomierski, Sandomierz to by³ taki pó³okr¹g³y przyczó³ek. W lipcu 1944

roku Rosjanie doszli do Wis³y, Niemcy zatrzymali siê w Górach Œwiêtokrzyskich, sk¹d
obserwowali ca³y teren, a my byliœmy na nizinie. Rosjanie, jak tylko weszli, wygnali nas
z domów. Wojska radzieckie sta³y przy Wiœle pó³ roku i my ca³e pó³ roku ¿yliœmy w le-
sie. Przemieszczaliœmy siê po parê kilometrów, bo oni wyganiali nas coraz to dalej... Do-
póki by³o jedzenie z domu, to ¿eœmy siê nim ¿ywili. Ale ile mo¿na by³o zabraæ, skoro nas
by³o 8 dzieci? Partyzanci dali nam wóz i konia z jakiegoœ maj¹tku, dziêki temu zabraliœmy
trochê garnków, pierzynê. Póki by³y zapasy i trochê jagód, nie by³o Ÿle. Po kryjomu pod-
kradaliœmy z domu jak¹œ ¿ywnoœæ, ale póŸniej ju¿ nie by³o co braæ, bo Ruscy strasznie
wszystko niszczyli. Oni zreszt¹ sami nie mieli co jeœæ, zaraz przecie¿ pozabijali krowy, ko-
nie, kury. 

Pamiêtam, ¿e w tym lesie chodziliœmy dwa kilometry po wodê. Brat bra³ wiaderko,
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ja kankê i szliœmy do Ÿród³a. Któregoœ razu Niemcy zauwa¿yli nas z góry i zaczêli strze-
laæ, tak ¿e brat musia³ siê tym wiadrem zas³aniaæ. Od³amki je podziurawi³y, wszystko siê
wyla³o. Potem ju¿ nie mieliœmy wody, ani siê w czym umyæ, ani w co ubraæ, wszystko siê
poniszczy³o. Najpierw spaliœmy na wozach, a potem wykopaliœmy ziemianki, przykryli-
œmy ga³êziami i chroniliœmy siê w tych jamach. Przysz³a jesieñ, potem zima, a wtedy ju¿
by³o strasznie... Trudno mi to opisaæ... Pamiêtam taki dzieñ... Ruscy zabrali naszego ko-
nia, a dali takiego chorego, co siê nie móg³ ruszaæ ani ci¹gn¹æ wozu. I my ¿eœmy siê czo³-
gali za wszystkimi, w takim lesie liœciastym. Ta kupa dzieci... Pada³ lodowaty deszcz... Te
krople czujê do dzisiaj na skórze... By³o 20 stopni mrozu, spaliœmy na wozie, na którym
by³y wbite 4 ko³ki, na ko³kach daszek, a my pod pierzyn¹, która by³a na wierzchu jak
skorupa, bo œnieg pada³, potem taja³ i zamarza³ z powrotem.... 

Tak dotrwaliœmy do Bo¿ego Narodzenia. Dotarliœmy do miejscowoœci Wysocki, bli-
sko Staszowa i tam jedna pani przyjê³a nas do gospodarstwa na œwiêta. Mieszka³o tam
te¿ trzech ¿o³nierzy radzieckich, jeden – wy¿szy rang¹ – zajmowa³ pokój. My w ma³ej
skrytce przezimowaliœmy w 3 wielodzietne rodziny. Nas by³o oœmioro i jeszcze mama
w ci¹¿y. Wszyscy staliœmy, bo nie by³o na czym usi¹œæ ani siê po³o¿yæ. Nie spaliœmy na-
wet, tylko staliœmy. Ka¿de gospodarstwo, budynek, szopa przepe³nione by³y wygnanymi
przez front ludŸmi. Nie by³o co jeœæ, ani grama chleba. 

Widzia³am jak wieŸli na wozie z frontu ¿o³nierzy, a po deskach la³a siê krew. Na koñ-
cu tej wioski wykopany by³ du¿y dó³ wysypany wapnem i tam tych ¿o³nierzy wrzucali.
Mo¿e nawet jeszcze nawet jêcza³ któryœ, ale by³ ju¿ zasypany. Jeœli mia³ mocniejsze buty,
to ¿ywi œci¹gali mu je z nóg. Jak sobie przypomnê ten wóz, tê krew, te powykrzywiane
postacie... Tam gdzie chodziliœmy do koœcio³a, i Niemcy le¿eli, i Ruscy... Rosjanie w ogó-
le mieli ciê¿ej, bo nie mieli co jeœæ. Wstawiali dwa patyki w ziemiê, przewi¹zywali drutem,
wieszali mena¿kê i jedzenie sobie robili. Niemcy to dbali o swoje wojsko, a Rosjanie mu-
sieli kraœæ, ¿eby siê wy¿ywiæ. Kradli m¹kê, zbo¿e. Jak byliœmy w tej wiosce, to z s¹siedz-
twa chocia¿ po pó³ litra mleka dostawaliœmy. Pamiêtam, jak w jakiejœ szopie ksi¹dz od-
prawia³ pasterkê i wtedy Rosjanie tê krowê ukradli. Potem ju¿ nie by³o ani kropli mleka... 

Ale muszê jeszcze pani powiedzieæ, ¿e jak wtedy w lesie mama urodzi³a moj¹ naj-
m³odsz¹ siostrê i nie mia³a jej nawet w co owin¹æ, to jeden taki starszy Rosjanin da³ ma-
mie dwie chustki, które przed wyruszeniem na front wyhaftowa³y mu dwie córki. By³y
na nich ich imiona i nazwisko. I te chustki Rosjanin da³ mamie, ¿eby zawinê³a dziecko! Te-
raz jak o tym opowiadam, to j¹ widzê, jak le¿y owiniêta w te chustki i onucê, pod ³awk¹,
w korytku, które z desek zbi³ dla niej ojciec. To jest obraz nie do opowiedzenia... Trud-
no przekazaæ prawdê o tym, co siê u nas dzia³o. Nigdzie nie pisali o tym, ani w ksi¹¿kach
na temat wojny, ani w prasie, ani na ¿adnych uroczystoœciach siê nie mówi, ¿e ten front
tak d³ugo tam sta³, a ludzie cierpieli tak wielki g³ód. Ostatni raz widzia³am chleb w lipcu,
a nastêpnym razem zobaczy³am go dopiero, gdy przyjechaliœmy tu na zachód. 

O Warszawie pisz¹, ale o tym przyczó³ku nic. Jak sobie przypomnê tê wojnê, to zim-
no, ten g³ód, to myœlê, ¿e teraz to lepiej, ¿e s¹ ju¿ rakiety, w razie czego wszyscy zginê-
liby od razu... 
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Do domu...
Gdy w styczniu 1945 roku wróciliœmy z lasu do naszej wioski, okaza³o siê, ¿e miej-

scowoœæ zosta³a tak zniszczona, ¿e nie ma co zbieraæ. Naszego domu te¿ nie by³o,
wiêc znów wykopaliœmy ziemiankê. Potem jakoœ przez radio, przez og³oszenie, do-
wiedzieliœmy siê, ¿e mo¿na jechaæ na zachód, zaludniaæ opuszczone ziemie. Najpierw
mój ojciec i wujek wyjechali zbadaæ teren. Zaraz pozajmowali tutaj gospodarki. Nie-
d³ugo potem znaleŸliœmy siê na zachodzie, jednak ze swoich stron pamiêtam jeszcze
taki dzieñ, kiedy po przejœciu frontu, z moimi bratem i kuzynk¹ poszliœmy na niemiec-
k¹ stronê znaleŸæ coœ do jedzenia, bo tam jeszcze by³y nie zniszczone maj¹tki. Faktycz-
nie, odkryliœmy spichlerze ze zbo¿em i kopce z ziemniakami. Brat wtedy przyniós³
14 kg jêczmienia, a ja trochê ziemniaków i buraków, wiêc mieliœmy jedzenie na Wiel-
kanoc. Trzeba by³o uwa¿aæ, bo pola by³y tak zaminowane, ¿e tylko druty wystawa³y.
Pola by³y te¿ usiane trupami. Do teraz widzê cia³a ¿o³nierzy – po jednej stronie nie-
mieckich, po drugiej rosyjskich, powykrêcane, poszarpane. Jak nie mogê spaæ, to ci¹-
gle widzê te trupy. Ten widok ci¹gn¹³ siê mo¿e ze 20 kilometrów.... Nied³ugo po tym
ojciec wróci³ z zachodu i zabra³ nas tutaj... Jechaliœmy w wagonach towarowych,
z dwudniowym postojem w £odzi, gdzie dali nam jeœæ i piæ. Nie pamiêtam momentu,
jak dostaliœmy siê do Paproci, w której ojciec zaj¹³ gospodarstwo. Chyba za bardzo
cierpia³am i nie zwraca³am uwagi na otoczenie....

W Paproci
Druga rzecz, jakiej nigdy nie zapomnê, to moje buty zrobione przez ojca. Spody

mia³y drewniane, a cholewki z ruskiej pa³atki przeciwdeszczowej, przybite gwoŸdŸmi
do tych podeszew. Ca³¹ zimê w nich chodzi³am. Gdy przyjechaliœmy do Paproci, ojciec
mi te buty rozci¹³ no¿em, bo mia³am nogi tak odmro¿one, ¿e inaczej siê nie da³o ich
zdj¹æ. By³am w takim stanie, ¿e od razu trafi³am do szpitala w Nowym Tomyœlu. Œciê-
li mi w³osy, bo mia³am na g³owie same strupy, rêce zabanda¿owane, ca³e w niegoj¹-
cych siê ranach. Œci¹gnêli mi paznokcie z kciuka rêki i u nóg, bo by³y tak odmro¿one...
Pamiêtam siostry zakonne, które robi³y mi opatrunki w szpitalu – ma³¹ siostrê Prak-
sedê i siostrê Leoniê. Obie bardzo o mnie dba³y... Nie wiem, jak siê nazywa³ lekarz, ale
to on uratowa³ moje nogi. Wszêdzie mia³am ropê, strupy, odmro¿enia, wiêc stwier-
dzi³: „To jest taka m³oda dziewczyna, ja jej to wszystko zerwê, odroœnie jej” – i pra-
wie zdar³ mi skórê od samych kolan do kostek, œci¹gn¹³ paznokcie. Mia³am wtedy nie-
ca³e 13 lat i dziœ nie mam nawet œladu po tej zdartej skórze, tak ³adnie odros³a. Tylko
dwa ma³e znaki pod kolanem.

Przyjechaliœmy tu ca³¹ rodzin¹, wszystkim uda³o siê prze¿yæ. Tylko brat mia³ z³ama-
n¹ nogê, bo mu j¹ przygniot³o w czasie kopania ziemianki. Oprócz nas byli tu inni lu-
dzie zza Buga – Halter, Szwiec, mieszkali niedaleko nas i bardzo nam pomagali. By³ pan
Skrzypczak, który przynosi³ nam myde³ka, pani Wiœniewska da³a nam ubrania. Mogli-
œmy siê te¿ wreszcie umyæ, bo w czasie wojny myd³a nie by³o, tylko takie piaskowe...
Jak zobaczy³am za stodo³¹ kopiec z ziemniakami, to stwierdzi³am, ¿e my tu bêdziemy
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¿yæ bardzo d³ugo.... I tak zaczêliœmy nowe ¿ycie, ale ten g³ód i zimno, jak nie mogê
spaæ, to czujê do dziœ....

Pana Czes³awa droga z Niemiec do Polski
Tak, jak mówi³em, w Namburgu, w oficerskich koszarach wojskowych czekaliœmy

na powrót do Polski. We wrzeœniu Rosjanie podstawili nam wagony towarowe, bo ta-
k¹ mieli umowê z Amerykanami, którzy ju¿ siê wycofali z tego terenu. Dali nam wa-
gony odkryte, wêglarki, którymi dojechaliœmy do ¯ar. Tam nasza policja z³o¿ona
z m³odych ch³opców, nawet piêtnastoletnich, wskazywa³a nam, gdzie iœæ. W opusz-
czonych przez Niemców domach by³a poœciel i wszystkie sprzêty, tylko nie by³o co
jeœæ. Niemcy nie zd¹¿yli nic posadziæ, bo uciekali ju¿ zim¹. Trzeba by³o jechaæ dalej, ale
tory by³y poniszczone, wiêc do Zielonej Góry jechaliœmy wózkami. Na jeden wózek
za³adowa³o siê po kilka osób i pchaliœmy je 40 kilometrów. Nocowaliœmy gdzieœ po
drodze, po 20 kilometrach. Jeden z naszego obozu by³ milicjantem, wiêc nas chroni³
przed Rosjanami i ró¿nymi mentami. Gdy dotarliœmy do Zielonej Góry, porzuciliœmy
wózki w ogrodzie przy stacji.... Stamt¹d mo¿na by³o dojechaæ tylko do Wroc³awia,
wiêc udaliœmy do tamtejszego urzêdu repatriacyjnego, w którym dosta³em zaœwiad-
czenie uprawniaj¹ce do darmowej podró¿y do swojego miejsca zamieszkania i zapo-
mogê w wysokoœci 100 z³otych. 
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i zapomogê w wysokoœci 100 z³otych...



Gdy z Wroc³awia przyjecha³em w okolice Annopola, okaza³o siê, ¿e wszystko jest
zniszczone. ¯eby mieæ co jeœæ, szliœmy 27 kilometrów po zapomogê do Kraœnika,
gdzie dawali cukier, m¹kê, paszê. W taki sposób prze¿yliœmy od paŸdziernika 1945
do lutego 1946 roku. Od znajomych wiedzieliœmy, ¿e na zachodzie jest wiêcej mo¿li-
woœci, w³adze te¿ agitowa³y, ¿eby wyje¿d¿aæ ze wschodu, wiêc w lutym 1946 roku,
razem z matk¹ i ojczymem znalaz³em siê w Paproci na gospodarstwie. Oczywiœcie,
nadawa³o siê tylko do remontu, wiêc spaliœmy najpierw u takiego Kamiñskiego na pod-
³odze. Razem z innymi, którzy przyjechali siê tu osiedliæ, pracowaliœmy przy m³óceniu
jego zbo¿a. Najpierw m³óciliœmy cepami, a gdy skoñczyliœmy, to od Baranów, którzy
mieszkali niedaleko, po¿yczyliœmy wialniê, ¿eby zbo¿e oczyœciæ i pojechaliœmy z nim do
m³yna. Dopiero wiosn¹ zabraliœmy siê za nasze gospodarstwo, powstawialiœmy szyby
i przenieœliœmy siê do siebie.

Powojenne gospodarowanie w Paproci
Staraliœmy siê utrzymaæ z tej gospodarki, chocia¿ nie mieliœmy konia i musieliœmy je-

go pracê odrabiaæ u miejscowych, na przyk³ad przy oborniku czy przy zbo¿u. Cztery
dni pracy cz³owieka za jeden dzieñ pracy konia. Pamiêtam, ¿e agronom i so³tys zabra-
li takiemu Przybylakowi jedn¹ z jego siedmiu krów i nam j¹ przydzielili. Dawa³a du¿o
mleka, to jakoœ przetrwaliœmy. Potem dorobiliœmy siê i konia. Gdy skoñczy³em 17 lat,
musia³em chodziæ na æwiczenia z przysposobienia wojskowego. Wszyscy m³odzi od 17
lat do 22 dostawali wezwania z gminy na æwiczenia, bo ci¹gle siê zanosi³o na dalsz¹ woj-
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nê miêdzy Rosj¹ a Ameryk¹, paktem pó³nocnoatlantyckim. Gdy mia³em 18 lat, powsta-
³a S³u¿ba Polsce – tutaj mam nawet legitymacjê, kopiê dosta³em teraz w Lesznie. Mieli-
œmy mundury i te¿ musieliœmy chodziæ na æwiczenia, bo inaczej by³y kary. 

W 1949 roku zosta³em wys³any do brygad S³u¿by Polsce w okolice Sosnowca, na
Œl¹sku. Mieszkaliœmy w lesie, w okolicy wsi Por¹bka. Mieliœmy amerykañskie namioty,
które mieœci³y po 24 osoby. Wszystkich nas by³o z 300. Nazywano nas junakami. Cho-
dziliœmy normalnie do pracy, nawet do kopalni Klimontów, która nie by³a kopalni¹ ga-
zow¹, wiêc by³o doœæ bezpiecznie. W ci¹gu dwóch letnich miesiêcy przez tydzieñ cho-
dziliœmy do pracy, a przez tydzieñ na szkolenie wojskowe. 

W kopalni pracowali jeszcze niemieccy jeñcy wojenni, bêd¹cy w rosyjskiej niewoli.
Któregoœ razu popsu³a siê winda, któr¹ wje¿d¿aliœmy na górê, wiêc musieliœmy wsi¹œæ
do innej, w której w³aœnie spotka³em Niemców. Na g³owach mieli czapki wojskowe.
Zna³em jêzyk, wiêc zapyta³em, kim s¹. Okaza³o siê, ¿e s³u¿yli w SS. 

Nied³ugo potem, jak wróci³em ze Œl¹ska, w 1950 roku, w lipcu bra³em œlub z moj¹
¿on¹.

Wspólne ¿ycie 
M¹¿ kolegowa³ siê z moim bratem, który ju¿ nie ¿yje. Mieszka³ w naszym s¹siedz-

twie. W 1950 roku siê pobraliœmy. W czerwcu by³ œlub cywilny, a w lipcu koœcielny, bo
tak kiedyœ trzeba by³o. Nie mo¿na by³o kupiæ garnituru, wiêc m¹¿ bra³ œlub w po¿yczo-
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nym od wujka. Ja mia³am sukniê od s¹siadki, Majchrowskiej z domu. Nie wiem, jak na-
zywa³a siê po mê¿u (Irena Tomaszewska – przyp. red.), ona gotowa³a tak d³ugo u ksiê-
dza. Nic nie mieliœmy, nic nie mo¿na by³o kupiæ, bo nie by³o ani towaru, ani pieniêdzy.
Ca³ym naszym maj¹tkiem by³o jedno poniemieckie ³ó¿ko i komoda od s¹siadki. Firanki
w oknach zrobi³am z krepy, takiej jak dziœ siê kupuje dzieciom do szko³y. Powycina³am
no¿yczkami wzorki. Przez 13 lat, do 1963 roku mieszkaliœmy u mamy mê¿a. Potem
stopniowo siê dorabialiœmy, na w³asn¹ rêkê wziêliœmy troszeczkê ziemi w dzier¿awê.
Mieliœmy przyjaznych, pomocnych s¹siadów. W okolicy mieszkali: wspomniany Kamiñ-
ski, Baranowie, Piotr Parniewicz, ̄ ubiñski, Puszczewicz, Wawrzynowicze, Wardeñski.
Jak gospodarstwo by³o du¿e, to nieraz kwaterowali po dwóch gospodarzy. Mieszkali
w okolicy te¿ Kolasiñscy, Szwiece, Haltery. Teraz mieszkamy w trzecim miejscu, ale za-
wsze otaczali nas ¿yczliwi ludzie. Gdy dorobiliœmy siê szóstki dzieci, jeden pokoik nam
nie wystarcza³. Trzeba by³o poszukaæ innego domu. Mieliœmy parê z³otych z kontrak-
towanych ogórków, które uprawialiœmy na tej wydzier¿awionej ziemi. Ogórki wtedy
tak dobrze sz³y, ¿e za pieni¹dze z ich uprawy uda³o nam siê kupiæ w³asne gospodarstwo
w Sêkowie – w po³owie za gotówkê, w po³owie na raty. ¯eby sp³aciæ tê drug¹ po³owê,
od razu wziêliœmy siê do pracy – uprawialiœmy ogórki, truskawki, ziemniaki wczesne
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mieliœmy ju¿ w czerwcu. Mo¿na by³o zarobiæ, bo nie by³o sklepów z warzywami, tylko
ten na deptaku. Kiedyœ mia³am nogê z³aman¹, w gipsie, ale jak dzieci by³y w szkole,
a m¹¿ w pracy, to musia³am iœæ na pole do tych truskawek. Gips mia³am nosiæ przez 11
tygodni, wiêc nie by³o wyjœcia. Pamiêtam, ¿e do krwi kaleczy³ mi nogê pod kolanem, ale
ja chcia³am pracowaæ, ¿eby ten grosz zarobiæ, ¿eby nie po¿yczaæ, ¿eby dzieci jakoœ do
szko³y pos³aæ. 

A jak sz³am na wywiadówkê, to zawsze dosta³am pochwa³ê, ¿e dzieci grzeczne i za-
wsze czyste. Po nocach nie spa³am, ale ko³nierzyki i fartuszki musia³by byæ uprane.
Wszystko siê robi³o przy lampie naftowej. Dzieci przy lampie siê te¿ uczy³y. Pr¹d nam
za³o¿yli dopiero na prze³omie 1970 i 1971 roku. Dziœ to nie do pomyœlenia, dwadzie-
œcia lat chowa³am dzieci bez pr¹du! By³a ich szóstka, jedne w pieluchach, drugie do
szko³y... Potrzeby by³y, a w sklepach nic. 

Gdy za³o¿yli pr¹d, to by³o tyle radoœci! Dzieci usiad³y do sto³u robiæ lekcje, a tu œwia-
t³o mo¿na by³o zapaliæ nad sto³em. Niesamowita uciecha. 

Potem jednak przysz³a jesieñ i ja ciê¿ko zachorowa³am. Najstarsza córka skoñczy³a
liceum, m³odsza posz³a do pierwszej klasy, m¹¿ ju¿ wtedy pracowa³ na poczcie. Nagle
dosta³am krwotoku, wiêc zabrali mnie do szpitala w Nowym Tomyœlu, na oddzia³ gine-
kologiczny. Ca³y oddzia³, to by³ jeden pokoik, ale pracowa³ tam bardzo dobry lekarz –
ginekolog, doktor Trêbicki. Okaza³o siê, ¿e mam guza. Doktor pobra³ jego próbkê i po-
s³a³ do Warszawy. Po miesi¹cu przyszed³ wynik – guz z³oœliwy. Wtedy doktor powie-
dzia³: „Ja bym potrafi³ pani¹ wyleczyæ, ale nie mamy tu takiej aparatury, musi pani pójœæ
do Poznania do szpitala”. Da³ nam adres do profesora Micha³kiewicza, dyrektora szpi-
tala na ul. Polnej. Pojechaliœmy do niego wieczorem, prywatnie, ale nie chcia³ od nas ¿ad-
nych pieniêdzy. Guz wymaga³ natychmiastowego leczenia. Na operacjê by³o ju¿ za póŸ-
no, wiêc mia³am zalecone 24 lampy, po 4,5 minuty. To by³a bardzo du¿a iloœæ, wiêc
mia³am ca³y brzuch i nadnercze spalone. Nie mog³am nawet chodziæ, czo³ga³am siê na
kolanach po pod³odze. Po tym leczeniu musia³am miesi¹c czekaæ, a¿ do Poznania przy-
wioz¹ rad, wiêc by³am na przepustce w domu, a wie pani, jakie warunki kiedyœ by³y na
wsi – toaleta na dworze, mycie w misce... Bardzo siê mêczy³am. Dzieci by³y tak zorga-
nizowane, ¿e zanim wysz³y do szko³y, mia³y ju¿ wszystko poodpasane, ogieñ zrobiony,
œniadanie i jecha³y do szko³y. Podziwiam je do dzisiejszego dnia. 

Rad przyjecha³ z Warszawy w postaci takiej bomby kobaltowej, dla której musieli
budowaæ specjalny „bunkier”. Wyznaczyli mi czas zabiegu, co do sekundy, bo ten bun-
kier tylko na chwilê mo¿na by³o otworzyæ, a tu anestezjolog nie przyjecha³. Gdy wyjêli
ten rad, musieli go od razu za³o¿yæ i to bez znieczulenia! Potem przychodzili do mnie
w szpitalu studenci i lekarze, wszyscy zdziwieni, ¿e pierwsza pacjentka, która mia³a „na
¿ywca” zak³adany do œrodka rad. Musia³am le¿eæ 6 dób, podczas których nie mog³am
ruszaæ ani rêk¹, ani nog¹, ¿eby ten rad nie wypad³. 

Mia³am wtedy chwile za³amania. Martwi³am siê, ¿e zostawi³am dom, dzieci i one nie
dadz¹ sobie rady. Kto im ugotuje jeœæ, kto opierze. Prosi³am Boga, ¿ebym mog³a wy-
chowaæ dzieci, ¿ebym siê nie poddawa³a. I wyleczy³am siê. Mia³am od tego czasu siedem
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operacji, mam uszkodzon¹ nerkê, mia³am zaka¿enie ca³ego organizmu, operacjê na
biodro i na prawe oko, a niedawno z³aman¹ rêkê, ale ¿yjê. Jeszcze ugotujê, posprz¹-
tam, przepierkê zrobiê. Du¿e pranie robi¹ nam dzieci... I dziêkujê Bogu, ¿e mnie tak
d³ugo tu trzyma, ¿e jeszcze mogê siê cieszyæ wnukami i prawnukami. A mamy 15 wnu-
ków i 14 prawnuków! Cieszy mnie to, ¿e dzieci mam niezawodne, ¿e opiekowa³y siê
mn¹ w chorobie i nadal o mnie dbaj¹.

Pana Czes³awa praca w GS 
O pracê w tym czasie by³o bardzo trudno. W Chifie, wtedy nazywaj¹cej siê „¯ar”,

zatrudniali tylko ok. 70 osób. Po wojnie szefowa³ tam prezes Jankiewicz, ojciec dentyst-
ki (p. Aliny Piechockiej – przyp. red.). Jego rodzina mieszka³a w budynku za poczt¹. Nie
uda³o mi siê tam dostaæ pracy, wiêc gdy siê o¿eni³em, zg³osi³em siê do GS-u. Pamiêtam,
¿e GS mia³ budynek gospodarczy, w którym mieliliœmy m¹kê, któr¹ woziliœmy do Opa-
lenicy. We m³ynie mieli za ma³o pomieszczeñ, wiêc odebrali ogród takiemu Krasnow-
skiemu, który mieszka³ za torami kolejowymi. On by³ repatriantem – po wojnie mia³ re-
stauracjê za dworcem, po prawej stronie. Prawowa³ siê z GS-em o ten ogród, pisa³ do
wszystkich sekretarzy, do partii, jednak nic nie za³atwi³. 

106

NOWOTOMYŒLANIE

Sylwia Kupiec

P. Janina (pierwsza z lewej) z mam¹
i siostr¹ – lata 60. XX wieku



Potem GS pobudowa³ ten du¿y budynek, w którym jest sklep spo¿ywczy, piekarnia
i magazyny z pasz¹. I tak Krasnowski straci³ ca³y teren, który dosta³ za to, co zostawi³
za Bugiem. U niego by³a nie tylko ta restauracja, ale i œwietlica, gdzie siê odbywa³y zaba-
wy. Podobnie by³o w restauracji „Zacisze” u Korzeniewskiego, po drugiej stronie mia-
sta. Przy drodze na Kuœlin z kolei dzia³a³a restauracja Buksztela...

Z GS-u przesunêli mnie do pracy na dworcu. Najpierw chcieli, ¿ebym by³ magazy-
nierem wêgla, potem ¿ebym by³ magazynierem pasz, ale ¿e te towary czêsto „ginê³y”,
to siê nie zgodzi³em. Pracowa³em przy za³adunku pasz, co by³o o tyle trudne, ¿e trze-
ba by³o pilnowaæ godziny, by nie p³aciæ postojowego. GS nie mia³ ¿adnych maszyn, wiêc
robota by³a rêczna. Wy³adowywaliœmy szypami wêgiel, zbo¿e, nawóz, sól potasow¹,
wapno. Wszystko przywozili luzem. Je¿eli by³o du¿o wagonów, to trzeba by³o nieraz
pracowaæ do póŸnych godzin nocnych. A p³aca by³a œrednia. Pracowa³em tam ok.
9 miesiêcy. W 1951 roku zwolni³em siê i poszed³em na sezon do cukrowni w Opaleni-
cy. Doje¿d¿a³em tam z Paproci, a dok³adnie ze stacji w S¹topach, bo mieszkaliœmy bli-
¿ej s¹topskich ³¹k. Gdy skoñczy³ siê sezon, zarobek dosta³em te¿ w postaci cukru, miê-
sa i r¹banki, bo przecie¿ wszystko by³o na kartki.

Na poczcie
Na naszym terenie pracowa³ starszy listonosz Bartkowiak. Kiedyœ zapyta³ mnie, czy

nie chcia³bym pracowaæ na poczcie. Wiedzia³em, ¿e przed wojn¹ nie by³o siê ³atwo tam
dostaæ, tak jak na kolej, ale zg³osi³em siê i mnie przyjêli. To by³o w styczniu 1952 roku.
Pracowa³em ca³y rok, ale nie zatrudnili mnie od razu na etat i nie dali te¿ munduru, po-
cz¹tkowo pracowa³em w swoim ubraniu. By³em w tak zwanej s³u¿bie wewnêtrznej,
czasem tylko roznosi³em listy. Po roku poszed³em na kurs ³¹cznoœci przewodowej
w LOK-u, prowadzony przez pana Koszyckiego, kierownika stacji wzmacniaj¹cej, tej
która siê mieœci³a za dzia³kami, przy drodze w kierunku Zb¹szynia. Na tym kursie kie-
rownik mnie zapyta³: „A ty byœ nie chcia³ przyjœæ do mnie do pracy? Ile zarabiasz?” „280
z³otych” – odpowiedzia³em, bo tyle mia³em napisane na umowie. „To u mnie dosta-
niesz 450 z³ i zrobimy przeniesienie.” Obie jednostki podlega³y pod jedno ministerstwo
³¹cznoœci i pod zarz¹d Poczty Polskiej, poza tym naczelnik Warzbiñski mnie lubi³, bo ni-
gdy nie odmówi³em ¿adnej pracy, wiêc zosta³em przeniesiony. 

W stacji wzmacniaj¹cej pracowa³em do 1956 roku, a ¿e by³em w ochronie tego
obiektu, to pracowa³em na zmiany, ³¹cznie z nockami, podobnie zreszt¹, jak na po-
czcie. Po piêciu latach utworzyli Powiatowy Urz¹d £¹cznoœci. Nale¿a³y do niego takie
miasta jak: Buk, Opalenica, Grodzisk, Miêdzychód. Naczelnicy poczty z tych miast przy-
je¿d¿ali co miesi¹c na odprawy. Stacja wzmacniaj¹ca nazywa³a siê dok³adnie: Okrêgo-
we Biuro Kabli Miêdzymiastowych. W nocy przewa¿nie kablowali z Ameryki. Wtedy
to nie by³o tak prosto jak teraz, przez komórki. Przez morze szed³ kabel, który niós³
g³os, a co 100 kilometrów by³y takie stacje wzmacniaj¹ce, jeszcze przez Niemców po-
budowane. Dziêki temu g³os sobie mo¿na by³o podkrêciæ, jak na g³oœniku. Pamiêtam
jeszcze tego dziennikarza – nazywa³ siê Osmañczyk, który kablowa³ z Ameryki. 
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Po tych piêciu latach naczelnik œci¹gn¹³ mnie z powrotem na pocztê, obiecuj¹c pra-
wie z³ote góry, ¿e mi podwy¿szy pensjê itd., no wiêc siê zgodzi³em. Na poczcie praco-
wa³em do 1982 roku i przez kolejnych kilka lat, jako emeryt, przyjmowa³em te¿ ró¿ne
zlecenia.

Paczek i listów przychodzi³o du¿o. Pracowa³em w ochronie, wiêc gdy trzeba by³o
odnieœæ pieni¹dze do banku, a samochodu nie by³o, sz³a pani kasjerka, kierownik i ja za
nimi. Dali mi taki d³ugi karabin rosyjski KB. PóŸniej mieliœmy broñ krótk¹. Gdy wypada-
³a mi s³u¿ba, to w pocz¹tkowym okresie trzeba by³o z tym karabinem nocowaæ na po-
czcie, zamkn¹æ drzwi i czuwaæ, a rano wstaæ o 4 i na 5 jechaæ do poci¹gu z listami. Ko-
³o parku (na ul. Tysi¹clecia – przyp. red.) by³o gospodarstwo, w którym mieszka³ Ma-
jer zajmuj¹cy siê dowozem poczty. Mia³ wóz na gumowych ko³ach, z napisem „Pocz-
ta”. W ci¹gu dnia jeŸdzi³ trzy razy na poci¹g. Rano przyje¿d¿a³ pospieszny z Warsza-
wy, dostarczaj¹cy prasê ogólnopolsk¹, warszawsk¹ i ze Zwi¹zku Radzieckiego – „Kraj
Rad” i „PrzyjaŸñ”. Podje¿d¿a³em do niego z urzêdowym wykazem z poczty, bo prze-
cie¿ ka¿dy móg³by przyjœæ po gazety, a by³y i wartoœciowe rzeczy. Podawa³em wykaz
z piecz¹tk¹ poczty i pakowaliœmy na samochód prasê, listy i przesy³ki, a potem wieŸli-
œmy na przystanek autobusowy te, które sz³y na Miedzichowo, Trzciel... Rano i wieczo-
rem przeje¿d¿a³ ambulans pocztowy Poznañ – Rzepin, wraca³ o 20, dlatego pracowa-
liœmy do 21. Ca³¹ pocztê pakowa³o siê w worki. Wozi³o siê j¹ po mieœcie albo do auto-
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busu rêcznymi wózkami, które mia³y drewniane ko³a, a ¿e nie by³o asfaltu, tylko kocie
³by, to wszystko podskakiwa³o. Pamiêtam, ¿e kiedyœ w hotelu na placu Niepodleg³oœci
nocowa³a jakaœ delegacja ze Szwecji i musieliœmy schowaæ ten wózek, ¿eby wstydu nie
by³o. Na tym wózku by³ przecie¿ napis „Poczta”. PóŸniej dostaliœmy ju¿ wózki na gu-
mowych ko³ach. 

Przesy³ki na Nowy Tomyœl i okolice przyje¿d¿a³y zapakowane osobno, rozdzielone
ju¿ w Poznaniu. W Nowym Tomyœlu jedynie przed œwiêtami by³em przy sortowaniu li-
stów i kartek, bo Poznañ ju¿ sobie nie radzi³. Rozdzielaliœmy nawet korespondencjê na
Buk i okoliczne wsie. Na niektórych przesy³kach brakowa³o informacji, o jak¹ pocztê
chodzi, ale ja zna³em te miejscowoœci i wiedzia³em, które nale¿¹ do Grodziska, które do
Opalenicy czy do Buku. Teraz to te kody siê pozapomina³o... Pamiêtam, ¿e w pomiesz-
czeniu, w którym sortowaliœmy przesy³ki, sta³y du¿e sto³y obite blach¹. Na nich uk³ada-
³o siê listy na kupki, potem siê zwi¹zywa³o, k³ad³o kartkê na wierzch i pakowa³o w wor-
ki z listami, które zak³adane by³y na specjalne stojaki i oznaczane chor¹giewk¹ – dwa
czerwone paski oznacza³y przesy³ki wartoœciowe, lakowane, worek by³ plombowany
i oznaczany numerem, np. Warszawa 3, Poznañ 2 itd. Sortowanie odbywa³o siê komi-
syjnie – najpierw worki przelicza³ magazynier g³ówny, potem ja jako pomocnik przeli-
cza³em po nim, ile poleconych, ile wartoœciowych i podpisywa³em. Jak siê nie zgadza³o,
to trzeba by³o robiæ korektê. By³ taki okres, ¿e by³o du¿o paczek zagranicznych. Nie-
raz w dwie minuty na dworcu trzeba by³o odebraæ 40 paczek, przeliczyæ i jeszcze szyb-
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ko sprawdziæ, czy nie ma gdzieœ dziury. Pamiêtam kiedyœ taki wypadek, gdy ju¿ by³em
zatrudniany tylko jako emeryt. Poci¹g z przesy³kami, które odbieraliœmy, musia³ zjechaæ
na boczny tor, bo obok jecha³ pospieszny. Podjechaliœmy wózkiem od ty³u, ja ju¿ ode-
bra³em paczki i siê na nie po³o¿y³em, bo pospieszny tak szybko jecha³, ¿e pêd i mnie
móg³by porwaæ. Niestety, poci¹gn¹³ dwie paczki, które siê rozpad³y i póŸniej mia³em
problemy. Postanowi³em, ¿e ju¿ w tej s³u¿bie nie bêdê pracowa³, bo prawie bym zgin¹³
miêdzy tymi torami. Wola³em byæ dorêczycielem, albo konwojentem. Pocztê wysy³a-
n¹ odbieraliœmy najpierw z Miedzichowa, potem Bolewic, nastêpnie Zêbowa, Lwówka,
Wytomyœla i dopieroœmy wracali do Nowego Tomyœla. JeŸdziliœmy te¿ z Jab³onny po
pocztê do Borui i po drodze do K¹kolewa. Tak by³o, gdy mieliœmy samochód z ³¹czno-
œci. Gdy kierowca zachorowa³, to poczta wynajmowa³a taksówkarza. Czêsto z nim jeŸ-
dzi³em, bo gdy by³y wiêksze pieni¹dze do przewiezienia, tzw. awizo, to trzeba by³o je-
chaæ z broni¹. Dzisiaj ta funkcja nazywa siê konwojent, ale wtedy nazywali mnie ekspe-
dientem.

Gdy przyszed³em do pracy, oprócz mnie w ochronie s³u¿y³o jeszcze trzech ludzi,
by³o te¿ dwóch dorêczycieli miejskich i piêciu wiejskich. Ochrona pracowa³a wtedy od
6.30 do 21. Oczywiœcie na zmiany, nieraz te¿ w soboty, czy w niedziele.

W 1982 roku, za naczelnika Wojciechowskiego z Dakowych Mokrych, przesze-
d³em na emeryturê, ale jeszcze przez szeœæ lat pracowa³em na ró¿ne umowy. Nieraz,
jak ktoœ by³ chory, albo Marcinkowski siê upi³ i zaleg³ej poczty narobi³, bo chowa³ j¹ do
szafki, to mia³em co robiæ. Na Wielkanoc i Bo¿e Narodzenie te¿ by³ taki ogrom kartek,
¿e przynosi³em je do domu i sortowaliœmy z ¿on¹ nieraz do pó³nocy. W Sêkowie kie-
dyœ listonoszkê pogryz³ pies i pó³ roku chorowa³a, wiêc zgodzi³em siê – oprócz swoich
zmian – obj¹æ za ni¹ ten rejon. Wtedy by³em ca³y dzieñ zajêty. Nieraz prosi³em ¿onê,
by zanios³a s¹siadom listy, bo nie dawa³em rady. 

Zawsze mnie chwalili za pracê, wiêc chocia¿ mia³em przepracowane 30 lat i grupê
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inwalidzk¹, naczelnik Szu³cik nie chcia³ mnie zwolniæ. Dopiero w 1991 roku definityw-
nie odszed³em na emeryturê. Te zlecenia za bardzo p³atne nie by³y – 7 z³ za godzinê,
na stare pieni¹dze. Ale trzeba by³o pracowaæ, ¿eby nie po¿yczaæ. Dzieci kilkoro by³o,
a wesela te¿ wszystkim wyprawiliœmy. Na wsi, w domu, ale po 60 – 70 osób. Jak by³a
pogoda, to siê tañczy³o na dworze – wypo¿ycza³o siê w Chroœnicy takie specjalne drew-
niane pod³ogi...

¯ycie codzienne i towarzyskie
Pani Janina: Powiem pani, ¿e kiedyœ to mo¿e panowa³a bieda, ale ludzie siê spotyka-

li. By³o bardziej weso³o, a jeden drugiemu bardziej ufa³, mo¿na by³o zostawiæ drzwi
otwarte i wyjœæ. Jak s¹siadka czegoœ nagotowa³a, albo upiek³a, to blachê rêczniczkiem
przykry³a i do nas z tym plackiem na kawê lecia³a. Tak wygl¹da³a przyjaŸñ miêdzys¹-
siedzka. Na wsiach w szkole potañcówki by³y – w Paproci, w S¹topach te¿ by³a taka sa-
la. Przychodzi³a tam pani, która uczy³a gotowania, pieczenia. Du¿o te¿ pracowaliœmy
w szkole podstawowej – by³ taki nauczyciel, który nazywa³ siê Pêksa. Uczy³ w Sêkowie,
gdzie pielêgnowa³yœmy z t¹ s¹siadkê ogródek i sprz¹ta³yœmy. Do teraz jeszcze wspomi-
naj¹, jaki porz¹dek by³ w szkole, jak by³o wysprz¹tane, kwiaty posadzone. W Paproci
by³y dwie szko³y – pracowali tam pan Owczarczak i pani Kryœ. Dzieciaki robi³y przed-
stawienia, a rodzice wspólne zabawy. Wtedy by³o inne ¿ycie. A teraz jak siê o tym opo-
wiada, to niektórzy m³odzi mówi¹: „Tak mieliœcie boœcie g³upi byli, boœcie nie umieli rz¹-
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dziæ.” Podlegaliœmy pod Rosjê, ca³y towar szed³ na wschód, ale jakoœ trzeba by³o sobie
radziæ. By³y kartki na ¿ywnoœæ, ale robotnik poszanowanie mia³, mia³ jakieœ prawa. Móg³
siê zwracaæ do zwi¹zków zawodowych, a ostatecznie nawet do partii.

Jeœli chodzi o s³u¿bê zdrowia, to kiedyœ co miesi¹c, a potem co kwarta³, do Pozna-
nia na kontrole wozi³a mnie karetka. Ci¹gnê³o siê to kilka lat. A teraz, gdy mia³am
operacjê na nerkê, nie doœæ, ¿e musia³am iœæ prywatnie do kontroli, to nawet gdy dr
Marciniak mi napisa³ na kartce, ¿eby karetk¹ mnie przewieŸli, to lekarz w szpitalu po-
wiedzia³, ¿e ka¿dy tak sobie mo¿e napisaæ, wiêc on mo¿e tê kartkê najwy¿ej podrzeæ.
Kiedyœ pod tym wzglêdem lepiej siê ¿y³o, leki by³y bezp³atne. Ile teraz wydajemy na
leki, to zgroza...

Oczywiœcie bieda by³a, nie mówiê, ¿e nie. Gdy kupiliœmy nasz dom w Sêkowie, dach
by³ pokryty s³om¹. Pamiêtam, ¿e kiedy w listopadzie zmar³ mój brat, to by³a taka ule-
wa, ¿e s¹siadka, która pilnowa³a nam dzieci, nie wiedzia³a, gdzie ma miski podstawiaæ.
Zreszt¹ i bez ulewy ciek³o. Potem m¹¿ za³atwi³ eternit i sami na nowo pokrywaliœmy
dach domu i stodo³y. Nieraz tylko s¹siad nam pomóg³. Napracowaliœmy siê strasznie,
bo nie by³o pieniêdzy, ¿eby naj¹æ jakiegoœ fachowca. Ale gdy przyje¿d¿ali do nas
znajomi myœliwi, którzy w stodole, na œwie¿ej s³omie lubili spaæ, to zawsze mówili, ¿e z
zewn¹trz to chatka skromnie wygl¹da, ale w œrodku to tak przytulnie, ¿e siê nie chce
wychodziæ. Tak twierdzili wszyscy, którzy do nas zaszli. Wiejska chatka, z bali,
pó³okr¹g³e drzwi, chcieli nawet j¹ zabraæ do skansenu, ale teraz ju¿ zosta³a rozebrana
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przez nastêpnych w³aœcicieli. W 1977 roku zdaliœmy ziemiê na skarb pañstwa, na rentê,
tylko budynki zostawiliœmy dla siebie. Szkoda, ¿e kiedyœ nie mo¿na by³o przepisaæ ziemi
na dzieci, trzeba by³o oddaæ na pañstwo. A my tam ca³¹ po³aæ sosen posadziliœmy i teraz
dzieci mia³yby lasek i 15 jab³oni. Do Nowego Tomyœla przeprowadziliœmy siê w 1983
roku, jednak ci¹gle jeŸdziliœmy na nasze gospodarstwo, bo kury jeszcze by³y, znosi³y
jajka. Cz³owiek by³ naprawdê zadowolony, bo i coœ zapracowa³, i dzieciom siê
pomog³o. Na naszej ziemi wybudowali siê ludzie z Poznania, którzy jeszcze od nas
uczyli siê uprawy. Zawsze zapraszaj¹ nas na jab³ka z naszego sadu. A nasz dom
rozebrali ludzie z Woli Jab³oñskiej, którzy go kupili z dzia³k¹, bo dach z gliny siê
rozpada³ i nie da³o siê go ju¿ wyremontowaæ. 

Kto jest cz³owiekiem, to jest cz³owiekiem...
Pan Czes³aw: Teraz spokojnie sobie ¿yjemy w mieœcie i te¿ mamy bardzo dobrych

s¹siadów. Zawsze tak by³o. Przecie¿ nawet dzieci Niemców, u których pracowa³em w
czasie wojny, do dziœ utrzymuj¹ z nami kontakt, a przecie¿ nie musieliby do nas pisaæ. A
oni zawsze wysy³aj¹ 10 euro na œwiêta i pisz¹ zawsze na koñcu: „Niech bêdzie pokój na
œwiecie! ¯eby nigdy wojny nie by³o.”

Wie pani, byliœmy u nich w Niemczech, to kabanosów wziêliœmy, butelkê spirytusu
i parê innych rzeczy. Oni nam fartuszki dla dzieci kupili, czêœci do „komarka”. ObwieŸli
nas po okolicy, na zamek, do restauracji, na skoczniê narciarsk¹ w Oberhoft.
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Przecie¿ ci biedni Niemcy pracowali tak samo jak my, byli robotnikami na tym
maj¹tku, jak Polacy. Wiadomo, Hitler to by³ wróg, Stalin to by³ wróg. Mordowali, ale
zwykli ludzie, którzy musieli iœæ s³u¿yæ do wojska, byli niewinni. Przecie¿ mój ojciec mia³
brata, którego synowie zginêli na wojnie w niemieckim wojsku. 

Pani Janina: Nie mo¿na traktowaæ wszystkich ludzi jednakowo! Broñ Bo¿e! Choæby
ten Niemiec, co mojego brata wzi¹³ na rêce.. Jakby by³ z³y, to by wzi¹³ od rodziców te
ostatnie grosze za drewno. A on nie wzi¹³. W niemieckim wojsku te¿ po prostu zwykli
ludzie ginêli. W Polsce zgin¹³ syn Niemki, znajomej brata. Kiedyœ, gdy tu u nas by³a, to
rozgl¹da³a siê na okolicznych cmentarzach, czy znajdzie gdzieœ przypadkiem jego
grobu.... Ale tu nie by³o takich walk, wiêc on tu pochowany na pewno nie by³... Albo
ten Rosjanin? No proszê pani, kto by odda³ takie pami¹tkowe chusteczki od dzieci? A
on da³ i onuce, ¿eby matka okrêci³a dziecko. To nie mo¿na tak mówiæ, ¿e oni wszyscy
byli tacy, czy tacy. Bo proszê pani, kto jest cz³owiekiem, to jest cz³owiekiem, niewa¿ne
jakiej narodowoœci… 

Fot. archiwum rodzinne Janiny i Czes³awa Kwaœniaków
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NOWAK Maria z d. KUBICKA (ur. 1921), har-
cerka, sanitariuszka w kampanii wrzeœniowej
1939, jako „Ga³¹zka”, „Mrówka”, ³¹czniczka
Sztabu WOW w Poznaniu, wiêŸniarka Gestapo
zbieg³a z wiêzienia Moabit w Berlinie, w Powsta-
niu Warszawskim sanitariuszka plutonu „Dysk”
Zgrupowania „Rados³aw”, wiêŸniarka Ravens-
brück, po wojnie wiêŸniarka UB do 1946, po
zwolnieniu pracowniczka Oddzia³u PAX w Pozna-
niu, inwalidka wojenna.

Maria Kubicka urodzi³a siê 23 II 1921 w Zb¹szyniu, woj. poznañskie w rodzinie robotni-
czej Piotra Kubickiego i Stanis³awy z d. Antoniak. Mia³a piêtnaœcioro rodzeñstwa. Szko³ê po-
wszechn¹ ukoñczy³a w Zb¹szyniu, nale¿¹c tam do harcerstwa. Do gimnazjum uczêszcza³a
w pobliskim Wolsztynie, przerwa³a jednak naukê i podjê³a pracê zarobkow¹, pomagaj¹c mat-
ce i m³odszemu rodzeñstwu. W 1938 ukoñczy³a z wyró¿nieniem w Poznaniu kurs dru¿yn ra-
towniczo-sanitarnych PCK.

W pierwszych dniach kampanii wrzeœniowej 1939 uczestniczy³a jako sanitariuszka w ewa-
kuacji z Poznania 7 Okrêgowego Szpitala Wojskowego. Nastêpnie z Konina, w sk³adzie 2 kom-
panii 72 Baonu Ratowniczo-Wartowniczego 57 pp tam sformowanego, sz³a w stronê Warsza-
wy, ca³y czas udzielaj¹c pomocy rannym ¿o³nierzom i cywilnym uciekinierom. W K³odawie zo-
sta³a wraz z innymi ¿o³nierzami batalionu przysypana podczas nalotu niemieckiego. Nastêpnie
prze¿y³a ciê¿ki ostrza³ artyleryjski pod Kutnem. Kompania jej, choæ zdziesi¹tkowana, wysz³a
jednak z okr¹¿enia pod Kutnem ³ dotar³a do O³tarzewa pod Warszaw¹, gdzie znów uczestni-
czy³a na pierwszej linii w ciê¿kich walkach z Niemcami. Spod O³tarzewa dotar³a ze swoj¹ kom-
pani¹ w dniu 12 wrzeœnia do Warszawy i bra³a udzia³ w obronie odcinka przy ul. Wileñskiej
i Dworca Wileñskiego. Wyró¿ni³a siê odwag¹ i poœwiêceniem przy wynoszeniu rannych ¿o³nie-
rzy i cywilów z dworca. Podczas jednego z nalotów w dniu 1  wrzeœnia zosta³a na dworcu po-
wtórnie przysypana gruzem. Odkopano j¹ nieprzytomn¹ z podejrzeniem uszkodzenia krêgo-
s³upa. Mimo to pozosta³a ze swoj¹ kompani¹ i dalej bra³a udzia³ w walce. Uczestniczy³a jeszcze
w obronie fabryki „Pocisk” w Rembertowie i tam zosta³a ponownie ranna.

Ppor. Maria Kubicka rozkazem dowódcy Armii „Warszawa” gen. dyw. Juliusza Rómmla
z 22 IX 1939 zosta³a za mêstwo i odwagê w obronie Warszawy odznaczona Krzy¿em Srebr-
nym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz mianowana na stopieñ podporucznika czasu
wojny. Z braku medali odznaczeniowych otrzyma³a jedynie zaœwiadczenie, które wrêczy³ jej
Prezydent Warszawy Stefan Starzyñski. Nadanie zosta³o zweryfikowane 17 V 1966 przez
KdsWO przy MON. Ponadto zosta³a odznaczona Medalem za Warszawê 1939-1945 .

Po kapitulacji Warszawy dotar³a w 78-osobowej kolumnie jenieckiej do poznañskiej Cyta-
deli, tam jako chor¹ zwolniono j¹ do domu 10 paŸdziernika z obowi¹zkiem meldowania siê co
parê dni na posterunku niemieckiej policji. W Poznaniu wkrótce wst¹pi³a do Wielkopolskiej Or-
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ganizacji Wojskowej (WOW), wchodz¹cej w sk³ad „Wojsk Ochotniczych Ziem Zachodnich”.
Sztab WOW, w którym Maria jako „Ga³¹zka”, „Mrówka” pe³ni³a funkcjê ³¹czniczki por. L. No-
waczkiewicza ps. „Grubas”, dowódcy zgrupowania na dzielnicê £azarz WOW, mieœci³ siê
w mieszkaniu Ignacego Nowaka, przysz³ego mê¿a Marii, przy ul. Kosynierskiej 16. Maria pos³u-
giwa³a siê tak¿e dokumentami na nazwisko Cecylia Œliwiñska, ur. 22 X 1911. Wskutek zdrady
volksdeutscha Franciszka Andersa zosta³a aresztowana 18 VII 1942 wraz z niemal ca³ym szta-
bem WOW (zarówno por. L. Nowaczkiewicz, jak inni cz³onkowie tego zgrupowania – ppor.
A. Frankowski ps. „Fachowiec”, M. Kaczmarek ps. „Zjawa” oraz I. Bobowska ps. „Wydra” –
redaktorka pisma „Pobudka” zginêli z r¹k Niemców). Przesz³a ciê¿kie œledztwo po³¹czone z tor-
turami w Forcie VII i w Forcie Radziwi³³owskim, a nastêpnie zosta³a wys³ana do berliñskiego wiê-
zienia Moabit. Wys³ana transportem wiêziennym z Moabitu zdo³a³a uciec z niego na Friedrichs-
bahnhof w czasie alianckiego nalotu na Berlin. W czasie przejazdu do Poznania wyskoczy³a z po-
ci¹gu w Zb¹szynku, sk¹d mimo poœcigu przedosta³a siê do rodzinnego domu w Zb¹szyniu, a na-
stêpnie do Poznania. Tu dziêki pomocy Ignacego Nowaka, który by³ kelnerem w lokalu niemiec-
kim, stanowi¹cym lokal kontaktowy grupy dr. F. Witaszka, otrzyma³a pracê bufetowej. Oby-
dwoje dalej uczestniczyli w konspiracji w grupie dr. Franciszka Witaszka. W lipcu 1944, wskutek
wsypy, zosta³a ponownie uwiêziona. Przesz³a przez Fort VII i Radziwi³³owski. Umieszczono j¹
w obozie w ¯abikowie ko³o Poznania. W czasie transportu do obozu w Inowroc³awiu zdo³a³a
uciec, dotar³a do Poznania i po zdobyciu fa³szywych dokumentów na nazwisko Kopczyñska wy-
jecha³a do Warszawy.

W czasie Powstania otrzyma³a przydzia³ sanitariuszki w plutonie „Dysk” na Starym Mie-
œcie, w grupie sanitarnej dr. Bartoszka. Z zagro¿onej Starówki przedosta³a siê kana³ami do
Œródmieœcia, po upadku Powstania wys³ana do obozu Ravensbrück. Tam uczestniczy³a w ru-
chu oporu. Nie skorzysta³a z zorganizowanego przez Czerwony Krzy¿ wyjazdu do Szwecji.

Po wyzwoleniu obozu w maju 1945 wróci³a do Poznania i tam, ciê¿ko chora, przez kilka
miesiêcy leczy³a siê w szpitalu. Po wyjœciu ze szpitala zaanga¿owa³a siê pod kierownictwem ks.
Józefa Jasiñskiego z poznañskiej Parafii œw. Krzy¿a w dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹. Areszto-
wana przez UB w paŸdzierniku 1945, przez rok wiêziona bez s¹du i wyroku, po zwolnieniu
pracowa³a jako pielêgniarka, a nastêpnie zosta³a zatrudniona w poznañskim Oddziale PAX.
Wychowa³a troje dzieci. W 1966 przesz³a na rentê inwalidzk¹ I grupy, w dalszym ci¹gu anga-
¿owa³a siê w dzia³ania niepodleg³oœciowe. Kilkakrotnie by³a zatrzymywana przez SB, m. in.
w sierpniu 1969 w zwi¹zku z wys³aniem przez ni¹ nazwisk ofiar Katynia do KW PZPR w Po-
znaniu i ambasady sowieckiej w Warszawie. Od 1992 nale¿y do Polskiego Zwi¹zku By³ych
WiêŸniów Politycznych i Obozów Koncentracyjnych w Poznaniu. Odznaczona tak¿e Meda-
lem „Za ofiarnoœæ i odwagê” w 1965 za bohaterskie uratowanie piêciorga dzieci z po¿aru ka-
mienicy przy ul. Górczyñskiej 27 w Poznaniu.

M¹¿ Marii, Ignacy Nowak (1901-1972), by³ powstañcem wielkopolskim, w czasie
okupacji ¿o³nierz konspiracyjnej organizacji WOW w Poznaniu.

•ród³o: S³ownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari, pod red.
El¿biety Zawackiej,  Toruñ 2005 
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Magdy i Agaty Wiœniewskich

Martyna Kimstacz

Wszystko zaczê³o siê od mi³oœci do zwierz¹t
Magda i Agata urodzi³y siê 3. sierpnia 1996 roku w Poznaniu. Jako pierwsza na œwie-

cie pojawi³a siê Agata, Magda do³¹czy³a do niej po 24 minutach. Razem wa¿y³y troszkê
ponad 2 kg – tak bardzo im siê spieszy³o, by ujrzeæ œwiat. Chyba siê nim nie rozczaro-
wa³y, gdy¿ zachwyt nad jego naturalnym piêknem emanuje z ka¿dej wykonanej przez
siostry fotografii. Mieszkaj¹ w podnowotomyskim Przy³êku, gdzie siê wychowa³y, do-
rasta³y i do dnia dzisiejszego rozwijaj¹ swoje pasje. Jedn¹ z nich jest fotografia, któr¹ in-
teresuj¹ siê i zajmuj¹ od 4 lat. Chêtnie równie¿ o niej opowiadaj¹.

Wszystko zaczê³o siê od mi³oœci do zwierz¹t, z którymi ju¿ od dziecka mia³yœmy do czy-
nienia na co dzieñ. To w³aœnie zwierzêta najczêœciej fotografujemy, mamy z nimi œwietny kon-
takt. S¹ bardzo wdziêcznymi modelami, nie marudz¹, ¿e Ÿle wysz³y na zdjêciu i zawsze za-
chowuj¹ siê naturalnie. G³ówn¹ modelk¹ jest nasza goldenka* Figa, ale bardzo czêsto foto-
grafujemy psiaki naszych przyjació³, znajomych, rodziny – zwykle podczas spacerów, spo-
tkañ, czy wspólnych wypadów. Najciekawsze jest to, ¿e dziêki naszej suczce pozna³yœmy wie-
lu wspania³ych ludzi, którzy tak jak my s¹ po uszy zakochani w psach, a niektórzy równie¿
maj¹ hopla na punkcie fotografii. 

Czasem niezwyk³e ujêcie powstaje tak naprawdê przez przypadek, bo fotografowanie
psów wcale nie jest ³atwe. Trzeba staraæ siê je zrozumieæ, wiedzieæ jak stworzyæ sytuacjê,
w której chcemy sfotografowaæ psa, a tak¿e jak zainteresowaæ naszego psiego modela, gdy
ten jest ju¿ znudzony „pozowaniem”. Czêsto potrzeba do tego wielkiego poœwiêcenia, cierpli-
woœci i wysi³ku z naszej strony, ale czego siê nie robi dla dobrego ujêcia. Najbardziej satysfak-
cjonuj¹ nas udane zdjêcia w ruchu, czyli ostre, dobrze wykadrowane i odpowiednio „z³apane”,
a tak¿e portrety z dobrym efektem „bokeh”, polegaj¹cym na miêkkim rozmyciu obiektów
znajduj¹cych siê w tle. Fotografujemy równie¿ koty, konie i stawiamy pierwsze kroki w foto-
grafowaniu ludzi. Koty „wykorzystywane” przez nas do zdjêæ to zwykle nasze domowe kocia-
ki, a konie s¹ w³asnoœci¹ dziadka, który mieszka niedaleko. 

Z fotografowaniem ludzi jest ró¿nie. Oczywiœcie najwygodniej jest nam fotografowaæ sie-
bie nawzajem, rozumiemy siê bez s³ów i mo¿emy siê bez ograniczeñ upominaæ, gdy druga
strona nie stara siê wspó³pracowaæ (œmiech). Pozuj¹ nam tak¿e krewni i kole¿anki. Bardzo
lubimy fotografowaæ ma³e dzieci. Tak, dzieci to najbardziej urokliwi i najmniej k³opotliwi mo-
dele z gatunku ludzkiego (œmiech). Jest wiele osób, które dopinguj¹ nas, abyœmy rozwija³y siê
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w tym kierunku dalej, co oczywiœcie bardzo nas cieszy. Jest te¿ kilka takich osób, które osobi-
œcie znamy, podziwiamy. 

Chcia³ybyœmy w przysz³oœci robiæ, choæ w po³owie tak dobre zdjêcia, jak oni. Mówimy tu np.
o naszym zaprzyjaŸnionym goldeniarzu i psim fotografie – Szymonie Kapeli. Dziêki takim lu-
dziom mamy kogo siê poradziæ w kwestii fotografii, gdy pojawiaj¹ siê jakieœ w¹tpliwoœci.

W przysz³oœci chcia³ybyœmy robiæ coœ zwi¹zanego z psami. Byæ mo¿e weterynaria, beha-
wiorystyka zwierz¹t, szkolenie psów. Myœla³yœmy te¿ o tym, aby pójœæ w kierunku jêzykowym,
np. filologia angielska, t³umacz, nauczyciel jêzyka. Fotografi¹ zajmowa³ybyœmy siê w charak-
terze hobby, chocia¿ oferty sesji zdjêciowej nie odrzuci³ybyœmy. 

Aktualnie Agata i Magda ucz¹ siê w Zespole Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Nowym
Tomyœlu, w liceum ogólnokszta³c¹cym, w klasie o profilu medycznym. Najchêtniej ucz¹
siê biologii i jêzyka angielskiego, co dowodzi, ¿e powa¿nie traktuj¹ swoje plany na przy-
sz³oœæ. Poza fotografi¹ maj¹ szereg innych, typowo m³odzie¿owych zainteresowañ:
uwielbiaj¹ spêdzaæ czas na œwie¿ym powietrzu, je¿d¿¹ na rowerze, a czasem konno,
spotykaj¹ siê z przyjació³mi, s³uchaj¹ muzyki, czytaj¹ ksi¹¿ki i ogl¹daj¹ filmy. Czy poza
wspólnymi pasjami, w innych dziedzinach ¿ycia s¹ równie jednomyœlne? 

Wiele osób uwa¿a, ¿e jesteœmy identyczne, ale to nieprawda. O ile z wygl¹du wydajemy
siê niemal takie same, charaktery mamy ró¿ne. To prawda, ³¹czy nas mi³oœæ do fotografii,
zwierz¹t, natury; obie jesteœmy wra¿liwe, towarzyskie, z poczuciem humoru, ale ró¿nice s¹,
jak¿e mog³oby ich nie byæ...
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Lipiec – wrzesieñ 2012 roku

Mianowano nowych proboszczów
Z dniem 1 lipca w trzech parafiach na terenie gminy Nowy Tomyœl pos³ugê duszpa-

stersk¹ sprawowaæ rozpoczêli nowi proboszczowie. Proboszczem parafii pw. Najœwiêt-
szej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu zosta³ ks. Andrzej Grabañski,
dotychczasowy proboszcz parafii pw. Matki Bo¿ej Pocieszenia i œw. Stanis³awa Biskupa
w Szamotu³ach. Parafiê pw. œw. Marcina w Bukowcu obj¹³ ks. Mariusz Dudkiewicz, do-
tychczasowy proboszcz w parafii pw. œw. Augustyna w Czapurach. Funkcjê proboszcza
w parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a w Wytomyœlu powierzono ks. Arturowi Andrzejew-
skiemu, dotychczasowemu wikariuszowi parafii pw. Matki Bo¿ej Pocieszenia i œw. Stani-
s³awa Biskupa w Szamotu³ach.

Pani Dyrektor „S³oneczka” na emeryturze
Po 41. latach pracy w wychowaniu przedszkolnym, w tym po 25. latach w gminie No-

wy Tomyœl, dyrektor Przedszkola nr 5 „S³oneczko” w Nowym Tomyœlu, p. Helena Tyc
przesz³a na emeryturê. 3 lipca w tej placówce odby³a siê uroczystoœæ zwi¹zana z zakoñ-
czeniem jej pracy zawodowej. P. Helena Tyc z wychowaniem przedszkolnym zwi¹zana
jest od 16 sierpnia 1971 r. Pierwsz¹ pracê zawodow¹ podjê³a w przedszkolu w Chroœni-
cy, na stanowisku nauczycielki przedszkola, by nastêpnie przyj¹æ funkcjê dyrektora tej pla-
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cówki. W przedszkolu w Chroœnicy pracowa³a do 31 sierpnia 1987 r. Na w³asn¹ proœbê
z dniem 1 wrzeœnia 1987 r. przesz³a do pracy na terenie gminy Nowy Tomyœl, na stano-
wisko nauczycielki w Przedszkolu nr 4 w Nowym Tomyœlu. W uznaniu jej zawodowych
kompetencji, po wybudowaniu Przedszkola nr 5, powierzono jej od dnia 1 sierpnia 1988
r. kierowanie now¹ placówk¹ przedszkoln¹. Zarz¹dzana przez ni¹ placówka zawsze osi¹-
ga³a wysoki poziom pracy opiekuñczo – wychowawczej i dydaktycznej, potwierdzany nie-
jednokrotnie zewnêtrznym mierzeniem jakoœci pracy przedszkola. Pod kierownictwem
p. Heleny Tyc Przedszkole Nr 5 „S³oneczko” w Nowym Tomyœlu mog³o œwiêtowaæ
w 2008 r. 20. lecie swojego istnienia. W uroczystoœci po¿egnania p. Dyrektor uczestni-
czyli: Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, Zastêpca Burmistrza Wojciech Ruta,
pe³nomocnik burmistrza ds. nadzoru nad oœwiat¹ Maria Wysocka-Raginia, przedstawicie-
le ZO ZNP w Nowym Tomyœlu Adam Paschke i Beata Jarmu¿ek oraz pracownicy przed-
szkola. Za rzetelne i sumienne wype³nianie obowi¹zków na stanowisku dyrektora Przed-
szkola nr 5 „S³oneczko” w Nowym Tomyœlu oraz znacz¹cy wk³ad pracy w rozwój oœwia-
ty nowotomyskiej, w szczególnoœci w zakresie upowszechniania wychowania przedszkol-
nego oraz wysi³ki podejmowane w dziedzinie rozwijania szeroko rozumianego nowator-
stwa pedagogicznego, Burmistrz przyzna³ p. Dyrektor Nagrodê Gminy, która wraz
z okolicznoœciowym adresem zosta³a wrêczona podczas uroczystoœci.

Rozstrzygniêcie 2. edycji konkursu „Ma³e tajemnice naszego miasta”
Przez 6 tygodni na ³amach „Tygodnika Nasz dzieñ po Dniu” publikowane by³y kupo-

ny konkursowe zawieraj¹ce 3 pytania dotycz¹ce ró¿nych aspektów naszej nowotomy-
skiej historii. Konkurs ten zatytu³owany „Ma³e tajemnice naszego miasta” by³ jedn¹ z wie-
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Regina Misztal laureatka nagrody g³ównej 2. edycji konkursu „Ma³e tajemnice naszego miasta” 
odbiera nagrodê ufundowan¹ przez Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomylu



lu propozycji w ramach trwaj¹cego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przez
ca³y maj projektu „Biblioteka ci¹gle w grze”. Zrealizowany zosta³ we wspó³pracy z lokal-
nymi partnerami biblioteki, do grona których zaliczaj¹ siê wspó³organizatorzy konkursu
oraz autor czêœci konkursowych pytañ – p. Przemys³aw Mierzejewski, regionalista, twór-
ca poœwiêconej regionalnej przesz³oœci witryny. Zgodnie z regulaminem, wœród uczestni-
ków konkursu, którzy przynajmniej 3. krotnie udzielili prawid³owych odpowiedzi na do-
wolnych etapach trwania konkursu, wylosowana zosta³a nagroda g³ówna ufundowana
przez Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Przypad³a
ona w tym roku p. Reginie Misztal z Wytomyœla. Jury konkursowe postanowi³o przyznaæ
tak¿e nagrodê specjaln¹, ufundowan¹ przez redakcjê „Tygodnika Nasz Dzieñ po Dniu”,
za udzia³ we wszystkich edycjach konkursu i udzielenie poprawnych odpowiedzi na
wszystkie konkursowe pytania. Otrzyma³ j¹ p. Henryk Stasiñski z Sêkowa. 

Promocja z dachu autobusu
Niema³e zdziwienie nowotomyœlan wywo³a³ piêtrowy londyñski autobus, który 3 i 10

lipca pojawi³ siê na ulicach Nowego Tomyœla. W ten niecodzienny sposób tygodnik „Dzieñ
Nowotomysko-Grodziski” prowadzi³ akcjê promocyjn¹, zwi¹zan¹ z pojawieniem siê no-
wego bezp³atnego dodatku do gazety – „Nowy Tomyœl naszemiasto. pl”. Akcja by³a te¿
okazja do poinformowania mieszkañców, ¿e „Dzieñ Nowotomysko-Grodziski” urucho-
mi³ – w Nowym Tomyœlu przy ul. Pi³sudskiego 12 – nowe biuro redakcji. Z mo¿liwoœci
przejazdu piêtrowym autobusem skorzysta³o wielu nowotomyœlan, dla których by³a to
wyj¹tkowa okazja do zobaczenia miasta, jego ulic i budynków z zupe³nie innej perspekty-
wy. Dzieciom szczególn¹ radoœæ sprawi³y rozdawane baloniki i cukierki, a pami¹tk¹
z przeja¿d¿ki by³y te¿ widokówki. 
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Bank Spó³dzielczy laureatem presti¿owego konkursu
W Pa³acu Dzia³yñskich w Poznaniu 5 lipca odby³a siê uroczystoœæ, podczas której og³o-

szono wyniki Konsumenckiego Konkursu Jakoœci Us³ug „Najlepsze w Polsce”, którego
organizatorami s¹ Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Wielkopolskie Stowarzyszenie
Handlu i Us³ug oraz Wielkopolska Izba Rolnicza. Laureatem tego konkursu zosta³ Bank
Spó³dzielczy w Nowym Tomyœlu, który doceniono za „wysokiej jakoœci us³ugi bankowe
dla ludnoœci i instytucji na poziomie europejskim”. Z r¹k kapitu³y konkursu statuetkê Lau-
rus Aureus (Z³oty Laur Towarzystwa) odebra³ Prezes Zarz¹du Miros³aw B¹k. Bank mo-
¿e pos³ugiwaæ siê odt¹d zastrze¿onym god³em „Najlepsze w Polsce”. Wyró¿nieniem tym
bank uhonorowany zosta³ ju¿ po raz drugi.

Partnerskie wêdkowanie
Towarzyskie zawody wêdkarskie zaprzyjaŸnionych partnerskich gmin Nowy Tomyœl

i Sulêcin zorganizowane zosta³y 8 lipca. Gospodarzem zawodów by³a gmina Nowy To-
myœl, a organizacj¹ imprezy – jak co roku – zajê³o siê Ko³o Wêdkarskie nr 31 z Nowego
Tomyœla. Patronat nad imprez¹ objêli Burmistrzowie Sulêcina i Nowego Tomyœla. Zawo-
dy przeprowadzono na ³owisku w Ruchockim M³ynie. Zwyciêzc¹ indywidualnym zawo-
dów zosta³ Piotr Cichocki z Sulêcina, który z³owi³ 4.730 g ryb, drugie miejsce zaj¹³ Stani-
s³aw Skorupski równie¿ z Sulêcina, który z³owi³ 4.250 g ryb, natomiast trzecie miejsce wy-
walczy³ Stanis³aw £êcki z Nowego Tomyœla ³owi¹c 4.070 g ryb. Wraz z prezesami kó³ Ry-
szardem Stachowiakiem i W³odzimierzem Voglem, puchary wrêczy³ Burmistrz Nowego
Tomyœla Henryk Helwing. 
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Uczestnicy partnerskiego wêdkowania w towarzystwie Burmistrza Henryka Helwinga



XVI Mistrzostwa Gminy Reprezentacji Wsi w Pi³ce No¿nej
8 lipca zakoñczy³y siê XVI Mistrzostwa Gminy Reprezentacji Wsi w Pi³ce No¿nej,

w których udzia³ bra³y reprezentacje: Bukowca, Borui Koœcielnej, Cichej Góry, Jastrzêb-
ska Starego, S¹topów i Wytomyœla. Rozgrywki prowadzono systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”, a o miejscu decydowa³a iloœæ punktów zdobytych w poszczególnych meczach. Ze-
spó³ móg³ liczyæ maksymalnie 15 zawodników. Ka¿dy zawodnik, reprezentuj¹cy dan¹
wieœ, musia³ byæ jej mieszkañcem. Zwyciêzc¹ rozgrywek zosta³ zespó³ Jastrzêbskoa Stare-
go w sk³adzie: Micha³ Czy¿ewski, Adrian Ch³opek, Arkadiusz Krzy¿kowiak, Dawid Ro-
sowski, S³awomir £uka, Rafa³ Kasperczyk, Krzysztof £uka, Konrad Ch³opek, Kamil Janas,
Krystian Rusiniak, Mariusz £atwiñski, Rafa³ Kowalski, Mateusz Rosowski, Dawid Reiman,
Bartosz Kotarba, Marek Kotarba. Na zakoñczenie turnieju dru¿ynom wrêczono pami¹t-
kowe dyplomy, puchary, medale i nagrody rzeczowe. 

Letnie koncerty organowo-kameralne
Parafia pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu zorganizowa³a cykl

letnich koncertów organowo-kameralnych „U Serca Jezusowego”. Kierownikiem arty-
stycznym koncertów zosta³ Krzysztof Wilkus – organista katedralny z Poznania. Pierwsze
muzyczne spotkanie odby³o siê 8 lipca. Wykonawcami koncertu byli Georgij Agratina
z Ukrainy, graj¹cy na fletni Pana i cymba³ach oraz Robert Grudzieñ (Radom – Lublin), gra-
j¹cy na organach. Cykl letnich koncertów kameralno-organowych zakoñczy³ siê 23 wrze-
œnia. Wykonawcami finalnego koncertu na organy, flet, skrzypce i harfê byli poznañscy
muzycy: Dorota Kwieciñska – Erenz – skrzypce, Cecylia Matysik –Ignyœ – harfa, Izabela
Medak – sopran, flet oraz Krzysztof Wilkus – organy. (Czytaj wiêcej: ss. 75-91) 

Uczestnicy pieszego rajdu odwiedzili Nowy Tomyœl
W ramach zorganizowanego przez Oddzia³ PTTK w Szamotu³ach LIII Ogólnopolskie-

go Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego „Puszcza Notecka 2012”, 9 lipca do Nowe-
go Tomyœla zawita³a ponad 30. osobowa grupa turystów. OWRP to najwa¿niejsza do-
roczna impreza polskich turystów pieszych, która na terenie Wielkopolski goœci³a dopie-
ro czwarty raz. Od 4 do 22 lipca uczestnicy rajdu z ca³ej Polski pokonali jedn¹ z czterech
tras o d³ugoœci od 250 do 400 km. Wêdrówce pieszej towarzyszy³y dodatkowe imprezy,
takie jak wystêpy zespo³ów, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludŸmi, zwiedzanie intere-
suj¹cych miejsc. W tê czêœæ rajdu wpisa³a siê w³aœnie wycieczka do Nowego Tomyœla.
W Urzêdzie Miejskim turyœci spotkali siê z Burmistrzem Henrykiem Helwingiem. Tutaj
obejrzeli film o mieœcie i gminie, poznaj¹c w ten sposób, w formie skondensowanej, atuty
tego zak¹tka Wielkopolski. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej zwiedzili
wystawê pt. „Otwórz siê na Nowy Tomyœl. Nowotomyskie drzwi – pamiêæ, historia,
szczegó³...” i poznali ukryte w detalach uroki miasta. Kolejnym punktem wycieczki by³ spa-
cer wiklinowym deptakiem. Pobyt w Nowym Tomyœlu zakoñczy³a wizyta w Muzeum Wi-
kliniarstwa i Chmielarstwa, gdzie oprócz zwiedzania wystaw, zaprezentowano goœciom
pokaz wyplatania. Z Nowego Tomyœla piechurzy wyruszyli w dalsz¹ trasê po ziemi wiel-
kopolskiej. 
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Opiekun Miejsc Pamiêci Narodowej
W trakcie konferencji „Nekropolie poleg³ych ¿o³nierzy 2. Korpusu Polskiego we

W³oszech 1944-1945”, zorganizowanej 11 lipca w leszczyñskim ratuszu, dyrektor De-
partamentu Zagranicznego Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Warszawie,
Maciej Dancewicz wrêczy³ z³ote i srebrne medale „Opiekun Miejsc Pamiêci Narodowej”.
Z³oty medal, obok m. in.  prezydenta Leszna, Tomasza Ma³olepszego, otrzyma³ dr Zdzi-
s³aw Koœciañski z Nowego Tomyœla. Podczas konferencji wyg³oszono referaty oraz zapre-
zentowano wybrane sylwetki poleg³ych ¿o³nierzy. Organizatorami konferencji by³y Insty-
tut im. Gen. Stefana Grota Roweckiego, Urz¹d do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych oraz Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. 

Konserwacja kosza
Od wczesnych godzin rannych 12 lipca prowadzone by³y prace nad konserwacj¹ naj-

wiêkszego wiklinowego kosza œwiata wpisanego do Ksiêgi Rekordów Guinnessa. Ca³y
kosz, zarówno jego zewnêtrzna, jak i wewnêtrzna strona, pokryty zosta³ œrodkiem konser-
wuj¹cym, który oprócz konserwacji, nada³ te¿ po³ysk malowanej powierzchni, a okrywa-
j¹c cienk¹ warstw¹ ka¿d¹ wiklinow¹ witkê, nie zniszczy³ struktury wyplotu. Ponadto „rufa”
kosza wy³o¿ona zosta³a wodoszczeln¹ plandek¹, co uchroni wiklinow¹ konstrukcjê przed
nadmiernym namakaniem. Prace konserwacyjne wykona³a firma Wagner Service

Sentymentalna wizyta wnuka genera³a
Janusz Milewski, wnuk genera³a brygady Micha³a Milewskiego – dowódcy frontu

zachodniego powstania wielkopolskiego 1918/1919, podczas wêdrówki szlakiem
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Na zdjêciu od lewej: Henryk Helwing, Janusz Milewski, Zdzis³aw Koœciañski



swego przodka, który du¿ym sentymentem darzy³ ziemiê nowotomysk¹, odwiedzi³
13 lipca Nowy Tomyœl. Przy okazji tej wizyty spotka³ siê z Burmistrzem Nowego
Tomyœla Henrykiem Helwingiem. W towarzystwie dra Zdzis³awa Koœciañskiego
wspominano fakty z ¿ycia gen. Milewskiego, który œciœle zwi¹zany by³ z powiatem
nowotomyskim. Na co dzieñ Janusz Milewski mieszka we Frankfurcie nad Menem.
Przyjazd do Polski, szczególnie do powiatu nowotomyskiego, jest dla niego podró-
¿¹ sentymentaln¹, dziêki której odkrywa miejsca zwi¹zane z osob¹ swego dziadka.
Genera³ brygady Micha³ Milewski od 18 stycznia 1919 roku by³ dowódc¹ frontu za-
chodniego powstania wielkopolskiego. Na okres jego dowodzenia – w powiecie no-
wotomyskim – przypad³ etap tworzenia wy¿szych jednostek taktycznych, tj. pu³-
ków, brygad. Dzia³ania pu³kownika Milewskiego pozwoli³y uchroniæ Nowy Tomyœl
przed g³ównym niemieckim uderzeniem, które – w celu zd³awienia powstania –
mia³o têdy przechodziæ w kierunku na Poznañ. 

„Budowlani” na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y
Troje zawodników LKS „Budowlani” Nowy Tomyœl – Marta Weso³a, Patryk Weso³y

i Szymon Kawa – wziê³o udzia³ w finale XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, która
od 13 do 15 lipca odbywa³a siê w Muszynie w woj. ma³opolskim. Sukcesem zakoñczy³ siê
start obu zawodników. Patryk Weso³y, w kategorii do 94 kg, zaj¹³ w dwuboju 4 miejsce.
Startuj¹cy w najciê¿szej kategorii Szymon Kawa pobi³ swój rekord ¿yciowy w rwaniu
i w dwuboju i tym startem zapewni³ sobie tytu³ wicemistrza kraju. 

Puchar dla Cichej Góry 
Ju¿ po raz szósty so³tys i Rada So³ecka Cichej Góra oraz Oœrodek Oœwiaty i Sportu

w Nowym Tomyœlu zorganizowali Turniej Pi³karski o Puchar Wsi. 14 lipca do rywalizacji
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przyst¹pi³y amatorskie zespo³u z: Borui Nowej, D¹browy, Zb¹szynia, Sêkowa, S³ubic, Old
Boye z Bukowca i Nowego Tomyœla, dwa zespo³y rodzinne – Berger Team i Fiodorowicz
Team oraz – oczywiœcie -reprezentacja Cichej góry. Rozgrywki w dwóch grupach toczo-
no systemem „ka¿dy z ka¿dym”. W wyniku bardzo wyrównanej i zaciêtej rywalizacji,
I miejsce i tytu³ zwyciêzcy wywalczyli organizatorzy imprezy – reprezentacja Cichej Góry.
II miejsce zajêli Old Boye z Bukowca, a III reprezentacja Borui Nowej. Pami¹tkowe trofea
dru¿ynom wrêczyli Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, so³tys wsi Cicha Góra
Marek Biñkowski i gospodarz terenu Jaros³aw Gomu³a. Sportow¹ imprezê zakoñczy³o
wspólne grillowanie i zabawa taneczna trwaj¹ca do póŸnych godzin nocnych. 

Akcja w obronie s¹du 
Przy budynku S¹du Rejonowego na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu 15 lip-

ca przeprowadzona zosta³a ogólnopolska akcja zainicjowana przez Polskie Stronnictwo
Ludowe. Jej celem by³o zbieranie podpisów pod obywatelskim dokumentem Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej, dotycz¹cym projektu ustawy o okrêgach s¹dowych s¹dów po-
wszechnych oraz o zmianie ustawy „Prawo o ustroju s¹dów powszechnych”. Sk³adaj¹c
swoje podpisy pod projektem ustawy, mieszkañcy Nowego Tomyœla mogli wyraziæ swój
sprzeciw wobec zamierzonej likwidacji S¹du Rejonowego w Nowym Tomyœlu.

Badano poolêdersk¹ architekturê Grubska
Od 15 do 25 lipca trwa³y warsztaty etnograficzne zorganizowane przez Uniwersytet
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Artystyczny w Poznaniu i Uniwersytet Zielonogórski, pod patronatem Starostwa Powia-
towego i Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Koordynatorem warsztatów z ramienia
uczelni by³ dr hab. Piotr Szwiec – profesor Uniwersytetu Artystycznego. Badania mia³y na
celu udokumentowanie budownictwa poolêderskiego we wsi Grubsko. O wyborze tej
miejscowoœci zadecydowa³a unikatowa zabudowa olêderska, która wystêpuje tutaj prak-
tycznie od pocz¹tku jej istnienia, w niezmienionym uk³adzie przestrzennym.Dokumenta-
cja badawcza zosta³a sporz¹dzona przez studentów uczelni artystycznej tradycyjn¹ meto-
d¹ pomiarów budowlanych, w postaci rysunków, ale tak¿e przy u¿yciu nowoczesnego
skanera przetwarzaj¹cego obrazy w technologii trójwymiarowej. Nadzór na pracami
sprawowali prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego Bogumi³ Kaczmarek
i prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Wies³aw Krzy¿aniak. Prze-
prowadzenie prac badawczych mo¿liwe by³o dziêki wsparciu, jakiego udzielili Urz¹d Miej-
ski i Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu oraz dziêki pomocy so³tysa Grubska Ste-
fana Schulza. (Czytaj wiêcej: ss. 67-73)

Gmina Nowy Tomyœl w gronie laureatów
W Rankingu Samorz¹dów „Rzeczypospolitej” 2012, w kategorii „Najlepsza Gmina

Miejsko – Wiejska”, Nowy Tomyœl uplasowa³ siê na 30 miejscu, wœród 591 samorz¹dów
miejsko – wiejskich w Polsce, które najbardziej dbaj¹ o rozwój i podniesienie jakoœci ¿ycia
mieszkañców. Ranking zosta³ przeprowadzony w dwóch etapach, w których mo¿na by-
³o uzyskaæ maksymalnie 100 punktów. W pierwszym etapie wybrano samorz¹dy, które
w latach 2008 – 2011 najlepiej zarz¹dza³y swoimi finansami i jednoczeœnie najwiêcej
w tym czasie inwestowa³y. Dane pochodzi³y z Ministerstwa Finansów. Po zakwalifikowa-
niu samorz¹du do drugiego etapu, na podstawie wype³nionej przez gminê ankiety, oprócz
kryteriów finansowych, ocenianie by³y takie obszary dzia³alnoœci gminy jak: wspó³praca
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z jednostkami pomocniczymi, wspieranie rozwoju przedsiêbiorczoœci, inicjatywy w ra-
mach PPP, przynale¿noœæ gminy do zwi¹zków komunalnych lub lokalnych stowarzyszeñ
powo³anych w celu rozwi¹zywania lokalnych i regionalnych problemów, plany zagospo-
darowania przestrzennego, pozwolenia na budowê wydane na podstawie decyzji admini-
stracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Przedstawiciel Gminy Nowy Tomyœl odebra³ dyplom laureata na uroczystoœci og³osze-
nia wyników rankingu 16 lipca w redakcji „Rzeczpospolitej” w Warszawie.

Wczasy dla seniorów
Na terenie Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego im. K. Œwierczewskiego w Nowym To-

myœlu od 16 do 27 lipca odby³y siê, organizowane ju¿ od kilku lat, „Wczasy na dzia³kach”
dla seniorów. Podczas wakacyjnych spotkañ wczasowicze mieli mo¿liwoœæ nie tylko mi³e-
go spêdzenia czasu we w³asnym gronie, ale równie¿ uczestniczenia w wielu ciekawych za-
jêciach. Ogromnym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia florystyczne. Zajêcia rehabilita-
cyjne s³u¿y³y usprawnieniu seniorów i przybli¿eniu im ró¿nych form aktywnego spêdzenia
wolnego czasu. Uczestnicy zajêæ wziêli te¿ udzia³ w profesjonalnej sesji zdjêciowej. Pod-
czas spotkañ seniorzy uzyskali informacje o us³ugach œwiadczonych przez PCPR. W ra-
mach wczasów zorganizowano wycieczki do Wolsztyna i Poznania. Ka¿dy tygodniowy
turnus koñczy³ siê wspóln¹ biesiad¹ przy grillu, a ka¿dego dnia zapewniano seniorom po-
si³ki. Organizatorem turnusów by³ Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów Za-
rz¹d Rejonowy w Nowym Tomyœlu, przy pomocy Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego im.
K. Œwierczewskiego w Nowym Tomyœlu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Tomyœlu. 

Doroczne Œwiêto Policji
Komenda Powiatowa Policji zorganizowa³a 20 lipca uroczystoœci z okazji Œwiêta Poli-

cji. Zainaugurowa³a je uroczysta odprawa w sali wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej. Dla nowotomyskich policjantów by³a to okazja do podziêkowañ, odzna-
czeñ i awansów. W uroczystej odprawie udzia³ wziêli m. in. przedstawiciele wspó³pracu-
j¹cych z Komend¹ Powiatow¹ Policji w³adz lokalnych, zaprzyjaŸnionych s³u¿b munduro-
wych oraz zaproszeni goœcie. W swoim przemówieniu Komendant Powiatowy Policji
w Nowym Tomyœlu podinsp. Wojciech Kolasiñski, podkreœli³ znaczenie s³u¿by, jak¹ na co
dzieñ pe³ni¹ nowotomyscy policjanci. Zaznaczy³, ¿e jest ona skierowana przede wszyst-
kim na zapewnienie mieszkañcom powiatu nowotomyskiego maksimum bezpieczeñstwa
i spokoju. W wyst¹pieniu komendanta nie zabrak³o s³ów wdziêcznoœci skierowanych do
jego podw³adnych za profesjonaln¹, rzeteln¹, pe³n¹ wyrzeczeñ oraz ryzykown¹ s³u¿bê.
Podinsp. Wojciech Kolasiñski podziêkowa³ tak¿e przedstawicielom w³adz lokalnych za
pomoc w utrzymaniu porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie powiatu. W tym dniu 55. po-
licjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu uzyska³o awanse na wy¿sze
stopnie. Dwóch policjantów wyró¿nionych zosta³o w sposób szczególny. Decyzj¹ Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji Z³ot¹ Odznakê „Zas³u¿ony Policjant” otrzyma³
podinsp. Jaros³aw ¯urek, natomiast nadkom. S³awomir Miku³ko uhonorowany zosta³
Br¹zow¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony Policjant”.

134

KRONIKA WYDARZEÑ

Lipiec - wrzesieñ 2012 



Oficjalne oddanie do u¿ytku kanalizacji
24 lipca oficjalnie oddano do u¿ytku kanalizacjê sanitarn¹ we wsiach Jastrzêbsko Sta-

re, Sêkowo i Boruja Koœcielna, inwestycjê zrealizowan¹ w ramach zadania pod nazw¹
„Kompleksowe zagospodarowanie œcieków w zlewni rzeki Obry Gmina Nowy Tomyœl:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyœl – Sêkowo – Jastrzêbsko Stare oraz No-
wy Tomyœl – Boruja Koœcielna”, wspó³finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, dzia³anie „Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej”. Uroczystoœæ
rozpoczê³a siê w sali narad Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, gdzie goœci powita³
Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Zrealizowan¹ inwestycjê w formie prezen-
tacji multimedialnej zaprezentowa³ zastêpca naczelnika Wydzia³u Komunalno-Inwestycyj-
nego, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska Damian Pyliñski. Szczegó³owo specyfikê prac przy
przepompowni œcieków omówi³ Maciej Tomczak z firmy P. T. H. U „Hydro-Marko”. Na-
stêpnie uczestnicy uroczystoœci udali siê do obu przepompowni œcieków w Jastrzêbsku
Starym i Borui Koœcielnej, gdzie nast¹pi³o oficjalne otwarcie kanalizacji: Emiliê Dunal – dy-
rektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Wielkopolskiego, Henryka Helwinga – Burmistrza Nowego Tomy-
œla oraz przedstawicieli wykonawców, konsorcjum firm: Dariusza Brombera (Transport
Drogowy, Œlusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie w Pniewach), Paw³a Œwier-
giel (Zak³ad Budowlano-Monta¿owy, „Nowo – Inslal – Bud” S. C. w Nowym Tomyœlu)
oraz Macieja Tomczaka (PTHU „Hydro-Marko” w Jarocinie). Budowa kanalizacji sanitar-
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nej we wsiach Jastrzêbsko Stare, Sêkowo i Boruja Koœcielna jest jedn¹ z wa¿niejszych in-
westycji, zrealizowanych w ostatnich latach na terenie gminy Nowy Tomyœl. Na realizacjê
tego zadania gmina Nowy Tomyœl, na podstawie umowy zawartej 2 lutego 2010 roku,
uzyska³a dofinansowanie w wysokoœci 4 mln z³, przy ³¹cznej wartoœci projektu wynosz¹-
cej ponad 10 mln z³. Umowê z wykonawcami zawarto 26 sierpnia 2010 roku. Zadanie
realizowane by³o w dwóch etapach. Pierwszy zakoñczy³ siê 7 grudnia 2011 roku, nato-
miast odbiór techniczny II etapu mia³ miejsce 11 lipca 2012 roku. W ramach ca³ej inwe-
stycji wykonano ³¹cznie 20.453,10 mb rur ruroci¹gów oraz 9 nowoczesnych przepom-
powni œcieków, które zlokalizowane zosta³y w Jastrzêbsku Starym, Sêkowie, Nowym To-
myœlu, Chojnikach i Borui Koœcielnej. 

Stra¿acy w boju
Na boisku sportowym w Bukowcu 28 lipca odby³y siê gminne zawody sportowo-po-

¿arnicze dru¿yn z terenu gminy Nowy Tomyœl, zorganizowane przez Urz¹d Miejski, Za-
rz¹d Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Nowym Tomyœlu oraz Komendê
Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, która zapewni³a komisjê sêdziowsk¹. Po prze-
marszu dru¿yn z Orkiestr¹ Dêt¹ ze Lwówka i uroczystym otwarciu, przyst¹piono do za-
wodów, w których udzia³ wziê³y 22. dru¿yny, w tym 6 sekcji seniorów i 16 sekcji m³odzie-
¿owych dru¿yn po¿arniczych (ch³opcy i dziewczêta, w wieku od 12 do 18 lat). Na zawo-
dach goœcili te¿ stra¿acy z zaprzyjaŸnionej gminy Biesenthal w Niemczech.

W rywalizacji najlepszymi wœród seniorów okazali siê stra¿acy z OSP w Borui Koœciel-
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nej. Drugie miejsce zajêli ochotnicy z Wytomyœla, a trzecie z OSP w Jastrzêbsku Starym.
W grupie wiekowej 12 -15 lat, zarówno dziewcz¹t, jak i ch³opców zwyciê¿y³a M³odzie¿o-
wa Dru¿yna Po¿arnicza z Jastrzêbska Starego. W kategorii wiekowej 16 -18 lat pierwsze
miejsce przypad³o dru¿ynie ch³opców z Wytomyœla, natomiast I miejsce w grupie dziew-
cz¹t zdoby³a dru¿yna z Bukowca. Wszyscy uczestnicy zawodów sportowo-po¿arniczych,
jak co roku, otrzymali nagrody, natomiast dru¿yny, które zajê³y pierwsze miejsca,
uhonorowane zosta³y dodatkowo okolicznoœciowymi pucharami. Puchar przechod-
ni im. druha Franciszka Kucza do przysz³orocznych zawodów posiadaæ bêdzie OSP
w Borui Koœcielnej. Zawody zakoñczy³ tradycyjnie wspólny posi³ek. 

Remont drogi powiatowej 
10 sierpnia dokonano oficjalnego odbioru prac, zwi¹zanych z remontem drogi

powiatowej nr 2722P i 2748P o d³ugoœci 7,934 km, na odcinku S¹topy – Cicha Gó-
ra – Boruja Koœcielna. Powiat nowotomyski reprezentowany by³ przez Wicestaro-
stê Nowotomyskiego Tomasza Szulca, kierownika Wydzia³u Dróg Powiatowych
Piotra Szymkowiaka oraz inspektora nadzoru Zbigniewa Tacika. Rozpoczêcie inwe-
stycji mo¿liwe by³o dziêki dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007 – 2013. Umowa pomiêdzy Zarz¹dem Województwa Wielkopol-
skiego a Powiatem Nowotomyskim podpisana zosta³a 8 grudnia 2011 r. Projekt
obejmowa³ m. in.: u³o¿enie nowej nak³adki na ca³ym odcinku drogi, utwardzenie
przewidzianych do remontu zjazdów na drogi gruntowe, wykonanie czêœciowej ka-
nalizacji deszczowej. Ca³kowita wartoœæ projektu wynios³a 2 289 400,70 z³. Z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Powiat pozyskano 1 831 498,69 z³.
Pozosta³e œrodki pochodz¹ z bud¿etu Powiatu Nowotomyskiego i Gminy Lwówek
(partnera projektu). Wykonawc¹ zadania by³o Przedsiêbiorstwo Robót
In¿ynieryjno-Drogowych z Nowego Tomyœla. 

Rodzinny festyn dzia³kowców
Doroczna impreza z okazji Dnia Dzia³kowca odby³a siê 11 sierpnia na terenie

Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego im. K. Œwierczewskiego w Nowym Tomyœlu.
Czêœæ oficjalna rozpoczê³a siê wspólnym odœpiewaniem hymnu dzia³kowców pt.
„Zielona Rzeczpospolita”. Prezes ROD im. K. Œwierczewskiego w Nowym Tomy-
œlu Józef Kasprzak przywita³ przyby³ych goœci. Jak co roku zarz¹d ROD wybra³ naj-
lepiej utrzymane dzia³ki. Ich u¿ytkownikom wrêczono puchary i dyplomy. W tym ro-
ku wyró¿nieni zostali – w kategorii dzia³ka rekreacyjna: Bogumi³a i Marian Krause, Bar-
bara i Ryszard Dziurdziulewscy i Ma³gorzata P³uciennik; w kategorii dzia³ka rekreacyj-
no-warzywna: Teresa Paluch, Regina i Stanis³aw B³aszczakowie i Alina Gajewska,
a w kategorii dzia³ka warzywna: Genowefa i Alojzy Ruta, Krzysztof Orwat oraz Bo¿e-
na i Kazimierz Walkowiakowie. Tegoroczny Dzieñ Dzia³kowca uœwietni³ wystêp zespo³u
„Che³mianki”, natomiast zabawê taneczn¹ poprowadzi³ DJ Piotr. Rodzinny festyn dzia³-
kowców uatrakcyjni³y gry i zabawy dla dzieci, stoisko gastronomiczne, strzelnica sporto-
wa, ko³o szczêœcia i inne niespodzianki.
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Wystawa Papieska w Jastrzêbsku Starym
Prezentowana dot¹d w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym

Tomyœlu, Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., Oœrodku Kultury TAKLA-
MAKAN w Opalenicy, Domu Katolickim w Zb¹szyniu (gdzie obejrza³ j¹ m. in. abp
Metropolita Poznañski Stanis³aw G¹decki) oraz Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
w Pniewach, Wystawa Papieska, prezentuj¹ca kopie pocztówek oraz kart telefonicz-
nych z wizerunkami Ojca Œw. Jana Paw³a II, pochodz¹ce z kolekcji znanego kolekcjo-
nera Zdzis³awa Okonka, w maryjne œwiêto 15 sierpnia zaprezentowana zosta³a w sa-
li wiejskiej w Jastrzêbsku Starym. Mieszkañcy wsi oraz przebywaj¹cy w niej goœcie,
obejrzeæ mogli nie tylko imponuj¹ce zbiory, mieszkaj¹cego w tej wsi kolekcjonera, ale
i film o Janie Pawle II z czasów jego pielgrzymek do Polski. O tym, ¿e wystawa spo-
tka³a siê z du¿ym zainteresowaniem i ¿yczliwym przyjêciem wœród mieszkañców Ja-
strzêbska St. i okolicznych wiosek, œwiadczyæ mo¿e du¿a iloœæ pozostawionych i przy-
taczanych tu wpisów w jej kronice. Wystawê tego dnia obejrzeli równie¿ zaproszeni
goœcie: Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing i dyrektor nowotomyskiej bi-
blioteki Lucyna Koñczal-Gnap. Z pomoc¹ w zorganizowaniu tej jednodniowej ekspo-
zycji pospieszyli: Krzysztof Feliñski (transport eksponatów z i do nowotomyskiej bi-
blioteki oraz pomoc przy urz¹dzeniu wystawy), Szymon So³tysik (udostêpnienie i in-
stalacja sprzêtu umo¿liwiaj¹cego projekcjê filmu) i Genowefa WoŸniak – so³tys wsi
Jastrzêbsko Stare (nieodp³atne udostêpnienie sali wiejskiej oraz przygotowanie po-
czêstunku dla zwiedzaj¹cych goœci).
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Miêdzynarodowa integracja
W coroczny program partnerskiej wspó³pracy Nowego Tomyœla i Biesenthal, od kil-

ku ju¿ lat wpisuj¹ siê spotkania nad jeziorem Wukensee w Niemczech. Tegoroczne spo-
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Reprezentacja Nowego Tomyœla na wyœcigach smoczych ³odzi w Biesenthal



tkanie odby³o siê w dniach 18 i 19 sierpnia. Nowotomyska delegacja, w której sk³ad
weszli radni Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego, wystawi³a swoj¹ re-
prezentacjê w wyœcigach wioœlarskich na smoczych ³odziach, bêd¹cych sta³ym ele-
mentem Festynu nad Jeziorem Wukensee. Tradycyjnie te¿ na pla¿y przygotowane
zosta³o stoisko promocyjne, którego celem by³o przedstawienie mieszkañcom part-
nerskiej gminy oferty turystycznej Nowego Tomyœla. Tutaj mo¿na te¿ by³o nabyæ ar-
tyku³y wiklinowe oraz obrazy i rzeŸby autorstwa Ryszarda Pozdrowicza. 

Powierzenie stanowisk dyrektorom placówek oœwiatowych
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu 20 sierpnia odby³o siê spotkanie, pod-

czas którego Burmistrz Nowego Tomyœla wrêczy³ nowo mianowanym dyrektorom
placówek oœwiatowych dokument stwierdzaj¹cy powierzenie tych stanowisk na
okres piêciu lat szkolnych, tj. od 1 wrzeœnia 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r. Akty po-
wierzenia stanowiska dyrektora w trybie postêpowania konkursowego otrzyma³y
panie: Iwona Jarzyna – dyrektor Przedszkola nr 1 „Misia Uszatka”, El¿bieta Bobro-
wicz – dyrektor Przedszkola nr 2 „Plastusiowe Osiedle”, Joanna Krysztofek-Ko-
prak– dyrektor Przedszkola nr 4 „Bolka i Lolka” oraz Lidia Borkiewicz – dyrektor
Przedszkola nr 5 „S³oneczko”. Burmistrz Nowego Tomyœla podj¹³ decyzjê o prze-
d³u¿eniu powierzenia na kolejny 5. letni okres stanowiska dyrektorom szkó³ podsta-
wowych w Wytomyœlu i w Jastrzêbsku Starym oraz Gimnazjum w Borui Koœcielnej
i Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. Przed przed³u¿eniem po-
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Dyrektorzy placówek oœwiatowych oraz przedstawiciele Urzêdu Miejskiego i Rady Miejskiej 
w Nowym Tomyœlu



wierzenia stanowiska dyrektora w wymienionych szko³ach zasiêgniêto opinii rad pe-
dagogicznych oraz przeprowadzono stosowne uzgodnienia z Wielkopolskim Kura-
torem Oœwiaty. Akty powierzenia stanowiska dyrektora na podstawie ustawy o sys-
temie oœwiaty na kolejny okres piêciu lat szkolnych otrzymali: Sylwia Czarnecka – dy-
rektor Gimnazjum w Borui Koœcielnej, Ma³gorzata Ruta – dyrektor Szko³y Podsta-
wowej w Wytomyœlu, Miros³awa Rostkowska – dyrektor Szko³y Podstawowej w Ja-
strzêbsku Starym oraz Andrzej Wa³êsa – dyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szo³dr-
skiego w Nowym Tomyœlu.

Ksi¹dz Jan Sobieraj „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”
23 sierpnia, w sali im. Witolda Celichowskiego Wielkopolskiego Urzêdu Woje-

wódzkiego w Poznaniu, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wrêczy³ ponad 40 od-
znaczeñ pañstwowych. Wœród odznaczonych znalaz³ siê m. in. ks. Jan Sobieraj, po-
chodz¹cy z Wytomyœla kap³an, od 1966 r. pracuj¹cy wœród brazylijskiej Polonii,
obecnie pe³ni¹cy pos³ugê proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Rio de
Janeiro. Ks. Jan Sobieraj uhonorowany zosta³ przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Odznak¹ Honorow¹ „Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej”. O przyznanie odznaczenia wnioskowa³a pose³ na Sejm RP Maria Janyska.
Doceniono w ten sposób pracê ks. Jana Sobieraja na placówce misyjnej, popularyzo-
wanie kultury polskiej w Brazylii oraz du¿e zaanga¿owanie w budowê koœcio³ów.
W tej wa¿nej dla ksiêdza uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych gminy Nowy Tomyœl i powiatu nowotomyskiego: Burmistrz Nowego Tomy-
œla Henryk Helwing, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tomasz Wlek³y oraz Wicesta-
rosta Nowotomyski Tomasz Szulc. Warto przypomnieæ, ¿e w tym roku przypada ju-
bileusz 50. lecia kap³añstwa ks. Jana Sobieraja. W czerwcu br. ks. Jan Sobieraj ode-
bra³ tak¿e przyznane w ubieg³ym roku przez Radê Miejsk¹ w Nowym Tomyœlu Od-
znaczenie Honorowe „Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl”. (Czytaj wiêcej:
ss. 51-66)

Druga „Chy¿a 10”
25 sierpnia odby³ siê drugi w historii Nowego Tomyœla bieg „Chy¿a 10”, którego

g³ównym organizatorem by³ Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y”. W porównaniu
z pierwsz¹ edycj¹ tej sportowej imprezy, na starcie stanê³o dwukrotnie wiêcej za-
wodników. Na liœcie startowej znalaz³y siê a¿ 533 nazwiska. Dodatkowo, na dystan-
sie 10 km mogli równie¿ sprawdziæ siê amatorzy nordic walking. Ju¿ po 31 minutach
na mecie pojawi³ siê pierwszy zawodnik, którym by³, pochodz¹cy z Ukrainy, miesz-
kaj¹cy w Ostrowie Wlkp., Andrii Starzynskyi z klubu „Finisz” Kalisz. Zwyciêzca uzy-
ska³ czas nieco ponad 31,5 minuty. Dwie minuty wolniej przebieg³ trasê drugi zawod-
nik, Adam Marysiak z Ksi¹¿a Œl¹skiego. Trzecie miejsce przypad³o w udziale Toma-
szowi Chawawko z Dêbna. Wœród pañ najlepsza okaza³a siê Agnieszka Janasiak z Po-
znañskiego Klubu Biegacza. Druga na mecie zameldowa³a siê Danuta Pietruszyñska
z Miêdzychodu, a trzecia – Dorota Przybysz, reprezentantka Grodziskiego Klubu
Biegacza. Lokalne media ufundowa³y ponadto puchar dla „Mistrza Po³owy Stawki”,
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który trafi³ w rêce Michela Pudlickiego z Koœciana. Jednym z zawodników startuj¹-
cych w „Chy¿ej 10” by³ Prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

20. lecie Stra¿y Miejskiej
Uroczystoœæ z okazji 20. lecia dzia³alnoœci Stra¿y Miejskiej w Nowym Tomyœlu odby³a

siê 29 sierpnia. Na zaproszenie Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Helwinga w uro-
czystoœci udzia³ wziêli: pracownicy Stra¿y Miejskiej w Nowym Tomyœlu i Urzêdu Miejskie-
go oraz przedstawiciele Rady Miejskiej i s³u¿b mundurowych dzia³aj¹cych w gminie. Histo-
riê dzia³alnoœci Stra¿y Miejskiej w Nowym Tomyœlu przypomnia³ Zastêpca Burmistrza
Wojciech Ruta – wspó³pracuj¹cy ze Stra¿¹ Miejsk¹ od samego pocz¹tku jej istnienia.
W swojej wypowiedzi zwróci³ uwagê na wzrost liczebnoœci kadry Stra¿y Miejskiej, zwi¹-
zany z nowymi obowi¹zkami przydzielanymi tej s³u¿bie, nowe metody pracy, a tak¿e
zmieniaj¹ce siê przez lata wyposa¿enie oddane do dyspozycji stra¿ników, s³u¿¹ce popra-
wie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. W zwi¹zku z jubileuszem listami gratulacyj-
nymi uhonorowani zostali pracownicy Stra¿y Miejskiej: komendant Arkadiusz Wieczorek
(pe³ni¹cy tê funkcjê od samego pocz¹tku istnienia jednostki), Jan Cyprowski i Zbigniew
Lehmann (stra¿nicy tak¿e zwi¹zani ze Stra¿¹ Miejska od pocz¹tku jej istnienia), Tomasz
Konieczny, Lidia Moncibowicz oraz pracownicy administracyjni: ¯aneta Kluczyñska i An-
drzej Cholaszczyñski. Uroczystoœci towarzyszy³y te¿ jubileusze 30. lecia pracy zawodo-
wej, które obchodzili Zbigniew Lehmann i Andrzej Cholaszczyñski. Komendant Arka-
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Komendant Stra¿y Miejskiej Arkadiusz Wieczorek odbiera gratulacje z r¹k Burmistrza Henryka Helwinga



diusz Wieczorek odebra³ gratulacje w zwi¹zku z podniesieniem swoich kwalifikacji zawo-
dowych. Jubileuszowe ¿yczenia nowotomyskim stra¿nikom z³o¿yli tak¿e obecni na uro-
czystoœci goœcie. 

Œlubowanie nauczycieli
30 sierpnia w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu odby³o siê spotkanie z nauczy-

cielami, którzy w ramach awansu zawodowego zdali w sierpniu egzamin na stopieñ na-
uczyciela mianowanego. W obecnoœci dyrektorów szkó³ Burmistrz Henryk Helwing wrê-
czy³ akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom
zatrudnionym w: Gimnazjum w Borui Koœcielnej – Krystynie Waœkowicz (nauczycielce
biologii i chemii) i Romualdowi Jezierskiemu (nauczycielowi wychowania fizycznego);
Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu – Beacie Wolnej
(nauczycielowi – bibliotekarzowi), Cecylii Œlusarz (nauczycielce muzyki), Adamowi Pasch-
ke (nauczycielowi historii i techniki) oraz Magdalenie Piechocie -nauczycielce edukacji
wczesnoszkolnej, zatrudnionej w Szkole Podstawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹to-
pach. Nauczyciele – w obecnoœci Burmistrza Nowego Tomyœla i dyrektorów szkó³ – z³o-
¿yli œlubowanie.

Lato w mieœcie 
Dla dzieci i m³odzie¿y spêdzaj¹cych wakacje w mieœcie przygotowano w tym roku sze-

reg zajêæ, które pozwala³y na rozwijanie pasji i zainteresowañ, odkrywanie ukrytych talen-
tów oraz wiele spotkañ i wyjazdów pozwalaj¹cych na poznawanie nowych miejsc i cieka-
wych ludzi. Przez dwa tygodnie lipca w NOK-u czynna by³a Akademia Malucha. Dla tro-
chê starszych dzieci oraz m³odzie¿y prowadzone by³y warsztaty tañca break-dance,
warsztaty bêbenkowe, tkackie, fotograficzne oraz artystyczne. Zorganizowano te¿ wy-
prawê do Fala Parku w Wolsztynie. Przeprowadzono maraton krzy¿ówkowy. Hucznie
œwiêtowano Dzieñ Czerwonego Kapturka, który uatrakcyjniony zosta³ spektaklem w wy-
konaniu Teatru Duet z Krakowa. We wspó³pracy z Komend¹ Powiatow¹ Policji NOK
zorganizowa³ plener malarski pt. „Wielkie malowanie przy policyjnej bramie”, podczas
którego powstawa³y prace zwi¹zane z bezpieczeñstwem podczas wakacji. Dwukrotnie
przy NOK-u postawiona zosta³a œcianka wspinaczkowa, podnosz¹ca adrenalinê u tych,
którzy mieli odwagê z niej skorzystaæ. Dwukrotnie te¿ odby³y siê seanse kina plenerowe-
go. Na terenie przy Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa zgromadzi³y siê setki osób,
które na œwie¿ym powietrzu obejrza³y kinowe hity. 

Równie bogat¹ ofertê przygotowa³ Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej. Propa-
guj¹c poznawanie walorów najbli¿szej okolicy, zorganizowa³ wycieczkê rowerow¹ do fol-
warku w W¹sowie, wycieczkê autokarow¹ po ziemi lwóweckiej oraz piesz¹ do Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa. W swojej ofercie klub zawar³ propozycje tak¿ê dla tych,
którzy lubi¹ rywalizacjê, sport i ruch. Jedn¹ z imprez otwieraj¹cych sezon wakacyjny by³
osiedlowy turniej pi³ki no¿nej „Mini Euro po Euro”, a wakacje zakoñczy³ Wirtualny Tur-
niej Pi³ki No¿nej FIFA 2012. Zorganizowano ponadto turniej szachowy, turniej tenisa sto-
³owego, olimpiadê gier podwórkowych, wyjazd na krêgielniê oraz mini konkurs tañca
„Zumba”. Wœród innych klubowych propozycji pojawi³y siê: konkurs rysunkowy „Kred¹
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po asfalcie”, spotkanie ze sztuk¹ origami, spotkanie z „ig³¹ i szyde³kiem” oraz z „krzy¿ów-
k¹ i rebusem”. Przypominaj¹c dawne techniki multimedialne zaprezentowano dzieciom
z diaskopu „Bajki bez przemocy”. W czasie wakacji klub zorganizowa³ te¿ dwie du¿e im-
prezy plenerowe: Wakacyjny Festyn Osiedlowy oraz festyn na „Po¿egnanie lata”. 

Malarstwo, grafika, obiekt 
31 sierpnia w sali wystawowej nowotomyskiej biblioteki otwarta zosta³a wysta-

wa niemieckiego artysty, designera i architekta – Lothara Gericka. Artysta tworzy
obrazy olejne i grafiki, a motywami jego prac s¹ krajobrazy miast, martwe natury,
portrety, kompozycje abstrakcyjne i dzie³a sztuki. Lothar Gericke jest te¿ twórc¹
wielkoformatowych murali na szczytowych œcianach budynków w Berlinie, Rosto-
cku i Halberstadt oraz rzeŸb ze szk³a i stali. Jest tak¿e autorem wielu ksi¹¿ek na te-
mat barw oraz serii kalendarzy zawieraj¹cych jego teoretyczne i artystyczne prace.
Na otwarciu wystawy tego wszechstronnego artysty obecni byli przedstawiciele
partnerskiego miasta Biesenthal: zastêpca burmistrza Urzêdu Biesenthal – Barnim
Volkmar Schönfeld, burmistrzowie gmin podlegaj¹cych Urzêdowi Biesenthl-Barnim,
radni miasta Biesenthal, pracownicy Urzêdu Biesenthal-Barnim i przedstawiciel or-
ganizacji turystycznej. Wœród zaproszonych goœci obecni byli równie¿ przedstawi-
ciele drugiego partnerskiego miasta – Dêbna: zastêpca burmistrza – Wojciech Cze-
pu³kowski i sekretarz gminy – Anna Szymczyk. Nowy Tomyœl reprezentowa³ bur-
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Podczas festynu na „Po¿egnanie lata” Stra¿ Miejska przeprowadzi³a zajêcia z zasad ruchu drogowego



mistrz Henryk Helwing i grono mi³oœników bibliotecznej galerii. Zwiedzaj¹cym sw¹
muzyk¹ czas umili³, graj¹cy na pianinie, Jacek Szofer. 

Œwiêto pod znakiem chmielu i wikliny
Od 31 sierpnia do 2 wrzeœnia trwa³o doroczne nowotomyskie œwiêto – Jarmark

Chmielo-Wikliniarski po³¹czony z Do¿ynkami Gminnymi. Nowotomyskie œwiêtowa-
nie rozpoczê³o siê tradycyjnie otwarcia Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego pod naj-
wiêkszym wiklinowym koszem œwiata. Mia³o ono nietuzinkowy charakter, Burmi-
strzowi Nowego Tomyœla towarzyszyli bowiem aktorzy z dzia³aj¹cej przy NOK-
-u Amatorskiej Grupy Teatralnej, którzy w zmodyfikowanej scence ze sztuki pt. „Co
w rodzinie – to nie zginie” powitali zebranych pod koszem nowotomyœlan i goœci im-
prezy. St¹d jarmarkowy barwny korowód, w asyœcie Orkiestry Dêtej z Grodziska
Wlkp., przeszed³ ulicami miasta do Parku. Kultury i Wypoczynku Zwieñczeniem ko-
rowodu by³ obrzêd jarmarkowy przygotowany przez mieszkañców wsi S¹topy.
W pi¹tkowy wieczór na jarmarkowej scenie wyst¹pi³y zespo³y: Kev Fox and the Last
Dance, Dog in the Fog, Error 404, Kiperski. Do póŸnych godzin nocnych trwa³a dys-
koteka End Of Summer The Box, na któr¹ zaprosi³ The Box Music Nightclub Opale-
nica, z udzia³em DJ Smoke – resident The Box, DJ Maffy – twórca resing sun official,
DJ Stone – remixer. Na ulicach miasta wyst¹pi³ Teatr Wagabunda. W sobotni pora-
nek rozpocz¹³ siê Ogólnopolski Konkurs Plecionkarski. Przeprowadzony on zosta³
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na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, mo¿na by³o zatem po³¹czyæ obser-
wacjê prac zdolnych plecionkarzy z wizyt¹ w muzeum i zwiedzaniem ekspozycji. Po-
po³udnie i wieczór równie¿ obfitowa³y w liczne atrakcje. Na scenie wyst¹pili: Teatr
„Promyk” ze spektaklem dla dzieci „Recepta na odwagê”, kabaret B³¹d Sceniczny, du-
et Sandra i Oliwia, Zespó³ Country Zenit oraz zespó³ Karawana Eskimosów. Gwiazd¹
wieczoru by³ Andrzej Piaseczny z zespo³em, któremu towarzyszy³ uczestnik progra-
mu „The Voice of Poland” Antek Smykiewicz. Efektowny pokaz sztucznych ogni do-
pe³ni³ dnia pe³nego wra¿eñ. Do póŸnych godzin nocnych trwa³a dyskoteka „The offi-
cial music, party holidays ending in 2012”, czyli oficjalne muzyczne, improwizowane
zakoñczenie wakacji 2012, z udzia³em DJ Maniaka, DJ Wasyla, DJ Czopera, DJ Bur-
sona, DJ Kostka.

Jak co roku, w niedzielê odby³y siê Do¿ynki Gminne. Po dziêkczynnej mszy œw. ko-
rowód z udzia³em zespo³u ludowego z Kêb³owa uda³ siê do parku, gdzie zaprezento-
wany zosta³ obrzêd do¿ynkowy. W niedzielê na scenie wyst¹pili: Karol Band i Przyja-
ciele, Kabaret Neo-Nówka wraz z zespo³em ¯arówki, Rico Sanchez & Gipsy Kings
Party oraz Jack D. Society.

Podczas jarmarku odby³ siê te¿ pokaz sprzêtu i uzbrojenia wojskowego oraz Para-
da Pojazdów Zabytkowych. Nowotomyskiemu œwiêtowaniu towarzyszy³y liczne za-
wody i turnieje sportowe, m. in. zawody strzeleckie, sp³awikowe zawody wêdkarskie,
turniej tenisa ziemnego i badmintona, turniej par bryd¿a sportowego, turnieje pi³ki
siatkowej i pla¿owej, lot konkursowy go³êbi, rajd samochodowy „Panie za kierowni-
c¹”. Zwyciêzcy konkurencji honorowani byli Pucharami Jarmarku Chmielo-Wikliniar-
skiego.

Nowotomyski jarmark to ogromny festyn z olbrzymim zapleczem gastronomicz-
nym, stoiskami handlowymi, wœród których prym wiod¹ oczywiœcie te z galanteri¹ wi-
klinow¹. Z walorami turystycznymi Polski i Niemiec mo¿na by³o zapoznaæ siê na sto-
iskach promocyjnych Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu i Urzêdu Gminy Biesen-
thal. Jak co roku rozstrzygniêto te¿ konkursy jarmarkowe: na najd³u¿sz¹ ramkê
chmielow¹ i najwiêksz¹ szyszkê chmielow¹, na najciekawsz¹ witrynê sklepow¹ przy-
bran¹ chmielem i wiklin¹ oraz najciekawsz¹ formê wiklinow¹ wyplecion¹ w ramach
Ogólnopolskiego Konkursu Plecionkarskiego. Rozstrzygniêto te¿ konkurs dla czytel-
ników „Tygodnika Nasz Dzieñ po Dniu”. Wyniki jarmarkowych konkursów przedsta-
wiaj¹ siê nastêpuj¹co: „Naj³adniejsza witryna sklepowa”: I miejsce – Salon Sportowy
Irena Cisak, II miejsce – sklep „Cypisek” Maria Nawrot, III miejsce – kwiaciarnia „Ca-
sablanca” Krystyna Worsa; „Najpiêkniejsza ekspozycja sklepowa”: I miejsce –
drogeria „Nagietek ”Janina Maækowska, II miejsce - kwiaciarnia „Azalia” Gabriela
Beyga, III miejsce - sklep „Sanga”, kwiaciarnia „Flora Best”; „Najd³u¿sza ramka
chmielowa”: I miejsce - Wies³awa Chwalisz, II miejsce - Renata Heinrich, III miejsce –
Marek Biñkowski; „Najwiêksza szyszka chmielowa”: I miejsce – Zuzanna Szuka³a, II
miejsce – Renata Heinrich, III miejsce – Aleksandra Chwalisz; „Ogólnopolski Konkurs
Plecionkarski 2012: I miejsce – Bernard Borzêcki, II miejsce – Rafa³ Górczyñski, III
miejsce – Marcin Makaœ (fot. obrzêdu  jarmarkowego w wykonaniu mieszkañców wsi
S¹topy na ok³adce).
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Rocznica wybuchu II wojny œwiatowej
1 wrzeœnia pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich w Nowym Tomyœlu od-

by³a siê uroczystoœæ patriotyczna upamiêtniaj¹ca kolejn¹ rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej. W okolicznoœciowym przemówieniu Burmistrz Henryk Helwing podkre-
œli³, ¿e uczestnicy wydarzeñ II wojny œwiatowej zawsze bêd¹ je pamiêtaæ, jako czas bó-
lu, cierpienia i wielu osobistych tragedii, a przede wszystkim trudny czas dla Polski.
Na p³ycie pomnika wieñce z³o¿y³y delegacje organizacji kombatanckich, w³adz gminy
i powiatu, delegacje z partnerskich gmin Biesenthal w Niemczech i Dêbna w woj. za-
chodniopomorskim, s³u¿b mundurowych, organizacji spo³ecznych oraz delegacje
szkó³ i przedszkoli. 73 rocznica wybuchu II wojny œwiatowej by³a tak¿e okazj¹ do
wrêczenia kombatantom okolicznoœciowych medali i odznaczeñ.

,,Kombatancki Krzy¿ Zwyciêstwa” otrzymali: Stefania Chy¿ewska, Józef Bed-
narz, Józef Buda, Franciszek Najdek i Antoni Walkowiak.,,Pami¹tkowy Krzy¿ Ludo-
wego Wojska Polskiego” otrzyma³ Czes³aw Stelmaszyk. Za czynne wspieranie or-
ganizacji kombatanckich pami¹tkowymi krzy¿ami uhonorowane zosta³y osoby nie
zrzeszone w zwi¹zkach. Pami¹tkow¹ oznakê „Za zas³ugi dla Zwi¹zku Kombatan-
tów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych” otrzymali: Leonard Pyrski i Klemens Zie-
leniecki. Odznaczenia wrêcza³ prezes Zarz¹du Rejonowego Zwi¹zku Kombatantów
RP i By³ych WiêŸniów Politycznych porucznik w st. spoczynku Romuald Ankudo-
wicz.
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Wojewódzka inauguracja roku szkolnego
Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu by³o organizatorem Woje-

wódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2012/2013, która odby³a siê 3 wrzeœnia. W inau-
guracji uczestniczy³o wielu zaproszonych goœci: przedstawiciele wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych w³adz pañstwowych, oœwiatowych i samorz¹dowych, radni wszystkich
szczebli, pracownicy naukowi poznañskich uczelni, dyrektorzy szkó³ i placówek, instytucji
kultury i wsparcia oœwiaty i rodziny, dziekan dekanatu lwóweckiego i proboszczowie no-
wotomyskich parafii, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych, prezesi, dyrektorzy, ko-
mendanci, kierownicy instytucji i urzêdów, przedsiêbiorstw i spó³ek, dziennikarze oraz –
oczywiœcie – przedstawiciele rodziców i uczniów wszystkich typów szkó³ i placówek
oœwiatowych z Nowego Tomyœla. Uroczystoœæ rozpoczê³o wprowadzenie pocztów
sztandarowych szkó³ powiatu nowotomyskiego i wspólne wykonanie hymnu pañstwowe-
go. S³owa powitania do uczestników uroczystoœci skierowa³ dyrektor nowotomyskiego
gimnazjum Andrzej Wa³êsa, który tak¿e odczyta³ list nades³any z tej okazji przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanis³awa Kalembê. Kolejno g³os zabrali: Wojewoda Wielko-
polski Piotr Florek i Wielkopolski Kurator Oœwiaty El¿bieta Walkowiak, którzy w swoich
wyst¹pieniach zwracali uwagê na rolê wspó³czesnej szko³y, potrzebê sta³ego d¹¿enia do
doskonalenia i unowoczeœniania w³asnej pracy, wyzwalanie ciekawoœci odkrywania œwia-
ta u uczniów, rozwijanie ich talentów i zainteresowañ, tak¿e przy wykorzystaniu nowych
technologii i e-podrêczników, czego najlepszym przyk³adem jest w³aœnie nowotomyskie
gimnazjum. Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, dziêkuj¹c za powierzenie orga-
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nizacji tej uroczystoœci nowotomyskiej szkole, podkreœli³, ¿e jest to wa¿ne wyró¿nienie nie
tylko dla tej szko³y, ale dla ca³ej gminnej oœwiaty i ¿yczy³ wszystkim pracownikom udane-
go nowego roku szkolnego. Ze s³owem do zebranych zwrócili siê te¿ inni goœcie. Nastêp-
nie, w czêœci artystycznej zaprezentowali siê uczniowie i tegoroczni absolwenci gimna-
zjum. Goœcie obejrzeli pokazy grupy sportowców i zespo³u gimnastyczek. Swój talent za-
prezentowa³y wokalistki, niezwykle uzdolniona i bardzo m³oda para tancerzy tañca towa-
rzyskiego oraz zespó³ „instrumentalny”, który wykona³ kompozycje wykorzystuj¹c mu-
zyczne aplikacje dostêpne na iPadach. Goœcie zwiedzili szko³ê, podziwiaj¹c przygotowane
przez nauczycieli i uczniów prezentacje, filmy i æwiczenia oraz wystawy prac uczniow-
skich. W intencji nowego roku szkolnego, tego samego dnia o godz. 16: 00 w koœciele pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa odprawiona zosta³a uroczysta msza œwiêta.

Z Nowego Tomyœla do stolicy
Cz³onkowie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem wraz z Domownikami Œro-

dowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyœlu od 6 do 9 wrzeœnia zwiedzali sto-
licê. Wyjazd ten odby³ siê w ramach projektu „Krok po kroku przez Warszawê”. Wiel-
kim marzeniem niepe³nosprawnych uczestników wycieczki by³o poznanie miejsc, które
dot¹d by³y im znane wy³¹cznie z telewizji. Grupa nowotomyœlan zwiedzi³a Sejm, Pa³ac
Prezydencki, £azienki Królewskie, Stare Miasto, Grób Nieznanego ¯o³nierza. Wjazdem
na 30. piêtro Pa³acu Kultury i Nauki, który pod wzglêdem architektonicznym nie jest zbyt
przyjazny dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich, udowodnili, ¿e nie ma pro-
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blemów, z którymi nie mo¿na siê zmierzyæ. Ogromne wra¿enie na uczestnikach wyciecz-
ki wywar³y ogrody znajduj¹ce siê na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, a Centrum Nauki
Kopernik zachwyci³o ich ogromem wiedzy, przekazywanej w przestêpny i bardzo cieka-
wy sposób. Dope³nieniem wyjazdu by³ multimedialny pokaz fontann oraz uczestnictwo
we mszy œw. w koœciele œw. Anny na Krakowskim Przedmieœciu. Wycieczka dosz³a do
skutku dziêki ¿yczliwemu wsparciu wielu instytucji i osób. 

Nowotomyska wystawa w Muzeum Ziemi Zb¹skiej i Regionu Koz³a
7 wrzeœnia w Muzeum Ziemi Zb¹szyñskiej i Regionu Koz³a otwarta zosta³a wystawa

pt. „Otwórz siê na Nowy Tomyœl... Nowotomyskie drzwi – pamiêæ, historia, szczegó³”.
Ta nowotomyska – maj¹ca ju¿ dwie edycje – wystawa, na której prezentowane s¹ zdjêcia
autorstwa Adama Polañskiego, a której wspó³organizatorami s¹ Wydzia³ Rozwoju i Pro-
mocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publicz-
na w Nowym Tomyœlu, prezentowana by³a dot¹d w nowotomyskiej. Teraz dziêki wspó³-
pracy z Muzeum Ziemi Zb¹szyñskiej i Regionu Koz³a oraz Zb¹szyñskim Centrum Kultu-
ry zagoœci³a w Zb¹szyniu. W uroczystym otwarciu wystawy – oprócz autora zdjêæ –
uczestniczyli wspó³organizatorzy tego przedsiêwziêcia, m. in.: Przemys³aw Mierzejewski
(pomys³odawca), Gra¿yna Matuszak (aran¿er wystawy), Ewelina Szofer –Pajchrowska
(naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji) oraz liczne grono goœci i mieszkañców Zb¹szy-
nia.
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Odznaczone mieszkanki gminy Nowy Tomyœl
Na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szre-

niawie 8 wrzeœnia odby³a siê uroczystoœæ z okazji 150. rocznicy powstania pierwszych kó-
³ek rolniczych na ziemiach polskich. Podczas uroczystoœci wrêczone zosta³y odznaczenia
pañstwowe nadane przez Prezydenta RP. Spoœród siedmiu odznaczeñ nadanych z tej
okazji, a¿ trzy trafi³y do mieszkanek gminy Nowy Tomyœl. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi uho-
norowana zosta³a Zuzanna Pañczak z Glinna, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi przyznano Krystynie
Brudziñskiej z Cichej Góry oraz Teresie Pyliñskiej z Przy³êku.  Odznaczenia wrêczone zo-
sta³y w obecnoœci licznej rzeszy goœci, w tym wielu nowotomyœlan: Burmistrza Nowego
Tomyœla Henryka Helwinga, delegatów poszczególnych wsi so³eckich, OSP oraz Rodzin-
nego Ogrodu Dzia³kowego im. K. Œwierczewskiego. Na uroczystoœci pojawi³y siê te¿ inne
nowotomyskie akcenty. Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego przygotowa³
stoisko promocyjne, na którym goœcie jubileuszu, oprócz zapoznania siê z walorami ziemi
nowotomyskiej, mogli tak¿e nabyæ pami¹tki i wiklinowe kosze. Stoiska ze swoimi produk-
tami wystawili tak¿e OSM Top-Tomyœl oraz RzeŸnictwo -Wêdliniarstwo Stefan S³ociñski. 

Rodzinny festyn 
W ramach kampanii „Postaw na rodzinê”, 9 wrzeœnia na placu przy muszli koncerto-

wej, odby³ siê festyn, przygotowany z myœl¹ o nowotomyskich rodzinach. Organizatorzy
imprezy - Œwietlica Socjoterapeutyczna, Polski Czerwony Krzy¿ oraz Komenda Powiato-
wa Policji – przygotowali szereg atrakcji. Przeprowadzono wiele konkursów i quizów,
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a „krainê pracy twórczej” dla dzieci przygotowa³ nowotomyski artysta Edward Kupiec.
Zademonstrowano pokaz pierwszej pomocy. By³a te¿ mo¿liwoœæ skorzystania z konsul-
tacji lekarskich. Pokaz tañca oraz oferta kulinarna kawiarenki uatrakcyjni³y ten dzieñ.
Oprawê muzyczn¹ festynu zapewni³y zespo³y „Dog in the Fog” oraz Big Band „Karol
Band”. Kampania „Postaw na rodzinê” to szereg dzia³añ profilaktycznych, których celem
jest promowanie wartoœci rodzinnych, zdrowego stylu ¿ycia oraz wzmocnienie pozytyw-
nego modelu rodziny, bowiem prawdziwa wiêŸ z rodzicami jest najsilniejszym czynnikiem
chroni¹cym dzieci przed podejmowaniem ryzykownych zachowañ.

Kolejny sukces „Budowlanych”
Awansem o jedn¹ pozycjê zakoñczy³ siê 9 wrzeœnia start „Budowlanych” w rozgryw-

kach II ligi Dru¿ynowych Mistrzostw Polski Mê¿czyzn w podnoszeniu ciê¿arów. LKS SGB
„Budowlani” Nowy Tomyœl – na 20 startuj¹cych zespo³ów – zajêli ostatecznie IX miejsce
w tabeli II ligi. Na szczególne uznanie za ten start zas³u¿yli dwaj zawodnicy: Szymon Kawa
i najm³odszy w rozgrywkach Piotr Kud³aszyk, którzy pobili w tym starcie wszystkie rekor-
dy ¿yciowe. Ten niew¹tpliwy sukces LKS „SGB Budowlani” zawdziêczaj¹ równie¿ pomo-
cy SGB w Poznaniu oraz Bankowi Spó³dzielczemu w Nowym Tomyœlu, które to firmy
wspomaga³y start klubu w Dru¿ynowych Mistrzostwach Polski Mê¿czyzn. 

II Przystanek: Biblioteka! 
Po raz drugi na terenie wokó³ Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym

Tomyœlu 15 wrzeœnia zorganizowana zosta³a, zainicjowana przed rokiem, interaktywna
impreza plenerowa, czyli Przystanek: Biblioteka! W przygotowanych wspólnie z b. licz-
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nym – bo ponad 50. osobowym – gronem nowotomyskich Biblioentuzjastów, konkur-
sach wiedzy, umiejêtnoœci i sprawnoœci fizycznej udzia³ wziê³y zespo³y rodzinne i kole¿eñ-
skie. Do rywalizacji na poszczególnych tematycznych przystankach – Film (Ale kino!), Mu-
zyka (W to mi graj!), Historia (Rzuæ okiem w przesz³oœæ!), Sport (Po-ruszaj siê!), Sztuka
(Niez³a sztuka!), Podró¿e (Wyrusz w œwiat!), Literatura: Tortury z literatury!, Zdrowa
Rodzina: Co w rodzinie…? – zachêca³y, ufundowane przez sponsorów, atrakcyjne nagro-
dy m. in. smartfon, tablet, miniwie¿a, karnety na bowling i kolacje w nowotomyskich lo-
kalach. Ponownie Przystanek: Biblioteka! doskonale sprawdzi³ siê jako nietypowa forma
promocji ksi¹¿ki, czytelnictwa, a tak¿e ca³orocznej, bogatej i ró¿norodnej edukacyjnej
i kulturalnej oferty bibliotecznej. Na ka¿dym z przystanków czeka³y zaproszenia do udzia-
³u w organizowanych w ci¹gu ca³ego roku przez nowotomysk¹ ksi¹¿nicê wydarzeniach:
spotkaniach w bibliotecznych klubach – Dyskusyjnym Klubie Ksi¹¿ki i Klubie Molików
Ksi¹¿kowych, DKF -ie „16”, Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, Klubie Ma-
³ego Odkrywcy; w „Spotkaniach niebanalnych”, Czwartkowych wieczorach literacko-
-muzycznych, spotkaniach autorskich z cyklu „Pisarz nas goœci w œwiecie swojej twórczo-
œci”; wystawach i ekspozycjach w bibliotecznych galeriach: Galerii na Piêtrze, Galerii na
P³ocie i Nowotomyskiej Galerii Internetowej; w Godzinach dla Rodziny, Porankach w bi-
bliotece, Majówce z ksi¹¿k¹ i innych bibliotecznych imprezach. Tego dnia biblioteka wy-
sz³a na zewn¹trz, by zaprosiæ nowotomyœlan do korzystania z jej propozycji przez ca³y
nadchodz¹cy jesienno-zimowo-wiosenny sezon. Ku uciesze uczestników imprezy dzia³a³
Café: Przystanek!, gdzie mo¿na by³o delektowaæ siê domowymi wypiekami nowotomy-
skich bibliotekarek, popijanymi aromatyczn¹ kaw¹, a wieczorem na nietypowej scenie –
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platformie tira – zaprezentowa³y siê nowotomyskie zespo³y: Five o’clock i Zespó³
Wespó³. W przerwie ich koncertu nast¹pi³ najbardziej oczekiwany przez wszystkich
moment rozstrzygniêcia konkursów i wrêczenia nagród nie tylko w konkursie g³ównym,
czyli Wielodziedzinowym Konkursie Wiedzy i Umiejêtnoœci, ale tak¿e w plebiscycie „Co
czytaj¹ nowotomyœlanie?” i Konkursie Fotograficznym na najciekawsze zdjêcie z imprezy.
W organizacjê tegorocznego Przystanku: Biblioteka! zaanga¿owa³o siê grono 74 osób!,
których dzia³ania koordynowa³a ju¿ po raz drugi bibliotekarka Sylwia Kupiec, która tak¿e
wraz z biblioentuzjast¹ S³awomirem Dominczakiem poprowadzi³a imprezê. W tym roku
Przystanek: Biblioteka! po raz pierwszy zosta³ zorganizowany równie¿ przez miedzi-
chowsk¹ Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w jej Filii w Bolewicach. Tu imprezê poprowadzili:
nowotomyski biblioentuzjasta Robert Salwowski – ubieg³oroczny pomys³odawca ca³ego
przedsiêwziêcia i dyrektor biblioteki Anna Kacperska. Równie¿ i tu na oœmiu przystankach
tematycznych (Film, Zdrowa rodzina, Sport, Sztuka, Muzyka, Historia, Podró¿e, Literatu-
ra) dru¿yny rywalizowa³y i zdobywa³y punkty, zmagaj¹c siê z ró¿nymi zadaniami. Tak¿e
i tu impreza zakoñczy³a siê w koncertem zespo³u „Lans Generation” oraz Gosi Nowak. 

Pó³ wieku KGW w Przy³êku
W podnowotomyskim wigwamie 15 wrzeœnia odby³a siê uroczystoœæ z okazji 50. le-

cia dzia³alnoœci Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Przy³êku. Na uroczystoœæ przyby³o wielu go-
œci, m. in. Burmistrz Henryk Helwing, so³tys Bogus³aw Nawrot, szefowe okolicznych
KGW, reprezentuj¹ca Nowotomyski Oœrodek Kultury Beata Baran oraz wiele osób,
które na co dzieñ wspó³pracuj¹ z paniami z KGW. W imieniu wszystkich cz³onkiñ ko³a
gratulacje odbiera³a przewodnicz¹ca Teresa Pyliñska. Z okazji jubileuszu KGW cz³onki-
nie tego stowarzyszenia, a tak¿e mieszkañcy Przy³êku uhonorowani zostali wieloma od-
znaczeniami. Teresa Pyliñska odebra³a Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, przyznany z okazji 150.
lecia kó³ek rolniczych przez Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego. Stanis³aw Flak,
Józef Pyliñski i Bogus³aw Nawrot otrzymali odznaczenia honorowe „Zas³u¿ony dla Rol-
nictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanis³awa Kalembê. Irena
Flak, Kornelia Wencka, Halina Michalczak i Zofia Skrzypczak otrzyma³y odznaczenia
„Order Serca Matkom Wsi” przyznane przez Krajowy Zwi¹zek Kó³ek i Organizacji Rol-
niczych. Dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska najbar-
dziej aktywne i zas³u¿one dzia³aczki KGW uhonorowa³a okolicznoœciowymi dyplomami. 

10. lecie „Oazy”
Duszpasterstwo M³odzie¿y „Oaza”, dzia³aj¹ce przy parafii pw. Najœwiêtszego Serca

Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu, 15 wrzeœnia obchodzi³o jubileusz 10. lecia dzia³alnoœci.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw., któr¹ koncelebrowali: ks. Tomasz Sobolewski –
proboszcz parafii, ks. Tomasz Buliñski – za³o¿yciel duszpasterstwa, ks. Marek Denisiuk –
wieloletni opiekun grupy oraz ks. Wiktor £akomy– obecny opiekun „Oazy”. Po mszy
œw., w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, odby³a siê druga czêœæ uroczystoœci, podczas
której wspominano wydarzenia minionej dekady, sk³adano ¿yczenia i podziêkowania.
Dla uczestników jubileuszu wyst¹pi³ Kabaret Minus Szeœæ Dioptrii oraz zespó³ „•ród³o”.
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„S³owiki” uœwietni³y rocznicê
12 wrzeœnia przypada³a 54. rocznica œmierci cenionego nowotomyskiego lekarza, wy-

bitnego nowotomyœlanina Kazimierza Ho³ogi, kandydata diecezji poznañskiej na o³tarze.
W intencji szybkiej beatyfikacji doktora, z inicjatywy rodziny, 16 wrzeœnia, zosta³a odpra-
wiona msza œw. koncelebrowana, której przewodniczy³ proboszcz parafii pw. Najœwiêt-
szego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu ks. Tomasz Sobolewski. Oprawê liturgii
przygotowali uczniowie Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych, której patronem jest dr
Kazimierz Ho³oga oraz pracownicy Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdro-
wotnej w Nowym Tomyœlu, placówki, z któr¹ zawodowo zwi¹zany by³ ten wybitny chi-
rurg. Uroczystoœæ uœwietni³ Chór Ch³opiêcy i Mêski Pañstwowej Filharmonii w Poznaniu
„Poznañskie S³owiki” pod dyrekcj¹ Macieja Wielocha. Chórzyœci zapewnili uroczyst¹
oprawê liturgii, a po jej zakoñczeniu dali koncert, w którego programie znalaz³y siê utwo-
ry Wac³awa z Szamotu³, Feliksa Nowowiejskiego, Stefana Stuligrosza oraz zagranicznych
kompozytorów: Wolfganga Amadeusza Mozarta i Georga Friedricha Haendla. 

Ruszy³y „Poranki w bibliotece”
18 wrzeœnia, po wakacyjnej przerwie pe³n¹ par¹ ruszy³y wtorkowe poranki w Oddzia-

le dla Dzieci nowotomyskiej biblioteki, od bywaj¹ce siê pod has³em Czytanie na œniadanie.
Chêtnych na poranne czytelnicze i plastyczne atrakcje zg³osi³o siê tak wielu, ¿e dla podnie-
sienia komfortu uczestnictwa w zajêciach, konieczne by³o utworzenie dwóch grup. Poran-
kowe spotkania, w których bior¹ udzia³ dzieci nie uczêszczaj¹ce do przedszkola, wraz ze
swoimi opiekunami, up³ywaj¹ na poznawaniu bajek, rozmowach, zabawach edukacyjnych
i pracach plastycznych. Ka¿de spotkanie z najm³odszymi rozpoczyna siê od g³oœnego czy-
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tania, a bajkowy temat towarzyszy dzieciom do koñca zajêæ. Biblioteczne „Poranki” pro-
wadz¹: Ma³gorzata Œniegu³a i Martyna Kimstacz.

Pokaz filmu o doktorze Kazimierzu Ho³odze
Projekcja 30. minutowego dokumentalnego filmu poœwiêconego drowi Kazimierzowi

Ho³odze – który ¿y³ i pracowa³ w Nowym Tomyœlu w latach 1951-1958, odby³a siê 18
wrzeœnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Jako pierwsi film o patronie swojej szko³y
obejrzeli uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyœlu. Tego
samego dnia odby³y siê tak¿e dwa pokazy otwarte dla mieszkañców miasta. Re¿yserem,
scenarzyst¹ i producentem filmu jest Anna Wachowiak – Rybarczyk. W produkcji tego
niezwykle interesuj¹cego dokumentu wykorzystanych zosta³o wiele ciekawych materia-
³ów archiwalnych, w tym zdjêcia dokumentuj¹ce ¿ycie i pogrzeb tego znanego nowoto-
myskiego lekarza. Dokument zrealizowany zosta³ w oparciu o wspomnienia wspó³pra-
cowników dra Ho³ogi – lekarzy, pielêgniarki, sta¿ystów i pacjentów. Przytoczone zosta³y
archiwalne wypowiedzi ¿ony dra Kazimierza Ho³ogi –Marii. W kontekœcie trwaj¹cych
obecnie przygotowañ do wyniesienia dra Kazimierza Ho³ogi na o³tarze, w dokumencie fil-
mowym wypowiada³ siê te¿ Metropolita Poznañski abp Stanis³aw G¹decki. Film zosta³ zre-
alizowany w tym roku, dziêki wsparciu finansowemu Urzêdu Marsza³kowskiego w Po-
znaniu, Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu, Gminy Nowy Tomyœl oraz kilku
przedsiêbiorców z Nowego Tomyœla. Emisja filmu na antenie kana³u telewizyjnego religia.
tv mia³a miejsce 6 paŸdziernika. 

156

KRONIKA WYDARZEÑ

Lipiec - wrzesieñ 2012 

Porankowe zabawy w bibliotece maj¹ w tym roku wielu uczestników



Kolejny sezon w DKK 
Powakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, istniej¹cego od 5 lat w Miejskiej

i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, mia³o swoj¹ inauguracjê 18 wrze-
œnia. Wypoczête i gotowe do dyskusji klubowiczki podzieli³y siê wra¿eniami z przeczyta-
nej lektury. A by³a ni¹ ksi¹¿ka (zbiór reporta¿y) W³odzimierza Nowaka pt. Obwód g³owy.
Ksi¹¿ka wartoœciowa, bo oparta na doœwiadczeniu i fragmentach wspomnieñ bohaterów
reporta¿y. Klubowiczki by³y zgodne, ¿e ksi¹¿ka jest bardzo interesuj¹ca i czyta siê j¹ z za-
partym tchem, bo w ka¿dej z opowiedzianych historii wystêpuje autentyczna postaæ –
cz³owiek i jego dzieje. Maja te¿ nadziejê, ¿e w kolejnym roku spotkañ do³¹cz¹ do nich no-
wi mi³oœnicy literatury.

Miêdzynarodowa wspó³praca seniorów
Kilkudziesiêcioosobowa grupa seniorów z Klubu Seniora „Srebrny W³os” przy

Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu oraz Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Ko³o w Bukowcu uda³a siê 19 wrzeœnia z wizyt¹ do gminy
Biesenthal – Barnim w Niemczech. Spotkanie mia³o charakter rewizyty i by³o kon-
tynuacj¹ wspó³pracy pomiêdzy seniorami z Nowego Tomyœla i Biesenthal. Spotka-
nie rozpoczê³o siê uroczystym œniadaniem, w którym uczestniczyli tak¿e w³odarze
gminy R�dnitz oraz grupa seniorów. Podczas powitalnego spotkania gospodarze
przedstawili multimedialn¹ prezentacjê na temat swojej gminy. Kolejnym punktem
programu by³o spotkanie z pastorem i lokalnym kronikarzem oraz zwiedzanie ko-
œcio³a ewangelickiego. Seniorzy udali siê te¿ do Biesenthal na spotkanie z burmi-
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strzem miasta i seniorami. Odwiedzili równie¿ polsko-niemieckie warsztaty rzeŸ-
biarskie, a tak¿e wzgórze Schlosberg z wie¿¹ widokow¹. W godzinach popo³udnio-
wych dla goœci z Polski zorganizowano spotkanie plenerowe w prywatnym gospo-
darstwie na terenie gminy Breydin. Ostatnim punktem wycieczki by³a wspólna po-
¿egnalna kolacja w Centrum Spotkañ, z udzia³em burmistrza gminy Melchow. Pod-
czas kolacji wspominano dotychczasowe spotkania, a integracji senioralnej dope³ni-
³y wspólne œpiewy i tañce. 

Bibliotekarze z wizyt¹ w Dêbnie
W ramach wizyty studyjnej, s³u¿¹cej wymianie zawodowych doœwiadczeñ, 19 wrze-

œnia pracownicy powiatowej sieci bibliotek publicznych odwiedzili Bibliotekê Publiczn¹
Miasta i Gminy w Dêbnie, mieœcie partnerskim Nowego Tomyœla. W programie wizyty,
oprócz zwiedzania stylowych bibliotecznych wnêtrz i dzielenia siê doœwiadczeniami, zna-
laz³ siê tak¿e spacer po mieœcie, wizyta w wy³uszczarni nasion w Nadleœnictwie Dêbno
i zwiedzanie restaurowanej aktualnie Kaplicy Templariuszy w Chwarszczanach. Mi³¹ nie-
spodziank¹ by³ wystêp Amatorskiej Grupy Teatralnej, sk³adaj¹cej siê z bibliotekarek oraz
zaprzyjaŸnionego z nimi nauczyciela jêzyka polskiego. Zaprezentowa³a ona kabaretowy
spektakl teatralny pt. S¹d nad bibliotekarzem. Bibliotekarze wracali do Nowego Tomyœla
pe³ni wra¿eñ, oczarowani klimatem zwiedzanych miejsc, goœcinnoœci¹ gospodarzy i urod¹
okolic. 
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Europejski Dzieñ bez Samochodu
Gmina Nowy Tomyœl ju¿ po raz czwarty przyst¹pi³a do europejskiej kampanii „Euro-

pejski Tydzieñ Zrównowa¿onego Transportu” oraz organizowanego w jej ramach „Eu-
ropejskiego Dnia bez Samochodu”. Tegoroczne has³o kampanii brzmia³o „Zostañ eko-
jeŸdŸcem! OszczêdŸ na paliwie 1000 z³ rocznie!”. Fina³em ca³otygodniowej kampanii by-
³o zorganizowanie 22 wrzeœnia obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu. Inaugu-
racja tego dnia mia³a miejsce o godz. 13.00 na parkingu przy Urzêdzie Miejskim i Staro-
stwie Powiatowym. Przyby³o tu ponad 25 zaprzêgów konnych, które w tym dniu nieod-
p³atnie wozi³y nowotomyœlan po mieœcie, stanowi¹c du¿¹ atrakcjê, zarówno dla dzieci, jak
i doros³ych. Wszystkich uczestników akcji powita³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk
Helwing. Po inauguracji obchodów zaprzêgi konne wyruszy³y na ulice miasta i przez dwie
godziny przewozi³y wszystkich chêtnych, przypominaj¹c w ten sposób o alternatywnych
dla samochodów sposobach komunikacji i wprowadzaj¹c do miasta klimat sprzed kilku-
dziesiêciu lat. Du¿¹ atrakcj¹ tego dnia by³y goszcz¹ce w Nowym Tomyœlu dwa piêciokon-
ne dyli¿anse pocztowe, które specjalnie na tê uroczystoœæ przyby³y z niemieckiego powia-
tu Potsdam Mittelmarkt. One tak¿e wozi³y nowotomyœlan po mieœcie, wzbudzaj¹c du¿e
zainteresowanie przechodniów i osób zmotoryzowanych. Na parkingu zebrali siê te¿ ro-
werzyœci, którzy z tego miejsca wyruszyli na wycieczkê rowerow¹. Warunkiem zaliczenia
rowerowej eskapady by³o dotarcie do wsi Ró¿a i zdobycie piecz¹tki w remizie Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej. Wycieczka rowerowa zakoñczy³a siê w Parku Kultury i Wypoczyn-
ku wspólnym ogniskiem i pieczeniem kie³basek. W organizacjê tego przedsiêwziêcia za-
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anga¿owa³a siê sekcja rowerowa dzia³aj¹ca przy Klubie Osiedlowym Spó³dzielni Mieszka-
niowej oraz Oœrodek Oœwiaty i Sportu. W tym wyj¹tkowym dniu, na placu Chopina, Au-
tomobilklub Wielkopolski ustawi³ symulator wypadków, na którym ka¿dy z mieszkañ-
ców móg³ przekonaæ siê o konsekwencjach jazdy z nadmiern¹ prêdkoœci¹. Na placu Nie-
podleg³oœci natomiast, Park Miejski zainstalowa³ mobilny ogród, którego celem by³o
zwrócenie uwagi mieszkañców na zmiany w wygl¹dzie przestrzeni miejskiej, w której te-
reny zielone wypierane s¹ przez asfalt i kostkê brukow¹. Na terenie przy muszli koncer-
towej Nowotomyski Oœrodek Kultury, we wspó³pracy z wolontariuszkami PCK, prowa-
dzi³ konkursy i warsztaty dla dzieci. W Europejskim Dniu bez Samochodu z ruchu ko³o-
wego wy³¹czono na kilka godzin plac Chopina od strony ulicy Poznañskiej, w kierunku uli-
cy Pi³sudskiego. W tym dniu przejazd komunikacj¹ miejsk¹ by³ bezp³atny. Przez ca³y Ty-
dzieñ Zrównowa¿onego Transportu na terenie gminy podejmowanych by³o wiele akcji,
których celem by³o propagowanie idei kampanii. Przedszkola i szko³y, w ramach zajêæ
edukacyjnych, organizowa³y konkursy i happeningi. Komenda Powiatowa Policji przepro-
wadzi³a akcjê znakowania rowerów. Firmy „Redos” Sp. z o. o. i „Redos Pojazdy U¿ytko-
we” przeprowadza³y bezp³atn¹ analizê spalin w samochodach osobowych. 

Patrycja Piechowiak znowu na podium
W niedzielnie przedpo³udnie 23 wrzeœnia, w Bia³ej Podlaskiej, Patrycja Piechowiak zo-

sta³a Akademick¹ Mistrzyni¹ Polski w podnoszeniu ciê¿arów, w kategorii wagowej do
75 kg. Podczas zawodów Patrycja by³a w okresie przygotowawczym do Mistrzostw Eu-
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ropy, które odbêd¹ siê w grudniu w Izraelu. Dobry start zaowocowa³ trzecim miejscem
wœród wszystkich zawodniczek turnieju (kategoria open).

Street art w bibliotece
Po wakacyjnej przerwie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu

kontynuuje projekt pod nazw¹ Kulturowy zawrót g³owy, skierowany do m³odzie¿y no-
wotomyskich szkó³ ponadgimnazjalnych. Goœciem pierwszego powakacyjnego spotkania
24 wrzeœnia by³ Micha³ Novy Matuszyñski z Poznania, który wprowadzi³ licznie zebranych
w tajniki sztuki ulicy, zwanej street artem. Przedstawi³ tê dziedzinê sztuki jako zmagania
twórcze rozwijaj¹ce siê w przestrzeni publicznej, z za³o¿enia niekomercyjne, oddzia³uj¹ce
przede wszystkim na zmys³ wzroku. 

Korczakowski wieczór w Wytomyœlu
W Filii bibliotecznej w Wytomyœlu 24 wrzeœnia odby³o siê spotkanie w ramach obcho-

dów roku Janusza Korczaka. Inicjatorkami tego spotkania by³y: Jolanta PrzewoŸna – na-
uczycielka jêzyka polskiego w tutejszej szkole, Agnieszka PrzewoŸna – historyk i bibliote-
karka Aleksandra Kaczmarek. Zaproszeni goœcie: dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Nowym Tomyœlu – Lucyna Koñczal – Gnap, dyrektor Szko³y Podstawo-
wej w Wytomyœlu – Ma³gorzata Ruta, radna Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu – Gra¿y-
na Targiel, so³tys Wytomyœla – Danuta Sobieraj, a tak¿e mieszkañcy wsi, wys³uchali recy-
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tacji wierszy przygotowanych przez uczniów wytomyskiej szko³y, zapoznali siê te¿ z pre-
zentacj¹ dotycz¹c¹ ¿ycia i twórczoœci Janusza Korczaka, wys³uchali tak¿e korczakowskich
sentencji. Przygotowana zosta³a wystawa ksi¹¿ek autora, któr¹ mo¿na by³o ogl¹daæ w bi-
bliotece do koñca wrzeœnia. Rok Korczakowski to nie tylko okazja do oddania ho³du wy-
bitnej postaci, ale przede wszystkim próba pokazania nowatorstwa i aktualnoœci jego my-
œli pedagogicznej, psychologicznej i praktyk wychowawczych. 

Plecionkarstwo dla m³odych
IX Spotkania M³odych Plecionkarzy odbywa³y siê od 24 do 30 wrzeœnia na terenie

Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu. Podczas tygodniowych
warsztatów m³odzie¿ uczestniczy³a w zajêciach praktycznych z zakresu plecionkarstwa,
wyplataj¹c ró¿norodne przedmioty z korzeni sosny, ga³¹zek brzozy, sznurka, papiero-
wej wikliny oraz oczywiœcie wikliny naturalnej. W ramach spotkañ powsta³o blisko 90
prac, takich jak koszyczki, tacki, kwiaty, czy nawet grzechotki. M³odzie¿ uczestniczy³a
tak¿e w pokazach z zakresu przetwórstwa wikliny, takich jak: gotowanie, korowanie
rêczne, korowanie maszynowe, produkcja taœmy wiklinowej oraz giêcie kija wiklinowe-
go. Praktyczn¹ naukê rzemios³a uzupe³ni³y prelekcje na temat praktycznego zastoso-
wania wierzby w ochronie œrodowiska, a tak¿e historii wikliniarstwa i plecionkarstwa,
wzbogacone o relacjê z badañ etnograficznych przeprowadzonych w ramach projektu
„Wierzba w tradycji i kulturze Polski. Plecionkarskim szlakiem Wis³y”. 

W spotkaniach uczestniczy³a m³odzie¿ z Uniwersytetu Ludowego Rzemios³a
Artystycznego w Woli Sêkowej, Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w
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Z³otowie, Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie i Liceum Plastycznego
w Na³êczowie. Na zasadzie jednodniowej wizyty w imprezie wziê³a udzia³ m³odzie¿ z
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach k.
Poznania. Organizatorem spotkañ tradycyjnie by³o Muzeum Narodowe Rolnictwa i
Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie, Oddzia³ Wikliniarstwa i Chmielarstwa w
Nowym Tomyœlu, a ich wspó³organizatorem Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu. 

Na deptaku o Korczaku 
W wyj¹tkowych lekcjach poœwiêconych Januszowi Korczakowi w roku jemu

poœwiêconym mieli okazjê uczestniczyæ uczniowie nowotomyskich szkó³
podstawowych. Zajêcia zorganizowane 26 wrzeœnia przez Oddzia³ dla Dzieci
nowotomyskiej biblioteki, rozpoczyna³ spacer nowotomyskim deptakiem, gdzie
umieszczone zosta³y tablice, zawieraj¹ce zdjêcia i fragmenty ¿yciorysu Janusza
Korczaka. Zadaniem uczniów by³o odnalezienie wszystkich tablic, przeczytanie
zawartych na nich informacji i udzielenie odpowiedzi na szereg pytañ. Spacer
nowotomyskim deptakiem by³ wprowadzeniem do dalszej czêœci zajêæ. By móc
odpowiedzieæ na wszystkie pytania, niezbêdna by³a wizyta w bibliotece. W Oddziale dla
Dzieci uczniowie obejrzeli fragment filmu dokumentalnego o Starym Doktorze oraz
wys³uchali czytanego na g³os „Pamiêtnika Blumki”. Ksi¹¿ka ta da³a pocz¹tek
rozmowom na temat tych obowi¹zuj¹cych w Domu Sierot zasad, które w
szczególnoœci przypad³y uczniom do gustu. Zajêciom towarzyszy³a wystawa
poœwiêcona Januszowi Korczakowi. 
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Krzy¿e na ewangelickich nekropoliach
Na dawnym cmentarzu ewangelickim w Borui Nowej 27 wrzeœnia odby³a siê

uroczystoœæ poœwiêcenia pami¹tkowych krzy¿y z cmentarzy ewangelickich w Borui
Nowej, Borui Koœcielnej i Szarkach. Spotkanie to by³o kontynuacj¹, a jednoczeœnie
podsumowaniem, rozpoczêtych w 2009 roku dzia³añ, maj¹cych na celu uczczenie
ewangelickich nekropolii, które znajduj¹ siê na terenie gminy Nowy Tomyœl. W eku-
menicznej modlitwie udzia³ wziêli: ks. Wojciech P³oszek – wikariusz w Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Poznaniu, ks. Ekspedyt B³aszczyk – dziekan lwówecki, ks.
Krystian Grabijas – proboszcz parafii pw. œw. Wojciecha w Borui Koœcielnej, ks.
W³adys³aw Kasprzak – proboszcz-senior z parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy w No-
wym Tomyœlu, ks. £ukasz Grys – wikariusz w parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Pomo-
cy w Nowym Tomyœlu, ks. Pawe³ Szu³cik – proboszcz parafii pw. œw. Andrzeja Bo-
boli w S¹topach, ks. Tomasz Sobolewski – proboszcz parafii pw. Najœwiêtszego Ser-
ca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu, ks. Artur Andrzejewski – proboszcz parafii pw.
œw. Micha³a Archanio³a w Wytomyœlu, Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Hel-
wing, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tomasz Wlek³y, regionalista Zygmunt Duda
z Opalenicy, radni Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu, so³tysi, przedstawiciele
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, mieszkañcy wsi oraz goœcie z Niemiec, których
przodkowie mieszkali w Borui Koœcielnej i Borui Nowej. Burmistrz Henryk Helwing
w swoim wyst¹pieniu przypomnia³ historiê akcji maj¹cej na celu upamiêtnienie
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ewangelickich cmentarzy na terenie gminy. Wskaza³ równie¿ na szczególny wymiar
tej inicjatywy, która w symboliczny sposób oddaje ho³d dawnym mieszkañcom tej
ziemi, a wspó³czeœnie ³¹czy dwa narody: polski i niemiecki. Odmówiona zosta³a mo-
dlitwa ekumeniczna pod przewodnictwem ks. Krystiana Grabijasa, ks. Wojciecha
P³oszka, ks. Artura Andrzejewskiego oraz ks. Ekspedyta B³aszczyka. Delegacja
w³adz gminnych oraz przedstawiciel delegacji z Niemiec z³o¿yli pod krzy¿em wi¹-
zanki kwiatów. Nastêpnie g³os zabra³ Horst Eckert, który przypomnia³ losy niemiec-
kich rodzin dawniej zamieszkuj¹cych wsie: Szarki, Boruja Nowa i Boruja Koœcielna,
a tak¿e wyrazi³ wdziêcznoœæ za dzia³ania, które podjêto w celu odnowienia zanie-
dbanych nekropolii. G³os zabra³ tak¿e Przemys³aw Mierzejewski – pomys³odawca
akcji upamiêtniania dawnych cmentarzy ewangelickich, który przybli¿y³ proces osie-
dlania siê na terenie gminy Nowy Tomyœl kolonistów z Niemiec oraz rolê, jak¹ ode-
grali w historii tego terenu. Ewelina Szofer-Pajchrowska – naczelnik Wydzia³u Roz-
woju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu podsumowa³a trwaj¹c¹ od
2009 roku akcjê porz¹dkowania i upamiêtniania cmentarzy ewangelickich. Jako ko-
ordynator tego przedsiêwziêcia podziêkowa³a w³odarzom gminy i radnym Rady
Miejskiej za przeznaczenie œrodków finansowych na jej realizacjê, a wykonawcom –
instytucjom oraz osobom prywatnym za uporz¹dkowanie cmentarzy, przygotowa-
nie ogrodzenia oraz wykonanie i postawienie pami¹tkowych krzy¿y oraz tablic.
Czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci w Borui Nowej zakoñczy³o wyst¹pienie Zygmunta Du-
dy z Opalenicy, który przybli¿y³ zebranym historiê cmentarza ewangelickiego w Bo-
rui Nowej. Uroczystoœci¹ na cmentarzu ewangelickim w Borui Nowej uczczono tak-
¿e cmentarze w Borui Koœcielnej i Szarkach, gdzie równie¿ zosta³y postawione pa-
mi¹tkowe krzy¿e. Nale¿y dodaæ, ¿e tegoroczna uroczystoœæ zamknê³a trwaj¹c¹ od
czterech lat akcjê upamiêtniania cmentarzy ewangelickich w gminie Nowy Tomyœl.
W tym czasie dziêki dzia³aniom Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu odnowiono
szesnaœcie zabytkowych nekropoli. 

Od œniegów Kilimand¿aro do pla¿ Zanzibaru 
27 wrzeœnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zain-

augurowa³a kolejn¹ edycjê spotkañ w Klubie Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty.
Tradycyjnie ju¿ wrzeœniow¹ podró¿ klubowicze odbyli wraz z Katarzyn¹ Mazurkie-
wicz, która wraz z mê¿em Andrzejem patronuje nowotomyskiemu klubowi od sa-
mych pocz¹tków jego istnienia. Tym razem na spotkaniu klubowym opowiedzieli
o swych afrykañskich wyprawach. Kilimand¿aro, o którym opowiada³a p. Katarzy-
na przyci¹ga turystów nie tylko z racji tego, ¿e jest najwy¿szym szczytem Afryki. Ten
potê¿ny wulkan wyrasta z rozleg³ej sawanny, jego zbocza porastaj¹ drzewiaste pa-
procie, lobelie i starce afrykañskie, a na szczycie zachowa³y siê jeszcze lodowce.
Piêkny widok na Kilimand¿aro roztacza siê z pobliskiego wulkanu Mt Meru
(4566 m npm). Jest tam park narodowy, w którym pañstwo Mazurkiewiczowie
spotkali piêkne afrykañskie zwierzêta. Podczas swej wêdrówki odwiedzili równie¿
parki narodowe Lake Manyara i Ngorongoro i tradycyjn¹ masajsk¹ wioskê. Afry-
kañsk¹ przygodê zakoñczyli pobytem na wyspie Zanzibar, która oprócz przepiêk-
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nych pla¿ ma równie¿ bogat¹ historiê. Podczas tej wyprawy nie mog³o zabrakn¹æ
wizyty na plantacji aromatycznych przypraw i odpoczynku pod palmami kokosowy-
mi, k¹pieli w ciep³ej turkusowej wodzie i podziwiania raf koralowych. 

Kulturalna inauguracja
Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej zainaugurowa³ rok kulturalny

2012/2013 28 wrzeœnia specjalnym koncertem. W jego programie znalaz³y siê
utwory w wykonaniu Zespo³u Seniorów „Jarzêbina”, m³odzie¿owego zespo³u wo-
kalnego „Divine”, w sk³adzie: Dominika Piechowiak, Sandra Ruga³a i Oliwia Toma-
szewicz oraz duetu „Sylwia & Szymon”, który dzia³a w Klubie Osiedlowym od wio-
sny tego roku. Wszystkimi zespo³ami opiekuje siê instruktor Tomasz Tomaszewicz.
Goœcinnie wyst¹pi³ tak¿e Andrzej Bobkiewicz – cz³onek nowotomyskiej kapeli „Zza
Winkla”, który jak zwykle – swoimi zabawnymi monologami w gwarze poznañskiej
– bawi³ klubow¹ publicznoœæ. Na koniec organizatorka koncertu, El¿bieta Kaffler
wykona³a piosenkê z repertuaru „Eleni”. Ponad godzinny koncert zakoñczy³ siê
wspólnym odœpiewaniem piosenki „Ciasne ale w³asne” autorstwa Andrzeja Bobkie-
wicza, napisanej 3 lata temu z okazji jubileuszu 50. lecia Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Prezes Spó³dzielni Zbigniew Markowski poinformowa³ o planach Klubu Osiedlowe-
go na rok kulturalny 2012/2013 i zaprosi³ uczestników koncertu do aktywnego
udzia³u we wszystkich planowanych imprezach. 
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W DKF-ie „16”
Kolejny sezon filmowy w nowotomyskiej bibliotece zosta³ zainaugurowany z wielkim

powodzeniem. W pi¹tkowy wieczór, 28 wrzeœnia, nowotomyscy – i jak siê okaza³o nie
tylko – mi³oœnicy sztuki filmowej, mieli mo¿liwoœæ delektowania siê niebywa³ym, wysma-
kowanym, w skandynawskim stylu zrealizowanym filmem „Mi³oœæ Larsa” w re¿yserii Cra-
iga Gillespie. Moderatorka spotkania Marta Mleczak sprowokowa³a dyskusjê na temat
cz³owieczeñstwa, samotnoœci, empatii i ogólnej kondycji wspó³czesnego cz³owieka. „Mi-
³oœæ Larsa” to doœæ typowy skandynawski komediodramat, tyle ¿e zrobiony za Oceanem.
Gdyby nie angielskojêzyczni aktorzy naprawdê mo¿na by s¹dziæ, ¿e to wzorcowe kino
z rejonów zamieszkiwanych przez potomków wikingów. 

Jubileusz nowotomyskich diabetyków
Powiatowe Ko³o Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Nowym Tomyœlu, 29

wrzeœnia œwiêtowa³o jubileusz 30. lecia istnienia. Rocznicowe obchody rozpoczê³y siê
msz¹ œw. w intencji osób chorych na cukrzycê, odprawion¹ w koœciele pw. Najœwiêtszej
Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy. Oficjalna czêœæ uroczystoœci odby³a siê w Nowotomy-
skim Oœrodku Kultury. Historiê powstania ko³a uczestnikom jubileuszu przypomnia³ pre-
zes Zarz¹du Ko³a Krzysztof Misiaczyk. W swojej wypowiedzi przypomnia³ pocz¹tki two-
rzenia siê ko³a i zas³ugi jego za³o¿ycielki Longiny Feliñskiej, która pomaga³a diabetykom nie
tylko w zakupie urz¹dzeñ do pomiaru cukru i deficytowych na ówczesne czasy produk-
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tów spo¿ywczych, ale tak¿e organizowa³a turnusy rehabilitacyjne do ciekawych miej-
scowoœci uzdrowiskowych na terenie ca³ego kraju i wycieczki krajoznawczo- eduka-
cyjne. Zajmowa³a siê organizowaniem spotkañ edukacyjnych z zakresu diabetyki. Mi-
nut¹ ciszy uczczono jej pamiêæ, bowiem kilka dni przed obchodami rocznicowymi ta
za³o¿ycielka i pierwsza przewodnicz¹ca ko³a zmar³a. Prezes Zarz¹du Ko³a przedsta-
wi³ te¿ aktualn¹ dzia³alnoœæ ko³a, której podstawowym celem jest pomaganie ludziom
chorym na cukrzycê, ich edukacja zdrowotna, integracja, organizacja czasu wolnego,
a przede wszystkim pomoc w nabyciu sprzêtu specjalistycznego, czêsto decyduj¹ce-
go o ¿yciu chorych. Z okazji jubileuszu, na wniosek Prezesa Zarz¹du Ko³a, z³otymi
odznakami przyznanymi przez Zarz¹d Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków, za d³ugoletni¹ pracê na rzecz ko³a uhonorowani zostali: Kazimiera Grab-
ska, Kazimierz Kliszko, Roman Kruszelnicki, Ireneusz Patela, Rudolf Schreyner, An-
na Sinica, Jan Skotarek i Bernarda Sobieska. Zarz¹d G³ówny Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków natomiast medalami „Za zwyciêstwo nad cukrzyc¹” odznaczy³ oso-
by, które walcz¹ z t¹ chorob¹ ju¿ ponad 30 lat. W tym gronie znaleŸli siê: £ucja An-
drzejczak, Stanis³aw Dybianka, Janina Fogt, Teresa Kaczmarek, Marian Kita, Roman
Kruszelnicki, Wanda Leraczyk, Aleksandra Piechowiak, Anna Sinica, Jan Skotarek,
Stefania Weselska i Gertruda Wieczorek. By³ te¿ czas na gratulacje i ¿yczenia od licz-
nie przyby³ych goœci, wœród których znaleŸli siê m. in.: Prezes PSD w Poznaniu Jan
Kómoch, Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing i Wicestarosta Nowotomy-
ski Tomasz Szulc. Jubileusz uœwietni³ koncert w wykonaniu chóru m³odzie¿owego
z Gimnazjum w Borui Koœcielnej pod dyrekcj¹ Arkadiusza Markiewicza oraz wspól-
ne odœpiewanie piosenki „Niezawodny specyfik”, napisanej specjalnie na jubileusz
przez Bartosza Bobkiewicza. Patronat honorowy nad jubileuszem obj¹³ Burmistrz
Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Uroczystoœæ poprowadzi³ Andrzej Bobkiewicz. 

Bero mistrzem pi³ki no¿nej
30 wrzeœnia zakoñczy³y siê, trwaj¹ce przez 3 kolejne niedziele, Mistrzostwa Re-

prezentacji Zak³adów Pracy w Pi³ce No¿nej o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla.
Do udzia³u w tej sportowej rywalizacji, organizowanej przez Oœrodek Oœwiaty
i Sportu, swoje dru¿yny wystawi³y: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej, Phoenix Contact Wielkopolska, Nowotomyska Izba Gospodar-
cza, Syr Sp. z o. o., Bero Sp. z o. o., Henke-Sass Wolf Sp. z o. o. Rozgrywki prowa-
dzone by³y na stadionie miejskim, a o koñcowym wyniku decydowa³a nie tylko iloœæ
wygranych meczów, ale równie¿ stosunek bramek zdobytych do straconych. Najlep-
szy wynik w rozgrywkach osi¹gnê³a firma Bero Sp. z o. o. i to do niej trafi³ Puchar
Burmistrza Nowego Tomyœla. Drugie miejsce wywalczyli reprezentanci firmy Pho-
enix Contact, natomiast III – reprezentacja Nowotomyskiej Izby Gospodarczej. Mi-
strzostwa zakoñczy³y siê wrêczeniem dyplomów i pucharów. Zawodnicy dru¿yn,
które wywalczy³y miejsca od I do III, otrzymali pami¹tkowe medale. By³y te¿ nagro-
dy rzeczowe w postaci pi³ek. Nagrody, puchary i medale wrêcza³ zawodnikom Bur-
mistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. 
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Odpustowy festyn
Parafia pw. œw. Micha³a Archanio³a w Wytomyœlu 30 wrzeœnia prze¿ywa³a odpust

parafialny. Po mszy œw. odpustowej, na dziedziñcu przy probostwie zorganizowany
zosta³ festyn z wieloma atrakcjami. Uczestniczyli w nim, zarówno parafianie, jak i ich
goœcie. W organizacjê festynu zaanga¿owa³a siê lokalna spo³ecznoœæ. Dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Wytomyœlu prezentowa³y wystêpy artystyczne, mieszkañcy
Wytomyœla i okolicznych wsi przygotowali potrawy, których za symboliczn¹ op³at¹
mo¿na by³o skosztowaæ. Prowadzona by³a te¿ sprzeda¿ cegie³ek. Podziêkowaniem
za ich nabycie by³y upominki dla ofiarodawców. Wszelkie ofiary zebrane podczas
festynu przeznaczone zosta³y na prace przy remoncie dachu koœcio³a. 

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, Klubu Osiedlowego Spó³dzielni Mieszkaniowej, Gimnazjum im. Feliksa
Szo³drskiego (Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego); Marzena Matusiak (Ksi¹dz Jan
Sobieraj „Zas³u¿ony dla kultury polskiej”), Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Nowym
Tomyœlu („Z Nowego Tomyœla do stolicy”), Ryszard Œwiderski („S³owiki” uœwietni³y
rocznicê), Piotr Szwiec (Badano poolêdersk¹ architekturê Grubska), Maciej Kasprzak (Festyn
rodzinny dzia³kowców), Zdzis³aw Okonek (Wystawa Papieska w Jastrzêbsku Starym).
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Teresa Dziewia³towska – Gintowt 
absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Poznañskim, przez kilka lat
pracuj¹ca w szkolnictwie. Od wielu lat zatrudniona w s³u¿bie zdrowia
jako masa¿ystka. Nowotomyœlanka. Zainteresowania: literatura,
wspó³czesne ¿ycie kulturalne, turystyka, fotografia – zw³aszcza przy-
rodnicza.

Martyna Kimstacz 
absolwentka kulturoznawstwa UAM, pracownik Miejskiej i Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, animatorka dzia³añ edu-
kacyjnych i kulturalnych dla dzieci i m³odzie¿y. Z zami³owaniem czyta,
zarówno Manna, jak i Mas³owsk¹. Podró¿uje po Polsce i jeŸdzi na
snowboardzie. 

Marzena Kortus 
zastêpca naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego
w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: literatura, fotografia i kulinaria.
Publikowa³a w prasie codziennej i periodykach: Kronika Wielkopolski
i Przegl¹d Wielkopolski.

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

Przemys³aw Mierzejewski
z zawodu informatyk, wykszta³cenie – in¿. budownictwa, absolwent
Politechniki Wroc³awskiej, od 1995 r. mieszkaniec Nowego Tomyœla.
Zainteresowania: historia regionalna, nieekstremalna turystyka rowe-
rowa.
Prowadzi stronê http://www.olendrynowotomyskie.e7.pl/



AUTORZY

171Przegl¹d Nowotomyski 3 (23) 2012

Izabela Putz
romanistka, pracownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyœlu. Dziennikarka tygodnika Nasz Dzieñ po Dniu. Za-
interesowania: psychologia spo³eczna, realia spo³eczno-polityczne, kul-
tura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka i literatura francuska. 

Ryszard Ratajczak
absolwent turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Pracownik Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miej-
skiego w Nowym Tomyœlu. Prowadzi Gminny Oœrodek Informacji.
Zainteresowania: film, historia, twórczoœæ Stephena Kinga, ludowa
sztuka sakralna.

Piotr Szwiec
doktor habilitowany, profesor, kierownik Pracowni Projektowania
Struktur Krajobrazu Regionalnego w Katedrze Architektury i Urbani-
styki na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu, kierownik Pracowni Projektowania Wnêtrz na Wy-
dziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2005 roku
cz³onek Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prowadzi
badania naukowe dotycz¹ce architektury regionalnej i jej zwi¹zków
z krajobrazem. Jest autorem licznych projektów architektonicznych,
projektów detali i wnêtrz.

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

Maria Tyszkowska
absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej, emerytowana
nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych w Pañstwowej Szkole
Muzycznej I stopnia im. W. Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu, w la-
tach 1963-1988 jej dyrektor, a od 1996 do 2002 r. wicedyrektor. Za-
interesownia: muzyka, wycieczki rowerowe i podró¿e. Jest cz³onkiem
zarz¹du NTK.
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