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Bez wyroku...

Bez wyroku...
Ze wspomnieñ Stanis³awa Smolskiego

Rodzina Smolskich

Urodzi³em siê 27 marca 1921 r. w litewskim Miñsku, obecnej stolicy Bia³orusi. Ojciec
mój Jan Smolski urodzi³ siê 15 kwietnia 1888 r. w zaœcianku Kozakowszczyzna, a matka
Maria z domu Zaniewska, urodzi³a siê 15 sierpnia 1886r. w Laskówce. Obie miejscowo-
œci po³o¿one s¹ w pobli¿u Miñska. Do I wojny œwiatowej moja rodzina zamieszkiwa³a
w Miñsku. Dopiero po wojnie, w 1925r. przenieœliœmy siê do Polski, a konkretnie do
Brzeœcia n/Bugiem. Odby³o siê to w ramach miêdzynarodowego uk³adu dotycz¹cego ³¹-
czenia rozbitych rodzin. Tu bowiem przebywa³ mój ojciec, który wczeœniej wraz z pol-
sk¹ Wojskow¹ Dyrekcj¹ Telegrafów ewakuowa³ siê do Polski. Mieszkaliœmy tu do  roku
1928. 

Rodzice mieli czworo dzieci; córkê Bronis³awê (urodz. 23 lutego 1913r.), syna Kazi-
mierza (urodz. 12 marca 1914r.), córkê Janinê (urodz. 29 kwietnia 1915r.) i mnie naj-
m³odszego z rodzeñstwa. W 1928r. ca³a rodzina przenios³a siê do powiatowego miasta
Pru¿ana w województwie poleskim, gdzie ojciec podj¹³ pracê w swoim zawodzie,
w Urzêdzie Pocztowo-Telegraficznym jako kierownik nadzoru, a matka zajmowa³a siê
prowadzeniem domu i wychowywaniem czworga dzieci. 

W Pru¿anie zamieszkaliœmy na wschodnim obrze¿u miasta, w pobli¿u stacji kolejki
w¹skotorowej, w wynajêtym domku przy ul. 3 Maja, przemianowanej póŸniej na ul. Jó-
zefa Pi³sudskiego. Ten fragment ulicy by³ niebrukowany i przy koñcu nie by³ zabudowa-
ny. By³a to ulica wylotowa z miasta na wschód i dalej przechodzi³a w szosê Pru¿ana – Ró-
¿ana. Po drugiej stronie ulicy, nieomal naprzeciwko naszego domu, znajdowa³ siê drew-
niany budynek pru¿añskiej Gminy, w którym urzêdowa³ wójt Kazimierz Iliñski ze swoim
sztabem. Innych budynków urzêdowych lub sklepów nie by³o. 

Na koñcu ulicy, z dala od zabudowañ znajdowa³a siê strzelnica, a za ni¹ boisko spor-
towe do pi³ki no¿nej. W latach miêdzywojennych uczêszcza³em tylko do polskich szkó³
– Szko³y Powszechnej i Pañstwowego Gimnazjum, które zd¹¿y³em ukoñczyæ w 1939r.,
zdaj¹c tzw. ma³¹ maturê. Zd¹¿y³em równie¿ zdaæ egzamin wstêpny do Liceum Przyrod-
niczego. Obie siostry ukoñczy³y Pañstwowe Gimnazjum Humanistyczne im. Adama Mic-
kiewicza, starego typu, tj. 8. klasowe, a brat w 1935 r. Szko³ê Techniczn¹ w im. J. Pi³sud-
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Æwiczenia Przysposobienia Wojskowego w IV kl. Gimnazjum w Pru¿anie 
- Stanis³aw Smolski stoi trzeci od koñca. Pru¿ana 1939 r. 

Stanis³aw Smoloski na czele defilady - Pru¿ana, 3 maja 1939 r. 



skiego w Brzeœciu n/Bugiem. Nie zdo³a³em ju¿ ukoñczyæ 2. klasowego liceum i zdaæ pe³-
nej matury, poniewa¿ w zwi¹zku z wybuchem II wojny œwiatowej Polska utraci³a sw¹ nie-
podleg³oœæ, a 17 wrzeœnia 1939r. do Pru¿any wkroczy³a Armia Czerwona. 

W latach szkolnych by³em aktywnym uczniem, a przez kilka starost¹ klasy. Od pi¹tej
klasy szko³y powszechnej nale¿a³em do Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, pe³ni¹c ró¿ne
funkcje – od zastêpowego do dru¿ynowego. W marcu 1939 r., jako jeden z nielicznych
z harcerzy, bra³em udzia³ w przeprowadzeniu pierwszej powszechnej mobilizacji.
W tym te¿ miesi¹cu, do czasu zast¹pienia przez wojsko, z ramienia Komendy PW bra-
³em udzia³ w ochronie strategicznie wa¿nego odcinka szosy, z dwoma mostami, przebie-
gaj¹cej przez nieprzebyte bagna rzeki Jasio³dy.

Ju¿ w pierwszych dniach wrzeœnia 1939r., z chwil¹ napaœci Niemiec na Polskê, wraz
z kilkunastoma kolegami szkolnymi, zg³osi³em siê ochotniczo do oddzia³u samoobrony,
poniewa¿ nauka w gimnazjum zosta³a zawieszona. Wydano nam stare karabiny i nieco
naboi. Przydzielono mnie do Komendy Policji, do s³u¿by porz¹dkowej w mieœcie. Miej-
scowa policja zosta³a wycofana z miasta na zgrupowanie w okolicy Berezy Kartuskiej. Li-
nia frontu szybko zbli¿a³a siê do Bugu. Po zarz¹dzeniu ewakuacji urzêdów pañstwo-
wych, zagro¿onej ludnoœci i przedpoborowej m³odzie¿y, próbowa³em w tej sytuacji,
wraz z kolegami, przedostaæ siê do Rumunii z zamiarem wst¹pienia do regularnych od-
dzia³ów polskiej armii. 

Nasza wêdrówka rowerowa obfitowa³a w sporo przygód. Zgrupowanie policji usi³o-
wa³o nas zatrzymaæ, na co nie wyraziliœmy zgody. Armia genera³a Kleeberga, po stocze-
niu nierozstrzygniêtej bitwy pod Kobryniem wycofa³a siê pocz¹tkowo na Wo³yñ, a na-
stêpnie ruszy³a w kierunku Warszawy i po stoczeniu ostatniej bitwy pod Kockiem, ska-
pitulowa³a. Nie napotykaj¹c po drodze ¿adnych zorganizowanych polskich oddzia³ów,
dotarliœmy szczêœliwie do Kamienia Koszyrskiego, gdzie mieszka³a moja ciotka. Tam spo-
tkaliœmy jednego z pu³kowników 25 Pu³ku U³anów Wielkopolskich, który nas poinfor-
mowa³, ¿e polski rz¹d 17 wrzeœnia 1939r. uda³ siê do Rumunii i tego¿ dnia od wschodu
wkroczy³a do Polski Armia Czerwona, a Naczelny Wódz, marsza³ek Rydz-Œmig³y zale-
ci³ niestawianie oporu nowym agresorom. Ze ³zami w oczach ów polski oficer przyzna³,
¿e ponieœliœmy klêskê i wojna na razie siê skoñczy³a. Radzi³ porzuciæ broñ i jak najprêdzej
wracaæ do domu. W tych okolicznoœciach zastosowaliœmy siê do udzielonych nam rad,
broñ i amunicjê wyrzuciliœmy i rowerami grupowo, przez Kobryñ – opanowany ju¿
przez Rosjan – z przygodami ok. 20 wrzeœnia dotarliœmy z powrotem do domu. 

Okres administracji sowieckiej (17.09.1939r. – 21.06.1941r.)

Wkrótce w³adza radziecka zorganizowa³a w miasteczku w³asne szkolnictwo. Dawne
polskie gimnazjum zosta³o przekszta³cone w bia³orusk¹ 10. latkê. Dyrektorem zosta³ b.
profesor matematyki Jan £ozowski, a jego zastêpc¹ tzw. „zawucz”*, b. profesor ³aciny
Piotr Reluga. W tej szkole podj¹³em dalsz¹ naukê i do 21 czerwca 1941r. zaliczy³em ko-
lejne dwie klasy, koñcz¹c 10. latkê, co odpowiada³o uzyskaniu pe³nej matury. 
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Oprócz bia³oruskiej 10. latki dzia³a³y
szko³y podstawowe – rosyjska 10. latka,
zlokalizowana w b. szkole powszechnej
przy ul. ks. Budkiewicza i polska 8. klaso-
wa szko³a w b. szkole ¿ydowskiej im. Pere-
ca przy ul. Pacewicza. W tej ostatniej zna-
laz³a siê g³ównie polska m³odzie¿ z ni¿-
szych klas b. polskiego gimnazjum i wy¿-
szych klas b. polskich szkó³ powszechnych.
Dyrektork¹ tam by³a Rosjanka Koczetko-
wa. 

W bia³oruskiej 10. latce znalaz³a siê na-
stawiona patriotycznie starsza m³odzie¿
polska, w swej wiêkszoœci nale¿¹ca
uprzednio – podobnie jak ja – polskiego
harcerstwa. Profesor Piotr Reluga (b. ko-
mendant harcerskiego hufca mêskiego na
powiat pru¿añski, a obecnie „zawucz” 10.
latki), przy udziale b. prefekta ks. Kazimie-
rza Œwi¹tka, zorganizowa³ tajn¹ organiza-
cjê harcersk¹. Jej celem by³o prowadzenie
nas³uchu radiowego z pól bitewnych i pod-
trzymywanie na duchu polskiego spo³eczeñstwa oraz organizowanie – przez now¹
granicê niemiecko-sowieck¹ – przerzutów Polaków zagro¿onych aresztowaniami
przez NKWD. 

Aresztowania by³y na porz¹dku dziennym. Dotyczy³y one przede wszystkim ofi-
cerów i podoficerów polskiego wojska, policji, urzêdników pañstwowych i ziemian.
Zaczê³y siê ponadto ich masowe deportacje, a tak¿e wywózki ich rodzin oraz na-
uczycieli i w ogóle polskiej inteligencji, przedstawicieli bogatszych warstw miejsco-
wej ludnoœci oraz ¯ydów. Pierwsza deportacja odby³a siê ju¿ w lutym 1940 r.,
a druga w kwietniu. Strach i przygnêbienie opanowa³y polskie spo³eczeñstwo. Po-
czynania te oburza³y polsk¹ m³odzie¿ i budzi³y ¿¹dzê odwetu, sk³ania³y do nieroz-
wa¿nych czasem czynów. Grupka m³odzie¿y w bia³oruskiej 10. latce wydrapa³a
pewnego razu oczy na portrecie Stalina. Po przeprowadzonym œledztwie ujawnio-
no sprawców i zamkniêto w wiêzieniu. 

Niebawem jedna z harcerek, cz³onkini Tajnej Organizacji, wysz³a za m¹¿ za
NKWD-zistê i w dobrej wierze ujawni³a prawdê o istnieniu organizacji. Natychmiast
zaczê³y siê kolejne aresztowania. Niemal ca³a siatka zosta³a zdekonspirowana.
W miejscowym wiêzieniu osadzono prof. Piotra Relugê, ks. Kazimierza Œwi¹tka (w
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*  Zawucz (zawiaduszczyj uczebnoj czasci) –dyrektor pedagogiczny(red.) 



czasie wojny wikariusz parafii Pru¿ana, póŸniejszy kardyna³ i  arcybiskup
metropolita miñsko-mohylewski, red.),  prof. Edwarda Bazana i wiele harcerek
i harcerzy, w tym sprawczyniê pogromu. Szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci nie zo-
sta³em ujawniony i nie ponios³em ¿adnych konsekwencji. Tajna Organizacja Harcer-
ska przesta³a jednak istnieæ. 

Aresztowania trwa³y jednak nadal, a 20 czerwca 1941r. – dos³ownie w przeddzieñ
napaœci Niemiec na sprzymierzony z nimi Zwi¹zek Radziecki -mia³a miejsce ostatnia
masowa deportacja. Znaczn¹ liczbê mê¿czyzn, a równie¿ kilka kobiet, NKWD wy³¹-
czy³a z ju¿ za³adowanych wagonów towarowych na stacji Orañczyce, odleg³ej od Pru-
¿any o ok. 12 km. Umieszczono ich w pru¿añskim wiêzieniu. 21 czerwca 1941r.
Niemcy przekroczyli graniczny Bug i 22 czerwca byli ju¿ w Pru¿anie. WiêŸniowie zo-
stali wypuszczeni przez Niemców z wiêzienia. 

Wœród nich znajdowa³ siê stary aptekarz W³adys³aw Krzywopisza, o którym bê-
dzie mowa w dalszej czêœci wspomnieñ. Niemcom wpad³y w rêce sowieckie archiwa,
w tym liczne, przygotowane listy proskrypcyjne, z których wynika³o, ¿e dalsze depor-
tacje mia³y niebawem obj¹æ pozosta³e polskie spo³eczeñstwo w Pru¿anie i by³ym po-
wiecie. Niemcy nie tylko uwolnili przetrzymywanych w Pru¿anie wiêŸniów, ale tak¿e
przedtem aresztowanych i wywiezionych do Brzeœcia n/Bugiem. W ten sposób pie-
szo powrócili z Brzeœcia prof. Bazan i inni. Profesora Relugê, jako przywódcê, zd¹¿o-
no wywieŸæ z Brzeœcia do Miñska, zmaltretowaæ i skazaæ na pobyt w ³agrze. Armia nie-
miecka dotar³a jednak i tam, przyczyniaj¹c siê do uwolnienia prof. Relugi. Dotar³ on
z przygodami do Pru¿any, a nastêpnie przedosta³ siê do Ostrowi Mazowieckiej, gdzie
pe³ni³ funkcjê niemieckiego wiceburmistrza, a zarazem zaopatrzeniowca podziemnej
Armii Krajowej. W okresie okupacji sowieckiej, zarówno z powodu braku niektórych
fachowców, ja i moja rodzina uniknêliœmy aresztowañ i deportacji. Pozostawiono nas
w spokoju do czasu zast¹pienia swoimi fachowcami.

Okres okupacji niemieckiej (22.06.1941r. – 17.07.1944r.)

21 czerwca1941r., w pierwszym dniu wojny niemiecko-radzieckiej, w czasie niemiec-
kiego nalotu na miasto, pod gruzami domu straciliœmy z rodzicami ca³y dorobek lat miê-
dzy- wojennych. Na szczêœcie ani ja, ani nikt z rodziny nie zosta³ ranny. Po zajêciu Kre-
sów Wschodnich Niemcy wprowadzili nowy podzia³ administracyjny. Pru¿ana zosta³a
w³¹czona do Prus Wschodnich. Zachodnia granica z Generaln¹ Guberni¹ bieg³a wzd³u¿
Bugu, a nastêpnie zachodnimi krawêdziami województwa bia³ostockiego. Na wschód od
rzeki Jasio³dy rozpoœciera³a siê ju¿ Bia³oruœ, marionetkowe pañstwo powo³ane do ¿ycia
przez Niemców. Na po³udnie, w odleg³oœci 7 km od miasta, za by³ymi koszarami, prze-
biega³a granica z tzw. Ukrain¹. Pru¿ana nale¿a³a wiêc do strefy przygranicznej. Stacjono-
wa³a w niej jednostka Grenzschutzu. Gestapo pojawia³o siê tu sporadycznie, zw³aszcza
w ostatnich latach okupacji niemieckiej.
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Pru¿ana zosta³a wytypowana na miejsce lokalizacji getta ¿ydowskiego, nie tylko dla
powiatu pru¿añskiego, ale i dla okolicznych powiatów, w tym i obwodu bia³ostockiego.
Z trzech czwartych miasta (centrum i tereny po³udniowo-zachodnie) Niemcy wysiedlili
mieszkañców, teren otoczyli drutem kolczastym i zgrupowali tu ¯ydów miejscowych
oraz zamiejscowych, dowo¿onych tu partiami. W pewnym okresie by³o ich tu ok. 20 ty-
siêcy. Co jakiœ czas ̄ ydów st¹d wywo¿ono. Czêœæ z nich rozstrzeliwano w okolicach mia-
sta, innych przewo¿ono do obozów zag³ady. W miarê „likwidacji” ¯ydów, teren getta
kilkakrotnie zmniejszano, a przed ostatecznym wycofaniem siê z miasta, getto zlikwido-
wano i pozwolono by³ym mieszkañcom wróciæ do swoich domów. 

Aby prze¿yæ niemieck¹ okupacjê i unikn¹æ wywózki na roboty do Niemiec, zmuszo-
ny by³em, podobnie jak i inni doroœli, podj¹æ jak¹œ pracê. Ze wzglêdu na czêœciow¹ zna-
jomoœæ jêzyka niemieckiego, poprzez Urz¹d Pracy i dziêki poparciu polskiego burmistrza
w Zarz¹dzie Miejskim miasta Pru¿ana, otrzyma³em pracê umys³ow¹ jako urzêdnik po-
mocniczy i tam w gronie starych samorz¹dowców pracowa³em a¿ do koñca okupacji, zy-
skuj¹c zaufanie i powa¿anie. 

Ju¿ od d³u¿szego czasu utrzymywa³em kontakty z ruchem oporu i tworz¹cymi siê
grupami konspiracyjnymi. W zwi¹zku z prac¹ w magistracie wiedzia³em o wielu zamie-
rzeniach Niemców, wydawa³em tzw. lewe przepustki do getta oraz pomaga³em w roz-
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prowadzaniu gazetek i ulotek konspiracyjnych, przywo¿onych przez szwagra Miros³awa
Zawadzkiego. 8 maja 1943 r. – przy poparciu moich wspó³pracowników z magistratu:
ppor. rezerwy K. Roso³owskiego, L. Baczyñskiego i Stefana Wasilewskiego, z którym
póŸniej dzia³a³em w zakonspirowanej trójce – wst¹pi³em do Armii Krajowej. W tym te¿
dniu zosta³em zaprzysiê¿ony przez komendanta ppor. Jana Smoliñskiego (pseudonim
„D¹b”), przybieraj¹c pseudonim „Jastrz¹b” i zapoznany z odpowiedzialnoœci¹ i zadania-
mi, jakie bêd¹ ci¹¿y³y na mnie oraz ewentualnymi konsekwencjami w razie wpadki. Ta
tajna organizacja by³a lepiej zakonspirowania ni¿ poprzednia Organizacja Harcerska. 

Na terenie powiatu pru¿añskiego dzia³a³a te¿ sowiecka partyzantka, zgrupowana
w lesistych i bagnistych obszarach na wschodnim brzegu Jasio³dy i w okolicach powiatu
kobryñskiego. Od czasu do czasu Niemcy organizowali przeciwko niej ekspedycje pacy-
fikacyjne. W tych niemieckich oddzia³ach s³u¿y³o kilku pru¿aniaków, wœród nich b. wach-
mistrz 25 Pu³ku U³anów Wielkopolskich, którego rodzina zosta³a deportowana w g³¹b
ZSRR. Zosta³ on pewnego razu wci¹gniêty w zasadzkê i zabity przez partyzantów. 

Pru¿añska AK nie podejmowa³a dzia³añ zbrojnych. Jej zadaniem by³y: organizowanie
nas³uchu z pól bitewnych i informowanie polskiego spo³eczeñstwa o sytuacji na froncie,
przerzucanie Polaków przez granicê do Generalnej Guberni, rozpoznawanie ruchu
wojsk niemieckich na stacji Orañczyce, gromadzenie broni, szkolenie wojskowe m³o-
dzie¿y, ogólne przygotowanie siê do akcji zbrojnej na czas klêski i odwrotu armii niemiec-
kiej. Dzia³aliœmy w zakonspirowanych trójkach i nikt nie wiedzia³ nic o ca³ej organizacji,
tylko o w³asnych zadaniach w ramach swojej grupy. By³em zdyscyplinowany, odwa¿ny
i gotowy na wszystko, a przy tym bardzo ostro¿ny, dziêki czemu szczêœliwie unikn¹³em
aresztowañ, które mia³y miejsce wiosn¹ 1944r. Na skutek wykrycia pracuj¹cej radiosta-
cji, gestapo wpad³o na trop naszej organizacji. Aresztowano komendanta Jana Smoliñ-
skiego z dowództwa, syna profesora Bazana Stanis³awa i dwóch wspó³pracowników
nadleœnictwa – Kondranina i Michalaka, których po pewnym czasie rozstrzelano. W tym
samym czasie wielu innych, z list imiennych gestapo i ¿andarmerii, zosta³o z rodzinami
wywiezionych do obozów zag³ady, z mojej trójki m. in. K. Roso³owski i L. Baczyñski.
Wobec tego zosta³em sam i dzia³a³em dalej pojedynczo. Mnie dopisa³o szczêœcie. Nikt
mnie nie wyda³ i nie by³em nara¿ony na represje. Dzia³alnoœæ AK zosta³a jednak w Pru-
¿anie zlikwidowana. Jak siê póŸniej okaza³o, w Malczu równie¿ dzia³a³a dobrze zorgani-
zowana organizacja AK. Zgromadzi³a ona w Jamniku (folwarku b. dziedzica Œwidy) po-
kaŸne iloœci broni. 

Podobno partyzantka radziecka, dzia³aj¹ca w tej okolicy, obawiaj¹c siê konkurencji
AK, przekaza³a wiadomoœæ o niej Niemcom. Sk³ad broni zosta³ wykryty. Niemal wszy-
scy akowcy zostali zabici b¹dŸ skierowani do obozów. Z ca³ej grupy ocala³y tylko dwie
osoby – Adamowicz i Wasilewski. Przed zakoñczeniem okupacji Niemcy zlikwidowali
kolejkê w¹skotorow¹ Pru¿ana-Orañczyce, któr¹ sami zainstalowali podczas I wojny
œwiatowej. Ostatnie trzy miesi¹ce okupacji prze¿y³em w niepewnoœci i strachu przed re-
presjami. 

By³em œwiadkiem wielu tragicznych wydarzeñ, takich jak nieludzka likwidacja getta,
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pacyfikacja wsi sprzyjaj¹cych partyzantom, wywózka ludnoœci, a szczególnie m³odzie¿y
na roboty do Niemiec, zbiorowe aresztowania i egzekucje. Z tego okresu pozosta³o mi
na pami¹tkê kilkanaœcie zdjêæ kolegów wykonywanych do dowodów to¿samoœci. Zabra-
³em je sobie od fotografa. Na wschodzie Niemcy ponosi³y klêskê za klêsk¹. Linia frontu
przesuwa³a siê szybko na zachód. Lada chwila spodziewano siê wkroczenia Armii Czer-
wonej do Pru¿any. Wszyscy pru¿aniacy, którzy ju¿ przedtem byli nara¿eni na represje
NKWD, a zw³aszcza ci, którzy byli 20 czerwca 1941r. przeznaczeni do deportacji, a na-
stêpnie zabrani z wagonów i osadzeni w pru¿añskim wiêzieniu i uwolnieni przez Niem-
ców, m. in. prof. E. Bazan, wyjechali z nimi do Polski centralnej. Niektórzy jednak zosta-
li w nadziei, ¿e szczêœliwie doczekaj¹ powrotu wczeœniej deportowanych rodzin. Okaza-
³o siê, ¿e pope³nili niewybaczalny b³¹d. Nasza rodzina Smolskich i ja nie mieliœmy realnych
powodów do radzieckich represji, wiêc pozostaliœmy na miejscu.

Aresztowanie

17 lipca 1944 r. linia frontu dotar³a do Pru¿any. Wojska radzieckie obesz³y miasto od
zachodu i zaatakowa³y z ty³u, od strony Szereszewa. Miasto zosta³o zbombardowane
i podpalone przez oddzia³y niemieckie, wycofuj¹ce siê na po³udnie, w kierunku stacji
Orañczyce. Sp³onê³a w centrum miasta du¿a cerkiew Preczystienskaja i 60% zabudowañ,
od centrum na po³udnie i wschód. Sp³onê³y g³ównie domy by³ej ludnoœci ¿ydowskiej. 

10

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

Stanis³aw Smolski

„..dziêki poparciu polskiego burmistrza w Zarz¹dzie Miejskim miasta Pru¿ana, otrzyma³em pracê umys³ow¹
jako urzêdnik pomocniczy...“



Wraz z Armi¹ Czerwon¹ wkroczy³o do miasta NKWD i niebawem rozpoczê³y siê
aresztowania, g³ównie ludnoœci polskiej, ale nie tylko polskiej. Aresztowania by³y równie¿
wymierzone w tzw. niemieckich wspó³pracowników, tj. w tych wszystkich, którzy za-
trudnieni byli w niemieckiej administracji miasta. Na razie mnie i moj¹ rodzinê NKWD
nie rusza³o. Wydawa³o siê, ¿e znów dopisze nam szczêœcie. Po og³oszeniu Manifestu Lip-
cowego Armia Czerwona przywróci³a swoje rz¹dy, m. in. og³osi³a pobór do wojska. Dla
unikniêcia poboru i zdobycia jakichkolwiek œrodków utrzymania, podj¹³em w lipcu
1944r. pracê w radzieckim Wojenkomacie, a – póŸniej za poparciem naczelnika, który
wynajmowa³ u rodziców pokój – w miejscowym radiowêŸle. Z tytu³u tej pracy by³em re-
klamowany od s³u¿by wojskowej. Zadaniem moim i wspó³pracuj¹cych ze mn¹ braci
Utgofów by³o m. in. pe³nienie ca³odobowych dy¿urów przy odbiornikach radiowych,
zbieranie i przekazywanie Komendzie Miasta wiadomoœci o dzia³alnoœci wojsk na fron-
cie. Bêd¹c sam na dy¿urach s³ucha³em na specjalnie zmontowanym odbiorniku zachod-
nich stacji radiowych, jak równie¿ powstañczej stacji „B³yskawica” i – mimo kilkakrot-
nych niespodziewanych kontroli funkcjonariuszy MGB – ani razu nie da³em siê z³apaæ.
Zebrane wiadomoœci dotycz¹ce spraw polskich niezw³ocznie przekazywa³em zaufanym
osobom, które z kolei przekazywa³y je dalej. 

W paŸdzierniku 1944r. zosta³em s³u¿bowo oddelegowany do Brzeœcia n/Bugiem,
gdzie do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia pracowa³em w Obwodowym Urzêdzie Telekomuni-
kacji, w dziale dokumentacji technicznej jako kreœlarz. W tym czasie powiadomiono Po-
laków o mo¿liwoœci repatriacji do Polski. Pierwsze transporty ju¿ siê formowa³y. W tych
okolicznoœciach zwolni³em siê z pracy i przyjecha³em do rodziny do Pru¿any, aby razem
ni¹ wyjechaæ do Polski. Moja rodzina ju¿ siê szykowa³a do wyjazdu. Wtedy dowiedzia-
³em siê, ¿e w zwi¹zku z moj¹ osob¹ prowadzone s¹ przez funkcjonariuszy MGB przes³u-
chania. Wobec tego postanowiliœmy z rodzicami i siostrami, jak najszybciej w ramach re-
patriacji wyjechaæ do Polski, ale niestety plan ten siê nie powiód³. 

Niespodziewanie wieczorem 29 grudnia 1944 r. przyszed³ do nas oficer NKWD i ka-
za³ mi iœæ ze sob¹, nie wyjaœniaj¹c o co chodzi. Pocz¹tkowo myœla³em, ¿e chodzi o jakieœ
wyjaœnienia, po z³o¿eniu których wrócê do domu. Tymczasem zaprowadzono mnie do
budynku NKWD, który obecnie mieœci³ siê w dawnym urzêdzie skarbowym. Pocz¹tko-
wo wszystko wygl¹da³o bardzo niewinnie. Oficer NKWD by³ nieuzbrojony i zachowy-
wa³ siê doœæ przyjaŸnie. Powiedzia³ mi jednak, abym zabra³ wszystko, co niezbêdne na
d³u¿sz¹ drogê, bo w wiêzieniu nie bêdê siedzia³. Nie wiedzia³em, jaki mnie czeka los> Nie
wiem, czy wiedzia³ to ów oficer. Przesiedzia³em jakiœ czas na korytarzu budynku
NKWD, w doœæ licznej grupie zatrzymanych. Raptem coœ mi przysz³o do g³owy i powie-
dzia³em do oficera NKWD, ¿e zabra³ mnie z domu tak niespodziewanie, ¿e nie zd¹¿y-
³em nawet coœ sobie wypiæ. On zapyta³, czy mam alkohol w domu. Kiedy odpowiedzia-
³em, ¿e oczywiœcie mam, on zadecydowa³, ¿e idziemy. No i przyszliœmy do domu, ku
wielkiemu zdziwieniu i zaskoczeniu moich rodziców. Nie wiedzieli, o co tu chodzi -czy
wypuszczaj¹ mnie na wolnoœæ, czy oficer NKWD przyszed³ aresztowaæ pozosta³ych.
Wyjaœni³em rodzicom w czym rzecz, wobec czego przygotowali poczêstunek. Dobrze
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sobie podjedliœmy, obficie zakrapiaj¹c wódk¹. Wzi¹³em ze sob¹ litr wódki, a drugi da³em
oficerowi. Wróciliœmy do gmachu NKWD podchmieleni. By³em zaskoczony, ¿e nikt nie
pilnowa³ zatrzymanych. Na drugi dzieñ rano mog³em wyjœæ na ulicê, przechadzaæ siê po
niej i rozmawiaæ ze spotkanymi znajomymi. Tak to pocz¹tkowo wszystko wygl¹da³o
niegroŸnie, ¿e czujnoœæ moja zosta³a ca³kowicie uœpiona. B³êdnie ocenia³em swoj¹ sytu-
acjê. Gdybym wiedzia³, co wkrótce nast¹pi, to „zwin¹³bym ¿agle” i uciek³. Okazja by³a
niepowtarzalna. Przypuszcza³em wtedy, ¿e co najwy¿ej wywioz¹ nas na jakieœ roboty,
mo¿e do jakiejœ fabryki w g³êbi Rosji. Jak siê niebawem okaza³o, czeka³ mnie zupe³nie
inny los. Przetrzymano nas w budynku NKWD ok. 10 dni, o nic nie pytaj¹c i nic nam
nie mówi¹c. 

W koñcu uformowano z nas kolumnê aresztantów i pieszo pognano 14 km do sta-
cji kolejowej w Orañczycach. Tam za³adowano do poci¹gu i przewieziono do Brzeœcia
n/Bugiem. Pierwsz¹ noc w Brzeœciu spêdziliœmy pod go³ym niebem, a ¿e by³ pocz¹tek
stycznia 1945r., wiêc da³ siê nam we znaki mróz. Drug¹ noc spêdziliœmy ju¿ w wiêzie-
niu, poniewa¿ zaplanowane dla nas miejsce w budynku milicji by³o ju¿ zajête. Z koniecz-
noœci ulokowano nas w wiêziennej kaplicy. Dopiero w tej kaplicy zrozumieliœmy, co siê
z nami dzieje i co mo¿e nast¹piæ. Przypuszczaliœmy, ¿e chc¹ nas odseparowaæ od rodzin
i polskiego spo³eczeñstwa w kraju, abyœmy nie zasilili aktywnego wówczas podziemia. 

Wiêkszoœæ aresztowanych stanowi³a m³odzie¿ lub mê¿czyŸni w wieku dojrza³ym,
ale by³ równie¿ wœród nas starzec W³adys³aw Krzywopisza, w³aœciciel pru¿añskiej apte-
ki. Nie mia³ szczêœcia. Ju¿ 20 czerwca 1941r. zosta³ z ¿on¹ aresztowany przez NKWD
i za³adowany do transportu w g³¹b Rosji. Jednak NKWD wy³¹czy³o go z transportu, po-
dobnie jak wielu innych, i osadzi³o w pru¿añskim wiêzieniu. 22 czerwca Niemcy wkro-
czyli do Pru¿any i uwolnili wiêŸniów. Pan Krzywopisza w czasie niemieckiej okupacji da-
lej pracowa³ w swojej aptece. Dlaczego nie uciek³ do Polski w œlad za wycofuj¹cymi siê
Niemcami? Widocznie oczekiwa³ na powrót z deportacji swojej ¿ony.

Naiwnymi okazali siê wszyscy, którzy podobnie jak p. Krzywopisza szczêœliwie oca-
leli od deportacji w czerwcu 1941r. i którzy ³udzili siê, ¿e tym razem NKWD oka¿e siê
bardziej dla nich wyrozumia³e. Wszyscy ci, którzy nie zd¹¿yli wyjechaæ do Polski, zosta-
li aresztowani. Dlaczego zabrano chorego i ca³kowicie niedo³ê¿nego p. Krzywopiszê?
Widocznie dlatego, ¿e w okresie miêdzywojennym by³ on cenionym obywatelem i zna-
nym polskim patriot¹. By³ niebezpieczny dla nowego ustroju. Nale¿a³o go odseparowaæ
od spo³eczeñstwa. Dla wszystkich by³o jasne, ¿e staruszek deportacji nie prze¿yje, ale
który z NKWD-zistów tym siê martwi³? By³ wiêc z nami stary aptekarz i dzieli³ nasz los.
Ju¿ w kaplicy wiêziennej mia³y miejsce groŸne incydenty. Od nat³oku ludzi w pomiesz-
czeniu by³o duszno. Niektórzy zbli¿ali siê do okien, aby zaczerpn¹æ œwie¿ego powie-
trza, ale nie by³o wolno. Jeœli ktoœ siê tylko zbli¿y³, a stra¿nik zauwa¿y³ cieñ, strzelano
doñ ze stra¿niczych wie¿yczek. Na moich oczach trafiono jednego z wiêŸniów w rêkê,
jak tylko zbli¿y³ siê do okna. Kiedy na trzeci dzieñ wyprowadzano nas z wiêzienia, do-
wiedzieliœmy siê, ¿e w innych pomieszczeniach (celach) s¹ równie¿ Polacy.
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Daleka podró¿ na wschód

Po wyprowadzeniu t³umu aresztowanych z wiêzienia, wszystkich pognano na stacjê
kolejow¹, gdzie sta³o gotowych do odjazdu kilka poci¹gów osobowych i towarowych.
By³o to 15 stycznia 1945 r. W tym czasie kiedy ³adowano nas do tzw. bydlêcych, czyli
towarowych wagonów, na s¹siednim torze sta³ drugi poci¹g, który mia³ jechaæ w kierun-
ku Polski. Wœród repatriantów by³o wielu znajomych z Pru¿any. A co by³o z moj¹ rodzi-
n¹? Jak siê dowiedzia³em po kilku latach, moja rodzina pozosta³a w Pru¿anie. Nie wie-
dzia³a, czy wyje¿d¿aæ, czy te¿ pozostaæ i czekaæ na mój powrót. W czasie mego areszto-
wania mówi³em rodzicom, ¿e maj¹ wyje¿d¿aæ do Polski i na mnie nie czekaæ. Jestem m³o-
dy i dam sobie radê. W przysz³oœci na pewno do nich do³¹czê. Rodzina czeka³a jednak
dobrych kilka miesiêcy i nie maj¹c ju¿ nadziei na mój rych³y powrót, wyjecha³a do Polski
dopiero w marcu 1945 roku. Nie wiem, który to by³ z kolejnych transportów z repa-
triantami? Wtedy, kiedy nas ³adowano w Brzeœciu do wagonów towarowych, nie wie-
dzia³em te¿, który to transport z rodakami odje¿d¿a do Polski, zapewne któryœ z pierw-
szych. 

Niebawem dwa s¹siednie transporty ruszy³y w przeciwne strony. Polacy – na zachód
do ojczyzny, a my – na wschód w nieznane. Nie wiedzieliœmy, dok¹d nas wioz¹, a na do-
miar z³ego nie mogliœmy widzieæ, co siê dzieje na zewn¹trz. Drzwi by³y zaryglowane,
a okna wagonu zosta³y szczelnie pozabijane deskami. Tu i ówdzie przez szpary sk¹po s¹-
czy³o siê œwiat³o. Mimo dnia trwaliœmy w pó³mroku. Wiedzieliœmy jedno, ¿e jedziemy na
wschód! Rozpacz nasza by³a ogromna… WieŸli nas w wagonach (w ka¿dym od 40 do
50 osób), a ca³y transport na pewno liczy³ ponad 2000 osób. Takich transportów, jak
ten z Brzeœcia, mog³o byæ wiele, zarówno z ponownie wcielonych do ZSRR Kresów
Wschodnich, jak te¿ i z Polski. Deportowano akowców i podejrzanych o przynale¿noœæ
do AK.

Na œrodku wagonu sta³a „tiep³uszka”, czyli blaszany piecyk z rur¹ wyprowadzon¹ na
dach. W pobli¿u piecyka by³ niedu¿y otwór w pod³odze, który spe³nia³ funkcjê klozetu.
Wspomniany piecyk owszem sta³, ale by³ nieczynny, bo nie by³o czym paliæ. Na dworze
by³ mróz, a w wagonie panowa³ zaduch od st³oczonych – jak œledzie w beczce – ludzi.
Jak spaliœmy? Spaæ w ogóle nie by³o ¿adnej mo¿liwoœci, poniewa¿ nie by³o prycz. Siedzie-
liœmy szczelnie jeden przy drugim. Nawet nóg nie mogliœmy swobodnie wyprostowaæ.
Nie by³o mowy o tym, aby siê po³o¿yæ, poniewa¿ tych ponad 40 osób, w stosunkowo
ma³ym towarowym wagonie, nie mog³oby siê zmieœciæ w pozycji le¿¹cej. Oprócz tego
musieliœmy zachowaæ jakieœ przejœcia, by udaæ siê za potrzeb¹ do klozetu. Pocz¹tkowo
nie dawano nam nic do jedzenia ani te¿ picia. Najbardziej dokucza³o pragnienie, bo ka¿-
dy w momencie aresztowania zabra³ ze sob¹ coœ do jedzenia. Ja mia³em przy sobie doœæ
sporo wiktua³ów, bo w domu by³o to i owo po œwiêtach Bo¿ego Narodzenia. Zabrany
z domu litr wódki szybko „wyparowa³” w Pru¿anie i w Brzeœciu podczas zbiorowej kon-
sumpcji w gronie towarzyszy niedoli. O jakimkolwiek myciu siê nie by³o mowy, ale pra-
gnienie by³o nie do zniesienia. 
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Na nasze szczêœcie wœród konwojentów trafiali siê te¿ ludzie, a ludzka pomys³owoœæ
czyni – w razie potrzeby – cuda. Wspomina³em o dziurze klozetowej w pod³odze wa-
gonu, która by³a obudowana blach¹ w formie muszelki. Dziura ta s³u¿y³a nie tylko do za-
³atwiania naturalnych potrzeb, ale te¿ do zaopatrywania nas w coœ do picia. Litoœciwsi
konwojenci, w czasie postojów, od czasu do czasu, przez ow¹ dziurê podawali na bagne-
tach kule œniegu. Œnieg ten ³apczywie ssano b¹dŸ topiono w naczyniach, jeœli je kto mia³.
Podawany w ten sposób œnieg nie móg³ jednak zaspokoiæ pragnienia wszystkich depor-
towanych. Rozmontowano wiêc rurê blaszan¹, tj. komin nieczynnego piecyka i przez
otwór w dachu wagonu rêkoma zbierano œnieg i w taki sposób gaszono pragnienie. Ssa-
no go równie¿ lub topiono. Niektórzy zlizywali szron z poszycia wagonu. Po trzech
dniach podró¿y wyczerpa³y siê wszelkie zapasy ¿ywnoœci i zacz¹³ równie¿ doskwieraæ
g³ód, wtedy konwojenci wydawali do spo¿ycia s³on¹ rybê. I tak przez ca³y czas, a¿ do
Moskwy, karmiono nas wy³¹cznie s³on¹, nieraz zarobaczywion¹, ryb¹, co jako tako t³u-
mi³o g³ód, ale wydatnie nasila³o pragnienie. Wody nadal nie wydawano i musieliœmy so-
bie radziæ uprzednio opisanymi sposobami. 

W moim wagonie by³o kilku znajomych z Pru¿any. Jecha³em razem ze staruszkiem
aptekarzem Krzywopisz¹, Andrzejewskim, Wasilewskim, który przedtem mieszka³ przy
ulicy Pi³sudskiego oraz z by³ym so³tysem ze wsi S³onimce. Nie zapamiêta³em imienia ani
nazwiska tego so³tysa. By³ te¿ z nami Zenek Korolko. Okolicznoœci jego aresztowania by-
³y niecodzienne. Zenek przed aresztowaniem zosta³ powo³any do polskiego wojska i s³u-
¿y³ w marynarce wojennej. Wróci³ do Pru¿any, aby za³atwiæ sprawy rodzinne, poniewa¿
zmar³a jego ¿ona. Chcia³ powierzyæ swego syna opiece którejœ ze znajomych rodzin, aby
w ramach repatriacji zabra³a go do Polski. Nie wiadomo z jakich powodów NKWD
aresztowa³o Zenka w Pru¿anie. By³em œwiadkiem jak oficer NKWD zrywa³ mu dystynk-
cje wojskowe. Razem z nami maszerowa³ pieszo do stacji w Orañczycach, jecha³ poci¹-
giem do Brzeœcia, tam przebywa³ w kaplicy wiêziennej, a w koñcu jecha³ w naszym wa-
gonie. Jak by³o to mo¿liwe i na jakiej podstawie, by aresztowano ¿o³nierza polskiego woj-
ska, sprzymierzonego przecie¿ z Armi¹ Czerwon¹, pozosta³o dla mnie zagadk¹. W sys-
temie stalinowskim wszystko by³o mo¿liwe!

Opalanie wagonu i walka z wszawic¹

Za Moskw¹ konwojenci przypomnieli sobie o koniecznoœci ogrzewania wagonów, bo
im bardziej pod¹¿aliœmy na wschód, tym mróz stawa³ siê coraz bardziej siarczysty. Za-
czêto nam dostarczaæ po parê k³ód drewna. Ale có¿ z tego… W wagonach nie by³o ¿ad-
nych narzêdzi do ich r¹bania b¹dŸ rozdrabniania na szczapy. Te k³ody by³y metrowej
d³ugoœci i tylko niektóre z nich by³y poprzecinane na pó³. No, ale czego cz³owiek nie wy-
myœli w sytuacji pozornie bez wyjœcia? Ch³ód nam dokucza³ coraz bardziej, szczególnie
w czasie nocnej drzemki. Trzeba by³o ratowaæ siê przed zamarzniêciem. Ktoœ podsun¹³
zbawczy pomys³. Braliœmy wiêc kolejno, jeden po drugim, owe k³ody i waliliœmy nimi co
si³ w pod³ogê wagonu. Po pewnym czasie k³ody te ³upa³y siê na mniejsze lub wiêksze
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drzazgi i szczapy. Tak rozpoczêliœmy przynajmniej sporadycznie ogrzewaæ nasz wagon.
Podobnie postêpowano i w innych wagonach. Przy tej okazji niszczy³y siê pod³ogi wago-
nów, ale to nikogo nie obchodzi³o, równie¿ i konwojentów. Na gor¹cym piecyku by³o
ju¿ ³atwo topiæ œnieg, dostarczany przez niektórych konwojentów lub zgarniany rêkoma
z dachu, po uprzednim wymontowaniu rury-komina. Uporaliœmy siê wiêc jako tako
z jedn¹ z wielu uci¹¿liwoœci, natomiast usuniêcie kolejnej przekracza³o nasze mo¿liwoœci.
By³a to wszawica. Jechaliœmy przez szereg dni w ogromnym t³oku, w zaduchu, bez mo¿-
liwoœci mycia siê, nie mówi¹c ju¿ o k¹pieli, bez ¿adnej szansy zmiany przepoconej bieli-
zny i ubrania. Opanowa³o nas wiêc robactwo w iloœci trudnej do wyobra¿enia. Wszyst-
kie wolne chwile, a by³o ich pod dostatkiem, poœwiêcaliœmy na indywidualne niszczenie
insektów, a ponadto dwa razy dziennie urz¹dzaliœmy zbiorowe na nie ob³awy. Zdejmo-
waliœmy z siebie ubrania i bieliznê, strz¹saliœmy robactwo na pod³ogê i deptaliœmy je no-
gami. Próbowaliœmy podsma¿aæ nad piecykiem, iskaliœmy je rêcznie. 

W ramach samopomocy pomagaliœmy jeden drugiemu, a szczególnie osobom zniedo-
³ê¿nia³ym i chorym, w niszczeniu tego plugastwa. Ja stara³em siê jak mog³em pomagaæ
staruszkowi Krzywopiszy, który z dnia na dzieñ s³ab³ i nie móg³ ju¿ samodzielnie walczyæ
z wszami. Przy pomocy innych rozbiera³em go i niszczy³em robactwo jak siê da³o. By³y
to jednak „syzyfowe” wysi³ki. Na miejsce zniszczonych insektów zjawia³y siê legiony na-
stêpnych. Cia³a ka¿dego z aresztantów pokryte by³y krostami od uk¹szeñ. Drapaliœmy
siê bez przerwy, we dnie i w nocy. Wszy ssa³y krew, pozbawia³y si³ i nasila³y rozdra¿nie-
nie. Podczas ob³aw usi³owa³em nawet prowadziæ statystykê. Jednorazowo moje ob³awy
przekracza³y 200 sztuk upolowanych wszy. Mia³em na sobie robiony na drutach sweter.
By³ on niesamowicie nadziany robactwem, tak ¿e po prostu mieni³ siê na per³owo z nie-
mal ka¿dego oczka dzianiny, od wystaj¹cych na zewn¹trz odw³oków. G³ówki insektów
by³y skierowane do wewn¹trz, tkwi³y w naszych cia³ach.

Œmieræ pana Krzywopiszy i spadek po nim 

Staruszek Krzywopisza by³ jeszcze przed wojn¹ przyg³uchawy. Nieraz w jego aptece
klient musia³ g³oœno powtarzaæ zamówienie na leki. G³uchota z czasem siê nasila³a i coraz
czêœciej usi³owa³ on zrozumieæ mówi¹cego z ruchu jego ust. Gwa³towny i nasilaj¹cy siê
podczas transportu spadek si³ staruszka powodowa³ trudnoœci w porozumiewaniu siê.
By³em stale przy nim i opiekowa³em siê gasn¹cym cz³owiekiem i dlatego tylko ja jeden
mog³em go jako tako zrozumieæ. Staruszek móg³ mieæ wtedy osiemdziesi¹t, mo¿e te¿
osiemdziesi¹t kilka lat. Za Moskw¹ ju¿ ca³kowicie zaniemóg³, a ¿adnej pomocy lekarskiej
b¹dŸ leków nie by³o. Wszyscy widzieli, ¿e nadszed³ jego kres. Dogorywa³ na moich rê-
kach. W ostatniej chwili chcia³ mi coœ przekazaæ. Be³kota³ i gestykulowa³. Mo¿e chcia³
przekazaæ jak¹œ tajemnicê b¹dŸ ostatni¹ wolê. Na pró¿no nachyla³em ucho do jego ust
i usi³owa³em zrozumieæ, o co mu chodzi. Denerwowa³ siê coraz bardziej. Raz po raz usi-
³owa³ coœ powiedzieæ. Wreszcie wyprê¿y³ siê i skona³. Tak wiêc nie by³o mi dane poznaæ
jego ostatniej woli. Czy mo¿na w przybli¿eniu okreœliæ datê œmierci pana Krzywopiszy?
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Zmar³ po dwóch tygodniach od wyjazdu z Brzeœcia. By³o to za Moskw¹ i chyba pod ko-
niec stycznia 1945 roku. 

Przy za³adunku aresztantów do wagonu, NKWD-ziœci stosowali stale zasadê miesza-
nia i rozdzielania osób pochodz¹cych z tej samej miejscowoœci. Byæ mo¿e chodzi³o im
o utrudnienie zespo³owego porozumiewania siê np. w celu zorganizowania zbiorowej
akcji b¹dŸ ucieczki. W naszym wagonie by³a wiêc tylko nieliczna grupka pru¿aniaków.
W zwi¹zku ze œmierci¹ pana Krzywopiszy, pru¿aniacy natychmiast uradzili, co nale¿y
zrobiæ ze „spadkiem”, który po sobie pozostawi³. Mia³ on na sobie dwa futra. Jedno by-
³o bardzo eleganckie i cenne, a drugie mniej ekskluzywne. Poniewa¿ by³em opiekunem
zmar³ego orzeczono, ¿e mam przej¹æ to lepsze futro, bo by³em doœæ sk¹po ubrany. Dru-
gie zaœ, to gorsze, oddano so³tysowi ze S³onimców, poniewa¿ zabrano go nagle w tym,
w co by³ ubrany w chwili aresztowania. Mia³ na sobie tylko marynarkê, nie mia³ nawet
nêdznego p³aszcza. Pru¿aniacy s³usznie rozwa¿ali, ¿e futra pozostawione przy zmar³ym
stan¹ siê i tak ³upem NKWD-zistów b¹dŸ przypadkowych osób. Futro pana Krzywopi-
szy odda³o mi nieocenione przys³ugi ju¿ w najbli¿szej przysz³oœci. S³u¿y³o mi za okrycie
i zarazem poœciel. Na czêœci futra spa³em, a drug¹ przykrywa³em siê jak ko³dr¹. Futro to
w znacznym stopniu i to w d³u¿szym czasie chroni³o mnie przed ch³odem i mrozem. By-
³o ono te¿ powodem wielu przykroœci. Skoro by³em w³aœcicielem takiego wytwornego
przyodziewku, czêsto traktowano mnie jako by³ego pana wiêkszego kalibru b¹dŸ „po-
mieszczika” (ziemianina). O dalszych losach futra pana Krzywopiszy opowiem póŸniej.

Od chwili wyjazdu naszego transportu z Brzeœcia konwojenci kilka razy dziennie
otwierali wagony. Przeliczali nas sprawdzaj¹c, czy ktoœ nie uciek³. Obstukiwali kijami
dach, poszycie œcian wagonu, starannie przegl¹dali podwozie. Dziwi³o nas, czego tak pil-
nie szukaj¹. Zapewne chodzi³o im o to, czy przypadkiem nie zrobiliœmy jakiejœ dziury,
przez któr¹ mo¿na by³o uciec. 

Nikt z nas nie mia³ takich pomys³ów. Nie mieliœmy w tym zakresie odpowiedniego do-
œwiadczenia. Deportacja spad³a na nas nagle i niespodziewanie. Do idei organizowania
ucieczki po prostu nie byliœmy psychicznie przygotowani. Nie znaliœmy metod stosowa-
nych czêsto przez wytrawnych wiêŸniów, takich jak zrywanie pod³ogi wagonu b¹dŸ po-
szerzanie otworu klozetowego. Opowiadano nam póŸniej, ¿e byli tacy œmia³kowie, któ-
rzy umiejêtnie trzymaj¹c siê obrze¿y otworu wykonanego w pod³odze, zwisali na rê-
kach, a nastêpnie zeœlizgiwali siê na torowisko, pomiêdzy ko³a pêdz¹cego poci¹gu. Led-
wo transport siê oddali³, tacy desperaci salwowali siê ucieczk¹ w pobliskie zaroœla. W po-
szukiwaniu wy¿ywienia kr¹¿yli miêdzy osiedlami. NKWD organizowa³o ob³awy na ucie-
kinierów i z regu³y ich wczeœniej czy póŸniej ³apa³o. Brak dokumentów to¿samoœci i sys-
tem donosicielstwa nie dawa³y ¿adnych szans. Z³apanych oczekiwa³y wyroki, ³agry i do-
tkliwe pobicie. Przy najbli¿szej „prowierce”, czyli sprawdzianu stanu wiêŸniów, konwo-
jenci zabrali zw³oki pana Krzywopiszy i umieœcili w jednym z pustych wagonów towaro-
wych, które pe³ni³y funkcjê kostnicy. W naszym wagonie oprócz pana Krzywopiszy
zmar³o jeszcze kilka osób. Wszyscy znaleŸli siê w wagonach-kostnicach. Nie wiem, co siê
sta³o ze zw³okami? Czy pogrzebano zmar³ych w zaspach œnie¿nych przy torowiskach,
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Bez wyroku...

czy te¿ przekazano do trupiarñ byæ mo¿e usytuowanych przy mijanych stacjach kolejo-
wych? Kiedy dane mi by³o prze¿yæ deportacjê i po latach powróciæ do Polski, skontakto-
wa³em siê z cz³onkami rodziny pana Krzywopiszy i opowiedzia³em im o ostatnich jego
dniach, okolicznoœciach zgonu, o przybli¿onej dacie œmierci oraz miejscowoœci. Miejsce
pochówku nieszczêœnika, ofiary re¿imu Stalina, jak te¿ dziesi¹tków tysiêcy jemu podob-
nych, pozostanie na zawsze tajemnic¹ i g³osem wo³aj¹cym o pomstê do nieba! Byæ mo-
¿e, ¿e zmar³ych pogrzebano w Jaros³awiu, bo tam by³ d³u¿szy postój transportu.

Kierunek pó³nocny wschód. Kot³as

Za Jaros³awiem, po d³u¿szym tu postoju, wieziono nas dalej na pó³nocny-wschód.
W naszym wagonie by³ Rosjanin Czemisow, znajomy ze wspólnej pracy w pru¿añskim
magistracie. Ostatnio pracowa³ on w Pru¿anie jako „prynudi³owiec”, czyli skazany na
pracê przymusow¹. Mia³ jakie takie rozeznanie w okolicach, przez które jechaliœmy.
Okreœli³ kierunek, w którym nas wioz¹. Mówi³, ¿e na pewno nas wioz¹ do Komi ASRR,
pod Ural, od strony europejskiej. Podró¿ nadal obfitowa³a w te same dolegliwoœci. Mê-
czy³a nas wszawica, dokucza³ brak opa³u i wszystkiego, co niezbêdne do prze¿ycia. Mróz
dokucza³ coraz bardziej. To co siê robi³o? Rozbiera³o siê wewnêtrzne poszycie œcian wa-
gonu i siê nim pali³o. Jak dojechaliœmy na miejsce tymczasowego pobytu, z wagonu po-
zosta³o tylko poszycie zewnêtrzne. Wszystkie wagony by³y tak zdewastowane, ¿e tylko
nadawa³y siê na z³om. No, ale w³adzy radzieckiej wcale to nie martwi³o. Transport za-
trzyma³ siê wreszcie w Kot³asie. By³a to du¿a stacja kolejowa oraz miasto wybudowane
jeszcze za cara przez ówczesnych zes³añców. 

Gdy nas wyprowadzono z wagonów, pierwszy raz w ¿yciu zobaczy³em radziecki
obóz, do którego nas zaprowadzono. Ttam, po raz pierwszy od czasu wyjazdu z Brze-
œcia, zastosowano pierwsze zabiegi higieniczno- sanitarne. Ostrzy¿ono nas maszynk¹
i ogolono oraz skierowano do bani, tj. ³aŸni obozowej. K¹piel w tej ³aŸni wygl¹da³a na pa-
rodiê. Wody ciep³ej nie by³o, wiêc ochlapaliœmy siê nieco zimn¹ wod¹. Dano nam sym-
boliczn¹ iloœæ szarego myd³a, drewnian¹ pack¹ maŸniêto trochê na rêkê mydlanej mazi.
Golenie zarostu na twarzy wykonane zosta³o równie¿ maszynk¹ do strzy¿enia w³osów.
Ca³e nasze ubranie i bieliznê skierowano do tzw. „woszobojki”, tj. beczki, w której par¹
niszczono robactwo. Zabiegi te by³y prymitywne, ale na tyle skuteczne, ¿e doraŸnie po-
zbyliœmy siê robactwa i uniknêliœmy epidemii tyfusu. W Kot³asie zetknêliœmy siê po raz
pierwszy z miejscowymi Polakami, którzy zostali aresztowani w 1939 roku i póŸniej. Nie
mogliœmy zrozumieæ, dlaczego oni jeszcze tu przebywaj¹. By³a przecie¿ w ZSRR mobili-
zacja do armii Andersa, a stosunkowo niedawno do I Dywizji im. Tadeusza Koœciuszki ge-
nera³a Zygmunta Berlinga. Dlaczego oni przebywali wci¹¿ w obozie i nie zostali powo³a-
ni do ¿adnego wojska? Nikt nie wiedzia³ nic na ten temat. Nie by³o sposobnoœci do roz-
mów, bo konwojenci nieustannie nas poganiali: „Dawaj! Dawaj!”, czyli „Szybko! Szyb-
ko!” Popychano nas i ponaglano tak, ¿e cz³owiek ledwo móg³ nad¹¿yæ ze spe³nianiem
poleceñ nadzorców. Niektórzy z tych Polaków, jak zd¹¿yliœmy siê zorientowaæ, przeby-
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wali tu od 1939 roku, ale byli te¿ i tacy, którzy trafili tu przed nami. Do ³aŸni goniono nas
partiami. Ledwo jedna partia wiêŸniów tam wesz³a, wyskakiwa³a z niej jak z procy, a za
ni¹ nastêpna i nastêpna. Wci¹¿ dalej i szybciej. Ta stacja i miasto, jak ju¿ wspomnia³em,
by³y budowane przez carskich zes³añców, g³ównie Rosjan. Mogli te¿ byæ wœród nich i Po-
lacy. Natomiast dalsza trasa, któr¹ nas powieziono ju¿ po odbyciu tych sanitarnych za-
biegów by³a budowana przez Polaków uwiêzionych po 1939 roku i skierowanych
w okolice Kot³asu. 

Tu od Kot³asu zaczê³a siê ich gehenna. Goli i bosi, nêkani przez mróz i g³ód, l¿eni i po-
niewierani, budowali kolej od Kot³asu do Workuty – s³ynnej z tego, ¿e niemal wszyscy
tu wymarli. Wymarli g³ównie ze wzglêdu na ciê¿kie warunki atmosferyczne, brak odpo-
wiedniego ekwipunku i wy¿ywienia. Ludzie, którzy po odbyciu wyroków osiedlili siê tu-
taj, opowiadali nam póŸniej, ¿e wyginê³o tu tylu wiêŸniów, ile jest podk³adów kolejowych
na trasie pomno¿onych razy dwa. Tak wiêc aby okreœliæ iloœæ ofiar, nale¿a³oby ogromn¹
iloœæ podk³adów na budowanej trasie podwoiæ. Zreszt¹ ja sam, póŸniej wypuszczony na
wolnoœæ, mog³em osobiœcie potwierdziæ prawdziwoœæ tych ponurych opowieœci. Intere-
sowa³y mnie wtedy wszystkie napotykane, opuszczone i wyludnione obozy, które stra-
szy³y jak upiory. Ogl¹da³em te¿ niezliczone, nieoznakowane cmentarze, dobrze widocz-
ne przy mostach i innych budowlach po³o¿onych przy trasie. W tych miejscach wiêŸnio-
wie przebywali d³u¿ej i budowano dla nich nie tyle zwyk³e prowizorki, lecz bardziej roz-
budowane ³agry z ca³¹ obozow¹ infrastruktur¹. Pozosta³y one pomnikami okrucieñstwa
i zezwierzêcenia z okresu rz¹dów Stalina. Có¿ jeszcze mo¿na powiedzieæ o Kot³asie? Jest
to doœæ du¿e miasto po³o¿one nad pó³nocn¹ DŸwin¹. Rzeka du¿a, widok ze wzgórza
piêkny, w czasie rozlewisk nie widaæ przeciwleg³ego brzegu rzeki. Szczególnie piêkna
perspektywa rysowa³a siê, gdy patrzy³o siê na pó³noc. Rój statków wachlarzem p³yn¹³
z Oceanu Pó³nocnego do Kot³asu i mieni³ siê barwnymi flagami na tle szmaragdowej zie-
leni tundry.

Obozowy chrzest w okolicy Workuty

Po sanitarnej „obróbce” w Kot³asie za³adowano nas znów do wagonów towarowych
i tym razem wyruszyliœmy w kierunku pó³nocnowschodnim. Jechaliœmy doœæ d³ugo, mo-
¿e ponad tydzieñ lub dwa tygodnie, ju¿ tras¹ jednotorow¹ i zatrzymaliœmy siê na kolejnej
stacji Peczora nad rzek¹ o tej samej nazwie. Peczora to raczej nie by³o miasto, a du¿e
osiedle. Znów nas wy³adowano i skierowano do miejscowego ³agru. Po drodze nie do-
strzegliœmy miasta, tylko jakieœ oœrodki i obozy. Tu znowu, jak w Kot³asie, wyk¹pano nas,
odwszawiono i ostrzy¿ono. W Peczorze od³¹czono od nas i zostawiono na miejscu naj-
s³abszych. Byli oni tak os³abieni podró¿¹ i wyniszczeni, ¿e nie nadawali siê do dalszej dro-
gi. Wœród nich by³o wiele osób starszych. Co siê sta³o z nimi? Nie wiem! Ilu nas zmar³o
z ca³ego transportu, a ilu zosta³o przy ¿yciu? Szacujê, ¿e w drodze zmar³o od 150 do 200
osób, czyli oko³o 10% wszystkich aresztowanych. W moim wagonie, oprócz pana Krzy-
wopiszy, jak ju¿ wspomnia³em wczeœniej, zmar³o kilka osób, wœród nich kilku mieszkañ-
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ców z wsi po³o¿onych w pobli¿u Pru¿any. Jeden prawdopodobnie z Horodnian, a dru-
giego ju¿ nie pamiêtam. Zapamiêta³em ma³o nazwisk towarzyszy ze swego wagonu. Sy-
tuacja nasza by³a tak ponura i nie sk³aniaj¹ca do zawierania nowych znajomoœci, ¿e kon-
centrowa³em siê na prze¿yciu kolejnego dnia i niczym siê nie interesowa³em. Poprzesta-
wa³em raczej na podtrzymaniu ju¿ istniej¹cych znajomoœci z Pru¿any. Towarzysze niedo-
li pozostali w mej pamiêci jak mglista, bezkszta³tna plama. Ci, którzy kwalifikowali siê do
dalszej podró¿y zostali znów za³adowani do wagonów i transport ruszy³ w kierunku sta-
cji docelowej w okolicy Workuty. Mijaliœmy znów jakieœ oœrodki i obozy i zatrzymaliœmy
siê ostatecznie oko³o 23 km od Workuty, oœrodka obozowego nad rzek¹ o tej samej na-
zwie. 

Okolica, do której dotarliœmy to tundra, po³o¿ona ju¿ za krêgiem polarnym, w pobli-
¿u pó³nocnej czêœci pasma Uralu i Morza Karskiego. Wysadzono nas w oœrodku zwanym
„pierwyj otdie³”, czyli oddzia³ pierwszy workuckich obozów. Nie wiem dok³adnie, ile
obozów nale¿a³o do tego oddzia³u, ale co najmniej trzy, bo w ka¿dym z nich przebywa-
³em. By³ wiêc obóz nr 1, nr 1A i nr 3. Musia³ byæ zapewne nr 2, ale w nim nie przebywa-
³em. Zakwaterowano nas w obozie nr 1A i dano nam dzieñ odpoczynku. Znów mieli-
œmy trochê ³aŸni i odwszawiania. Trwa³a wci¹¿ zima. By³ ju¿ luty 1945 roku. Mia³em ju¿
prawie 24 lata, a wiêc by³em w wieku dojrza³ego m³odzieñca. Rozmieszczono nas nie
w starych, lecz w nowych, jeszcze nie wykoñczonych barakach. By³o ich trzy. Trafi³em
do takiego, który nie mia³ okien, pieca ani pod³ogi. Dos³ownie nie mia³ niczego, tylko
przedziwne prycze, zmontowane nie z desek, ale z ¿erdzi. Miêdzy nimi by³y tak pokaŸ-
ne szczeliny, ¿e swobodnie przechodzi³a przez nie rêka. Nie otrzymaliœmy ¿adnych po-
s³añ ani te¿ nowego ekwipunku. W³adze uzna³y, ¿e przyjechaliœmy w dobrym w³asnym
ubraniu i obuwiu. Ju¿ pierwszego dnia nas okradziono. A sta³o siê to za spraw¹ jednej ze
starych brygad miejscowych wiêŸniów. Napadli na nas jak szakale noc¹. Byliœmy niezo-
rientowani w miejscowych zwyczajach i stosunkach. Nie byliœmy te¿ ani dobrze zorgani-
zowani, ani te¿ zdolni do samoobrony. Jednych obrabowano przemoc¹, a innych okra-
dziono ró¿nymi podstêpnymi sposobami. Mnie wtedy skradziono buty i kurtkê. Zosta-
³em tylko z futrem pana Krzywopiszy. To futro s³u¿y³o mi za pos³anie na go³ych ¿er-
dziach i jednoczeœnie za przykrycie. Prze¿yliœmy tam w obozie nr 1A dwa tygodnie. 

Pracowaliœmy przy budowie odnogi kolejowej do Oceanu Lodowatego. Ta odnoga
prowadzi³a od g³ównej trasy do zatoki wspomnianego oceanu. Za moich czasów trasa
kolejowa koñczy³a siê na pierwszym workuckim oddziale. Dalsza trasa do samej Wor-
kuty by³a dopiero w budowie i zosta³a ukoñczona po dwóch latach. Kiedy wstawaliœmy
do pracy, o pi¹tej rano panowa³ zmrok. S³oñca nie widzieliœmy. Po pobudce i skromnym
posi³ku, o godzinie szóstej pieszo maszerowaliœmy kolumn¹, w towarzystwie stra¿ni-
ków, kilka kilometrów do miejsca pracy. Do obozu wracaliœmy równie¿ o zmroku, wie-
czorem. Spo¿ywaliœmy drugi i zarazem ostatni posi³ek i o godzinie 22 uk³adaliœmy siê do
snu. G³ównym i podstawowym naszym po¿ywieniem by³ chleb. Jaki to by³ chleb? Czar-
ny, wypiekany w formach, by³ mo¿liwy do zjedzenia. Zreszt¹ g³odnemu wszystko sma-
kowa³o. Chleb by³ miernikiem wykonanej pracy, czyli jego iloœæ by³a zale¿na od procen-
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tu wykonania ustalonych norm. By³a to jednoczeœnie zap³ata za wykonan¹ pracê. Za
swoj¹ pracê nie otrzymywaliœmy poza tym ¿adnego wynagrodzenia. Co otrzymywaliœmy
jeszcze oprócz chleba? Na œniadanie dostawaliœmy po³owê dziennej racji chleba, czerpak
zupy oraz kawa³eczek solonej ryby. Do picia by³ wydawany bez ograniczeñ wrz¹tek.
Œniadanie by³o zaliczk¹, która wliczana by³a w poczet ostatecznego rozrachunku na ko-
lacjê, wydzielan¹ wg dziennego obrachunku wykonania norm pracy. Na kolacjê wyda-
wano wiêc drug¹, wiêksz¹ lub mniejsz¹ racjê chleba i zupê. Najmniejsza racja chleba obo-
wi¹zuj¹ca za ko³em podbiegunowym wynosi³a 600 gramów. Czy by³y przypadki, ¿e lu-
dzie umierali w czasie pracy? Oczywiœcie, ¿e by³y, ale raczej na zasadzie wypadków przy
pracy, które przy ka¿dej pracy wystêpuj¹. Zgonów w wyniku wycieñczenia nie by³o, wy-
stêpowa³y jednak czêsto zas³abniêcia. 

Zapamiêta³em jedno drastyczne wydarzenie. Pewnego dnia w drodze powrotnej
z miejsca pracy do obozu zas³ab³ jeden z wiêŸniów. Przez jakiœ czas prowadziliœmy go
pod rêce. Ka¿da brygada mia³a swego uzbrojonego stra¿nika. Nasz stra¿nik natychmiast
zauwa¿y³ zas³abniêtego. Kaza³ go zostawiæ na œniegu, a nam iœæ dalej. Zosta³ przy nim. Po
chwili us³yszeliœmy strza³. To stra¿nik przestrzeli³ mu nogê, po to, aby pozostawiony nie
móg³ uciec. Czy stra¿nik musia³ tak post¹piæ? Zgodnie z regulaminem obowi¹zuj¹cym
konwój – musia³! Odpowiada³ za stan osobowy brygady, któr¹ wyprowadza³ z obozu,
jak te¿ za ogóln¹ kondycjê ca³ej brygady. Musia³ odprowadziæ do obozu tyle osób, ile mu
powierzono. Wleczenie ze sob¹ na wpó³ przytomnego wiêŸnia wyd³u¿y³oby czas po-
wrotu do obozu i narazi³o wielu na odmro¿enia r¹k, nóg, uszu i nosa. Taka okolicznoœæ
obni¿y³aby si³ê robocz¹ brygady i zwiêkszy³a iloœæ chorych, czasowo niezdolnych do pra-
cy. Za spowodowanie takiej sytuacji stra¿nik by³ odpowiedzialny. Ale dlaczego musia³
przestrzeliæ nogê pozostawionemu i dok¹d móg³by uciec pó³przytomny cz³owiek na ta-
kim pustkowiu? Teoretycznie móg³, a do tego nie móg³ dopuœciæ. Musia³ wiêc „delikwen-
ta” okaleczyæ, aby po odprowadzeniu brygady móg³ go „dostarczyæ” do obozu. Pozo-
stawiony móg³ w tym czasie zamarzn¹æ albo umrzeæ z up³ywu krwi. Móg³, ale to by³a da-
leko mniejsza strata, ni¿ os³abienie ca³ej brygady. Taka by³a logika stalinowskich ustaleñ
regulaminowych. Co siê dzia³o dalej? Brygada wróci³a w przewidzianym czasie do obo-
zu. Rannego póŸniej dostarczono do obozu. Prze¿y³ i nic mu szczególnie osobliwego siê
nie sta³o. Mia³ tylko niegroŸne odmro¿enia. Po pewnym czasie wykurowa³ siê, doszed³
do siebie i znów chodzi³ do pracy. Tym razem skoñczy³o siê wszystko szczêœliwie, ale
w innych podobnych przypadkach – ró¿nie bywa³o…

Warunki klimatyczne w Workucie

Jakie warunki klimatyczne panowa³y w okolicach Workuty? Zimy tu nie by³y tak prze-
ra¿aj¹ce jak na Syberii, a mrozy nie takie znów straszne. Zim¹ pogoda by³a bezwietrzna
i w czasie mego tam pobytu mrozy rzadko przekracza³y – 20 stopni Celsjusza. Czêsto
nie mieliœmy rêkawic, a obna¿one rêce zbytnio nie marz³y. Czêsto panowa³a niczym nie-
zm¹cona cisza, nic nie drgnê³o i trwa³ jakiœ przera¿aj¹cy spokój. Cz³owiek w takich wa-
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runkach czu³ siê jakoœ nieswojo. W odleg³oœci ok. 20 km od naszego obozu by³ jelenio-
sowchoz, czyli pañstwowa ferma hodowlana jeleni. Jak tam gnano stado, s³yszeliœmy bar-
dzo wyraŸnie ryki reniferów i okrzyki poganiaczy tak, jakby to siê dzia³o tu¿ obok. Po-
wietrze by³o tak czyste i przejrzyste, ¿e w pogodny dzieñ obserwowa³em piêkne zarysy
Uralu, który znajdowa³ siê od nas ok. 40 km. Czy ros³y tam drzewa? Nie. Drzew w na-
szym rozumieniu tam nie by³o. Tu rozci¹ga³a siê strefa tundry. Gdzieniegdzie ros³y kar-
³owate brzózki. One w³aœnie by³y dla nas swoistymi „s³upami milowymi”, tj. miernikami
odleg³oœci. Kiedy wracaliœmy z pracy do obozu, a odleg³oœæ wynosi³a ok. 5-6 km, to po
tych brzózkach okreœlaliœmy, ile mniej wiêcej czasu zajmie nam powrót do obozu. Znali-
œmy dok³adnie ka¿d¹ brzózkê i nawet wiedzieliœmy, ile jest kroków od jednego do dru-
giego drzewka. Tak te¿ mierzyliœmy wszelkie odleg³oœci. 

Oprócz kosodrzewiny w tundrze rós³ krzew w rodzaju wierzby lub ³ozy. G³ówn¹ ro-
œlinnoœci¹ tundry by³y ró¿nego rodzaju mchy, a jeden z nich by³ gatunkiem s³u¿¹cym za
podstawowe wy¿ywienie reniferów we wszystkich porach roku. Zim¹ renifery dogrze-
bywa³y siê do tego mchu kopytami. Ca³a tundra by³a równie¿ poroœniêta jagodnikiem
borówki, zwanej te¿ inaczej brusznic¹. Jesieni¹ ca³e po³acie tundry czerwienia³y od jagód.
Zim¹ dojrza³e jagody przykrywa³ œnieg, którego warstwa siêga³a od metra do pó³tora.
Kiedy na wiosnê œniegi topnia³y, to ca³a tundra przybiera³a czerwony kolor. Borówka by-
³a ju¿ sfermentowana i mia³a s³odkawy smak. Wolno nam by³o zbieraæ te jagody i jedli-
œmy je chêtnie. Stra¿nicy stali od nas w odleg³oœci ok. 50 metrów i wobec braku zaroœli
mieli dobr¹ widocznoœæ. Mogliœmy poruszaæ siê swobodnie na okreœlonym obszarze. 

Na miejscu pracy paliliœmy ogniska, grzaliœmy siê przy nich i wykonywaliœmy zlecone
prace. Dalsza trasa kolejowa do Workuty by³a budowana w pierwszym rzucie prowizo-
rycznie, nasze brygady wzmacnia³y j¹ i doprowadza³y do stanu trwa³ego u¿ytkowania.
Najbardziej fascynuj¹cym zjawiskiem za ko³em podbiegunowym by³a zorza polarna.
Wiele o niej przedtem czyta³em, ale to co obserwowa³em na w³asne oczy nie da siê opi-
saæ. Zorza ta wystêpowa³a szczególnie barwnie i w niepowtarzalnej formie w okresie
mroŸnych, bezwietrznych i cichych nocy polarnych. Nieraz, kiedy wróciliœmy z pracy, po
spo¿ytej kolacji, zamiast iœæ spaæ, obserwowaliœmy niecodzienne piêkno. Niebo mieni³o
siê wszystkimi kolorami têczy i ca³e drga³o przedziwn¹ poœwiat¹. Pojawia³y siê fantastycz-
ne kolorowe wstêgi rozwijaj¹ce siê i zwijaj¹ce, krêgi œwietlne, snopy barwnych promieni.
Na niebie szala³a symfonia barw i promieni, a wszystko to odbija³o siê w nieskazitelnej
bieli œniegu. W czasie trwania tego zjawiska ogarnia³ wszystkich dziwny niepokój, jakiœ
niesamowity nastrój. Mnie równie¿ ogarnia³ jakiœ niesamowity lêk. Tego wszystkiego nie
da siê opisaæ, mo¿na to zrozumieæ, jak siê samemu zobaczy zorzê. Przedtem na Polesiu
bardzo rzadko widywa³em zjawisko zorzy, ale by³y to tylko nik³e odblaski, dalekie echo
tego, co wystêpuje za krêgiem polarnym. Bywa³y ciemne noce bezksiê¿ycowe, ale w cza-
sie zorzy œwiat przenika³a fantastyczna, barwna, pulsuj¹ca poœwiata, dziwnie zabarwiaj¹-
ca ludzkie oblicza, a przy tym niesamowicie œwieci³y i gwiazdy na niebie. Œwiadkiem tych
zdarzeñ by³em wielokrotnie. 

Jak tylko przyby³em w okolicê Workuty w koñcu stycznia 1945 r., od razu na miej-
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scu mog³em skonfrontowaæ wiadomoœci zapamiêtane z lekcji geografii z rzeczywistoœci¹.
Trwa³a tu polarna zima i noc przez pe³ne 24 godziny. S³oñce w ogóle nie pokazywa³o siê
na horyzoncie, a tundrê w czasie teoretycznego po³udnia, z tej strony, gdzie powinno by-
³o byæ s³oñce, oœwietla³a nik³a poœwiata. Oœwietla³ te¿ tundrê mniej lub wiêcej, w zale¿-
noœci od tego, w jakiej znajdowa³ siê fazie, ksiê¿yc. Migotliwe gwiazdy uzupe³nia³y oœwie-
tlenie w bezksiê¿ycowe noce. Kiedy nadchodzi³a kalendarzowa wiosna, s³onko wstydli-
wie wychyla³o na krótko swoje oblicze zza horyzontu i znów siê chowa³o, przed wscho-
dem i zachodem rozjaœniaj¹c poœwiat¹ niebo. Stopniowo wychyla³o siê i coraz d³u¿ej go-
œci³o na niebie. Latem zaœ nie zachodzi³o w ogóle, kr¹¿¹c wokó³ horyzontu. Wtedy przez
okr¹g³e doby trwa³ polarny dzieñ. Trudno by³o zorientowaæ siê, która mog³a byæ godzi-
na. Wielu z nas by³o ca³kowicie wytr¹conych z rytmu dobowego i traci³o rachubê czasu.
W obozie nikt nie mia³ zegarka i nie by³o kalendarzy. Dysponowa³a nimi tylko komenda
obozu i obozowa stra¿. Taka dezorientacja utrudnia³a zaœniêcie i wp³ywa³a ujemnie na
stan psychiczny wiêŸniów. Jedni szybciej siê adaptowali do nietypowych warunków i mo-
gli spaæ, inni chodzili jak ob³¹kani i wiele minê³o czasu zanim zdo³ali siê przyzwyczaiæ.
Stra¿nicy nie przestrzegali œciœle regulaminowego czasu uk³adania siê do snu o godzinie
22. Rytm dnia by³ regulowany przez pobudkê o godzinie 5, œniadanie, wyjœcie do pracy,
powrót do obozu i kolacjê. Jak wypêdzano na robotê, to wszyscy wiedzieli, ¿e nasta³
dzieñ nastêpny. 

Jedyn¹ hodowl¹, któr¹ tu siê trudniono, by³a – jak ju¿ o tym wspomina³em – hodow-
la reniferów. By³o ich mnóstwo, ca³e stada. W pobli¿u p³ynê³a rzeka Usa. Od czasu do
czasu przeganiano te stada na drugi brzeg rzeki, wtedy nurt rzeki nie mia³ b³êkitnego od-
cienia, ale – od masy przep³ywaj¹cych reniferów – popielaty. Ocenialiœmy ich pog³owie
w tej okolicy na kilka tysiêcy sztuk. Czy mieliœmy jak¹œ bezpoœredni¹ korzyœæ z tych zwie-
rz¹t? Tak, ale w stopniu znikomym. Hodowcy pozyskiwali z reniferów mleko, miêso
i skóry, ale to wszystko trafia³o do aparatu w³adzy i miejscowych wolnych mieszkañców.
Miêso i skóry wywo¿ono w g³¹b ZSRR. Do naszej kuchni obozowej miêso trafia³o tylko
czasami.

Codzienne ¿ycie w obozie i ostateczny los futra pana Krzywopiszy

Nasza prywatna odzie¿ i obuwie zosta³y czêœciowo zrabowane przez starych ³agier-
ników, a pozosta³e uleg³y zniszczeniu w trakcie pracy. Po pewnym czasie administra-
cja obozowa zaczê³a nam przydzielaæ umundurowanie po ¿o³nierzach zabitych na
froncie lub zdemobilizowanych. Wybieraliœmy odzie¿ jak najwiêksz¹, szczególnie kurt-
ki i p³aszcze tak, aby mo¿na by³o zawin¹æ po³a za po³ê. Wybieraliœmy sobie tzw. „bu-
sz³aty”, wiêksze kufajki z d³u¿szymi rêkawami, aby w nich chowaæ przed mrozem rê-
ce. Rêkawice dawano rzadko, zreszt¹ one siê szybko zu¿ywa³y. Guzików bardzo czê-
sto w tej odzie¿y nie by³o. Radziliœmy sobie w ten sposób, ¿e zdobywaliœmy jakieœ po-
wrós³a i nimi siê przepasywaliœmy. Zdoby³em sobie gdzieœ sznur o d³ugoœci 3 – 4 me-
try. Pilnowa³em go jak oka w g³owie, aby siê nie zniszczy³. ¯al mi go by³o ci¹æ, wiêc
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okrêca³em siê nim ca³ym tak, ¿e wygl¹da³em jak opasany góralskim pasem. Natural-
nie, ¿e pas ten nie by³ wcale ozdobny. Na g³owach mieliœmy stare czapki uszatki. Na
nogach stare watowane spodnie. Bielizny nam nie wydawano. Ka¿dy chodzi³ w tej sa-
mej, zabranej z domu, a niektórzy w jej strzêpach. Obuwie mieliœmy doœæ oryginalne.
Na ³ydkach coœ na kszta³t watowanych getrów. Nowe to nawet by³y ciep³e. Te getry
koñczy³y siê na stopach swoistymi ³apciami. Nie by³y to jednak typowe ³apcie, lecz ka-
wa³ki opon samochodowych, podwiniêtych z przodu i ty³u i odpowiednio sznurowa-
nych. Zwano je tam „czuniami”. W tym pociesznym stroju wygl¹daliœmy jak ³achma-
niarze. Generalnie bior¹c byliœmy podwatowani i z tego powodu zdarza³y siê zabaw-
ne przygody. Kiedy ktoœ nieuwa¿nie suszy³ takie obuwie przy ognisku, a pad³a iskra,
zaœ cz³owiek obu³ siê przed wymarszem do obozu, wata zaczyna³a siê ¿arzyæ. Deli-
kwent wtedy pada³ na œnieg, wrzeszcza³ i pociesznie fika³ nogami. Œmiechu by³o spo-
ro. Du¿o trzeba by³o zadaæ sobie trudu, aby taki „po¿ar” ugasiæ. Tak siê jednak nieraz
zdarza³o. 

A jak wygl¹da³ barak? O wyposa¿eniu ju¿ wspomina³em. Z czasem okna bez szyb
zatkaliœmy szmatami b¹dŸ zakleiliœmy skrawkami papieru lub papy. Zrobiliœmy z ¿er-
dzi stó³ i ³awy. Naszym piecem by³a 200. litrowa beczka po benzynie, z wyciêtym
otworem do podrzucania opa³u i otworem w górnym dnie do odprowadzania – bla-
szan¹ rur¹ przez dach – dymu. Z opa³em by³y powa¿ne k³opoty z powodu braku
drzew w okolicy. Paliliœmy wtedy, kiedy wyszabrowaliœmy z miejsca pracy odpady
drewna – kawa³ki podk³adów, desek b¹dŸ ¿erdzi. Kiedy nie uda³o siê czegoœ przy-
nieœæ, wtedy nie paliliœmy. O pryczach zrobionych z rzadko zamocowanych ¿erdzi ju¿
wspomina³em. O ¿adnych siennikach, poduszkach b¹dŸ kocach nie by³o mowy. Pod-
czas snu ¿erdzie uwiera³y, ale musieliœmy siê do tego przyzwyczaiæ. Zreszt¹ cz³owiek
tak by³ przemêczony prac¹, ogólnymi warunkami ¿ycia i wycieñczony g³odem, ¿e led-
wie pad³ na legowisko, natychmiast zasypia³. Jakie by³o oœwietlenie? Na ca³y barak by-
³a jedna „kopti³ka”, tj. prymitywna blaszana lampka naftowa bez szklanej os³ony.
A personel lekarski? W baraku administracyjnym urzêdowa³ niewyszkolony „³api-
duch”, który nie dysponowa³ ani odpowiednimi narzêdziami ani te¿ lekami. Mia³ tro-
chê œrodków opatrunkowych, no¿yce, jodynê i termometr. Powa¿niej chorych kiero-
wano do szpitala obozowego w innym ³agrze. 

Naczelnik obozu, stra¿nicy i konwojenci mieszkali poza terenem obozu, w bara-
kach mieszkalnych, doœæ dobrze wyposa¿onych. Brygadziœci, równie¿ aresztanci,
mieszkali z nami. Niezbêdny personel obozowy sk³ada³ siê z wiêŸniów. Najwy¿sze sta-
nowiska piastowali – „prorab”, czyli osoba kieruj¹ca pracami poza terenem obozu
oraz „nariadczyk”, który dysponowa³ si³¹ robocz¹, przydziela³ brygady do konkret-
nych prac, rozlicza³ wykonanie norm. W obozie by³y równie¿ inne atrakcyjne funkcje
jak kucharz, „chleborez” porcjuj¹cy i wydaj¹cy racje chleba, magazynier ekwipunku
obozowego i inni. Zwano tê administracjê obozow¹ „prydurkami”, kimœ w rodzaju
przyg³upków. By³a to arystokracja obozowa, która ¿erowa³a na pozosta³ych wiêŸ-
niach. 
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Ile mog³o byæ ludzi w takich obozach? By³y one ró¿ne, w zale¿noœci od wielkoœci bu-
dowanego w pobli¿u obiektu lub funkcjonuj¹cego przedsiêbiorstwa. O wielkoœci obo-
zu decydowa³o zapotrzebowanie na si³ê robocz¹. Mój pierwszy obóz liczy³ kilkanaœcie
baraków. Kilka z nich wykorzystywano na pomieszczenia administracyjno-gospodar-
cze, a w pozosta³ych mieszkali wiêŸniowie i aresztanci bez wyroku. By³y te¿ obozy
znacznie wiêksze, wybudowane przez naszych poprzedników. Liczy³y one wiele tysiê-
cy osób. Z regu³y te¿ wiêksze by³y obozy centralne zgrupowañ i oddzia³ów. W nich
by³y umiejscowione szpitale obozowe, a w pobli¿u sk³ady i magazyny oraz liczne do-
my administracji i stra¿ników. Jeden z naszych baraków by³ przeznaczony na potrze-
by administracyjne. By³y w nim pomieszczenia m. in. dla proraba, nariadczyka i inne-
go personelu. Urzêdowa³ tam równie¿ „³apiduch” i ksiêgowoœæ obozowa. 

Z powodu posiadania piêknego futra pana Krzywopiszy mia³em od samego pocz¹t-
ku powa¿ne problemy. Oczywiœcie wszyscy mieli na nie „chrapkê”, zarówno towarzy-
sze niedoli, starzy ³agiernicy, jak te¿ obozowi prominenci, zwani „prydurkami”. Szczê-
œliwym zbiegiem okolicznoœci nie zrabowano mi futra pierwszej nocy ani te¿ póŸniej.
Nie rozstawa³em siê z nim ani na chwilê. By³o ono zawsze albo na mnie, albo te¿ obok
mnie, w zasiêgu rêki. Z desperacj¹ i ze stoickim spokojem znosi³em czêste pod moim
adresem docinki na temat rzekomej mej zamo¿noœci i by³ego pañskiego pochodzenia,
uwierzytelnianych posiadaniem wytwornego okrycia. Ka¿dy mój ruch œledzi³y setki
po¿¹dliwych i zach³annych oczu. Nie opuszcza³o mnie uczucie niepokoju. Trwa³em
w stanie napiêcia i nieustannej czujnoœci w obawie o los futra. Obawia³em siê, ¿e w no-
cy œci¹gn¹ ze mnie mój skarb, a co gorsze, mog¹ jeszcze zabiæ. No i có¿? Ostatecznie
nerwowo nie wytrzyma³em i postanowi³em go jak najkorzystniej przehandlowaæ. 

Dokona³em jednak z³ego wyboru. Zamiast z kierownikiem robót (prorabem), któ-
ry by³ prominentem wy¿szej obozowej rangi, dokona³em transakcji wymiennej z na-
riadczykiem. Otrzyma³em od niego trochê chleba i innej ¿ywnoœci oraz obietnicê zwol-
nienia na kilka dni z pracy. ¯ywnoœæ szybko zosta³a zjedzona. W zamian za futro do-
sta³em „busz³at” i kilka dni przebumelowa³em w obozie. I na tym koniec. Po futrze zo-
sta³y tylko wspomnienia. Nariadczyk na d³u¿sz¹ metê nie mia³ bezpoœredniego wp³y-
wu na moje zwolnienie, a nastêpnie na przydzia³ l¿ejszej roboty. Probab by³ niezado-
wolony, ¿e futro przesz³o mu ko³o nosa i powiedzia³ mi: „G³upi jesteœ. Widzisz, gdy-
byœ ze mn¹ ubi³ interes, to byœ w ogóle do roboty nie chodzi³”. No, ale trudno. ¯a³o-
wa³em, ¿e siê przeliczy³em, ale jak tam mówiono: „polskie draki ku³akami nie maszut”
(czyli po bójce nie wymachuje siê piêœciami). Nale¿a³o w tym przypadku zademonstro-
waæ gest rezygnacji, tj. szybko podnieœæ rêkê do góry i jeszcze szybciej j¹ opuœciæ. Tak
te¿ uczyni³em… W ten oto sposób pozby³em siê nieustannego stresu zwi¹zanego z fu-
trem i pami¹tki po nieszczêsnym panu Krzywopiszy. Przyoblek³em siê w typowy strój
obozowy, nie rzucaj¹c siê swym wygl¹dem zewnêtrznym nikomu w oczy. Sta³em siê
odt¹d przeciêtniakiem. Niebawem te¿ rozpocz¹³em dalsz¹ wêdrówkê po kolejnych
obozach pierwszego oddzia³u zgrupowania ³agrów workuckich.
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Niewiarygodna wiadomoœæ o repatriacji

Do wiosny 1945 roku zaliczy³em jeszcze dwa kolejne obozy w moim zgrupowaniu.
Warunki pracy i warunki bytowe nie ró¿ni³y siê niczym szczególnym. Wszystkie trzy
obozy by³y rozmieszczone w odleg³oœci kilkunastu kilometrów. Sytuacja zmieni³a siê
o tyle, ¿e z nadejœciem wiosny zaczê³y topnieæ œniegi i zaczê³o ukazywaæ siê na horyzon-
cie s³oñce, najpierw na krótko, jakoœ wstydliwie, z dnia na dzieñ zataczaj¹c jednak d³u¿-
sze ³uki na niebie. Polarna nieustaj¹ca noc przekszta³ca³a siê w nieustaj¹cy polarny dzieñ.
S³oñce jednak nigdy nie wznosi³o siê w samo po³udnie tak wysoko jak na moim Polesiu.
Siêga³o maksymalnie do 45o nad poziomem ziemi, a w pe³ni workuckiego lata kr¹¿y³o
nieustannie wokó³ horyzontu, to zni¿aj¹c siê do linii rozgraniczaj¹cej niebo od ziemi, to
wznosz¹c siê ponad ni¹. Promienie stale pada³y ukoœnie. Tak jak wszystkim, równie¿
i mnie, najpierw przedwioœnie, a nastêpnie wczesna wiosna dawa³y siê we znaki. Organi-
zmy nasze wycieñczy³a ciê¿ka praca, marne od¿ywianie, brak t³uszczów i witamin oraz
fatalne warunki ¿yciowe. Nieustanna noc i brak s³oñca te¿ zrobi³y swoje. Zaczêliœmy siê
s³aniaæ na nogach. Znacznym wsparciem dla nas sta³y siê przemarzniête i ju¿ sfermento-
wane borówki, które w miarê tajania œniegu, zaczê³y siê ukazywaæ na podszyciu tundry.
Tundra znów zaczê³a czerwienieæ od tych jagód, a my zbieraliœmy i jedliœmy je ³apczywie.
Jak renifery mchem, tak my paœliœmy siê tymi borówkami. Nie gardzili jagodami równie¿
i stra¿nicy. By³y bogate w cenne witaminy o smaku kwaœno-s³odkawym. 

Po pewnym czasie skierowano nas do oczyszczania rowów przy torach kolejowych
z nagromadzonych w nich œniegów i wkrótce papki œnie¿no-wodnistej. Chodzi³o chyba
o zapewnienie dro¿noœci podczas sp³ywu wiosennych wód przez liczne przepusty i za-
pobieganie podtapianiu torowiska. Roboty ziemne zosta³y wtedy wstrzymane. Staliœmy
w tych rowach przez 8 godzin powy¿ej kolan w œnie¿no-wodnistej papce, szuflami i po-
jemnikami usuwaj¹c j¹ na zbocza. Nogi drêtwia³y od wilgoci i zimna. Jedynym ratunkiem
by³ nieustanny ruch, czyli praca. Tak pracowaliœmy przez ca³y tydzieñ. Nie wiem, jak to
przetrzyma³em. Brygadzista, wredny Rosjanin, jeszcze nam przygadywa³: „No, Polacz-
ki! Ja was wszystkich wykoñczê!” Jednak nie spe³ni³y siê jego ohydne pogró¿ki. S¹dzony
by³ nam inny los… Taka wegetacja i udrêka trwa³a do maja 1945 roku. Pewnego dnia
w pocz¹tkach maja nie wypêdzono nas do pracy. Zebrano wszystkich Polaków na placu
obozowym i naczelnik oœwiadczy³: „Jutro wszyscy Polacy, którzy zostan¹ wyczytani zo-
stan¹ przeniesieni do innego obozu. Nie dotyczy to tych, którzy zostali os¹dzeni i otrzy-
mali wyroki na pobyt w ³agrach”. Pocz¹tkowo nie wiedzieliœmy, o co tu chodzi. Obawia-
liœmy siê, czy nie szykuje siê gorszy los. Wœród wielu nazwisk wyczytano i moje. 

Nastêpnego dnia, tych zakwalifikowanych do przeniesienia uformowano w kolumnê
i pod nadzorem konwojenta poprowadzono torami w nieznane. Maszerowaliœmy pieszo
torami lub obok torów w grz¹skiej œnie¿nej papce w kierunku zachodnim na Peczorê,
oddalaj¹c siê od Workuty. W trakcie tej wêdrówki podwo¿ono nas na pewnych odcin-
kach kolej¹. Nie bardzo siê orientowa³em, ile kilometrów przebyliœmy w ci¹gu tego dnia.
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Byæ mo¿e kilkadziesi¹t. Dotarliœmy wreszcie do zapowiadanego innego obozu, znu¿eni
i przemêczeni, drêczeni niepewnoœci¹, co bêdzie dalej. Okaza³o siê jednak, ¿e nie by³ to
typowy obóz, lecz du¿y szpital obozowy. W tym oœrodku by³o oko³o 20 du¿ych bara-
ków. Nie pamiêtam, czy ten oœrodek mia³ konkretn¹ nazwê czy te¿ numer. W tych oko-
licach wiêkszoœæ placówek obozowych mia³o tylko numery. Oœrodek by³ po³o¿ony
w pobli¿u workuckiej magistrali kolejowej. Tu nam oœwiadczono, ¿e rz¹d polski upo-
mnia³ siê o nas, a rz¹d sowiecki zezwoli³ na nasz¹ repatriacjê do Polski. Wiadomoœci¹ t¹
zostaliœmy wrêcz zaszokowani i ogarnê³a nas niepohamowana radoœæ. Nowina by³a dla
mnie niewiarygodn¹ wrêcz niespodziank¹. Zw¹tpi³em ju¿, ¿e uda mi siê prze¿yæ workuc-
kie piek³o i zobaczyæ kiedykolwiek Polskê i rodzinê. Zaczêliœmy nadstawiaæ ucha, kto co
mówi i dzieliæ siê miêdzy sob¹ pog³oskami. Niektórzy mówili, ¿e zachodnie pañstwa
sprzymierzone z ZSRR wymusi³y zwolnienie przetrzymywanych przez Stalina Polaków.
Inni przypisywali te starania polskiemu rz¹dowi w Londynie i Miko³ajczykowi. Nikt nic
dok³adnie nie wiedzia³. Kto siê o nas upomnia³, wtedy dla nas by³o mniej istotne. Wa¿ne
by³o to, ¿e wracamy do kraju. Mówiono nam, ¿e ju¿ przed naszym przybyciem odesz³y
st¹d do Polski dwa transporty kolejowe. My mieliœmy byæ tym trzecim. 

Zaliczy³em dot¹d, od chwili mego aresztowania w Pru¿anie, prawie miesi¹c pobytu
w aresztach i okres wêdrówki do Workuty, ponad 3 miesi¹ce spêdzi³em w trzech ³a-
grach w I oddziale workuckiego zgrupowania. Teraz by³a pora do zastanowienia siê nad
swoim dotychczasowym losem. Na jakiej podstawie przebywa³em w tych ³agrach? Jaki
by³ mój status? Czy by³em zes³añcem, czy te¿ wiêŸniem? Do dnia dzisiejszego nie potra-
fiê odpowiedzieæ na te pytania. Nie mia³em ¿adnego œledztwa. Nikt mnie o nic nie oskar-
¿a³, nikt mnie nie s¹dzi³ i nie mia³em konkretnego wyroku. Mówiono potem, ¿e by³o ja-
kieœ tajemnicze OSO w Moskwie, które ferowa³o zaocznie wyroki skazuj¹ce na ileœ lat ³a-
grów b¹dŸ zes³ania. Skazañcy tacy byli powiadamiani o takich zaocznych decyzjach i mu-
sieli podpisaæ papierek, ¿e przyjêli to do wiadomoœci. Otrzymywali zaœwiadczenia, ¿e
znajduj¹ siê pod jawnym nadzorem NKWD. W ustalonych terminach musieli siê meldo-
waæ w komendanturach. Mieszkali w wyznaczonych miejscowoœciach, w domach tubyl-
ców, bez prawa opuszczania miejsca pobytu. Pracowali w wyznaczonych miejscach pra-
cy i otrzymywali wynagrodzenie. Byli ludŸmi na po³y wolnymi. A my? Nie bêd¹c formal-
nie skazanymi, byliœmy traktowani jak wiêŸniowie. Nie wydano nam ¿adnych dokumen-
tów (zaœwiadczeñ). Trzymano nas w ³agrach pod stra¿¹ i pod stra¿¹ wypêdzano do pra-
cy. Przetrzymywano razem z wiêŸniami politycznymi i traktowano jak wiêŸniów. Ca³a
deportacja w wagonach towarowych charakteryzowa³a siê wiêziennym re¿imem. Ju¿ po
repatriacji dowiedzia³em siê od osób deportowanych masowo z Pru¿any 20 czerwca
1941r., jak wygl¹da³o to w ich przypadku. Mieli oni w wagonach prycze, codziennie wy-
puszczano ich na œwie¿e powietrze dla zrobienia zakupów w wagonie-sklepiku. Wszyscy
zabrali z domu pokaŸne baga¿e. P³acono nawet diety. Z nami postêpowano jak z prze-
stêpcami, zupe³nie inaczej. Dlaczego?

Niezbadane by³y pomys³y Stalina i jego œlepego narzêdzia NKWD! Byliœmy bezpraw-
nie skierowani w miejsce odosobnienia na jakichœ nietypowych zasadach, zapewne pro-
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filaktycznie, aby nie skomplikowaæ Stalinowi utrwalania w³adzy na Kresach Wschodnich,
a w³adzy ludowej pod egid¹ tego¿ Stalina w Polsce. Taka by³a wola dyktatora i taki by³
s¹dzony nam los! Ale teraz po og³oszeniu repatriacji wydawa³o siê nam, ¿e wszystko co
z³e ju¿ „przeminê³o z wiatrem”. Nastrój nasz nieustannie siê polepsza³. Ze stanu bezna-
dziejnoœci przeszliœmy nagle w stan b³ogiej nadziei i wiary w lepsze dla nas jutro. Wszy-
scy ju¿ byli pewni, ¿e lada dzieñ opuœcimy to workuckie piek³o na ziemi i po³¹czymy siê
w kraju z rodzinami. Niebawem okaza³o siê, ¿e „nie mów hop, zanim nie przeskoczysz”.
Los przewrotnie sp³ata³ nam okrutnego figla.

Oczekiwanie na repatriacjê

We wspomnianych dwudziestu barakach obozowego szpitala zgrupowano oko³o 12
tysiêcy Polaków. By³o w nich niesamowite przepe³nienie. Do spania s³u¿y³y nie ci¹g³e pry-
cze, ale tzw. „wagonki”. By³y to konstrukcje 8. osobowych legowisk – na parterze obok
siebie dwa 2. osobowe legowiska, a na piêtrze dwa kolejne. W normalnych warunkach
na takiej „wagonce” spa³y 4 osoby, po jednej na ka¿dym pos³aniu. W przypadku zagêsz-
czenia na ka¿dym legowisku spa³y doœæ ciasno po 2 osoby. W sumie 8 osób. Teraz spa-
³o 16 osób. Ludzie le¿eli ciasno do siebie przytuleni, tylko na boku, u³o¿eni jak œledzie
w beczce. Jeœli ktoœ chcia³ siê przewróciæ z boku na bok, na has³o musieli to robiæ wszy-
scy. W przeciwnym przypadku ci skrajni spadliby na pod³ogê, a najgorzej wyszliby na
tym œpi¹cy na piêtrze. Przebywaliœmy w tym szpitalu oko³o miesi¹ca, do prze³omu maja
i czerwca 1945 roku. 

Ju¿ nazajutrz po naszym tu przybyciu przyst¹piono energicznie do wyrabiania nam
osobistych dokumentów (dot¹d nie mieliœmy ¿adnych). Ka¿dego wypytywano szczegó-
³owo o datê i miejsce urodzenia, o rodziców i krewnych i o pochodzenie. Zadawano ka¿-
demu pytania dotycz¹ce wielu spraw. Sporz¹dzano ankiety osobowe. Wy¿ywienie sta-
³o siê lepsze. Zwiêkszono racje chleba. Wygl¹daliœmy okropnie, a chciano nas doprowa-
dziæ do takiego stanu, byœmy wygl¹dali jak ludzie. Siedzia³em sobie bezczynnie w tym
szpitalu, bez pracy i w cieple. Stopniowo nabiera³em cia³a i nawet nie mog³em zjadaæ
przydzia³owej pajdy chleba. Czy wydano nam poœciel i jakieœ lepsze ubranie? Nie! Wi-
docznie nie byli w stanie zapewniæ ich takiej masie ludzi. Spaliœmy nadal na pryczach, bez
sienników i koców, a prycze te nadal by³y wykonane z rzadko u³o¿onych ¿erdzi. By³em
do tego ju¿ przyzwyczajony. Chodziliœmy wci¹¿ w tych samych ubraniach i obuwiu. Przy-
odziano tylko niektórych najbardziej obszarpanych. 

¯ycie bieg³o monotonnie, ale wci¹¿ mieliœmy nadziejê na powrót do kraju. Nale¿y jed-
nak zaznaczyæ, ¿e wydano nam now¹ bieliznê, bo dotychczas, od czasu aresztowania, nie
by³o mowy o jej zmianie. Jedni nosili jej strzêpy, a inni ju¿ w ogóle jej nie mieli. W obozie
by³ personel medyczny – lekarz i kilka pielêgniarek – sami Rosjanie. Urzêdowali w cen-
tralnym ambulatorium, a w barakach tego personelu nie by³o. Nie byliœmy chorzy, tylko
wycieñczeni i os³abieni. Nieliczni chorzy mieli zapewnion¹ godziw¹ opiekê lekarsk¹. Mó-
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wiono nam, ¿e zostaniemy stamt¹d wyprawieni trzecim „esza³onem”, czyli trzecim
transportem. Czekaliœmy, czekaliœmy i wreszcie siê doczekaliœmy. Wyprawiono nas jed-
nak nie do Polski, ale – ku naszemu zdumieniu i zaskoczeniu – tylko jakieœ 1000 –
1200 km na po³udniowy zachód do archangielskiego obwodu. Zatrzymywaliœmy siê czê-
sto na ró¿nych stacjach. Przy wielu z nich znajdowa³y siê obozy. Na postojach, na ka¿dej
stacji, wysadzano nas kolejno, po jednym wagonie – a transport jecha³ wci¹¿ dalej. 

Uœwiadomi³em sobie, tak jak i moi towarzysze, ¿e nadzieje na repatriacjê do Polski by-
³y p³onne. Zaczê³y mnie drêczyæ pytania. Co siê sta³o? Czy nasz kraj zrezygnowa³ z przy-
jêcia dziesi¹tek tysiêcy repatriantów z ZSRR? Czy nie móg³ im zabezpieczyæ godziwego
bytu? Czy byliœmy w kraju niepo¿¹dani jako element niepewny? A mo¿e rz¹d radziecki
siê rozmyœli³ i uzna³ za celowe zatrzymanie u siebie darmowych robotników do pracy.
Po d³ugotrwa³ej i wyniszczaj¹cej wojnie z Niemcami, ogromne po³acie ZSRR by³y zruj-
nowane. Na froncie wyginê³o kilkanaœcie milionów radzieckich obywateli, a znacznie
wiêcej by³o kalek i inwalidów. Polska darmowa si³a robocza by³a wiêc bardzo potrzeb-
na! Uœwiadomi³em sobie, ¿e bêdê nadal pozostawa³ w ZSRR na czas nieokreœlony i ¿e
bêdê musia³ pracowaæ ponad si³y. Powrót do kraju stan¹³ pod znakiem zapytania… Przy-
gas³y wiara i nadzieja. Opanowa³y mnie zw¹tpienie w lepsze jutro i rezygnacja. Na jednej
ze stacji przysz³a kolej i na nasz wagon. Zostaliœmy wy³adowani na stacji Protoka i skie-
rowani – nadal pod stra¿¹ -do miejscowego obozu, nie jako wolni polscy obywatele, lecz
nadal jako radzieccy wiêŸniowie bez ¿adnych praw. Tym razem znalaz³em siê w po³u-
dniowej czêœci obwodu archangielskiego, ju¿ nie w strefie polarnej, a w okolicach miasta
Kot³as. Tu czeka³o na mnie ¿ycie niewiele lepsze ni¿ w s³awetnej Workucie.

Tam, gdzie niedawno siedzia³ Konstanty Rokossowski

Rzekomi repatrianci tj. lokatorzy naszego wagonu, w liczbie oko³o 40 osób, a z nimi
i ja, zostali skierowani do miejscowego obozu. Jechaliœmy do tej Protoki w nieco lepszych
warunkach ni¿ do Workuty. Wagony by³y co jakiœ czas otwierane, wydawano nam ¿yw-
noœæ i wodê. Nie nêka³ nas mróz, bo koñczy³a siê wiosna i zbli¿a³o lato. Nie pamiêtam
ju¿ dok³adnie, jak d³ugo tam jechaliœmy, ale chyba jakiœ tydzieñ. Protoka le¿a³a nad jak¹œ
du¿¹ rzek¹, jeœli mnie pamiêæ nie myli by³a to Wyrta. Nie by³o tu tundry, a ros³y spore
lasy. Nie wystêpowa³o tu zjawisko polarnego dnia i nocy. S³oñce wznosi³o siê wy¿ej ni¿
w Workucie. Jak tylko przybyliœmy do obozu w Protoce, przebywaj¹cy w nim wczeœniej
wiêŸniowie pokpiwali z nas. Jeden z nich powiedzia³: „Gdybyœ wczeœniej przyjecha³, to
spotka³byœ tu swego s³awnego rodaka, Konstantego Rokossowskiego”. Przed areszto-
waniem by³ podobno adiutantem marsza³ka Tuchaczewskiego, równie¿ z pochodzenia
Polaka. Po politycznym procesie i rozstrzelaniu marsza³ka, wszyscy jego wspó³pracow-
nicy byli represjonowani. Rokossowski mia³ szczêœcie, pozostawiono go przy ¿yciu.
Otrzyma³ wyrok i zosta³ skierowany do ³agru. Pod koniec pobytu w obozach, trafi³ do
Protoki i pe³ni³ tu funkcjê nariadczyka. Przed aresztowaniem mia³ w Armii Czerwonej
rangê odpowiadaj¹c¹ majorowi czy te¿ podpu³kownikowi. Po napaœci Niemiec na ZSRR,

28

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

Stanis³aw Smolski



w czerwcu 1941 roku, kiedy armia Stalina ponosi³a klêskê za klêsk¹ i brakowa³o do-
brych dowódców, Rokossowski zosta³ amnestionowany. Szybko wyró¿ni³ siê na froncie
i b³yskawicznie awansowa³ do stopnia genera³a. Utworzy³ wkrótce armiê, w du¿ej czê-
œci z³o¿on¹ z by³ych wiêŸniów politycznych i kryminalistów. W czasie mobilizacji Rokos-
sowski obieca³ wiêŸniom umorzenie wyroków i dalszej odsiadki w ³agrach pod warun-
kiem, ¿e bezprzyk³adn¹ odwag¹ i krwi¹ zma¿¹ swe przewinienia. Armia ta odznacza³a
siê na froncie wielkim mêstwem i w istotny sposób przyczyni³a siê do ostatecznego zwy-
ciêstwa. Niemcy panicznie bali siê ataków, podkomendnych Rokossowskiego, szczegól-
nie na bagnety. Ci ruszali do boju z okrzykiem, którego nie wypada t³umaczyæ na jêzyk
polski. Przez pierwsz¹ dobê dowódca pozwala³ im na wszelkie bezeceñstwa na zdoby-
tym terenie. Gwa³cili wtedy, mordowali i rabowali bezkarnie, siali grozê wœród nieprzy-
jació³ i miejscowej ludnoœci. Wiêkszoœæ z nich zginê³a, ale ci którzy prze¿yli mieli ¿al do
Rokossowskiego. On uzyska³ tytu³ dowódcy frontu bia³oruskiego i tytu³ marsza³ka, a by-
li wiêŸniowie z frontu powrócili do ³agrów, aby odsiedzieæ do koñca swe wyroki. A prze-
cie¿ tyle tym straceñcom obieca³… Spotyka³em tych ludzi w obozie i rozmawia³em z ni-
mi. Obserwowa³em ich niezmierny ¿al do w³adzy radzieckiej, do ich marsza³ka. Byæ mo-
¿e Rokossowski chcia³ dotrzymaæ s³owa, ale nie pozwoli³ na to Stalin... Kto to wie? Taki
jednak a nie inny los spotka³ by³ych i obecnych wiêŸniów, nieraz rzeczywistych bohate-
rów wielkiej wojny ojczyŸnianej. Stalin do wszystkiego by³ zdolny…

W szpitalu dla gruŸlików i w kolejnym

Po przybyciu do obozu w Protoce nasza czterdziestka przesz³a rutynow¹ „ obróbkê”
sanitarn¹. Zbadano nas i komisja lekarska orzek³a, ¿e jeszcze nie doszliœmy do wymaga-
nej formy i ¿e jesteœmy wyczerpani podró¿¹. Skierowano nas do obozowego szpitala.
By³ to ju¿ drugi szpital w mojej „karierze” deportowanego. By³o w nim równie¿ sporo
ludzi, bo oko³o 10 tysiêcy osób. Szpital ten by³ w zasadzie przeznaczony dla gruŸlików.
Byli oni zgrupowani w odrêbnych barakach, my zaœ w innych. Wy¿ywienie by³o tu gor-
sze ni¿ w poprzednim szpitalu, ale da³o siê wytrzymaæ. Poniewa¿ nie pracowaliœmy, wiêc
zapotrzebowanie na kalorie by³o mniejsze. Szpital obs³ugiwa³a brygada robocza. Zaopa-
trywa³a szpital w prowiant, wykonywa³a drobne remonty, uprawia³a ogródek. Kontak-
towa³em siê z cz³onkami tej brygady i „uprawia³em” handel wymienny. S

ta³em siê tam te¿ œwiadkiem niecodziennego wydarzenia. Na piaszczystym poletku
zasiano rzodkiewkê dla potrzeb kuchni. Przygrzewa³o s³oñce, bo to ju¿ by³ pocz¹tek
czerwca 1945 roku. Rzodkiewka zazieleni³a siê. Jeszcze tydzieñ, dwa i by³aby gotowa do
zjedzenia. Pewnego dnia patrzymy – a rzodkiewka znik³a! Pomyœleliœmy, ¿e administra-
cja obozowa uzna³a uprawê za zbyteczn¹ i kaza³a j¹ zlikwidowaæ, ale okaza³o siê, ¿e nic
podobnego. Wypuszczono w³aœnie z baraków gruŸlików i to oni jak szarañcza rzucili siê
na poletko i b³yskawicznie wyjedli wszystko do go³ego piasku, i liœcie, i zawi¹zki rzodkie-
wek. Tak byli wyg³odzeni i z³aknieni witamin. By³ to namacalny dowód, jak karmiono
chorych. Jak niebawem zorientowaliœmy siê, wiêŸniami tymi byli starzy sowieccy wiêŸ-

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

29Bez wyroku...



niowie, g³ównie Rosjanie, którzy zostali osadzeni w ³agrach wtedy, kiedy jeszcze nie byli
w nich lokowani Polacy, kiedy nas osadzano na pó³nocy ZSRR. Przebywa³em ju¿ w tym
szpitalu kilka tygodni na zasadach ozdrowieñca, ale zdawa³em sobie sprawê, ¿e wkrótce
moim przywilejom nadejdzie zostanie po³o¿ony kres i znów zostanê skierowany do ciê¿-
kiej pracy. Zacz¹³em symulowaæ chorobê. Lekarze jednak nie dali siê nabraæ i nie uwie-
rzyli w pozorowan¹ chorobê. Znalaz³em jednak u nich zrozumienie, postanowili wyd³u-
¿yæ mój wypoczynek.

Skierowano mnie do kolejnego, trzeciego ju¿ szpitala w Protoce, gdzie nie by³o gruŸ-
lików. Nie cierpia³em na ¿adn¹ dolegliwoœæ, a tylko na brak jedzenia i nadal na niewystar-
czaj¹cy odpoczynek. Co prawda le¿a³em i nic nie robi³em, ale kiszki „marsza gra³y”.
Otrzymywa³em teraz tylko 300 gramów chleba dziennie. Oprócz chleba by³a wodnista
zupa – poleweczka. Dawano nam od czasu do czasu w mikroskopijnych iloœciach kaszê.
By³a to zazwyczaj kasza manna w kostkach. Taka kostka zgêstnia³ej kaszy œrednio mia³a
wymiary 3x4x4 cm. Zupa by³a zaci¹gniêta otrêbami lub jak¹œ pod³¹ zapraw¹. Dosze-
d³em do wniosku, ¿e marne s¹ tu moje szanse. Zamiast poprawiaæ kondycjê, zaczynam
podupadaæ na si³ach. Postanowi³em znaleŸæ wyjœcie z niekorzystnej dla mnie sytuacji. Za-
przyjaŸni³em siê z sanitariuszem, Rosjaninem. By³ to niedouczony student medycyny
i doœæ przystêpny cz³owiek. Pewnego dnia powiedzia³em do niego: „Mam doœæ le¿enia!
Jak tylko bêd¹ ze szpitala kierowaæ ozdrowieñców do pododdzia³ów, gdzie jest mo¿liwie
lekka praca i mo¿liwoœæ zdobycia dodatkowego wy¿ywienia, wpisz mnie na listê!”. Sani-
tariusz pomyœla³ i odpowiedzia³: „Wiesz co? Niebawem bêd¹ formowaæ zespó³ robotni-
ków do warzywniczego „podsobnowo chaziajstwa” (tj. pomocniczego gospodarstwa).
Postaram siê tam ciebie skierowaæ”. Jeszcze wegetowa³em w szpitalu kilka dni. Dalej ja-
d³em wodnist¹ zupê gotowan¹ z „iwan-czajem”. By³a to roœlina spotykana równie¿
i w naszych polskich lasach. Liœcie ma zielone, pod³u¿ne, podobne do liœci wierzbowych,
kwitnie na niebiesko. Kobiety z obozu zbiera³y te liœcie i gotowa³y je w zupie. Smak nija-
ki, a wartoœæ od¿ywcza w¹tpliwa. Ka¿dy, kto mia³ mo¿liwoœæ zrywa³ dodatkowo lebio-
dê, jad³ liœcie na surowo b¹dŸ wrzuca³ do zupy, aby zape³niæ ¿o³¹dek czymœ bardziej tre-
œciwym. Nie minê³o wiele dni, a¿ nareszcie wywo³ano mnie do wymarszu. Sanitariusz do-
trzyma³ s³owa. Uda³em siê pieszo do owego „chaziajstwa”.

W podsobnym chaziajstwie, w obozie Mie¿og i w szpitalu wariatów

Znalaz³em siê wreszcie, jak tego chcia³em, w warzywniczym gospodarstwie pomocni-
czym. Znajdowa³o siê ono niedaleko od szpitala oraz od Protoki. Zgrupowanie wszyst-
kich okolicznych obozów znajdowa³o siê przy linii kolejowej w KniaŸ- Pogoœcie. Protoka
zaœ i inne obozy rozci¹ga³y siê wokó³ w promieniu 10 km. Nastêpnym wiêkszym mia-
stem w kierunku Moskwy by³ Kot³as nad pó³nocn¹ DŸwin¹. W gospodarstwie pomocni-
czym, do którego przyby³em, uprawiano marchew, buraki, kapustê i inne warzywa.
Obejrzano mnie i uznano, ¿e jako ozdrowieniec ze szpitala jeszcze jestem zbyt os³abio-
ny. Zastosowano wobec mnie taryfê ulgow¹. Przez dwa tygodnie mia³em pracowaæ
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w polu – zamiast oœmiu – szeœæ godzin dziennie. Zatrudniono mnie przy pieleniu wa-
rzyw. Pieli³em wiêc marchewkê, buraki i to co mi kazano. Maj¹c okazjê zjada³em w po-
lu, co siê nadawa³o do jedzenia, a szczególnie marchewkê. Ma³¹ zostawia³em, a wiêksz¹
zjada³em dopóty, dopóki nie zape³ni³em ¿o³¹dka. Tak robili wszyscy. Poprawi³a siê mo-
ja kondycja, wiêc przeszed³em na oœmiogodzinny dzieñ pracy i czu³em siê ju¿ doœæ do-
brze. Co jakiœ czas nas wa¿ono. Okaza³o siê, ¿e przybra³em na wadze. Zupa obfitowa³a
w warzywa. Racje chleba oscylowa³y wokó³ 600 gramów, w zale¿noœci od wykonania
norm. Nie mog³em zbytnio narzekaæ. Stra¿ pilnowa³a nas jak przedtem, towarzyszy³a
nam do pracy i baraków. Byliœmy wci¹¿ traktowani jak wiêŸniowie, ale bardziej toleran-
cyjnie. 

By³ to jeden z lepszych okresów mego zes³ania. Niebawem jednak moja praca na ro-
li dobieg³a koñca. Jesieni¹ nie by³o ju¿ wiele do roboty, wiêc wraz z innymi towarzysza-
mi zosta³em skierowany w inne miejsce. Wci¹¿ pozostawa³em w zgrupowaniu obozów
KniaŸ-Pogost. Trafi³em do obozu Mie¿og w miejscowoœci Mierocznaja. Obok tego obo-
zu, w odleg³oœci oko³o pó³ kilometra, znajdowa³ siê obóz dla chorych psychicznie. Tam
nas skierowano. Pocz¹tkowo nie wiedzieliœmy dlaczego? Niebawem dowiedzieliœmy siê,
¿e zarz¹dzono generalne odpluskwianie. Rzeczywiœcie, by³a tych pluskiew taka masa, ¿e
ca³e œciany by³y czerwone od stale rozgniatanego robactwa. Wieczorami zaœ sufit by³
br¹zowy od pe³zaj¹cych insektów. ¯artowano, ¿e pluskwy mia³y odw³oki jak ma³e psz-
czo³y. By³y du¿e i wykarmione na naszej krwi. 

Odpluskwianie w obozach wygl¹da³o mniej wiêcej tak…W opró¿nionym baraku
uszczelniano wszystkie otwory i szczeliny. Szpary w oknach i drzwiach zaklejano paska-
mi z gazet. W kilku naczyniach zapalano siarkê i zabezpieczano ostatnie drzwi wyjœcio-
we. Siarka pali³a siê ca³¹ dobê, wydzielaj¹c truj¹cy gaz. Nastêpnego dnia otwierano
wszystkie okna i drzwi i przez kilka dni wietrzono pomieszczenie. Skutki tego zabiegu by-
³y zdumiewaj¹ce! Ca³a pod³oga – na wysokoœæ d³oni – by³a us³ana warstw¹ pluskiew. By-
³y ich miliony. Trudno by³o uwierzyæ, ¿e tyle ich mog³o byæ w szczelinach i zakamarkach.
Zbierano to martwe paskudztwo szuflami i ³opatami. Po takim zabiegu by³ spokój przez
kilka miesiêcy, ale robactwo siê póŸniej odradza³o. Do obozu chorych psychicznie skie-
rowano nas na tydzieñ, bo tyle trwa³o odpluskwianie w obozie Mie¿og. 

Mia³em okazjê zobaczyæ, jak wygl¹da radziecki obóz wariatów. Baraki w tym oœrod-
ku by³y zupe³nie inne ni¿ w normalnych obozach. Budowane by³y z bali, uk³adanych nie
poziomo, lecz ustawianych pionowo na sztorc. Pocz¹tkowo dziwiliœmy siê, dlaczego aku-
rat w taki sposób. Rych³o uœwiadomiliœmy sobie, ¿e takie ustawianie bali mia³o swój sens.
Chodzi³o o to, aby uniemo¿liwiæ chorym wdrapywanie siê do okien. Pomieszczenia by-
³y wysokie do 5 m, a okna zamontowane wysoko pod sufitem. W barakach panowa³
pó³mrok. Sto³y by³y przyœrubowane do pod³ogi, nie mo¿na ich by³o ruszyæ z miejsc. Pry-
cze te¿ by³y wykonane bardzo solidnie. ¯aden ich element nie móg³ byæ ruchomy lub
oderwany. Kiedy tam przybyliœmy, chorych œcieœniono, a nas rozlokowano w zwolnio-
nych barakach. Naczelnym lekarzem by³a niejaka Malinowska, pod której opiek¹ by³ te¿
nasz oddzia³, ale ona nas rzadko odwiedza³a. By³a to sympatyczna kobieta, prawdopo-
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dobnie te¿ wiêŸniarka. Mia³a polskie nazwisko, ale chyba nie by³a Polk¹. Rozmawia³a wy-
³¹cznie po rosyjsku. Byæ mo¿e pochodzi³a z rodziny dawnych polskich zes³añców z car-
skich czasów. Jeœli tak, to by³a ca³kowicie zrusyfikowana. Wygl¹da³o na to, ¿e by³a leka-
rzem z prawdziwego zdarzenia i to dobrym lekarzem. By³a, jak ¿artowaliœmy, g³ównym
„hersztem” w tym oœrodku i dysponowa³a pokaŸnym personelem pomocniczym. Szyb-
ko siê tu zaaklimatyzowa³em i zacz¹³em leczyæ ju¿ od dawna psuj¹ce siê zêby. Leczy³a
mnie taka dentystka, która ledwie pow¹cha³a tê profesjê, a mo¿e te¿ tylko przyuczy³a siê
do tej specjalnoœci? Mówiono, ¿e ta wiêŸniarka studiowa³a trochê medycynê, ale nie wia-
domo, czy akurat stomatologiê. Mia³em wtedy po³owê zepsutych, w mniejszym lub
wiêkszym stopniu, zêbów. W ci¹gu tygodnia, ta dentystka nie tyle wyleczy³a, ile wykru-
szy³a i wypali³a moje zepsute i uszkodzone zêby. Zostawi³a mi po³owê w³asnych zêbów.
Sta³em siê ca³kowicie szczerbaty. Mia³em k³opoty z prze¿uwaniem jedzenia, ale bóle zê-
bów mnie na razie nie nêka³y. Nie mia³em okazji dok³adniej przyjrzeæ siê ob³¹kanym, po-
niewa¿ stale przebywali w zamkniêciu. Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia przybyli do obo-
zu tzw. kupcy, tj. przedstawiciele przedsiêbiorstw, które mia³y zapotrzebowanie na si³ê
robocz¹. Zaczê³y siê badania lekarskie. Na czym one polega³y? Nale¿a³o spuœciæ spodnie
i pokazaæ poœladek. Jeœli by³o na nim trochê miêœni, to oznacza³o, ¿e badany jest zdatny
do roboty. Jeœli by³y same powleczone skór¹ koœci, to oznacza³o, ¿e delikwenta nale¿y
podkurowaæ do stanu „rabotosposobnosti”, tj. zdolnoœci do pracy.

Na „lesopowale” w obozie nr 21

„Kupi³” mnie przedsiêbiorca zajmuj¹cy siê wyrêbem lasu. By³em wtedy doœæ odkar-
miony, musia³em mieæ nieco miêœni na poœladkach, st¹d te¿ uznano, ¿e nadajê siê do ro-
bót leœnych. Niestety, musia³em opuœciæ zgrupowanie obozów KniaŸ-Pogost i przewie-
ziono mnie mniej wiêcej 80 km na po³udnie. Tam skierowano mnie do obozu, który nie
mia³ okreœlonej nazwy, a tylko numer – 21. Wiele obozów nie mia³o nazw, a tylko nu-
mery. Obozu tego za dnia wcale nie widzia³em. Wychodzi³em do pracy o porannym
zmroku, a wraca³em z lasu póŸnym wieczorem. W pobli¿u by³ drugi obóz, a w³aœciwie
podobóz obozu nr 21. Zwano go „Ko³onna”. Tam równie¿ pracowano na lesopowale,
czyli na wyrêbie lasu. Jakiœ czas przebywa³em równie¿ w tej „Ko³onnie”. 

Szybko nadesz³a póŸna jesieñ, a nastêpnie œnie¿na zima. Przyodziani w wojskowe
czapki uszatki, w busz³aty i tie³ogrejki, obuci w s³awne czunie, cz³apaliœmy do 10 km
w g³¹b lasu. Kiedy nasili³y siê œnie¿ne opady, najtrudniej by³o przedzieraæ siê przez œwie-
¿e, puszyste zaspy siêgaj¹ce do pó³tora metra. Na przodzie kolumny kroczyli najbardziej
silni i sprawni, brn¹c po pas w œniegu i torowali drogê do lasu. Za nimi szli nieco s³absi,
miêtosz¹c rozdrobnione zaspy i ubijaj¹c drogê. Na koñcu wlekli siê najs³absi, pod¹¿aj¹c
po ju¿ przetartym szlaku. Czo³ówka taranuj¹ca zwa³y œniegu co jakiœ czas siê wymienia-
³a. Chocia¿ droga do lasu zosta³a przetarta, nie oznacza³o to jednak, ¿e bez problemu
wrócimy ni¹ do obozu. Œnieg czêsto pada³, czêste by³y te¿ zawieje zwane burianami lub
purgami, wiêc nieraz w ci¹gu dnia droga zosta³a ca³kowicie zasypana. Zmêczeni ciê¿k¹
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„Nale¿a³o spuœciæ spodnie i pokazaæ poœladki. Jeœli by³o na nim trochê miêœni, to oznacza³o, ¿e badany
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prac¹, bêd¹c ju¿ u kresu si³, musieliœmy od nowa przecieraæ drogê powrotn¹ do obozu.
W lesie zaœ praca by³a nie³atwa. Nale¿a³o œci¹æ wysokie drzewo, przewa¿nie sosnê, od-
kopaæ j¹ ze œniegu, odr¹baæ ga³êzie, znieœæ je na stos i spaliæ, a bale poci¹æ na odpowied-
nie wymiary i u³o¿yæ w s¹gi. Norma pracy dla 4. osobowego zespo³u wynosi³a 3,5 m³
drewna, mierzonego przez brygadzistæ w postaci finalnej, czyli ju¿ u³o¿onego w s¹gi. Po-
dzia³ pracy w zespole by³ nastêpuj¹cy… Brygadzista wyznacza³ tzw. naparnikow, czyli po-
³¹czonych w pary drwali, którzy mieli za zadanie œci¹æ drzewo siekierami b¹dŸ je spi³o-
waæ. Przedtem nale¿a³o wykopaæ pieñ spod œniegu. Nale¿a³o œcinaæ drzewo tu¿ nad zie-
mi¹. Nie wolno by³o pozostawiaæ wysokich pni. Naparnicy œcinali wiêc drzewa, a pozo-
sta³a dwójka odr¹bywa³a ga³êzie i je pali³a, a tak¿e uk³ada³a w s¹gi wymiarowo pociête
kloce. Przed zakoñczeniem pracy ca³y zespó³ usuwa³ usterki. Pocz¹tkowo mia³em za na-
parnika mê¿czyznê. Sz³o nam jako tako. Potem jednak, kiedy do pracy w lesie skierowa-
ne zosta³y zes³anki, pracowa³em w parze z jedn¹ z kobiet. Ta kobieta mnie ostatecznie
wykoñczy³a. By³a tak ambitna i wytrzyma³a, ¿e potrafi³a spuœciæ tyle sosen, ilu nie potra-
fi³ œci¹æ ¿aden mê¿czyzna. Mêczy³em siê z ni¹ chyba tydzieñ. Tak mnie goni³a do roboty,
tak wyciska³a ze mnie wszystkie si³y, ¿e musia³em ostatecznie wycofaæ siê ze œcis³ej z ni¹
wspó³pracy. Przeszed³em do prac pomocniczych. Odkopywa³em wiêc ze œniegu zwalo-
ne drzewa, obcina³em konary, œci¹ga³em je na stos i pali³em. Przy okazji ich palenia ogrze-
wa³em siê przy ognisku i podsusza³em swe czunie. Ta praca mnie wykañcza³a, bo nie-
ustannie trzeba by³o przemieszczaæ siê w ogromnych œnie¿nych zaspach. Zacz¹³em stop-
niowo gasn¹æ jak dopalaj¹ca siê œwieca. Mia³em ju¿ tego lesopowa³u doœæ…

Niebawem mój los siê odmieni³. Nasz¹ brygadê skierowano do prac za³adunkowych.
Teraz naszym zadaniem by³ za³adunek œciêtych drzew na sanie, które traktor przewozi³
do miejsca przeznaczenia. Nie by³a to równie¿ lekka praca. Przy pomocy linek i dr¹gów
trzeba by³o zespo³owo przemieszczaæ ciê¿kie bale na sanie i mocowaæ je ³añcuchami.
Przy jednym z takich za³adunków naderwa³em miêœnie. Du¿y i ciê¿ki bal podnoszono
w³aœnie linkami na sanie, przemieszczaj¹c go z dwóch koñców jednoczeœnie. Podnosz¹-
cy z przeciwleg³ego koñca puœcili nagle linkê, drzewo uderzy³o o ziemiê, a ja zagapi³em
siê i wci¹¿ w napiêciu trzyma³em swoj¹ linkê. Nast¹pi³ gwa³towny wstrz¹s. Pod wp³ywem
gwa³townego obci¹¿enia linka wypad³a mi z r¹k. Zd¹¿y³em jeszcze odskoczyæ w bok
i unikn¹æ przygniecenia, ale coœ mi strzyknê³o w krzy¿u. Poczu³em silny ból i mia³em k³o-
poty z poruszaniem siê. Dowlok³em siê jakoœ do obozu i natychmiast uda³em siê do le-
karza. Ten mnie bada³, bada³ i nie potrafi³ okreœliæ, co mi jest, wiêc uzna³ za symulanta.

Jak sta³em siê „dochodiag¹”

Ostatecznie musiano mnie uznaæ za niezdolnego do pracy w lesie. Ka¿de gwa³towniej-
sze poruszenie siê sprawia³o mi dotkliwy ból. Mia³em nadwyrê¿ony krêgos³up. Zapew-
ne miêœnie w krzy¿u zosta³y szpetnie naci¹gniête. Pozostawiono mnie w obozie i zatrud-
niono w baraku w roli „dniewalnego”. By³a to funkcja pos³ugacza, zarezerwowana w za-
sadzie dla niepe³nosprawnych. Do moich obowi¹zków nale¿a³o: nanoszenie wiadrami
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wody do beczki, umycie pod³ogi, zanoszenie i przynoszenie wi¹zanki czuñ do suszarni,
a w nocy palenie w beczce – piecyku. Porusza³em siê z trudem, fizycznie by³em ju¿ os³a-
biony i wyg³odzony. Dokucza³a mi i dodatkowo wykañcza³a bezsennoœæ, poniewa¿
w dzieñ nie nad¹¿a³em z wywi¹zywaniem siê ze swych obowi¹zków, a w nocy musia³em
zrywaæ siê z legowiska, aby podrzucaæ drewna do piecyka. Nie mog³em zmieœciæ siê
w czasie, wiêc niektóre prace wykonywa³em „na odtr¹bionego”. Na przyk³ad mycie
pod³ogi baraku wygl¹da³o tak, ¿e nanosi³em trochê œniegu, rozmaza³em go szmat¹ na ki-
ju i to siê nazywa³o umycie. Stopniowo ust¹pi³y dolegliwoœci w krêgos³upie i znów skie-
rowano mnie do lasu. Na lesopowale wykoñczy³em siê ostatecznie. 

By³ ju¿ marzec 1946 roku. Pocz¹tkowo wyprowadzano mnie z lasu pod rêce, póŸniej
ju¿ nie mog³em wyjœæ samodzielnie z obozu. W tych okolicznoœciach sta³em siê ca³kowi-
cie niezdolny do pracy i przeniesiono mnie do innego obozu. Tam tak os³ab³em, ¿e nie
mog³em zejœæ z nar. Dosta³em obustronnego zapalenia op³ucnej. Dosz³o do tego, ¿e wa-
¿y³em 39 kg. By³em tak chudy, ¿e sk³ada³em siê tylko ze skóry i koœci. Gdy wychodzi³em
z baraku i wia³ wiatr, miota³ mn¹ jak suchym liœciem. Jeœli mia³em przekroczyæ le¿¹ce
drzewo, nie mog³em ju¿ podnieœæ nogi, musia³em przeszkodê omin¹æ. Kiedy szed³em, to
tak mi skrzypia³o w kolanach, ¿e wszyscy siê ogl¹dali. Takich jak ja w ¿argonie obozo-
wym nazywano „dochodiag¹”, co oznacza³o osobnika dobiegaj¹cego kresu swych si³ ¿y-
ciowych, czyli ¿ywego jeszcze trupa. Niektórzy nazywali mnie „fitilem”, co oznacza³o
knot dopalaj¹cej siê œwiecy. 

By³em przekonany, ¿e zbli¿a siê kres mego ¿ywota. By³o to jak sobie przypomnia³em
na podko³onnie nr 21a, odleg³ej od obozu o 3-4 km. Wreszcie zebrano takich jak ja, 10
– 15 osób („dochodiagów”) i umieszczono w punkcie sanitarnym, czymœ w rodzaju am-
bulatorium. Nie by³o tam lekarza z prawdziwego zdarzenia, a taki zwyk³y obozowy zna-
chor. Leczy³ nas prymitywnie, tak jak potrafi³. Mój ¿o³¹dek nie trawi³ czarnego chleba,
wiêc przepisa³ mi bia³y chleb. Nic mi nie smakowa³o. Wszystko by³o nieprzyjemne
w smaku, jakieœ s³odkawe. Co mi tam jeszcze dawano? Jak¹œ rybê, chyba œledzia. Tê s³o-
n¹ rybê mog³em jeœæ i jad³em j¹ ze smakiem. 

W wyniku ca³kowitego wyczerpania psychicznego i fizycznego, pracy ponad si³y, nie-
do¿ywienia, przemarzniêcia, chorób p³ucnych, uszkodzonego krêgos³upa oraz wagi
39 kg, zosta³em skierowany do szpitala obozowego w miejscowoœci Sie¿an, gdzie prze-
bywa³em na leczeniu oko³o 2,5 miesi¹ca. Mój czêœciowy powrót do zdrowia zawdziê-
czam jedynie ofiarnej opiece lekarza, z pochodzenia £otysza – wiêŸnia politycznego. Po
wyjœciu ze szpitala, jako jeszcze niepe³nosprawny, zosta³em skierowany do l¿ejszej robo-
ty, do obozowego maj¹tku rolnego „Siezam „, a nastêpnie do solwyczegockiego budow-
lanego obozu pracy niedaleko miasta Kot³as. 

Po 22 miesi¹cach pobytu w obozach karnych, ze wzglêdu na z³y stan zdrowia, niero-
kuj¹cy poprawy, a tak¿e w wyniku starañ moich rodziców mieszkaj¹cych ju¿ w Polsce,
zosta³em 20 paŸdziernika 1946 roku zwolniony, a karê 5 lat pozbawienia wolnoœci za-
mieniono mi na 5 lat przymusowego zes³ania. Przebywaj¹c akurat na wyrêbie lasu, na
oddziale 21, zosta³em wezwany na stra¿nicê, gdzie odczytano mi wyrok, który mówi³,
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¿e w dniu 20 paŸdziernika 1945 roku w trybie szczególnym zosta³em skazany z art. 58-
3a na 5 lat pozbawienia wolnoœci, z odbyciem kary w obozach karnych o zaostrzonym
rygorze. Wyrok ten musia³em potwierdziæ podpisem. Nie mog³em siê nawet za bardzo
cieszyæ. 

Z obozu wyszed³em w bardzo op³akanym stanie. Wygl¹da³em jak ¿ebrak, wynêdz-
nia³y, brudny, w starej zniszczonej odzie¿y, tj. obozowych ³achmanach, bez œrodków do
¿ycia, kartek ¿ywnoœciowych, pieniêdzy i dachu nad g³ow¹. Dla odbycia kary zes³ania
przewieziono mnie do posio³ka ¯eleznodoro¿nyj Komi ASRR, Siedziby G³ównego Za-
rz¹du Obozów, gdzie po za³atwieniu niezbêdnych formalnoœci zosta³em przekazany pod
nadzór ¿eleznodoro¿nego oddzia³u rejonowego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych.
Na czas bezpiecznego pobytu na zes³aniu w Komi ASRR otrzyma³em specjalne zaœwiad-
czenie, które by³o zamiennikiem paszportu. Pierwsze dni pobytu na zes³aniu by³y dla
mnie koszmarne. Nie wiedzia³em co mam robiæ. By³em bez pracy, pieniêdzy i kartek
¿ywnoœciowych, a do tego w razie niepodjêcia pracy w ci¹gu tygodnia, grozi³o mi odtran-
sportowanie do robót leœnych, czyli na wykoñczenie. Zdany by³em na litoœæ ludzk¹, cho-
dzi³em w poni¿eniu od domu do domu prosz¹c o jedzenie. W zamian oferowa³em swe
us³ugi w postaci odœnie¿ania czy te¿ r¹bania drewna. Wa³êsaj¹c siê bezczynnie po rynku

„Na czas  pobytu na zes³aniu w Komi ASRR (Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej)
otrzyma³em specjalne zaœwiadczenie, które by³o zamiennikiem paszportu“



spotka³em przypadkowo ¿yczliw¹ osobê – Polkê z Miñska, Helenê Szumsk¹, której m¹¿
znajdowa³ siê w podobnej do mojej sytuacji. Zaoferowa³a mi pomoc. Dziêki niej otrzy-
ma³em pracê na Peczorskiej Kolei, na czwartym odcinku ³¹cznoœci i sygnalizacji. Praco-
wa³em jako robotnik niewykwalifikowany, co ju¿ rozwi¹za³o moj¹ ciê¿k¹ sytuacjê.
Z chwil¹ podjêcia pracy otrzyma³em odzie¿ ochronn¹ ³¹cznie z obuwiem, kartki ¿ywno-
œciowe, zaliczkê i zakwaterowanie w hotelu robotniczym. Wynagrodzenie, które otrzy-
mywa³em, wystarcza³o na skromne prze¿ycie miesi¹ca. Wreszcie zacz¹³em jako tako
¿yæ po ludzku. 

W po³owie sierpnia 1948 roku, z przyczyn mi niewiadomych, jako zes³aniec zosta³em
przesiedlony przez Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego do pó³nocnego Kazachsta-
nu, gdzie pracowa³em jako elektromonter w maj¹tku rolnym Uzuñ-Kul, w rejonie Bu³a-
jewo, w obwodzie pietropaw³owskim. Bêd¹c w Kazachstanie pozostawa³em pod nadzo-
rem MBP i dwa razy w miesi¹cu by³em kontrolowany. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê koñ-
cem zes³ania, zawczasu nawi¹za³em kontakt z Ambasad¹ Polsk¹ w Moskwie, maj¹c na-
dziejê, ¿e oka¿e mi pomoc w za³atwieniu wyjazdu do Polski, ale siê zawiod³em. Z zes³a-
nia zosta³em zwolniony dok³adnie 29 grudnia 1949 roku, otrzymawszy zaœwiadczenie
MBP Oddzia³u Rejonowego w Bu³ajewie obwodu pó³nocno-kazachskiego, ¿e w 1944
roku, w trybie szczególnym by³em s¹dzony z artyku³u 58-3a KK RSFRR i skazany na 5.
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Zaœwiadczenie  Ministerstwa Bezpieczeñstwa Pañstwowego -  Oddzia³u Rejonowego w Bu³ajewie obwo-
du pó³nocno-kazachskiego z 29 grudnia 1949 roku o zwolnieniu z zes³ania



letnie zes³anie, bez podania, ¿e z pierwszego wyroku zosta³em skazany na karê 5 lat po-
zbawienia wolnoœci z odbyciem jej w obozach pracy. 

Po za³atwieniu formalnoœci zwi¹zanych z odejœciem z pracy i paszportu, nie trac¹c cza-
su, mimo zimy, uda³em siê w drogê do Pru¿any, miejsca mego aresztowania. Do Pru¿a-
ny dotar³em w lutym 1950 roku i – a¿ do wyjazdu do Polski -pracowa³em w Miêdzyre-
jonowym Urzêdzie Inwentaryzacyjnym jako technik inwentaryzator. Zamieszka³em
u pañstwa Grochów, znajomych rodziców, którzy nie ewakuowali siê do Polski, bo nie
chcieli opuœciæ w³asnego domu. PóŸniej tego ¿a³owali, bo córka i syn wyjechali do Polski.
Repatriacja by³a ju¿ wstrzymana, musia³em wiêc indywidualnie staraæ siê u w³adz radziec-
kich o wizê do Polski. Trwa³o to ca³y rok. 

Do Polski przyjecha³em 8 maja 1951 roku i zamieszka³em u rodziców w Nowym To-
myœlu. Mia³em radzieckie obywatelstwo, wiêc co roku musia³em przed³u¿aæ wizê w Kon-
sulacie Radzieckim w Szczecinie. Obywatelstwo polskie otrzyma³em dopiero w 1957 ro-
ku. Po powrocie do Polski – pod opiek¹ doktora Kazimierza Ho³ogi – rozpocz¹³em in-
tensywne leczenie nadszarpniêtego zdrowia. 

Od paŸdziernika 1951 roku do koñca 1981 roku, przez 30 lat, pracowa³em w Re-
montowo-Budowlanej Spó³dzielni Pracy w Nowym Tomyœlu w charakterze pracownika
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Wewnêtrznych ZSRR z artyku³u 58-3 Kodeksu Karnego na 5 lat zes³nia



umys³owego. W 1965 roku zawar³em zwi¹zek ma³¿eñski z Alicj¹ Bilewsk¹. Mam jedne-
go syna Jacka i dwóch wnuków Bart³omieja i Antoniego. W czasie pracy nie nale¿a³em
do ¿adnych partii politycznych, by³em przeciwny wszystkiemu, co komunistyczne. W la-
tach wielkich przemian by³em wspó³organizatorem Zwi¹zku Zawodowego „Solidar-
noœæ”, w którym dzia³a³em do przejœcia na emeryturê. 

Na przyœpieszon¹ emeryturê przeszed³em w styczniu 1982 roku. Bêd¹c na emerytu-
rze nigdzie dodatkowo nie pracowa³em, nie pozwala³o mi na to zdrowie, zacz¹³em czê-
sto i ciê¿ko chorowaæ. Wst¹pi³em do nowopowsta³ego Zwi¹zku Sybiraków i przez 6 lat
by³em prezesem Ko³a w Nowym Tomyœlu. Od 1991 roku posiadam uprawnienia kom-
batanckie, jestem równie¿ inwalid¹ wojennym, odznaczonym Krzy¿em WiêŸnia Poli-
tycznego.

P. S. Stanis³aw Smolski zmar³ 9 czerwca 2010 r. i zosta³ pochowany na cmentarzu
w Nowym Tomyœlu w grobie rodzinnym, w którym spoczywaj¹ jego rodzice i obie sio-
stry.
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Z wizyt¹ w Pru¿anie - 1993 r. Stanis³aw Smolski pierwszy z lewej



Aleksandra Tabaczyñska

Przywo³ane z niepamiêci 
– cmentarze ewangelickie na terenie gminy Nowy Tomyœl

Nietrudno spotkaæ w naszej OjczyŸnie prawdziwych patriotów. Mo¿na pokusiæ siê
o tezê, ¿e najczêœciej s¹ to ludzie g³êboko zakorzenieni w wierze, w³asnych spo³eczno-
œciach i tradycji regionu. To „ludzie pejza¿u”, troszcz¹cy siê o zabytki, przyrodê, miejsca
pamiêci, cmentarze, znaj¹cy lokaln¹ historiê i najdrobniejsze szczegó³y regionalnej topo-
grafii – od punktu ujêcia wody po detale architektoniczne budynków. Œwiadomoœæ, ¿e
istnieje grupa pasjonatów, którym zale¿y na polskiej racji stanu jest niezwykle krzepi¹ca.
Nie mo¿na te¿ zapominaæ, ¿e sprzymierzeñcem w zachowaniu naszej to¿samoœci naro-
dowej jest sama natura. Dziêki charakterystycznej przyrodzie pamiêæ polskiego krajo-
brazu, od zawsze goœci³a w sercach Polaków ¿yj¹cych w kraju i na obczyŸnie.

Dla wielu wspó³czesnych mieszkañców naszego kraju pejza¿ jest jedynie mi³ym, koj¹-
cym oczy, obrazkiem. Niewielu uœwiadamia sobie, ¿e jest jednak przede wszystkim spój-
na struktura poznawcza, w której zapisane s¹ ludzkie historie, definiuj¹ce dobro i z³o,
szczêœcie i grozê istnienia wielu pokoleñ naszych przodków. Przez wieki wspólne do-
œwiadczenie tego uniwersum sprawi³o, ¿e w polskich miasteczkach pokojowo ¿yli obok
siebie przedstawiciele ró¿nych nacji i wyznañ. Ich s¹siedzk¹ dba³oœæ o najbli¿sz¹ okolicê
Józef Mackiewicz – polski pisarz i publicysta – nazywa³ „patriotyzmem pejza¿u”. 

Dziœ warto nieco rozszerzyæ zakres tego pojêcia. W czasach, gdy media kreuj¹ wirtu-
alny wizerunek œwiata, prowincjonalne ¿ycie pozostaj¹ce w zgodzie z natur¹ sta³o siê zbio-
rowym doœwiadczeniem polskoœci. Lokalny patriotyzm urós³ bowiem do narodowego
wymiaru. Dziêki tym w³aœnie wartoœciom niedostrzegane lub zapomniane piêkno nowo-
tomyskiego krajobrazu, w ostatnich czterech latach zosta³o wzbogacone o nowe elemen-
ty. Na terenie gminy Nowy Tomyœl uporz¹dkowano i przywrócono zbiorowej pamiêci –
usytuowane zazwyczaj w pobliskich wsiom lasach – miejsca pochówku olêderskich osad-
ników i ich potomków, ¿yj¹cych na tych terenach przez dwa i pó³ wieku, a¿ do 1945 r.

Wydobyte z zapomnianego pejza¿u 

– Cmentarz to miejsce szczególne, przedsionek do wiecznoœci, gdzie cia³a œpi¹, a du-
sze czuwaj¹ – s³owa te 27 wrzeœnia 2012 r. w Borui Nowej wypowiedzia³ Zygmunt Du-
da, historyk – regionalista, prekursor dzie³a uwiecznienia zapomnianych nekropolii na
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naszym terenie. Tego dnia odby³a siê ostatnia z czterech uroczystoœci poœwiêcenia krzy-
¿y na dawnych cmentarzach ewangelickich. Ceremonia ta zamknê³a, trwaj¹c¹ od 2009
roku, akcjê upamiêtniania ewangelickich miejsc pochówku na terenie gminy Nowy To-
myœl. Pomys³odawc¹ i inicjatorem tego przedsiêwziêcia oraz tym, który ca³ym sercem,
z ogromn¹ determinacj¹ d¹¿y³ do jego sfinalizowania by³ Przemys³aw Mierzejewski – re-
gionalista z zami³owania. 

W 2009 roku podjêto pierwsze dzia³ania polegaj¹ce na sprz¹taniu zaniedbanych
cmentarnych terenów, wycince rosn¹cych tam krzewów oraz ich ogrodzeniu. Wymow-
nym znakiem oddania czci – spoczywaj¹cym na zapomnianych cmentarzach – zmar³ym
by³o ustawienie i poœwiêcenie metalowych krzy¿y. Pod ka¿dym z nich umieszczona za-
sta³a tablica z napisem „B³ogos³awieni s¹ odt¹d umarli, którzy w Panu umieraj¹” (Obj.
14.13), nazw¹ miejscowoœci, w której znajduje siê cmentarz oraz dat¹ poœwiêcenia no-
wego krzy¿a.

Co roku na jednym z piêtnastu, uporz¹dkowanych w ci¹gu ostatnich czterech lat
miejsc pochówku, oprócz poœwiêcenia krzy¿a, odbywa³a siê wspólna modlitwa. W eku-
menicznym nabo¿eñstwie brali udzia³ duchowni ewangeliccy i katoliccy, przedstawiciele
w³adz na czele z burmistrzem Henrykiem Helwingiem oraz mieszkañcy wsi. Za dusze
dawnych mieszkañców ziemi nowotomyskiej modlili siê: gospodarze miejsca w osobach
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Ostatnia z czterech uroczystoœci poœwiêcenia krzy¿y na dawnych cmentarzach ewangelickich - Boruja
Nowa, 27 wrzeœnia 2012 r. Od lewej: Tomasz Wlek³y - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowym

Tomyœlu, radna Barbara Jandy, Henryk Helwing - Burmistrz Nowego Tomyœla



ksiê¿y proboszczów, dziekan lwówecki ks. kan. Ekspedyt B³aszczyk, ksiê¿a z ca³ego de-
kanatu oraz wikariusze z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Poznania Tadeusz Raszyk
i Wojciech P³oszek. 

Cmentarze ewangelickie nie tylko piêknie wkomponowa³y siê w krajobraz gminy, ale
przede wszystkim stanowi¹ Ÿród³o historyczne do badañ nad wielokulturowym spo³e-
czeñstwem tamtego czasu. Charakterystycznym elementem tych nekropolii by³y i s¹
drzewa. Cmentarze lokalizowano zazwyczaj na skraju lasu, bo szum drzew i œpiew pta-
ków zawsze harmonizowa³ z miejscem pochówku. W ka¿dej dawnej osadzie olêderskiej
znajdowa³ siê cmentarz, dlatego jest ich dziœ w powiecie nowotomyskim a¿ 120. Na cha-
rakter ewangelickich miejsc pochówku wp³yw mia³y liczne przepisy warunkuj¹ce ich lo-
kalizacje. Konsekrowany cmentarz – jako miejsce poœwiêcone – by³ chroniony p³otem,
a brama dzieli³a dwa œwiaty: œwiat ¿ywych i œwiat umar³ych. 

Potomkowie nowotomyskich Olêdrów ¿yli tutaj do 1945 roku. Po zakoñczeniu II
wojny œwiatowej opuœcili te tereny. Ewangelickie cmentarze odesz³y w zapomnienie, a do
ich zniszczenia przyczyni³o siê wiele czynników, równie¿ czas. Dziœ miejsca te na nowo
wpisa³y siê w nowotomyski pejza¿.

Pamiêæ i czasy

Historia naszego regionu nierozerwalnie zwi¹zana jest z niemieckimi osadnikami,
g³ównie ewangelikami. Mieszkali tutaj przez 250 lat. To oni ukszta³towali nasz krajobraz,
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to dla nich zosta³ wybudowany koœció³ na placu Chopina i to dla nich powsta³o, za³o¿o-
ne wokó³ tego koœcio³a, nasze miasto. Ufundowa³ ten koœció³ i pierwsze domy polski
szlachcic, katolik Feliks Szo³drski dla swoich – jak to siê wtedy nazywa³o „dysydenckich
kolonistów” – w 2009 roku zapisa³ na swojej stronie internetowej Przemys³aw Mierze-
jewski. Wpis ten zaœwiadcza, zarówno o bogactwie kulturowym Polski, jak i potêdze jej
ducha. Staliœmy siê ziemi¹ obiecan¹ dla ludów z ca³ej Europy. Wszêdzie têpieni, u nas
mieli autonomiê, swoje uczelnie, w³asny samorz¹d, koœció³, cmentarz. Innowiercy nie
p³onêli w naszym kraju na stosach, tylko pospo³u z katolikami piastowali najwy¿sze urzê-
dy. Wszyscy pamiêtamy karty historii, kiedy to Rzeczpospolita by³a dobrowoln¹ uni¹
dwojga narodów, z demokracj¹, o jakiej na naszym kontynencie od czasów staro¿ytnej
rzymskiej republiki trudno by³o marzyæ. 

Ka¿dy, kto prze¿y³ okres PRL-u, by³ kszta³towany przez komunistyczn¹ szko³ê i ura-
biany przez ówczesne „œrodki musowego przykazu”, wie, jak du¿y wysi³ek w³o¿ono, by
wymazaæ pamiêæ o wielu wydarzeniach historycznych, które na przestrzeni wieków mia-
³y miejsce w naszej OjczyŸnie. Z dziejów Polski znikn¹æ mia³o m. in. chrzeœcijañstwo, któ-
re sprowadzano do etnograficznego ornamentu, czy regionalnej osobliwoœci. Przedsta-
wiano wiêc chrzest Polski jako wy³¹cznie akt politycznej kalkulacji Mieszka I, a „Boguro-
dzica” pod Grunwaldem wystêpowa³a g³ównie jako przeciwstawienie dla germañskiego
„Gott mit uns”. 

Dzie³o przywrócenia zapomnianych cmentarzy ewangelickich w gminie Nowy Tomyœl
to nie tylko rzeczywisty przejaw d¹¿enia do ochrony zabytków, ale i ewenement w skali
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powiatu, a mo¿na zaryzykowaæ
stwierdzenie, ¿e i w Wielkopolsce.
To tak¿e dowód na to, ¿e wartoœci
chrzeœcijañskie, poszanowanie wy-
znawców innej religii, przedstawicieli
innej narodowoœci i innej tradycji
przetrwa³y a¿ do dziœ. W dziele tym
brali przecie¿ udzia³, oprócz regiona-
listów i w³adz miasta, równie¿ obecni
mieszkañcy poolêderskich terenów.
Warto te¿ dodaæ, ¿e ca³¹ czteroletni¹
akcjê, w trakcie trwania której upo-
rz¹dkowano w sumie 15 – znajduj¹-
cych siê w ró¿nych wioskach -cmen-
tarzy, w ca³oœci sfinansowa³y w³adze
gminy, bez wsparcia œrodkami z ze-
wn¹trz. Po ka¿dej uroczystoœci odby-
wa³o siê te¿ spotkanie, przygotowa-
ne przez so³tysów wsi, w których na
ewangelickich nekropoliach stanê³y poœwiêcone krzy¿e. Mimo ¿e miejsca pochówku olê-
derskich osadników mog³y byæ postrzegane jako niechciana karta historii – kojarzona z za-
borami, germanizacj¹ i okrucieñstwem II wojny œwiatowej – nie zosta³y skazane na zlikwi-
dowanie. S¹ œladem dni, które minê³y, ilustracj¹ naszych narodowych dziejów. 

Z pamiêci¹ Polaków jeszcze nikt nie wygra³. Nie uda³o siê to ani zaborcom, ani twór-
cy III Rzeszy, ani komunistom. Nie pomaga³y zakazy i kary, szyderstwo i groŸba. Nie
przeszkadza³ brak paszportu, telefonu czy portali spo³ecznoœciowych. Pamiêæ, choæby
poszarpana i lekcewa¿ona, zawsze powraca³a – napisami na murach, krzy¿ami uk³ada-
nymi z kwiatów. Powraca³a w ulotce, transparencie, piosence, w opowieœci dziadków
o bolesnej godzinie. Towarzyszy te¿ cichej modlitwie i zadumie nad tymi, którzy tworzy-
li to, o czym powinniœmy dziœ pamiêtaæ.

Post scriptum

Serdecznie dziêkujê Zygmuntowi Dudzie za wsparcie i okazan¹ ¿yczliwoœæ oraz udo-
stêpnienie licznych publikacji jego autorstwa, dotycz¹cych historii regionu; Ewelinie Szo-
fer-Pajchrowskiej za informacje i udostêpnione zdjêcia. Artyku³y tematycznie zwi¹zane
z t¹ akcj¹ i histori¹ osadnictwa olêderskiego znaleŸæ mo¿na w archiwalnych nrach „Prze-
gl¹du Nowotomyskiego” oraz na stronie internetowej Przemys³awa Mierzejewskiego
(http://www. oledrynowotomyskie. e7. pl).

Fot. :Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu 
oraz Aleksandra Tabaczyñska
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Tomasz Siwiñski

Borusja - jedyny taki klub w Polsce

Wœród tysiêcy istniej¹cych w Polsce klubów pi³karskich, które wystêpuj¹ w oficjalnych
rozgrywkach prowadzonych przez okrêgowe zwi¹zki pi³ki no¿nej, tylko jeden nosi na-
zwê „Borusja”. Klub ten ma swoj¹ siedzibê na terenie gminy Nowy Tomyœl. „Borusja”
Boruja Koœcielna, bo o tym klubie mowa, w 2014 roku bêdzie obchodzi³a 45. lecie swe-
go istnienia.

Zorganizowany sport istnia³ w Borui Koœcielnej na d³ugo przed powstaniem „Borusji”,
a dzia³o siê to ju¿ przed II wojn¹ œwiatow¹. W 1931 roku powsta³o w Borui Koœcielnej
gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”. Owo towarzystwo organizowa³o dla
mieszkañców wsi zabawy i festyny po³¹czone z pokazami gimnastycznymi, w których
brali udzia³ cz³onkowie „Soko³a” wywodz¹cy siê z Borui Koœcielnej i okolicznych miej-
scowoœci. Wœród najbardziej aktywnych dzia³aczy gniazda sokolego w latach 1931-1939
nale¿y wymieniæ Marcina Baranowskiego, Piotra Baudasa, Stefana Gaw³a, Stanis³awa Sto-
lasia oraz Boles³awa Str¹ka.

Mieszkañcy Borui Koœcielnej reprezentowali swoj¹ wieœ podczas odbywaj¹cych siê
w Nowym Tomyœlu dorocznych Dni Sportu, bior¹c udzia³ w zawodach indywidualnych.
By³y to g³ównie, bardzo popularne wówczas, biegi masowe. Kurkowe Bractwa Strzelec-
kie w Borui Koœcielnej i Borui Starej systematycznie organizowa³y zawody strzeleckie m.
in. w formie turniejów ¿niwnych. Sport uprawiany by³ tak¿e obowi¹zkowo podczas za-
jêæ wychowania fizycznego w szkole. Nie by³o jednak w Borui, ani przed 1939 rokiem,
ani po roku 1945 ¿adnego klubu, czy nawet zorganizowanego zespo³u uprawiaj¹cego
sporty dru¿ynowe.

Pod koniec lat 60. XX wieku na boisku szkolnym, które mieœci³o siê w centrum Borui
Koœcielnej, spotyka³y siê „dzikie” dru¿yny z Borui Koœcielnej i Borui Nowej. Dzia³o siê to
w miejscu, w którym obecnie znajduje siê Wiejski Dom Kultury. W 1969 roku zawod-
nicy tych dwóch dru¿yn, maj¹c na uwadze fakt, ¿e w tym okresie niemal w ka¿dej wsi ist-
nia³ Ludowy Zespó³ Sportowy, postanowili za³o¿yæ w³asn¹ dru¿ynê. Pomys³ za³o¿enia
zespo³u wyszed³ od Mieczys³awa Poniedzia³ka i Henryka Urbanowicza, jednak za jego
realizacjê zabrali siê przede wszystkim bracia Ireneusz, Lech i Zdzis³aw Worsowie, W³a-
dys³aw Cisak oraz Boles³aw Bo³o¿ko, wspierani przez Józefa Cisaka, Kazimierza Cisaka,
Ryszarda Frejkura, Ryszarda Pozdrowicza oraz Wies³awa Wiœniewskiego. Stopniowo
do zespo³u zaczêli dochodziæ kolejni zawodnicy: Leszek Brambor, Zbigniew Brambor,
Janusz Doliwa, Ryszard Fujak, Zenon Fujak, Ryszard Gawe³, Bogdan Kania, Czes³aw Ko-
siñski, Kazimierz Kosiñski, Grzegorz Koza, Czes³aw Maciuszonek, Jan Parniewicz, Ry-
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szard Pasieczny, Stanis³aw P³udo, Tadeusz Ska³ecki, Kazimierz Skotarczyk, Zygfryd Sze-
l¹g, Kazimierz Szylko i Zbigniew Wójcik.

Etymologia nazwy zespo³u nie jest trudna do ustalenia. Za³o¿yciele zespo³u uznali, ¿e
skoro w Niemczech istniej¹ kluby o nazwie „Borussia”, to i w Polsce mo¿e byæ „Boru-
sja”, tym bardziej, ¿e nazwa wyraŸnie nawi¹zywa³a równie¿ do nazw wsi, z których po-
chodzi³a wiêkszoœæ pi³karzy, tj. do nazw Boruja Koœcielna i Boruja Nowa. 

W 1969 roku „Borusja” Boruja Koœcielna zosta³a zarejestrowana w Powiatowym
Zrzeszeniu Zespo³ów Ludowych i od tej pory pe³na nazwa klubu brzmia³a Ludowy Ze-
spó³ Sportowy „Borusja” Boruja Koœcielna. Z ramienia klubu osob¹ wyznaczon¹ do
wspó³pracy z Zrzeszeniem LZS by³ Zdzis³aw Worsa, pe³ni¹cy w póŸniejszym okresie na-
wet funkcjê wiceprzewodnicz¹cego tej organizacji w Nowym Tomyœlu.

Dru¿yna nie mia³a trenera, choæ przez jakiœ czas próbowano tê funkcjê powierzyæ Ro-
manowi Pieniê¿nemu, mieszkañcowi Borui Koœcielnej, maj¹cemu za sob¹ bogate do-
œwiadczenie pi³karskie i wystêpy w III. ligowej „Polonii” Nowy Tomyœl. Ostatecznie od-
st¹piono jednak od tego zamiaru.

LZS „Borusja” od pocz¹tku istnienia mia³ swoj¹ siedzibê w Borui Koœcielnej, ale me-
cze rozgrywa³ w Borui Nowej. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e w Borui Koœcielnej nie by³o od-
powiedniego terenu na budowê boiska. Co istotne, miêdzy zawodnikami i mieszkañca-
mi obu wsi nie by³o ¿adnych animozji zwi¹zanych z t¹ sytuacj¹, „Borusja” by³a ich wspól-
nym dobrem. Dru¿ynê uzupe³niali w owych latach zawodnicy z Komorówka i Jab³onnej. 

Dru¿yna gra³a wiêc na znajduj¹cym siê w Borui Nowej stadionie, który przynale¿a³ do
znajduj¹cej siê tu¿ obok boiska szko³y. Pocz¹tkowo boisko nie mia³o wymiarów wyma-
ganych podczas rozgrywania meczów pi³ki no¿nej. Dostosowane by³o do ówczesnych
standardów boiska szkolnego. W zwi¹zku z udostêpnieniem boiska „Borusji”, obiekt
poddany zosta³ generalnej przebudowie. Zlikwidowano prowizoryczn¹ bie¿niê, dziêki
czemu mo¿na by³o powiêkszyæ obszar boiska, zamontowano te¿ rzadko spotykane
wówczas metalowe bramki. Pomimo i¿ w³aœcicielem boiska w Borui Nowej nadal by³a
szko³a, to jednak opiekê nad nim przejêli zawodnicy klubu. Dbali o murawê, malowali
wapnem linie itp. Osob¹, która najczêœciej zajmowa³a siê pielêgnacj¹ boiska by³ Lech
Worsa. Klub nie mia³ te¿ swoich szatni. W okresie gdy dyrektorem szko³y w Borui No-
wej by³ p. Adamski, zawodnicy korzystali z pomieszczeñ szkolnych. W momencie, gdy
nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrektora, zawodnicy przez pewien czas jako szatniê
traktowali pobliskie drzewa, by nastêpnie przenieœæ siê do znajduj¹cego siê po drugiej
stronie szosy opuszczonego sklepu i zaadaptowaæ go na szatniê. Budynek ten s³u¿y³ ze-
spo³owi a¿ do momentu jego zawalenia siê, które by³o skutkiem gwa³townej burzy.
W miêdzyczasie czêœæ boiska zosta³a rozdysponowana pomiêdzy nauczycieli, którzy
urz¹dzili w tym miejscu swoje ogródki dzia³kowe. W ten sposób rozmiar i ukszta³towa-
nie tego obiektu sportowego zosta³o w znacznej mierze zmienione.

„Borusja” dysponowa³a niewielkim bud¿etem. Sta³e dotacje pochodzi³y z Urzêdu
Miasta i Gminy w Nowym Tomyœlu oraz Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów Sportowych,
drobne dotacje z Banku Spó³dzielczego i Spó³dzielni Mleczarskiej. Aby siê utrzymaæ, klub
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systematycznie organizowa³ w sali wiejskiej w Borui Koœcielnej zabawy, z których do-
chód przeznaczony by³ na zapewnienie podstawowych potrzeb i funkcjonowanie dru¿y-
ny. Dziêki pozyskanym œrodkom dru¿yna mog³a pokrywaæ wszelkie zobowi¹zania. Bo-
rusja, jako jedyna w swojej klasie, posiada³a komplet strojów, który zakupiony zosta³ a¿
w Berlinie. Stroje sportowe pozwoli³y ³atwiej identyfikowaæ graczy „Borusji”, tym bar-
dziej, ¿e posiada³y rêcznie wymalowane na koszulkach numery. 

W pocz¹tkowym okresie istnienia dru¿yna wystêpowa³a jedynie w meczach towarzy-
skich. W sezonie pi³karskim 1970/71 LZS „Borusja” zg³oszona zosta³a do rozgrywek
klasy „W” – ligi wiejskiej, organizowanej przez powiatowe Zrzeszenia LZS, graj¹cej
o puchar przechodni Powiatowego Komitetu ZSL w Nowym Tomyœlu. W 1972 roku
„Borusja” zajê³a pierwsze miejsce w grupie I klasy „W”. Sukces ten zmotywowa³ dru¿y-
nê do zg³oszenia zespo³u do rozgrywek prowadzonych przez Poznañski Okrêgowy
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej.

W sezonie 1972/73, po raz pierwszy w historii, dru¿yna z Borui Koœcielnej zosta³a
zg³oszona do rozgrywek klasy „C” prowadzonych przez POZPN. W oficjalnych doku-
mentach POZPN klub funkcjonowa³ bez nazwy „Borusja”, jedynie jako LZS Boruja Ko-
œcielna. Zespó³ z Borui Koœcielnej trafi³ do grupy II, w której wystêpowa³y równie¿ „Po-
lonia” II Nowy Tomyœl, LZS Jaromierz oraz „Obra” Zb¹szyñ i w³aœnie klub ze Zb¹szy-
nia wygra³ grupê, uzyskuj¹c promocjê do wy¿szej klasy rozgrywek.
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„Borusja” Boruja Koœcielna w pierwszych latach swojego istnienia. Stoj¹ od lewej: Wies³aw Wiœniewski,
Ireneusz Worsa, Jan Parniewicz, Zdzis³aw Worsa, Henryk Urbanowicz, Ryszard Pasieczny. Klêcz¹ od

lewej: Kazimierz Cisak, Grzegorz Koza, Lech Worsa, Mieczys³aw Poniedzia³ek, Zenon Fujak. 
Fot.: archiwum Lecha Worsy



Sezon 1973/74 by³ ju¿ bardziej udany. Dru¿yna z Borui Koœcielnej w swojej grupie
klasy „C” wygra³a konkurencjê z dru¿ynami „Orkan” Chobienice, LZS Rostarzewo,
LZS Ruchocice, LZS Tuchorza, „Polonia” II Nowy Tomyœl i „Sokó³” Rakoniewice. Pi³ka-
rze z Borui Koœcielnej wywalczyli pierwsz¹ w historii promocjê do wy¿szej ligi, w tym
przypadku do klasy „B”. Po zakoñczeniu sezonu Poznañski Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej przeprowadzi³ reformê rozgrywek ligowych, na której LZS Boruja Koœcielna
skorzysta³, zosta³ bowiem przydzielony do grupy II rozgrywek o mistrzostwo powiato-
wej klasy „A”. By³ to pierwszy, historyczny awans „Borusji” do tej klasy rozgrywek. By-
³o to równoczeœnie szczytowe osi¹gniêcie „Borusji” w latach siedemdziesi¹tych, choæ
w okresie tym zespó³ równie¿ z bardzo dobrej strony zaprezentowa³ siê podczas roz-
grywek o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim, m. in. w konfrontacji z „Poloni¹” No-
wy Tomyœl i „Koron¹” Bukowiec. Pi³karze brali te¿ udzia³ w tradycyjnych turniejach jar-
markowych. Przez pewien okres istnia³a równie¿ druga dru¿yna „Borusji” bior¹ca udzia³
w rozgrywkach Zrzeszenia LZS.

W sezonie 1978/79 „Borusja” gra³a jeszcze w klasie „C”. Wtedy te¿ zawodnicy,
którzy przez lata tworzyli tê dru¿ynê, zaczêli j¹ opuszczaæ. Zak³adali rodziny, byli zaab-
sorbowani prac¹ zawodow¹. Dodatkowo w zwi¹zku z niesportowym zachowaniem za-
wodników „Borusji” wobec sêdziego, m. in. podczas meczu przeciwko LZS W¹sowo,
kilku zawodników zosta³o d³ugoterminowo zdyskwalifikowanych, a boisko w Borui No-
wej zosta³o zamkniête. Sytuacja ta doprowadzi³a do rozwi¹zania dru¿yny.
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Lech Worsa - bramkarz i wspó³za³o¿yciel „Borusji” - reprezentowa³ dru¿ynê jeszcze po ponownej
reaktywacji w 1998 roku. Fotografia wykonana na pocz¹tku lat 70. XX wieku na boisku w Borui Nowej.

Fot.: archiwum Lecha Worsy



Wart podkreœlenia jest fakt, ¿e od 1971 roku w Szkole Podstawowej w Borui Koœciel-
nej dzia³a³ Szkolny Klub Sportowy „Orze³”, prowadzony przez nauczycieli wychowania
fizycznego Mieczys³awa Poniedzia³ka i Andrzeja Bobkiewicza. SKS, zarówno w latach sie-
demdziesi¹tych, jak i w póŸniejszym okresie, przygotowywa³ pod wzglêdem sportowym
ch³opców, którzy zasilali dru¿ynê „Borusji”.

Pi³karski niebyt „Borusji” trwa³ do 1982 roku. Wówczas to, za spraw¹ Jana Bedna-
rza, Janusza Doliwy, Tadeusza Ska³eckiego oraz Kazimierza Skotarczyka, ponownie
w Borui Nowej zaczê³y odbywaæ siê treningi dru¿yny pi³karskiej, co doprowadzi³o
w 1983 roku do wznowienia dzia³alnoœci LZS „Borusja” Boruja Koœcielna. W tym te¿ ro-
ku klub zosta³ ponownie zg³oszony do rozgrywek klasy „C”, organizowanych przez Po-
znañski Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. Klub by³ nadal jednosekcyjny i uprawiano
w nim jedynie pi³kê no¿n¹.

Pierwsze mecze rozgrywano jeszcze w Borui Nowej. W tym czasie w Borui Koœciel-
nej trwa³a ju¿ budowa boiska i szatni. Du¿¹ pomoc w pracach budowlanych nieœli miesz-
kañcy wsi, w szczególnoœci Tadeusz Jakubowski, który ufundowa³ bramki, a tak¿e s³u¿¹-
cy swoim ci¹gnikiem Józef Rogozia oraz Bogdan Hojzer, który wymalowa³ na œcianie ele-
ment ozdobny i napis. 

Mimo rozwoju klubowej infrastruktury, klub boryka³ siê w tym czasie z problemami
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„Borusja” po reaktywacji w latach 80. na boisku w Borui Nowej. Stoj¹ od lewej: Jan Bednarz – kierownik
dru¿yny, Roman Furmaniak, Henryk Lotka, Andrzej Rau, Józef Rogozia, Czes³aw Kosiñski, Marek Kret,

Grzegorz Staniszewski, Bogdan Kania, Andrzej Bimkiewicz, Tadeusz Ska³ecki – trener dru¿yny. Klêcz¹ od
lewej: Marek Jakubowski, Dariusz Suchocki, Henryk Skotarczyk, Zbigniew Ziarkiewicz, Tadeusz Zaleski,

Kazimierz Skotarczyk, Janusz Doliwa.  Fot.: zbiory rodzinne A. Ska³eckiego



finansowymi. Dotacje z gminy oraz œrodki pozyskane ze Zrzeszenia Ludowych Zespo-
³ów Sportowych, poza wspomnianymi wy¿ej wydatkami, nie wystarcza³y na utrzymanie
dru¿yny. Zespó³ móg³ jedynie liczyæ na pomoc ze strony Spó³dzielni Transportu Wiej-
skiego oraz Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych, ale tylko w postaci transportu.

Problemy te szczêœliwie nie prze³o¿y³y siê na gorsze wyniki dru¿yny, która ju¿ po
dwóch latach od reaktywacji odnios³a wymierny sukces sportowy, uzyskuj¹c w sezonie
1984/85 awans do klasy „B”. W dru¿ynie trenera Tadeusza Ska³eckiego grali zawodni-
cy, którzy mieszkali w Borui Koœcielnej lub byli z ni¹ w jakiœ sposób zwi¹zani. W zespo-
le, który wywalczy³ awans grali: Andrzej Bimkiewicz, Janusz Doliwa, A. Fornalik, Roman
Furmaniak, Bogdan Kania, Andrzej Kañski, Marek Kret, Bernard Kubiak, Czes³aw Kosiñ-
ski, Henryk Lotka, Jerzy £añski, Piotr £añski, Ireneusz Radusz, Andrzej Rau, Józef Rogo-
zia, Andrzej Skotarczyk, Henryk Skotarczyk, Kazimierz Skotarczyk, Leszek Skotarczyk,
Stanis³aw Skotarczyk, Zbigniew Staniszewski, Les³aw Stanek, Dariusz Suchocki, Tadeusz
Zaleski, Zbigniew Ziarkiewicz. Ponadto w latach 80. W dru¿ynie grali tak¿e m. in.
Krzysztof Gromek, Marek Jakubowski, Zbigniew Jakubowski, Jaros³aw Gumu³a, Krzysz-
tof Michniewicz, Roman Radusz i Lech Worsa. 

Po dwóch sezonach gry w klasie „B” „Borusja” spad³a w 1987 roku ponownie do kla-
sy „C”. W tym czasie zaczê³a te¿ nastêpowaæ w dru¿ynie zmiana pokoleniowa, starsi za-
wodnicy rezygnowali z gry, a ich miejsce zajmowali m³odzi wychowankowie klubu. 

W latach 1982-1988 treningi prowadzi³ Tadeusz Ska³ecki, trenerski samouk korzy-
staj¹cy z wiedzy nabytej dziêki stosownej literaturze, ale maj¹cy te¿ podbudowê prak-
tyczn¹, gdy¿ podczas pi³karskiej kariery by³ pi³karzem m. in. „Promienia” Opalenica.
W organizacjê pracy klubu najbardziej zaanga¿owani byli pi³karze pe³ni¹cy jednoczeœnie
role dzia³aczy: Jan Bednarz, Roman Furmaniak, Jaros³aw Gumu³a, Zbigniew Jakubowski
i Leszek Skotarczyk. W tym okresie LZS „Borusja” stara³ siê byæ rozpoznawalny i obec-
ny w ¿yciu wsi i gminy, poprzez m. in. organizowanie otwartych balów, zabaw i festynów
dla mieszkañców Borui Koœcielnej, a tak¿e goœci z okolicy. By³y one zawsze znakomit¹
okazj¹ do integrowania lokalnej spo³ecznoœci.

Okres transformacji ustrojowej, jaki nast¹pi³ pod koniec lat 80. XX wielu, odbi³ siê
równie¿ na dzia³alnoœci sportowej. Niewielkie do tej pory dotacje, jakie wp³ywa³y do
„Borusji”, w zwi¹zku z wzrastaj¹c¹ inflacj¹ nie wystarcza³y na funkcjonowanie zespo³u.
Nie znalaz³ siê tak¿e nikt, kto podj¹³by siê finansowania dru¿yny. Niew¹tpliwie wp³yw na
dezorganizacjê dzia³alnoœci klubu mia³a równie¿ choroba trenera Ska³eckiego, bêd¹cego
oddanym organizatorem i dzia³aczem. We wrzeœniu 1988 roku z³o¿y³ on rezygnacjê
z funkcji szkoleniowca, przekazuj¹c zakres swych obowi¹zków Romanowi Furmaniako-
wi oraz Franciszkowi Taborskiemu. 

Wszystkie te zdarzenia, a tak¿e fakt, ¿e w „Borusji” dosz³o do wspomnianej ju¿ zmia-
ny pokoleniowej, doprowadzi³y do ponownego rozwi¹zania dru¿yny. Ostatnie mecze
„Borusja” rozegra³a wiosn¹ 1990 roku, po czym zespó³ siê rozpad³. Tym samym w Bo-
rui Koœcielnej przesta³ istnieæ jedyny zespó³ sportowy, a zawodnicy „Borusji”, którym za-
le¿a³o na kontynuowaniu swoich sportowych pasji, czynili to w pobliskich klubach. Do-
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piero po siedmiu latach, w 1997 roku dosz³o do utworzenia dru¿yny niezrzeszonej
„Wieœ” Boruja Koœcielna, która wziê³a udzia³ w miejsko-gminnych turniejach organizo-
wanych przez Urz¹d Gminy i Miasta w Nowym Tomyœlu. Zespó³ zaj¹³ w cyklu turniejów
3 miejsce, a w roku 1998 jeszcze wy¿sz¹ – 2 lokatê. 

Te obiecuj¹ce wyniki by³y motywacj¹ do ponownego zawi¹zania siê latem 1998 roku
dru¿yny pi³karskiej w Borui Koœcielnej. Inicjatorem kolejnej reaktywacji dru¿yny pi³ki
no¿nej byli zawodnicy reprezentuj¹cy dru¿ynê z Borui Koœcielnej oraz Tadeusz Jaku-
bowski, w³aœciciel firmy „Ines”. Oczywistym wydawa³o siê, ¿e powo³ywany na nowo
klub bêdzie nosi³ historyczn¹ nazwê „Borusja”, za czym opowiada³a siê praktycznie ca³a
dru¿yna. Sta³o siê jednak inaczej i klub, mimo i¿ w ka¿dym aspekcie nawi¹zywa³ do tra-
dycji i osi¹gniêæ dawnej „Borusji”, przyj¹³ nazwê pochodz¹c¹ od nazwy firmy sponsora.
Klub Sportowy „Ines”, podobnie jak wczeœniej istniej¹ca „Borusja”, by³ klubem jedno-
sekcyjnym i ukierunkowanym na pi³kê no¿n¹. 

Klub Sportowy „Ines” Boruja Koœcielna zg³oszony zosta³ ponownie do Poznañskiego
Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Dru¿ynê przydzielono do grupy III, pi³karskiej klasy
„B”. Pierwszym oficjalnym meczem KS „Ines” by³o przegrane w stosunku 3: 5 spotka-
nie – w ramach rozgrywek o Puchar Polski – z dru¿yn¹ „Chifa” Nowy Tomyœl. 

Zarz¹d klubu w 1998 roku tworzyli: prezes – Tadeusz Jakubowski, zastêpca prezesa
Zbigniew Jakubowski, sekretarz – Adam Pieniê¿ny, skarbnik – Jaros³aw Kwiatkowski
oraz kierownik dru¿yny – Leszek Skotarczyk. Graj¹cym trenerem dru¿yny zosta³ wy-
chowanek „Borusji”, Krzysztof Skotarczyk, który posiada³ bogate pi³karskie doœwiad-
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Wieloletni pi³karze, trenerzy i dzia³acze „Borusji” – Tadeusz Ska³ecki i Krzysztof Skotarczyk
Fot.: zbiory rodzinne A. Ska³eckiego



czenie zdobyte w takich klubach jak: „Budowlani” Nowy Tomyœl, „Pogoñ” Lwówek
oraz „Korona” Bukowiec. Dru¿ynê tworzyli pe³ni zapa³u m³odzi mieszkañcy Borui Ko-
œcielnej, których swym doœwiadczeniem wspierali zawodnicy graj¹cy przed oœmiu laty
w „Borusji”. Pierwszy sezon w klasie „B” (1998/99), zespó³ zakoñczy³ na 8 pozycji
w gronie jedenastu klubów. Sk³ad osobowy klubu w pierwszym sezonie by³ nastêpuj¹cy:
Czes³aw Abramowski, Piotr Bimkiewicz, Tomasz Bimkiewicz, Damian Cichy, Miros³aw
Grosman, Marek Jakubowski, Zbigniew Jakubowski, S³awomir Janowski, Adam Kosiñ-
ski, Czes³aw Kosiñski, Arkadiusz Kotlarski, Maciej Kotlarski, Jaros³aw Kwiatkowski, Mar-
cin Maciejewski, Rados³aw Michalak, Tomasz Paku³a, Adam Pieniê¿ny, Arkadiusz Rupa,
Przemys³aw Rupa, Grzegorz Sabaturski, Andrzej Ska³ecki, Pawe³ Ska³ecki, Krzysztof
Skotarczyk, Zbigniew Staœkowiak, £ukasz Szott, Piotr Walorczyk, Waldemar Weber,
Lech Worsa i Mateusz Wróbel. Kolejne lata dzia³alnoœci Klubu Sportowego „Ines” przy-
nios³y progres w uzyskiwaniu wyników w klasie „B”. Sezon 1999/2000 klub z Borui
Koœcielnej zakoñczy³ na 7, a sezon 2000/01 ju¿ na 3 miejscu.

Latem 2000 roku stadion w Borui Koœcielnej poddany zosta³ generalnej odnowie. Zo-
sta³o wyrównane boisko, zasiano trawê, zakupiono wyposa¿anie oraz wyremontowano
³awki dla kibiców. Co istotne, wszystkie prace klub wykona³ we w³asnym zakresie.
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„Borusja” Boruja Koœcielna po reaktywacji w sezonie 1998/99 na boisku w Borui Nowej. Stoj¹ od
lewej: Zbigniew Staœkowiak, Zbigniew Jakubowski, Jaros³aw Kwiatkowski, Rados³aw Michalak, Tomasz

Paku³a, S³awomir Janowski, Czes³aw Abramowski, Grzegorz Sabaturski, Adam Kosiñski. U do³u od lewej:
Damian Cichy, Micha³ Koz³owicz, £ukasz Szott, Krzysztof Skotarczyk, Krzysztof Kotlarczyk. Fot.: A. Waœko



W tym czasie, co stanowi³o ewenement w klasie „B”, klub posiada³ dwa boiska spe³nia-
j¹ce wymogi licencyjne, tj. boiska w Borui Koœcielnej i Borui Nowej. Oba zosta³y zg³oszo-
ne do rozgrywek, prowadzonych przez Wielkopolski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. 

Wiosn¹ 2001 roku Krzysztofa Skotarczyka na stanowisku trenera zast¹pi³ W³ady-
s³aw Piêta. W sezonach 2002/03 i 2003/04 „Ines” prowadzony by³ przez S³awomira
Janowskiego. Oba sezony dru¿yna koñczy³a na 6 miejscu w klasie „B”. W tym okresie
istnia³a równie¿ dru¿yna trampkarzy prowadzona przez S³awomira Janowskiego.

W 2002 roku przeprowadzono wybory nowego zarz¹du, który od tej pory praco-
wa³ w sk³adzie: prezes – S³awomir Janowski, zastêpca prezesa – Jaros³aw Gumu³a, se-
kretarz – Adam Pieniê¿ny i skarbnik – Krzysztof Skotarczyk. Kierownikiem dru¿yny po-
zosta³ Leszek Skotarczyk.

Wiosn¹ 2003 roku sponsorem dru¿yny przesta³a byæ firma „Ines” i klub powróci³ do
historycznej nazwy „Borusja”. Zgodnie z ustaw¹ o kulturze fizycznej, 2 kwietnia 2004
roku „Borusja” zosta³a wpisana – pod nrem 7 – do Ewidencji Stowarzyszeñ Kultury Fi-
zycznej, prowadzonej przez Starostê Nowotomyskiego. Od tej pory klub funkcjonuje ja-
ko stowarzyszenie, a jego pe³na nazwa brzmi: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy
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Boisko w Borui Koœcielnej - marzec 2001 r. „Ines” przed zwyciêskim 4:1 (2:1) meczem z „Huraganem”
£omnica. Stoj¹ od lewej: Jaros³aw Gumu³a, Adam Kosiñski, Tomasz Paku³a, Arkadiusz Kotlarski, S³awomir
Janowski, £ukasz Szott, Jaros³aw Kwiatkowski, Zbigniew Jakubowski. U do³u od lewej: Tomasz Sikorski,
Krzysztof Skotarczyk, Arkadiusz Rupa, Grzegorz Sabaturski, Damian Cichy. W tle po prawej budynek
klubowy. Fot.: L. Skotarczyk



Klub Sortowy „Borusja” w Borui Koœcielnej. Wybrano równie¿ nowy zarz¹d klubu. Pre-
zesem zosta³ Waldemar Olsztyñski, pozosta³e funkcje pozosta³y bez zmian tj. zastêpc¹
prezesa – Jaros³aw Gumu³a, sekretarzem – Adam Pieniê¿ny, a skarbnikiem – Krzysztof
Skotarczyk.

Sezon 2004/05 by³ dla „Borusji” bardzo udany. Klub, ponownie pod trenerskim
okiem Krzysztofa Skotarczyka, zaj¹³ w grupie VI klasy „B” wysokie 2 miejsce, za „Pro-
mieniem” Przyprostynia i awansowa³ po raz drugi w swojej historii do klasy „A”. Pobyt
„Borusji” w klasie „A” trwa³ dwa sezony. Pierwszy sezon „Borusja” zakoñczy³a na 13
pozycji, by w sezonie 2006/07 zaj¹æ ostatni¹ 14 lokatê, co oznacza³o spadek dru¿yny
do klasy „B”. 

Kilkukrotnie próbowano zmieniæ oblicze dru¿yny poprzez zmiany trenerów. Graj¹ce-
go trenera Krzysztofa Skotarczyka zastêpowali kolejno: jesieni¹ 2007 roku – Stanis³aw
Kañdu³a, a wiosn¹ 2008 roku – Eugeniusz Melerowicz. Od momentu awansu w 2005
roku do klasy „A”, na wiêksz¹ ni¿ do tej pory skalê, widoczny by³ nap³yw do dru¿yny za-
wodników spoza Borui Koœcielnej. 

Obecny zarz¹d klubu zosta³ wybrany w 2010 roku. Prezesem klubu jest Waldemar
Olsztyñski, na zastêpców prezesa wybrano Jaros³awa Kwiatkowskiego i Marka Kreta,
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X. lecie LKS „Borusja” Boruja Koœcielna po reaktywacji w 1998 roku. Stoj¹ od lewej: Waldemar
Olsztyñski – prezes LKS „Borusja” oraz Zdzis³aw Szymczak - dyrektor Oœrodka Oœwiaty i Sportu w

Nowym Tomyœlu. Fot.: P. Ska³ecki (23  VIIII 2008 r.)



funkcjê sekretarza pe³ni Tomasz Œwiszcz, a kierownikiem dru¿yny nadal jest Leszek Sko-
tarczyk.

Boruja Koœcielna ju¿ nie jako klub, ale jako dru¿yna z³o¿ona z mieszkañców wsi, wy-
stêpuje corocznie w Turnieju Pi³karskim Dru¿yn Wiejskich, których fina³ rozgrywany jest
rokrocznie podczas Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego. Pi³karze bior¹ tak¿e udzia³ w zi-
mowym Turnieju Halowej Pi³ki No¿nej o Puchar Dyrektora Oœrodka Oœwiaty i Sportu
w Nowym Tomyœlu oraz Mistrzostwach Gminy Nowy Tomyœl w halowej pi³ce no¿nej.
W turniejach tych dru¿yna wsi Boruja Koœcielna odnosi³a liczne sukcesy. Podczas turnie-
jów zespó³ Borui Koœcielnej wspiera³ mieszkaniec tej wsi B³a¿ej Telichowski, bêd¹cy naj-
bardziej utytu³owanym i bodaj najbardziej znanym pi³karzem wywodz¹cym siê z gminy
Nowy Tomyœl. Zawodnik ten reprezentowa³ Polskê w kategorii m³odzie¿owej i junio-
rów. Jest wychowankiem „Polonii” Nowy Tomyœl. Nastêpnie wystêpowa³ w tak zna-
nych klubach jak: „Lech” Poznañ, „Dyskobolia” Grodzisk Wlkp., „Polonia” Warszawa,
„Arka” Gdynia, „Polonia” Bytom oraz „Zag³êbie” Lubin, zdobywaj¹c z nimi m. in. trzy-
krotnie Puchar Polski dwukrotnie Puchar Ekstraklasy i raz Superpuchar Polski. Obecnie
reprezentuje barwy „Górnika” Zabrze. 

LKS „Borusja” Boruja Koœcielna od czasu spadku w 2007 roku z klasy „A”, a¿ do dnia
dzisiejszego nieprzerwanie wystêpuje w kasie „B”, zajmuj¹c zazwyczaj miejsce w œrodku
tabeli. W miarê swych skromnych mo¿liwoœci klub stara siê rozwijaæ. W ostatnich latach
wokó³ boiska powsta³o ogrodzenie. Wszystko po to, by dru¿yna „Borusji” mog³a byæ
sportow¹ wizytówk¹ Borui Koœcielnej. Trener Krzysztof Skotarczyk przyznaje: „Marzy-
my o tym, by mieæ taki obiekt, który bêdzie zachêca³ kibiców do systematycznego odwiedzania
boiska, a tak¿e o tym, by w „Borusji” gra³o jak najwiêcej wychowanków klubu”.

Bibliografia:
Jaros³aw Owsiañski i Tomasz Siwiñski, Historia futbolu wielkopolskiego, pozycja niepublikowana 
Komunikaty Poznañskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Poznaniu (1972-1990

i 1998-2000)
Komunikaty Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Poznaniu (2000-2012)
„Orêdownik Nowotomyski” z lat 1931-1939
Statut Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” w Borui Koœcielnej

Strona internetowa: 
Kronika KS „Ines“ z lat 1998-2002 , prowadzona przez Krzysztofa Skotarczyka
Zapiski i dokumenty Tadeusza Ska³eckiego lat 1985-89.

Wspomnienia: Jana Parniewicza, Mieczys³awa Poniedzia³ka, Paw³a Ska³eckiego, Krzysztofa
Skotarczyka, Lecha Worsy, Zdzis³awa Worsy

Pomoc¹ przy powstawaniu artyku³u s³u¿yli równie¿: Jaros³aw Owsiañski, Krzysztof Paw³owicz
oraz Leszek Przybylski
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Andrzej Bobkiewicz

Na swojsk¹ nutê gramy ca³y czas 
30. lat Kapeli ZZA WINKLA

Latem 2012 roku w nrze 3 (15) „Przegl¹du Nowotomyskiego” zamieœci-
liœmy artyku³ prezentuj¹cy genezê powstania Kapeli „Zza Winkla” oraz sze-
reg uwarunkowañ, maj¹cych doœæ istotny wp³yw na ukszta³towanie profilu ar-
tystycznego zespo³u. Autorzy publikacji Andrzej Bobkiewicz i Romuald Stan-
kiewicz to znani nie tylko w naszym lokalnym œrodowisku „trubadurzy”, któ-
rzy w latach 1970-1990, wystêpuj¹c w ró¿nych estradowych konfiguracjach,
„przegrali prawie ca³¹ æwiartkê” artystycznego sta¿u, umilaj¹c czas weselnym
goœciom i bywalcom innych biesiadnych imprez. Ci, poszukuj¹cy czêsto nowi-
nek, nietuzinkowi muzykanci, których dworuj¹c sobie, okreœliæ by mo¿na mia-
nem „osobliwych dinozaurów” ró¿norakiego stylu muzykowania, postanowi-
li przed laty zmieniæ swój artystyczny wizerunek. 

W okresie transformacji ustrojowej dawni weselni muzykanci: Andrzej
Bobkiewicz, Jerzy Stankiewicz, Tadeusz Kokociñski i Henryk Adamczak, we-
spó³ z rodzinnym klanem braci Górnych oraz z posiadaj¹cym spory baga¿ ar-
tystycznych doœwiadczeñ W³odzimierzem Ciesielczakiem z Grodziskiej Kape-
li Podwórkowej, stali siê twórcami nowego stylu muzycznego, bliskiego du-
chowi tamtych czasów. Po pewnym czasie liczebny stan kapeli powiêkszyli
i wzmocnili j¹ swymi umiejêtnoœciami muzycznymi: Jerzy Sukiennicki, Tadeusz
Wittchen oraz Lechos³aw Szarata, który po jakimœ czasie postawi³ na w³asn¹
solistyczn¹ karierê. Zsynchronizowanie ró¿norodnych, jak¿e wa¿nych ele-
mentów ich artystycznych osobowoœci, takich jak m. in.: doœwiadczenie i sce-
niczne obycie, znajomoœæ estradowych konwenansów w po³¹czeniu z mu-
zycznymi zdolnoœciami, niemal klezmerskim wyczuciem, improwizacyjnym ta-
lentem, zaowocowa³o powstaniem ansamblu preferuj¹cego przekaz zabawo-
wo – komunikatywny, który nieprzerwanie od 30 lat wzbogaca nasz nowo-
tomyski muzyczny pejza¿, promuj¹c tak¿e nasze miasto daleko poza jego gra-
nicami. W tym jubileuszowym dla niego roku postanowiliœmy przypomnieæ je-
go historiê i zaprezentowaæ najnowsze dokonania i …niecodzienne wydarze-
nia z ¿ycia zespo³u.

Lucyna Koñczal – Gnap
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Na gruncie miejskiego folkloru

Ju¿ w œredniowieczu znana by³a instytucja grajków ulicznych oraz wêdrownych œpiewa-
ków, zwanych trubadurami, minstrelami, czy wreszcie w Skandynawii – skaldami. Ich
twórczoœæ pe³ni³a wówczas rolê zbli¿on¹ do tej, jak¹ spe³niaj¹ obecnie media. Po wielu
wiekach przekszta³ceñ da³a podwaliny wspó³czesnemu muzycznemu folklorowi miejskie-
mu. Kapele podwórkowe to zjawisko znane w krajobrazie Warszawy, £odzi, Krakowa
i innych polskich miast, ale przede wszystkim przedwojennego Lwowa, gdzie od ponad
100 lat niemal ka¿da ulica mia³a swoj¹ kapelê. Ró¿nie nazywano cz³onków podwórko-
wych kapel: w Krakowie czy w £odzi – andrusami, w Warszawie – cwaniakami, a we
Lwowie – batiarami. 

W typowej miejskiej kapeli tradycyjnie u¿ywano takich instrumentów jak: akordeon
(cyja), banjo mandolinowe (patelenka), gitara (bradura), skrzypce (³upy), klarnet (patyk),
kontrabas (basid³o) oraz instrumenty perkusyjne. Wspó³czesne kapele podwórkowe, mi-
mo ¿e maj¹ ju¿ charakter zespo³ów estradowych, potrafi¹ jednak pielêgnowaæ dawne tra-
dycje i podtrzymywaæ to¿samoœæ swoich regionów. W warstwie muzycznej bazuj¹ na do-
robku -starszego od miejskiego – folkloru wiejskiego. Muzycy ludowi nie znali zapisu nu-
towego, tote¿ wykonywane przez nich utwory przekazywane by³y z pokolenia na poko-
lenie tylko na zasadzie zapamiêtania melodii. Wykonywane przez te zespo³y melodie by-
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Kapela „Zza Winkla” w swym pierwszym sk³adzie (od lewej):  J. Sukiennicki, A. Bobkiewicz, 
J. Stankiewicz, Górny, W. Ciesielczak, B. Górny, H. Górny – 3 wrzeœnia 1982 r.



³y krótkie i nieskomplikowane, bo repertuar opanowywano pamiêciowo, czyli mówi¹c
wprost muzykanci „grali na ucho”. Bardzo wa¿nym elementem, który w du¿ym stopniu
determinuje charakter kapeli jest regionalna gwara, która w zasadniczy sposób decyduje
o oryginalnoœci prezentowanego przez zespó³ programu. Folklor miejski jest ¿yw¹ tkan-
k¹, podatn¹ na wszelkie nowinki. Ma wiêc prawo siê zmieniaæ i ewoluowaæ, pod jednym
wszak¿e warunkiem – tak, aby nie zatraci³ on swej regionalnej to¿samoœci, odrêbnoœci,
czyli w³aœciwego mu charakteru. 

Od ponad 30 lat, nie tylko w Wielkopolsce, znana jest nowotomyska Kapela „Zza
Winkla”, której repertuar okreœlaj¹ nie tylko elementy regionalnego dialektu, ale tak¿e
elementy pó³nocno- i po³udniowoamerykañskich rytmów. Zespó³ korzysta³ pocz¹tkowo
wy³¹cznie ze skarbnicy folkloru miejskiego. Jednak jeden z koncertów (w Mierzynie) by³
ostatnim, podczas którego formacja zaprezentowa³a stary program. Krytycznym okiem
spojrza³ nañ felietonista „Gazety Poznañskiej”, redaktor Andrzej Niczyperowicz. Ten
skierowa³ cz³onków zespo³u do uznanego satyryka i poety Lecha Konopiñskiego, który
od tamtego czasu napisa³ dla nowotomyskiej kapeli wiele piosenek, zarówno w narzeczu
regionalnym, jak i w jêzyku literackim. Jego teksty oraz muzyczne opracowania i aran¿a-
cje Andrzeja Borowskiego, Henryka Kuczyñskiego, Piotra ¯urowskiego i Mariusza Matu-
szewskiego sprawi³y, ¿e zespó³ zyska³ renomê i rozg³os, a media otworzy³y przed nim
swoje podwoje. Sprawcza moc mediów w lansowaniu przebojów i gwiazd estrady jest nie-
kwestionowana. To dobrze, ¿e ambicja predysponuje Winklowców, by równaæ do naj-
lepszych. Odt¹d starali siê i staraj¹ siê byæ w czo³ówce, walcz¹c o miano „primus inter pa-
res”.
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Bo¿onarodzeniowy koncert z udzia³em Ireny Jurkiewicz-Piekutowskiej



W kraju i na œwiecie

Kapela sk³adaj¹ca siê z muzyków doskonale czuj¹cych klimat miejskiego folkloru osi¹-
gnê³a wysoki poziom interpretacji muzycznych utworów. Œwiadcz¹ o tym najlepiej licz-
ne nagrody, zdobywane na krajowych przegl¹dach i festiwalach – od Ogólnopolskiego
Festiwalu Kapel i Orkiestr Podwórkowych w Przemyœlu (1985 r.), poprzez II Ogólno-
polski Zbieg Kapel Podwórkowych „Drynda 98” w £odzi i Ogólnopolski Przegl¹d Kapel
Podwórkowych w Miêdzyrzeczu (1998 r. i 1999 r.), po Ogólnopolski Przegl¹d Kapel
w Kaliszu Pomorskim (2001 r.) Ukoronowaniem festiwalowych sukcesów by³o zdoby-
cie Grand Prix, czyli Z³otego Wilka na polsko – niemieckim Przegl¹dzie Kapel w £obzie
(2011 r.). O uznaniu dla zespo³u mo¿e równie¿ œwiadczyæ udzia³ w jak¿e presti¿owych
wydarzeniach muzycznych. W marcu 2011 r. zaproszono kapelê do udzia³u w imprezie
pod patronatem Radia Merkury – „Dycha Starego Marycha”. W zwi¹zku z tym wyda-
rzeniem, w repertuarze kapeli znalaz³a siê kultowa piosenka Mariana Pogasza „Eda Ka-
tana” z tekstem Juliusza Kubla, twórcy postaci Starego Marycha. Ta piosenka zosta³a
wprost entuzjastycznie przyjêta przez publicznoœæ podczas imprezy „Stary Marych
wiecznie ¿ywy”. 

Od 12 do 15 grudnia 2011 r., w ramach projektu „Tero pora na gwiazdora” – pro-
muj¹cego wielkopolskie tradycje bo¿onarodzeniowe, w Strasburgu przebywali przedsta-
wiciele Lokalnej Grupy Dzia³ania „KOLD”. Zaproszeni przez europos³a Andrzeja Grzy-
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Podczas imprezy plenerowej na poznañskim Starym Rynku – na pierwszym planie Lech Konopiñski, 
poznañski poeta i satyryk, autor tekstów œpiewanych przez kapelê piosenek – czerwiec 2012 r



ba delegaci KOLD-u zwiedzili strasbursk¹ siedzibê Parlamentu Europejskiego, a bior¹-
cych udzia³ w spotkaniu pos³ów Parlamentu Europejskiego uraczyli nie tylko wielkopol-
skimi przysmakami, ale i kolêdami i piosenkami w wykonaniu nowotomyskiej Kapeli
„ZzaWinkla”. Wieczorne spotkanie op³atkowe tego¿ gremium z alzack¹ Poloni¹ odby-
³o siê w domu parafialnym przy koœciele Notre Dame de Lourdes.

W styczniu 2012 r. zespó³ wzi¹³ udzia³ w imprezie „Grajcie z nami kapelami dla Lesz-
ka”. Takie by³o has³o urodzinowego benefisu Lecha Konopiñskiego w poznañskim klu-
bie „Kr¹g”. Podobna impreza w Pa³acu Dzia³yñskich w Poznaniu zorganizowana zosta-
³a przez Poznañski Oddzia³ Zwi¹zku Literatów Polskich. 80. letniemu Jubilatowi zagra³y
kapele, dla których pisze teksty od ponad 30 lat. Nie kapele rockowe czy popowe, lecz
podwórkowe, takie jak: „Plewiszczoki”, „Junki z Buku” i – oczywiœcie – Kapela „Zza
Winkla”. Sam Lech Konopiñski definiuje kapele podwórkowe nastêpuj¹co: to taki zespó³,
który nie boi siê wyst¹piæ w ka¿dym miejscu, równie¿ na podwórku i potrafi zabawiæ ludzi. 

We wrzeœniu ubieg³ego roku kapela nagra³a piosenkê napisan¹ specjalnie na zbli¿aj¹-
ce siê Mistrzostwa Europy w Pi³ce No¿nej. S³owa piosenki „Euro w Poznaniu” zrodzi³y
siê oczywiœcie w g³owie mistrza satyry Lecha Konopiñskiego. Muzykê jak zwykle skom-
ponowa³ niezawodny w wyczuciu klimatu utworu Henryk Kuczyñski. Winklowcy zaœ po
raz kolejny udowodnili, ¿e potrafi¹ nad¹¿aæ za zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœci¹. A zmienia-
j¹ca siê co rusz rzeczywistoœæ staje siê zazwyczaj niezwykle zaskakuj¹ca wobec nieplanowa-
nych, nieprzewidywalnych splotów zdarzeñ.

Wzloty i zachwyty, potkniêcia i zgrzyty w drodze na szczyty

Szko³ê batiarskiego sznytu i sztukê prezentowania siê w scenerii miejskich zau³ków
„szczuny” z „ZzaWinkla” opanowali na Przegl¹dzie Kapel w Przemyœlu w 1985 roku.
Miasto to zapamiêtali, nie tylko ze wzglêdu na zdobyt¹ tam nagrodê, ale i na panuj¹c¹
miejscow¹ tradycjê. Nakazuje ona, by dobrowolne datki za wystêp zespó³ zbiera³ do
czapki. Znalaz³ siê tam wkrótce „uczynny wolontariusz”, który co chwilê pokazywa³, ¿e
datków z biegiem drogi i czasu przybywa. Nowotomyœlanie ukontentowani hojnoœci¹
darczyñców grali ochoczo skoczne kawa³ki, a gdy skoñczyli, na twarzach zamiast uœmie-
chu pojawi³ siê smutek, gdy¿ wraz z miejscowym „batiarem” zniknê³a te¿ szykowna
czapka jednego z cz³onków zespo³u. 

W tym samym roku, podczas jubileuszowej imprezy „G³osu Wielkopolskiego” w po-
znañskiej Arenie, publicznoœci przypad³a do gustu piosenka kapeli „Kierunek do Wro-
nek”. Po tej piosence swoje wokalne mo¿liwoœci prezentowa³a znana polska artystka.
Nie wszystkim jednak odpowiada³ jej repertuar, kiedy wiêc skoñczy³a œpiewaæ, jeden ze
s³uchaczy g³oœno skwitowa³ jej wystêp okrzykiem: Znosz kierunek, ciung do Wrunek. 

W gronie jurorów Zbiegu Kapel DRYNDA-98 w £odzi zasiada³ lider folkowej grupy
„No To Co” – Piotr Janczerski, którego zachwyci³o wykorzystanie onomatopei w pio-
sence „Bana do Poznania”. Jego zdaniem wyartyku³owanie dŸwiêkonaœladowczych se-
kwencji g³osek, to majstersztyk twórców tego przeboju kapeli, a instrumentacja nominu-
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je wykonawców do miana laureata przegl¹du. Zdaniem Piotra Janczerskiego poziom
wykonawczy predysponowa³ Kapelê „Zza Winkla” do ubiegania siê o prawo udzia³u
w Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Ta nobilitacja zmobilizowa³a Winklowców do
jeszcze bardziej perfekcyjnego dopracowania ka¿dej frazy. 

Zalety kapeli „Zza Winkla” dostrzeg³ te¿ i doceni³ Zbigniew Górny, zapraszaj¹c ze-
spó³ do udzia³u w Wielkopolskiej Gali Piosenki Biesiadnej, zorganizowanej z okazji 750.
rocznicy lokacji Poznania, podczas której kapela prezentowa³a swój repertuar wraz ze
znanymi artystami krajowych scen. Podobne zaszczyty spotka³y kapelê w roku 1998
w Miêdzyrzeczu. Na tamtejszym przegl¹dzie mój partner w scenicznych dialogach, Hen-
ryk Górny wykoncypowa³ zabawny sceniczny ¿art. Jemu to, pierwszoplanowemu akor-
deoniœcie, w trakcie zamaszystego rozci¹gania miecha, rozsypa³a siê mocno ju¿ sfatygo-
wana cyja. Skonfudowany Henio, w poszukiwaniu grosza ruszy³ w t³um z kaloszem –
skarbonk¹, licz¹c na ofiarnoœæ publicznoœci. Zaimprowizowanemu rubasznemu dialogo-
wi wtórowa³y salwy œmiechu. Sporo weso³oœci wzbudza³y wyjmowane z dna kalosza ele-
menty damskiej galanterii: „szpanga” do w³osów, wyszczerbiony grzebieñ czy postrzê-
piona naramka. Do spazmów zaœ doprowadzi³a widzów prezentacja sekserskich umie-
jêtnoœci okreœlania wielkoœci rozmiaru zdezelowanego „podtrzymywacza piersi”. 
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Jerzy Stankiewicz, Henryk Górny i W³odzimierz Ciesielczak podczas nagrania w Polskim Radio
w Poznaniu – 1985 r.



Nigdy nie wiadomo, co mo¿e siê w ¿yciu przytrafiæ. Czasami znajdujemy siê w takich
sytuacjach, ¿e nie potrafimy niczego sensownego powiedzieæ i wtedy warto mieæ pod rê-
k¹, a raczej w g³owie jakiœ b³yskotliwy cytat, z³ot¹ myœl, czy aforyzm. Podczas kampanii
wyborczej w 1990 roku Unia Wielkopolan zaproponowa³a kapeli przygrywanie pod-
czas powitania Tadeusza Mazowieckiego – premiera, a zarazem kandydata na prezyden-
ta RP. Termin spotkania zbieg³ siê z dat¹ imienin premiera Mazowieckiego, wiêc nie mo-
g³o obyæ siê bez tradycyjnego „Sto lat”. Tak zapamiêta³em to zdarzenie …. W pewnej
chwili z³apa³ mnie za ³okieæ osi³ek z ostawy i stanowczo nakaza³: Pan do premiera! Zanim
zd¹¿y³em pomyœleæ, ju¿ sta³em przed Tadeuszem Mazowieckim, a przy twarzy mia³em
kilka mikrofonów. Zauwa¿y³em te¿ pracuj¹ce kamery telewizyjnych stacji. Jak wiadomo
– konferansjera nic nie powinno zaskoczyæ – wiêc czym prêdzej „strzeli³em” ¿yczenia
imieninowe, koñcz¹c wywód sentencj¹: Niech dobry Bóg, który patrzy z góry na nasze do-
mostwa sprawi, ¿eby z³o omija³o nasze progi, a dobro goœci³o w nich czêœciej. W odpowiedzi
na takie ¿yczenia premier Mazowiecki z³apa³ mnie za ramiona i uca³owa³ jak z dubeltów-
ki. Po chwili podesz³a do mnie dziennikarka „Gazety Poznañskiej” i powiedzia³a: Mam
ju¿ gotowy tytu³ artyku³u – „Cz³owiek, który wyca³owa³ premiera Mazowieckiego”. Relacjê
z tego wydarzenia wyemitowano wieczorem w telewizyjnej „Panoramie”. Mia³o ono
doœæ istotny i znacz¹cy wp³yw na wzrost presti¿u zespo³u.

Najlepsze czasy dla naszej dzia³alnoœci przypad³y na lata 1985-1989. Mieliœmy wtedy
od 100 do120 wystêpów rocznie. Swoiste ¿niwa rozpoczyna³y siê 1 Maja, krótko potem
przypada³y Zielone Œwi¹tki, lipcowe Œwiêto Odrodzenia i – koñcz¹ce ¿niwa – do¿ynki.
Oferta programowa kapeli zawieraj¹ca ³atwo wpadaj¹ce w ucho piosenki i dobry humor
o regionalnym zabarwieniu sprawia³a, ¿e ros³o spo³eczne zapotrzebowanie na wystêpy ta-
kiego zespo³u, który bawi¹c pozwala³ siê oderwaæ od nie³atwej rzeczywistoœci. 

Aby sprostaæ przyjêtym zobowi¹zaniom, rozpoczêliœmy szaleñczy wyœcig z czasem.
Dla zobrazowania tempa, w jakim wówczas dzia³aliœmy, mo¿na podaæ choæby „rozk³ad
jazdy” jednego z pracowitych weekendów: sobota – godz. 10: 00 piknik rodzinny w Pile,
godz. 14: 30 festyn w Gryfinie (zachodniopomorskie), godz. 19:30 „Lato na Ratajach”
(Poznañ), 21: 30 „Noc Kupa³y” na Lednicy, a na fina³ – o godz. 24: 00 koñcz¹cy „Œwiê-
tojañsk¹ noc” koncert w Gniewkowie pod Toruniem. W niedzielê wyjazd do Wa³cza,
przejazd w okolice domowych pieleszy, czyli do Wolsztyna, a stamt¹d ponowne prze-
mieszczenie siê na pó³nocny zachód Wielkopolski do Ujœcia. Takiej wariackiej jazdy „bez
trzymanki” w tamtym czasie by³o sporo. ¯eby wszêdzie zd¹¿yæ, niezbêdnym by³o logi-
styczne rozdysponowanie czasu oraz zachowanie higienicznego trybu ¿ycia. A czasem ….

….. zdarza³y siê te¿, dobrze, ¿e rzadko, uczynki ma³o chwalebne i nie chodzi tu bynaj-
mniej o chwalenie siê nimi, ale o to, by zasygnalizowaæ problem…W drodze na szczyty
doœæ czêsto zdarzyæ siê mog¹, prócz wzlotów, potkniêcia i zgrzyty. Takie nieprzewidywalne
sploty dziwnych okolicznoœci zdarza³y siê najczêœciej w czasie ch³opskich do¿ynek.
W jednej z miejscowoœci zaplanowano, ¿e koncert kapeli przeplatany bêdzie wystêpami
ludowych zespo³ów inscenizuj¹cych do¿ynkowe obrzêdy. Zmiana ustalonego harmono-
gramu spowodowa³a nieprzewidywaln¹ bataliê o wyœcig z czasem. Kapela wczeœniej usta-
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li³a koncert w innej miejscowoœci, oddalonej o ponad 100 km. Aby pogodziæ obie impre-
zy i by nie uszczkn¹æ nic ze swej wiarygodnoœci, bracia Górni wyjechali czym prêdzej ja-
ko kurierzy na kolejn¹ imprezê, by zaanonsowaæ wynik³e komplikacje, zaœ pozostali
muzycy pracowali dalej w pocie czo³a na nale¿ne honorarium. Nastêpnego lata w tej to,
dla nas pechowej miejscowoœci, z³oœliwy splot zdarzeñ znów pokrzy¿owa³ zapewne mi-
sternie opracowany scenariusz uroczystoœci. Prowadz¹ca do¿ynkowy korowód i dziar-
sko przygrywaj¹ca grupa muzykantów „Zza Winkla” zapad³a siê nagle jakby pod ziemiê,
znikaj¹c poœpiesznie w stoj¹cym obok samochodzie. W ten oto sposób impreza pozba-
wiona zosta³a muzycznego tuszu. Zapad³a grobowa cisza. Po chwili da³o siê wy³owiæ po-
jedyncze z³owieszczo brzmi¹ce z³owrogie pomruki podekscytowanego t³umu. Kapela
pêdzi³a ju¿ dalej, zmierzaj¹c na kolejn¹ imprezê. Po latach nie wystarczy tego skwitowaæ
s³owami „tak jakoœ wysz³o”. Dzisiaj wypada przeprosiæ za ten niechlubny, nieprzemyœla-
ny incydent, wyra¿aj¹c skruchê i ¿al, ¿e dosz³o do tego nieumyœlnie wywo³anego zamie-
szania. Trudno jest przewidzieæ, kiedy na wyboistej drodze kariery pojawiæ mog¹ siê ry-
sy lub pêkniêcia.

Szko³ê scenicznego opanowania cz³onkowie kapeli zg³êbiali ju¿ na pocz¹tku swojej
dzia³alnoœci. Grywaj¹c do przys³owiowego kotleta w lokalach gastronomicznych, do-
s³ownie od kuchni smakowa³ tajniki artystycznej profesji. Ludzi chêtnych do rozrywki
i udzia³u w dobrej zabawie nie brakowa³o. W okresie raczkowania kapeli „w bran¿y”,
program muzyczny, okraszony ludycznym dialogiem, trafia³ w gust odbiorców. W cza-
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sach przemian spo³eczno – gospodarczych reglamentowano œrodki niezbêdne do prze-
¿ycia. W niektórych lokalach gastronomicznych zaœ serwowano po¿ywn¹ rozrywkê
striptisowo – iluzjonistyczn¹. W tym okresie spo³ecznego marazmu tak¿e wystêpy kape-
li by³y œwietnym antidotum na dokuczliwoœci przaœnej rzeczywistoœci: Gdy przaœna rzeczy-
wistoœæ, wokó³ szaroœæ ponura, co daje ludziom radoœæ? Jak nie sport, to kultura…. Z tygodnia
na tydzieñ fanów wiêc przybywa³o, a piosenek zespó³ mia³ jak na lekarstwo. Trzeba by-
³o wiêc urozmaicaæ program pogwarkami o aktualnej sytuacji w kraju i przeplataæ wiado-
moœciami z frontu walki rz¹du o przetrwanie. Taki wystêp okupiony by³ du¿ym wysi³-
kiem. Nale¿a³o b³yskawicznie uaktualniaæ dowcipy, dostosowywaæ siê do reakcji publicz-
noœci oraz weryfikowaæ status zawodowy s³uchaczy. Niezbêdne w tym przypadku by³o
wzmo¿enie czujnoœci i wyostrzenie zmys³u na okolicznoœæ dostosowania informacji do
cenzorskich obwarowañ. Dobrze wiêc by³o chwaliæ rz¹d – oczywiœcie rz¹d butelek sto-
j¹cych na pó³kach za barem. Najbezpieczniej by³o dopasowaæ siê do statusu spo³eczne-
go, dworuj¹c sobie z profesji uczestnicz¹cych w zabawie goœci – bêd¹ budowlañcy, to
o nich, s¹ na widowni lekarze, to obowi¹zkowo przysz³a baba do…... Wspominaj¹c zaœ
o czujnoœci… nale¿a³o nie tylko wa¿yæ s³owa, ale przede wszystkim wiedzieæ, co i do ko-
go siê mówi. Ma³o kto zna arkana sztuki ³owieckiej. Myœlistwo to sztuka tropienia, pod-
chodzenia i osaczania. Taka jest obowi¹zuj¹ca procedura polowania na zwierzynê ³ow-
n¹. Opowiadanie tej grupie pasjonatów o postrzeleniu zaj¹ca œpi¹cego na miedzy mo¿e
zostaæ odebrane jako potwarz. Szydzenie z rytua³u czyni ujmê na honorze. Odnoœnie tej
profesji tematyczna anegdota: Myœliwy przed s¹dem odpowiada za postrzelenie gajowe-
go:– Co ma pan na swoj¹ obronê? – pyta sêdzia. – Chyba tylko to, odpowiada ³owczy, ¿e
gajowy nazywa siê Zaj¹c!

W niezmiennie mêskim sk³adzie

Kapela od pocz¹tku istnienia mia³a tradycyjny mêski sk³ad. Wakat po Leszku Szaracie
wype³ni³ Tadeusz Wittchen. Jego przyjœcie do zespo³u zwi¹zane by³o z pierwszym nagra-
niem. By³ rok 1985, zespó³ zaproszono do studia Polskiego Radia przy ul. Berwiñskiego
w Poznaniu. Potrzebne by³o profesjonalne brzmienie basu. Wczeœniejsze próby nawi¹-
zania wspó³pracy z koleg¹ Tadeuszem spe³z³y na panewce, gdy¿ do grania miejskiego fol-
ku muzyk ten przejawia³ raczej ambiwalentny stosunek. Po nagraniach radiowych, prze-
konany do tego stylu muzycznego, sta³ siê nie tylko filarem chóralnych partii g³osowych.
Jego profesjonalna interpretacja utworu „Bana do Poznania” jest wyk³adni¹ artystyczne-
go kunsztu. 

W pierwszym programie „Z bab¹ nie wygrasz” publicznoœæ z niecierpliwoœci¹ ocze-
kiwa³a wykonania piosenki „Wyæpió³ mnie”. W rolê sponiewieranej przez frechownego
absztyfikanta Meli wciela³ siê œpiewaj¹co graj¹cy na banjo mandolinowym W³odek Cie-
sielczak. Przebrany w damskie ciuszki doskonale radzi³ sobie w tym wcieleniu. Po kon-
cercie ustawia³y siê do Meli t³umy ³owców autografów. Trafiali siê tak¿e tacy, co to chcie-
li umówiæ siê z Mel¹ na „stykê”.
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W kolejnym programie wystêpowa³ z kapel¹ prawdziwa kobieta, i to jaka! Diwa war-
szawsko – ³ódzkich teatrów muzycznych, Irena Jurkiewicz – Piekutowska. Zanim artyst-
ka osiad³a w Nowym Tomyœlu, wystêpowa³a na najlepszych scenach operowych kraju.
Ta wspania³a gwiazda wcieli³a siê w rolê … Balbiny Pisuardesy. Uda³o jej siê to znakomi-
cie. Jako ¿e by³a osob¹ niezwykle dowcipn¹, przed jednym z wystêpów w jakiejœ restau-
racji usiad³a obok WC. Korzystaj¹cy z przybytku, widz¹c talerz na stoliku, rzucali doñ
datki. Trudno sobie wyobraziæ ich zaskoczenie, gdy ujrzeli j¹ œpiewaj¹c¹ na scenie! Jej zna-
komity g³os nie pasowa³ do repertuaru „Zza Winkla”. Nie stanowi³o to jednak znacz¹-
cej przeszkody, kiedy wyg³asza³a monolog. Jej aksamitny g³os zauroczy³ uczestników bo-
¿onarodzeniowego przyjêcia w Berlinie Zachodnim, gdy da³a z siebie wszystko, co zwi¹-
zane jest z najlepsz¹ sztuk¹ interpretacji kolêd i pastora³ek. Wspó³praca tej artystki z na-
sz¹ kapel¹ to jeden z epizodów wart kronikarskiego zapisu. Znaj¹cy biografiê Ireny Pie-
kutowskiej z atencj¹ odnosz¹ siê do jej osi¹gniêæ wokalno – aktorskich, zaœ szczuny
z „Zza Winkla” z nostalgi¹ wspominaj¹ wspólne z ni¹ koncertowe woja¿e. 
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Z perspektywy czasu przyznaj¹, ¿e jej mentorskie wywody, to swoista busola wyty-
czaj¹ca azymut kreatywnego dzia³ania. Jej umiejêtnoœci mediacyjne nie raz sprawia³y, ¿e
zarzewie waœni zosta³o w porê za¿egnane. Z tego powodu zapewne nieod¿a³owanej pa-
miêci pani Irena utrwali³a siê w naszej pamiêci jako wspania³a artystka, skuteczny media-
tor i niezawodny kompan. 

Trudno by³o sprostaæ obowi¹zuj¹cemu harmonogramowi zajêæ kapeli. Intensywne
i czêste próby, doœæ liczne koncerty oraz wariackie tempo przemieszczania siê z miejsca
na miejsce, niejednemu z nas dawa³y siê we znaki. Nie³atwo jest godziæ obowi¹zki zawo-
dowe, próby oraz wystêpy z ¿yciem rodzinnym. Z tego te¿ powodu kilku kolegów zre-
zygnowa³o z artystycznej kariery. Szkoda, bo niektórzy z nich to prawdziwi fachowcy,
maj¹cy pewne miejsce w zespole. Niestety, byli te¿ tacy, którzy nie nadawali siê do ze-
spo³owej pracy. Ludziom konfliktowym, nie uznaj¹cym kompromisu, trudno znaleŸæ
miejsce w szyku. 

Na koncerty muzyki z krêgu folkloru miejskiego, czyli tzw. „w mandolinê szarpanej”
przychodz¹ ró¿ne pokolenia. Co ich przyci¹ga? Wszystkich ³¹czy zapewne sentyment do
muzyki nios¹cej szczególne wartoœci, specyficzny klimat miejskich ulic, podwórek i zau³-
ków. I to jest w³aœnie domena kapel i lansowanych przez nie piosenek, ³atwych w odbio-
rze i przyjemnych dla ucha. A najwa¿niejszym przes³aniem jest zawsze zachowanie pe³-
nej harmonii nie tylko w muzyce, ale w stosunkach miêdzyludzkich. Z³amanie pewnych
sekwencji powoduje dysonans. Kapela Zza Winkla ponad 30 lat temu podjê³a siê zada-
nia kultywowania tradycji i popularyzowania gwary wielkopolskiej i robi to – jak dot¹d –
œpiewaj¹co, bo: nadal chce na swojsk¹ nutê ca³y czas graæ, póki wena, si³a moc, tkwi w nas.
Oto „dinozaury” muzycznej sceny, czyli aktualny stan osobowy zespo³u: Andrzej Bob-
kiewicz, W³odzimierz Ciesielczak, Bogdan Górny, Józef Kowalonek, Jerzy Stankiewicz
i Tadeusz Wittchen. 

Fot. archiwum Kapeli „Zza Winkla”
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Data Pani urodzin przypada na 1919
rok. Pocz¹tek XX wieku i II Rzeczpospo-
lita... 

Zawsze podkreœlam, ¿e urodzi³am siê
ju¿ w wolnej Polsce. Moi rodzice – ojciec
Ignacy i matka Jadwiga (z domu B¹czkie-
wicz) mieli 8 dzieci. Mia³am trzech braci
i 4 siostry. Ojciec obj¹³ 20. hektarowe go-
spodarstwo po dziadkach w G³uponiach,
w powiecie nowotomyskim. Mia³o ono
charakter doœwiadczalny, poletka i sad za-
k³ada³a Izba Rolnicza. Ojciec by³ wielkim
spo³ecznikiem, nale¿a³ do Rady Gminnej
i Rady Koœcielnej, by³ skarbnikiem Powia-
towego Kó³ka Rolniczego. W koœciele pa-
rafialnym w Brodach ufundowa³ XII stacjê
Drogi Krzy¿owej. Wychowa³ dzieci na pa-
triotów i prawdziwych obywateli naszej
Polski. Kocha³ bardzo Polskê i o ni¹ wal-
czy³. Nie dos³ownie, bo nie w wojsku, ale
by³ bardzo pomocny, na przyk³ad ludziom

ubogim. Potrafi³ pojechaæ 20 kilometrów
do Nowego Tomyœla, ¿eby jakiegoœ bieda-
ka wyk¹paæ, odziaæ. Tê lekcjê pamiêta³am
ca³e ¿ycie. Ojciec tak¿e pomaga³ s¹siadom,
nie zwa¿aj¹c na to, czy to Polak, czy Nie-
miec... Gdy na maj¹tku u Hardta z W¹so-
wa zapali³a siê pszenica, ojciec szybko za-
prz¹g³ konia i przeora³ pas ziemi, ¿eby
ogieñ nie przeniós³ siê dalej, a Niemcy nie
mogli wyjœæ z podziwu, ¿e Polak pospie-
szy³, by ratowaæ niemieckie mienie.
Z wdziêcznoœci za powstanie nowej Polski
i odzyskan¹ niepodleg³oœæ, za nagrodê
z Izby Rolniczej, przy wjeŸdzie do naszego
gospodarstwa, postawi³ figurê Serca Jezu-
sowego. Podczas poœwiêcenia figury obec-
na by³a nawet hrabina Niegolewska. 

Jako dziecko s³ucha³a Pani opowieœci
o I wojnie œwiatowej? Ktoœ z rodziny
w niej uczestniczy³?
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– rozmowa z Emili¹ Reich, wieloletni¹ przewodnicz¹c¹ nowotomy-
skiego Ko³a Emerytów i Rencistów przy Spó³dzielni Inwalidów „CHE-
MOS” i Klubu Seniora „Srebrny W³os” przy Spó³dzielni Mieszkaniowej
oraz cz³onkini¹ Rady Nadzorczej Spó³dzielni i ¿on¹ powstañca wielko-
polskiego.
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Starsi oczywiœcie opowiadali. Ojciec nie
bra³ udzia³u w wojnie, bo by³ niezdolny do
s³u¿by wojskowej. Ja by³am wtedy jeszcze
ma³ym dzieckiem, wiêc w sumie tego
wszystkiego nie rozumia³am. 

Jak w domu wygl¹da³y zwyczaje œwi¹-
teczne? Mówi³a Pani, ¿e rodzice byli bar-
dzo religijni...

Na Wigiliê zje¿d¿a³a siê ca³a rodzina.
Ka¿dy otrzymywa³ jakiœ upominek, cho-
cia¿ nie taki okaza³y jak teraz siê daje. Mój
brat Marian by³ drogerzyst¹, wiêc prze-
wa¿nie dostawaliœmy od niego myde³ka,
perfumiki, wodê koloñsk¹. Moja mama za-
wsze robi³a 12 potraw, tradycyjnie. By³
karp – gotowany i pieczony, by³ mako-
wiec, bu³ka z makiem – tradycyjne po-
znañskie danie, pierogi z kapust¹, zupa
rybna, barszcz, obowi¹zkowo kompot
z suszonych owoców... co jeszcze...?

A kolêdowanie?
Pewnie, kolêdnicy przebierali siê i cho-

dzili po domach. W ogóle ludzie byli z¿yci
bardziej ze sob¹. Kiedyœ w ¿artach mój oj-
ciec powiedzia³ do s¹siada: „Ty masz chy-
ba wróbla w g³owie”. Moi bracia to pod-
s³yszeli, z³apali wróbla na dachu, w³o¿yli
w kasetkê od cygar i dali s¹siadowi. Tyle
œmiechu z tego by³o, bo wróbel od razu
wylecia³...

Bez telewizji, bez radia wiêcej by³o ra-
doœci, serdecznoœci miêdzy ludŸmi. Mniej
by³o nienawiœci, zach³annoœci, zawiœci, te-
go podejœcia, ¿e liczê siê „tylko ja”. Ludzie
siê spotykali. Ja nale¿a³am do Katolickiego
Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej.
Uczestniczy³am w zabawach M³odych Po-
lek. W czasie Wielkanocy pierwsze œwiêto
spêdzaliœmy z najbli¿sz¹ rodzin¹. PóŸniej

to ju¿ siê wszyscy rozje¿d¿aliœmy do in-
nych krewnych. Nie zapomnê, jak kiedyœ
pojechaliœmy do £êczyc, do kuzyna ojca,
a tam stó³ ca³y by³ zastawiony, szynka du-
¿a, prosiak, zaj¹c z czekolady... Nie mo-
g³am sobie tego w g³owie pomieœciæ, sk¹d
tyle dobra... Zawsze by³am zabierana
w goœci, bo by³am pupilk¹ ojca... 

A mamê jak Pani wspomina?
Mama zajmowa³a siê domem, porodzi-

³a tyle dzieci, a nigdy nie narzeka³a. Wy-
chowaæ 8. dzieci, to nie jest takie proste.
Na dodatek dawniej nie by³o pr¹du, tylko
lampy naftowe, nie by³o pralek, wszystko
musia³a praæ rêcznie. Dziœ dopiero cz³o-
wiek zdaje sobie sprawê, jaki to by³ trud,
bo jak m³ody by³, to tego nie docenia³. Po
prostu podziwiam. Jak sz³a krowy doiæ, to
zawsze godzinki œpiewa³a. Moja mama by-
³a w Kó³ku W³oœcianek, podobnie zreszt¹
jak hrabina Niegolewska.

Dwudziestohektarowe gospodarstwo
wystarczy³o na utrzymanie Waszej rodzi-
ny?

Biedy specjalnie nie by³o, ale rozkoszy
te¿ nie by³o. Ojciec umia³ siê dzieliæ, a po-
za tym inwestowa³ w nasz¹ edukacjê – naj-
starsza siostra by³a w szkole u El¿bietanek,
tam siê nauczy³a gospodarstwa domowe-
go i wielu innych rzeczy. Druga siostra,
Górniaczykowa po mê¿u, te¿ skoñczy³a
El¿bietanki w Poznaniu, brat Czes³aw
szko³ê w Bojanowie, a dopiero w pozosta-
wionytch przez niego papierach przeczy-
ta³am, ¿e on skoñczy³ studia i by³ in¿ynie-
rem. Ja szko³ê podstawow¹ robi³am
w G³uponiach, liczy³a ona tylko 5 oddzia-
³ów. Na naukê religii dwa razy w tygodniu
chodzi³yœmy 9 kilometrów do Brodów
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i nie by³o za ciê¿ko. Teraz te nogi mo¿e
przez to „przechodzone”...

Pomagaliœmy te¿ rodzicom w gospo-
darstwie. W 1937 roku podczas pracy
mia³am wypadek. Pamiêtam, ¿e rodzice
wyjechali na pogrzeb do Ptaszkowa, a my
z rodzeñstwem wziêliœmy siê za m³ócenie.
Gdy odgarnia³am zbo¿e, lewa rêka zsunê-
³a siê na tryby i odciê³y mi one 3 palce.
Szybko zawieŸli mnie bryczk¹ do szpitala
w Nowym Tomyœlu. Pracowa³ tu wtedy
dr Rost, który zgin¹³ potem w Katyniu,
i on mnie operowa³. Palców nie uda³o siê
uratowaæ i ju¿ nie by³am tak sprawna, wiêc
znajomy drobiarz, dr Szumann poradzi³,
¿ebym posz³a do szko³y drobiarskiej, w Ju-
linie, w województwie warszawskim. To
by³a dobra szko³a, nosi³a imiê Heleny Pa-
derewskiej. Nie dosyæ, ¿e by³ tam wysoki

poziom, to jeszcze wiele uczennic by³o ju¿
po maturze, a ja tylko po 5 oddzia³ach
szko³y powszechnej. Najpierw musia³am
zdaæ egzamin na poziom klasy siódmej
klas, ¿eby dostaæ siê do Julina. Mia³yœmy
zreszt¹ bardzo dobrych wyk³adowców –
np. profesor Helenê B¹czkowsk¹, która
pracowa³a w Akademii Rolniczej w Krako-
wie. Do 1956 roku mia³am z ni¹ sta³y kon-
takt. Pisa³yœmy do siebie. W szkole by³am
jedyn¹ poznaniank¹. Uczennice – bo to
by³a szko³a ¿eñska – by³y z ca³ej Polski.
Z Lwowa, z Augustowa, z Podlasia, trzy
kole¿anki z Warszawy. W sumie by³o nas
24. Mo¿na siê by³o uczyæ w trzech kierun-
kach: drobiarstwo, ogrodnictwo i sadow-
nictwo. Poziom szko³y by³ bardzo wysoki,
a ja tak ambitnie siê uczy³am, ¿e siê naba-
wi³am anemii. Najgorzej sz³a mi chemia.
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Ale radzi³am sobie lepiej ni¿ niejedna kole-
¿anka po maturze. Oprócz teorii by³y
praktyki, ale tak¿e rozrywka. Przyje¿d¿a³
jeden z redaktorów z warszawskiego ra-
dia uczyæ nas tañca – krakowiaka, mazura,
kujawiaka, walca angielskiego. By³yœmy
te¿ na wycieczce w Warszawie – w mu-
zeum, ZOO i w teatrze na sztuce, któr¹
pamiêtam do dziœ – „Ga³¹zka rozmary-
nu”. Gra³yœmy w siatkówkê, p³ywa³yœmy
na kajakach po rzece Liwiec.

Z koñcem lipca 1939 roku ukoñczy³y-
œmy szko³ê. Zosta³am w Julinie jeszcze
przez pierwszy tydzieñ sierpnia, a potem
pojecha³am do ciotki do Poznania, bo za-
raz mia³am zacz¹æ praktykê drobiarsk¹
w Pudliszkach. Wielki wiklinowy kufer,
w którym mia³am swoje rzeczy i notatki,

nada³am na stacji kolejowej. Niestety, nie
dotar³ ju¿ do domu, bo zaraz wybuch³a
wojna. Nie dosta³yœmy nawet œwiadectw,
ale pani profesor powiedzia³a, ¿e jak bê-
dzie nam bardzo zale¿a³o ze wzglêdu na
pracê, to wypisz¹. Otrzyma³am tylko pi-
smo z informacj¹ o ukoñczeniu szko³y. 

Wojna zasta³a Pani¹ w Poznaniu?
Tak. By³am u ciotki, która mieszka³a na

ul. Wroc³awskiej, kiedy 1 wrzeœnia na mia-
sto spad³y bomby. O 10.20 dowiedzia³y-
œmy siê, ¿e mój brat, drogerzysta, zgin¹³
od pierwszej bomby, która spad³a na
dzielnicê Rataje. Na godzinê 10.00 we-
zwali go jako specjalistê od obrony prze-
ciwlotniczej do budynku, w którym mie-
œci³ siê magazyn drogerii i w gruzach tego
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magazynu zgin¹³. Mia³ 27 lat. Ta informa-
cja dotar³a najpierw do brata i siostry ma-
my – naszego wujka, który by³ ksiêdzem
i do cioci, która u niego gospodarzy³a.
Ksiêdza B¹czkiewicza znali wszyscy po-
znaniacy. Szczególnie z tego, ¿e on nie
wchodzi³, tylko wskakiwa³ do tramwaju.
JeŸdzi³ te¿ po latach na nartach z Ojcem
Œwiêtym...

Bardzo prze¿y³am œmieræ brata, a ¿e
by³am akurat w Poznaniu, to jako jedyna
z rodzeñstwa mog³am uczestniczyæ w po-
grzebie. Z wujkiem ksiêdzem pochowali-
œmy mojego brata, a na drugi dzieñ,
w poniedzia³ek, ze znajomymi wujka, pp.
Dawidowskimi wyjechaliœmy do Jaros³a-
wia. Oni mieli tam jeszcze przetwórniê
szynek bekonowych, które wysy³ali do
Anglii. W czasie najwiêkszego bombar-
dowania znaleŸliœmy siê w Warszawie.

27 wrzeœnia wróciliœmy z powrotem do
Poznania. D³ugo by opowiadaæ o tym, ¿e
nie by³o co jeœæ, ¿e sta³o siê w kolejkach,
by dostaæ kawa³ek chleba. 

Gdy wróci³am do Poznania, dowie-
dzia³am siê od znajomego, ¿e ojciec zo-
sta³ aresztowany. Siedzia³ 6 tygodni w tu-
tejszym magistracie, gdy¿ s¹siad doniós³,
¿e ojciec rzekomo powiedzia³, ¿e „jak
bêdzie II wojna, to Was, Niemców, zo-
stanie tyle, co pod jedn¹ grusz¹”. Od ra-
zu do niego pojecha³am, zawioz³am mu
ciep³¹ bieliznê. Nic nie wiedzia³ o tym, ¿e
mój brat zosta³ zabity, nie wiedzia³ te¿, co
siê dzia³o ze mn¹. Po interwencji mamy
u inspektora Kimmla, ojca wypuœcili, bo
by³ niewinny. Te s³owa wypowiedzia³ je-
go przyjaciel, zastêpca prezesa Kó³ka
Rolniczego. Pamiêtam, ¿e niedaleko na-
szego gospodarstwa przechodzi³y tory
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kolejki w¹skotorowej. Jak ojca zwolnili
z magistratu, to kolejarze zatrzymali ko-
lejkê przy postawionej przez ojca figurze,
¿eby tato móg³ wysi¹œæ bli¿ej domu. Co
to by³a za radoœæ, jak wróci³!

Do 25 paŸdziernika 1940 roku wszy-
scy, oprócz brata, byliœmy razem w do-
mu. Pamiêtam, jak o 6 rano, 25 paŸdzier-
nika, Niemcy zaczêli waliæ do naszej bra-
my. Kazali otwieraæ, pytali, gdzie s¹ rodzi-
ce. Ja ju¿ z bratem Aleksandrem, by³am
na nogach, bo mia³am pod swoj¹ piecz¹
kury i od rana by³a z nimi praca. Kazali
zabraæ jedzenie na 3 dni i nic wiêcej. Nasz
ojciec zdj¹³ tylko ze œciany krzy¿ misyjny
i schowa³ do kieszeni. Zabrali mu go do-
piero w obozie w £odzi. Zabrali nas na
furmanki, potem do poci¹gu, do bydlê-
cych wagonów i zawieŸli do £odzi Fa-
brycznej. Tam umieœcili nas w fabryce,
w której byliœmy dwa tygodnie. Tam te¿
znaleŸli siê ludzie z naszych okolic. S¹sia-
da wywieŸli dwa tygodnie wczeœniej, jesz-
cze daliœmy mu na drogê jedzenie. Zabra-
li te¿ ludzi z Opalenicy, z okolicznych
wiosek, np. Bródek. Nie wywozili w jed-
nym dniu, tylko stopniowo. By³o okrop-
nie, przecie¿ w jednym dniu ¿eœmy tam
nie dojechali.... 60 osób w wagonie, ¿ad-
nej toalety.

Przed nami wywieŸli ju¿ z tej fabryki
20 tys. Polaków, wiêc zamiast s³omy, na
pod³odze by³a ju¿ sieczka, na dodatek za-
wszawiona. Najpierw nast¹pi³o sortowa-
nie. Zanim nas przydzielili do grup, robili
badania. Pocz¹tkowo lekarz zdecydo-
wa³, ¿e mam siê znaleŸæ w oœrodku po-
prawy rasy niemieckiej. Nie widzia³ jed-
nak mojej lewej rêki, bo po 2 latach od
wypadku ci¹gle siê jej wstydzi³am i mia-
³am schowan¹ za siebie. Dopiero jak us³y-

sza³am, ¿e mam jechaæ do Niemiec, to
pokaza³am mu rêkê. Jak j¹ zobaczy³, to
tak¹ minê zrobi³, jakby w niego piorun
uderzy³ i powiedzia³: „Na ja, das ist mo-
glich fahren mit Eltern nach Generalgo-
uvernement”. Do dziœ pamiêtam te s³o-
wa, ¿e jest to mo¿liwe, ¿e pojadê z rodzi-
cami do Generalnej Guberni...

Moja najm³odsza siostra, która teraz
mieszka w Miliczu, zosta³a wywieziona na
roboty do Niemiec. Nas z rodzicami wy-
wieziono pod Warszawê, do Soko³owa
Podlaskiego. Stamt¹d nas przewieziono
furmankami 20 km do Tchórznicy.
Tchórznica sk³ada³a siê z wioski szlachec-
kiej i w³oœciañskiej. Ci, których nazwisko
koñczy³o siê na „ski” lub „cki” byli od ra-
zu do szlacheckiej czêœci przydzieleni.
Nas skierowali do jakiegoœ pana Wolskie-
go. Zaszliœmy tam, a pan Wolski le¿y
w ko¿uchu, na wielkim ³o¿u ze s³om¹...
wielki szlachcic. Mój ojciec od razu po-
wiedzia³ do niego: „Proszê pana, proszê
nam zrobiæ w oborze pos³anie ze s³omy,
bo my jesteœmy tak zawszawieni, ¿e mu-
simy siê najpierw doprowadziæ do po-
rz¹dku i dopiero wtedy bêdziemy mogli
przebywaæ w mieszkaniu.” Podziwiali oj-
ca za tê jego kulturê. On stara³ siê zacho-
wywaæ godnie. Gdy nas wywozili to
powiedzia³ do mamy: “Tylko nie p³acz,
trzeba pokazaæ Niemcowi, ¿e jesteœmy
twardzi”. 

Jak Niemcy was wtedy traktowali?
Ró¿nie. Jak ktoœ by³ podejrzany, to bi-

li, albo gorzej. Jeden szewc z Opalenicy
zaszy³ sobie w butach pieni¹dze. Powybi-
jali mu wszystkie zêby. Nam siê uda³o.
Wyprosiliœmy nawet pierzynê, ¿ebyœmy
mogli zabraæ dla mamy, bo ona ju¿ mia³a
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reumatyzm. To by³ koniec paŸdziernika
i ju¿ pada³a zimna m¿awka. Gdy nas wy-
wozili z obozu w £odzi do Soko³owa
Podlaskiego, szliœmy przy wozie, a mama
le¿a³a na wozie zmarzniêta. Ju¿ wszystko
zamarza³o. Okropnie by³o, ale ja mówiê,
¿e cz³owiek mo¿e du¿o prze¿yæ. Ludzie
nieraz siê dziwi¹, ¿e tyle prze¿yli, a ja
twierdzê, ¿e to dziêki Bogu. By³y nieraz
chwile za³amania, ale wiara pomaga³a.
A to dziêki wychowaniu przez rodziców.
Doceni³am je dopiero na wysiedleniu.
Gdy wróciliœmy po wojnie, dziêkowa³am
rodzicom za to... Moja siostra, maj¹c 15
lat, zosta³a wywieziona do Niemiec.
Opowiada³a, jak Niemcy przyjechali na
dworzec, wybieraæ dziewczynki do pra-
cy, a ci, którzy j¹ wziêli, chcieli j¹ adopto-
waæ, ale ona powiedzia³a: „ja jestem Po-
lk¹”. Pracowa³a u nich jako pokojówka
i mia³a u tych Niemców bardzo dobrze,
chocia¿ ten „jej” Niemiec, to podobno
by³ w dwunastce Hitlera.

Z tego co wiem, w czasie wojny prze-
bywa³a Pani na dworze hrabiny Czere-
tyñskiej – PrzeŸnieckiej...

Gdy znaleŸliœmy siê w Tchórznicy, sta-
ra³am siê o pracê w warszawskiej Izbie
Rolniczej. W styczniu 1941 roku znala-
z³am siê u Frasa, który mia³ w Warszawie
bar, a w £omiankach hodowlê gêsi i kur,
bo potrzebowa³ drobiu do swojego loka-
lu. D³ugo tam nie pracowa³am, bo wtedy
pierwszy raz spotka³am siê z polsk¹ „³aci-
n¹”, która mnie po prostu przerazi³a....
Zosta³am wychowana przez rodziców
naprawdê religijnych, wiêc nie mog³am
znieœæ tej mowy.. S³ychaæ by³o tylko
„k...”, „k...” i „k...”. Pracowa³o tam sze-
œciu wozaków, a ka¿dy by³ tak „oklêty”,

¿e trudno opisaæ. Napisa³am do rodzi-
ców, ¿eby natychmiast mnie œci¹gnêli
z powrotem. Po miesi¹cu dosta³am przy-
dzia³ do pracy we Falentach, w³aœnie
w maj¹tku hrabiny Czeretyñskiej – Prze-
Ÿnieckiej. Tam rz¹dca mia³ wy¿sze wy-
kszta³cenie rolnicze, a jego ¿ona by³a po-
lonistk¹. Pa³ac zajêty by³ przez gestapo.
Mia³am utrzymanie i 60 z³otych zarobku,
co w sumie wystarczy³o na parê poñ-
czoch. Przez 10 miesiêcy zajmowa³am
siê inkubatorami z kurami i kaczkami,
a nawet hodowa³am ba¿anty. Niemcy,
którzy przywozili jajka, bardzo mnie
chwalili, ¿e mia³am 80% wylêgu ba¿an-
tów. Tak je oswoi³am, ¿e jak zagwizda-
³am na nie, gdy chodzi³y po parku, to
przychodzi³y do mnie i jad³y mi z rêki.

Maj¹tkiem zarz¹dza³ Niemiec z Pozna-
nia, z alei Szucha. Trzeba by³o uwa¿aæ,
¿eby nie podpaœæ i siê tam nie znaleŸæ....
A bywa³y ró¿ne sytuacje... Kiedyœ przyje-
cha³a do mnie pani z Warszawy, ¿ebym
pomog³a jej mê¿owi, bo u nas pracowali
wiêŸniowie z alei Szucha. Chcia³a, ¿ebym
dostarczy³a jej mê¿owi ciep³¹ bieliznê.
Zna³am obiekt, wiêc wiedzia³am, gdzie s¹
wiêŸniowie. Opisa³a mi, jak m¹¿ wygl¹da.
Gdy oni przychodzili do nas na obiad, to
ich zamykali w pomieszczeniu, wiêc nie
mia³am tam dostêpu. Postanowi³am
wrzuciæ paczkê z bielizn¹ przez okno, ale
siê pomyli³am o jedno i wpad³a za daleko
– wprost na biurko gestapowca. Nikogo
nie by³o, wiêc prêdko wesz³am, paczkê
wziê³am pod pachê i ju¿ mia³am wyjœæ,
gdy ten mnie zatrzyma³ i pyta: „Czego
sobie pani ¿yczy?”. Ja na to szybko odpo-
wiedzia³am: „Chcia³abym po¿yczyæ ro-
wer, bo chcê jechaæ na pocztê.” To Pan
Bóg chyba podpowiedzia³ mi tak¹ szybk¹
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odpowiedŸ, da³ taki refleks. On na to od-
powiedzia³: „Szkoda, ale nasz rower jest
popsuty.” I w ten sposób wysz³am z tego
ca³o. Na drugi dzieñ, podczas obiadu
pod³o¿y³am mu paczuszkê pod p³aszcz,
wiedz¹c jak jest ubrany. Ci wiêŸniowie
kopali rowy przy wjeŸdzie do maj¹tku
i gdy przechodzi³am obok, on zacz¹³ œpie-
waæ piosenkê „dziêkujê za to, co dosta-
³em”. Niemcy nie zrozumieli, a ja ju¿ wie-
dzia³am, ¿e paczka dotar³a. Cieszy³am
siê, ale wbrew pozorom to by³a niebez-
pieczna sytuacja. Za to sama mog³am wy-
l¹dowaæ na alei Szucha. 

Je¿eli siê niczym nie podpad³o, nie by-
³o Ÿle. Gdy na szosie z Radomia do War-
szawy, spad³am z roweru wymijaj¹c ciê-
¿arówkê i z³ama³am sobie nogê, to za-
wieŸli mnie nawet do Warszawy, do szpi-
tala i w³o¿yli nogê w gips. Oczywiœcie mu-
sia³am pracowaæ, ale mia³am do pomocy
takiego ¯ydka, Miecia, którego uczy³am,
jak obs³ugiwaæ inkubatory. 

Przez brata mia³am kontakt z Kazimie-
rzem Miarkiewiczem z Izby Rolniczej
z Nowego Tomyœla, który by³ w Lublinie.
Zaproponowa³ on, ¿ebym przyjecha³a
do pracy do doœwiadczalnego maj¹tku
w Felinie, po³o¿onego praktycznie na-
przeciwko obozu na Majdanku w Lubli-
nie. By³y tam konie wyœcigowe, œwinie,
owce zarodowe, krowy zarodowe i ku-
ry. I tam na jeden miesi¹c przyjêli mnie
do pracy przy kurnikach. Potem na dru-
gi. W koñcu zarz¹dca maj¹tku, Niemiec,
zdecydowa³, ¿e bêdê gospodyni¹ tego
ca³ego obiektu i bêdê prowadziæ 6 kuch-
ni! A ja, m³oda dziewczyna, nie mia³am
wczeœniej nic do czynienia z tak¹ prac¹.
W ka¿dej kuchni mia³am kobietê, która
gotowa³a. W maj¹tku pracowali te¿:

ogrodnik, magazynier, inspektor rolny,
jego zastêpca, gosposia, która gotowa³a
i dwie kobiety do sprz¹tania. Dyrekto-
rem obiektu by³ dr Klaus, a szefem na sa-
mym maj¹tku Muller, te¿ Niemiec. In-
spektor, podinspektor i magazynier byli
Polakami, a w ksiêgowoœci pracowa³ mój
przysz³y m¹¿. Sezonowo do pracy w po-
lu przyprowadzani byli wiêŸniowie
z Majdanka i dla nich przygotowywany
by³ posi³ek.. Pilnowa³am, ¿eby w zupie
dla nich przeznaczonej by³o jak najwiêcej
ziemniaków, a¿ ³y¿ka „sta³a”. W obozie
do jedzenia dostawali tylko brukiew. By-
³o to te¿ ryzykowne i w sumie cz³owiek
siê nara¿a³, ale przynajmniej u nas siê na-
jedli...

£atwo by³o naraziæ siê Niemcom?
Niby by³o tam spokojnie, ale ¿yliœmy

pod wielkim strachem. Mieliœmy radio
ukryte w maszynie do szycia i s³uchali-
œmy audycji z Londynu i Wolnej Europy.
Oczywiœcie, zawsze ktoœ pilnowa³, ¿eby
Niemcy nie odkryli tego radia. Z drugiej
strony warunki by³y dobre, w maj¹tku
ka¿dy mia³ swój pokój – jak w hotelu,
a ci Niemcy nie byli tacy Ÿli. Pozwalali
nam chodziæ to koœcio³a, obchodziæ
œwiêta. Jeden taki, in¿ynier architekt, to
a¿ p³aka³, bo troje dzieci w domu zosta-
wi³. Drugi, Muller, mia³ niewidom¹ ¿onê.
Gdy do niego przyjecha³a, to chodzi³am
z ni¹ na spacery. A tak siê przyzwyczaili
do tortów, które piek³am, ¿e zabierali je
do Niemiec. Zawsze chcia³am za jeden
tort kilo mas³a. Trochê by³o do kremu,
trochê zostawa³o dla nas. To byli nor-
malni Niemcy. W ogóle pozornie ta pra-
ca wygl¹da³a na normaln¹, ale ka¿dy
w sercu mia³ nadziejê na koniec wojny.
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W maj¹tku czêsto przebywali te¿ ¿o³-
nierze na dwutygodniowym urlopie
z frontu. Dla nich te¿ by³a specjalna
kuchnia, osobna te¿ by³a kuchnia ¿y-
dowska – ¯ydzi byli tam g³ównie kraw-
cami, szewcami, którzy szyli buty na
miarê. ¯ona dra Klausa zawsze robi³a ze
mn¹ jad³ospis, a potem jecha³am na za-
kupy. Po cukier, t³uszcz, miêso jeŸdzi-
³am raz w tygodniu do Lublina. Mia³am
tak¹ du¿¹ ch³odniê, do której siê wcho-
dzi³o i w niej by³y porozwieszane miêsa
i pochowane ró¿ne produkty. Codzien-
nie wydawa³am je do kuchni. Pe³ni³am
funkcjê intendentki. Przenios³am siê do
tej pracy, bo by³a lepiej p³atna. Zarabia-
³am 250 z³otych, a jedzenie i mieszkanie
by³o za darmo. Do tego dostawa³am
6 litrów wódki, bo oni rozpijali Pola-
ków. Jak to sprzeda³am, to mia³am do-
datkowe pieni¹dze. Dostawaliœmy my-
d³o, proszek do prania. Dziêki temu
mog³am pomóc rodzicom. Gdy jecha-
³am po deputat, po prowiant, to zawsze
przy tej okazji prosi³am o kilogram ma-
s³a czy s³oniny dla rodziców, bo wszyst-
ko by³o na kartki. I najczêœciej uda³o mi
siê to dostaæ. Przez to, ¿e siê przemiesz-
cza³am, ju¿ by³am podejrzana... Pamiê-
tam, kiedyœ przyjecha³ do nas jakiœ Nie-
miec i powiedzia³: „Emilia, das is eine
Spion”, czyli szpieg. Musia³am uwa¿aæ.
Zreszt¹ oni nas ostrzegali. Jakbyœmy ko-
goœ ukrywali, np. ¯ydów, to od razu by-
œmy siê znaleŸli w obozie. A ju¿ wtedy
wiedzieliœmy o Oœwiêcimiu i obozach
œmierci. Wtedy te¿ ju¿ rozesz³a siê wia-
domoœæ, ¿e Katyñ to sprawka Niem-
ców... Na tym maj¹tku pracowa³am trzy
lata – od 1941 do 1944 roku.

Widzieliœcie, co siê dzia³o w tym cza-
sie na Majdanku?

Majdanek by³ 500 metrów od nas.
Gdy palili zw³oki, to zapach id¹cy z wia-
trem by³ nie do zniesienia. Palone w³osy,
paznokcie, nie mo¿na by³o wytrzymaæ...
Mieli 2 komory gazowe, z których zw³o-
ki wywozili do kampinoskiego lasu. Tam
je zakopywali. To by³o okropne. Niby
¿ycie, ale jak b¹bel na wodzie, z obaw¹,
czy jutro coœ siê nie stanie. Byliœmy tam,
jak zak³adnicy. 

Dziewczêta z kuchni da³y kiedyœ jeñ-
com s³oninê, a Niemcy akurat zrobili re-
wizjê, to tak im siê dosta³o, ¿e mia³y prê-
gi od bykowców na szerokoœæ palca.
Dostaæ siê na Majdanek, to by³o coœ
okropnego. Kiedyœ sz³am do koœcio³a
do Lublina i trafi³am na pacyfikacjê ¯y-
dów. Szli tak¹ kolumn¹, a gdy tylko któ-
ryœ siê oddali³, to od razu zosta³ zastrze-
lony. Trupów na drodze le¿a³o mnó-
stwo. Ten widok okropnie dzia³a³ na
cz³owieka.

Jak wygl¹da³o opuszczenie przez Pa-
ni¹ tego maj¹tku?

Któregoœ dnia po kolacji w tym ukry-
tym w maszynie radiu us³yszeliœmy, ¿e
Rosjanie ruszyli na Che³m. A z Che³ma
do nas by³o niedaleko... Dr Klaus kaza³
wszystko pakowaæ i jechaæ do £odzi. Za-
pakowaliœmy siê w sumie na szeœæ wo-
zów. Ka¿dy mia³ swój wóz z woŸnic¹, ale
po drodze woŸnice uciekli i powoziliœmy
sami. Ja i mój narzeczony jechaliœmy na
dwóch wozach. Gdy byliœmy ju¿ pod £o-
dzi¹ i mieliœmy jechaæ do tego maj¹tku,
o którym mówi³ Klaus, spotkaliœmy dy-
rektora Mullera. Kaza³ nam jechaæ pod
Kraków, do Myœlenic. Zmieniliœmy kieru-
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nek, ale w okolicach Ojcowa, gdy ju¿ na-
sza kolumna wozów siê rozpad³a, mój
narzeczony powiedzia³ do mnie: „Nie,
my tam ju¿ nie pojedziemy – uciekamy”.
Stamt¹d pojechaliœmy do Bia³ego Koœcio-
³a, potem do Wierzchowa. Zarz¹dca
maj¹tku, w którym chcieliœmy siê zatrzy-
maæ, Malinowski powiedzia³ nam jednak:
„Nie bêdziecie mogli pañstwo tu zostaæ,
bo mam tu k³opoty. Zaczêli siê intereso-
waæ moim ksiêgowym Herzogiem, bo
ma niemieckie nazwisko...” Coœ mi za-
œwita³o w g³owie, gdy to us³ysza³am i za-
pyta³am, czy ten Herzog ma trzech sy-
nów… Okaza³o siê, ¿e tak i ¿e jego ¿onê
wywieziono na Sybir. To ja ju¿ wiedzia-
³am, ¿e to mój kuzyn. Jak siê zobaczyli-
œmy, od razu go pozna³am, a on nie wie-
dzia³, kim jestem, wiêc powiedzia³am:
„To ja, Milka Lasikówna”. „Niemo¿liwe!
Sk¹d ¿eœ siê tu dosta³a?!” – niemal krzyk-
n¹³. Potem za³atwi³ nam u gospodarzy
postój dla naszych koni. W styczniu
w 1945 roku zobaczyliœmy, ¿e Ruscy ju¿
zaczynaj¹ wchodziæ. Przyszli te¿ do nas,
ale szukali Niemców. Gdy ju¿ przeszli
przez Kraków, kuzyn postara³ siê
o przepustkê polsko – rosyjsk¹ i 16 lute-
go wyruszyliœmy koñmi z Krakowa do
G³upoñ...

Ile jest kilometrów z Krakowa do
G³upoñ?

Przejechaliœmy wtedy 482 km... Na
miejsce dotarliœmy 25 lutego. Podró¿
trwa³a 9 dni. W Wieluniu Rosjanie chcie-
li nam zabraæ konie, na szczêœcie mieli-
œmy tê przepustkê. Dobrze, ¿e mój ku-
zyn zna³ rosyjski. W Krakowie odnalaz³a
siê jeszcze jedna kuzynka, wiêc jechali-
œmy we czwórkê. Najgorszy nocleg, jaki

wspominam, mieliœmy w Ksi¹¿u. By³ luty,
a spaliœmy na niezm³óconym zbo¿u i by-
³o tam strasznie zimno. Dotarliœmy do
Czempinia, gdzie Rosjanie ju¿ rabowali,
jak tylko mogli. Zaraz dotar³o do nich,
¿e przyjecha³y dwie panienki, wiêc za-
mknê³yœmy siê na klucz, a mê¿czyŸni nas
pilnowali i gdy Rosjanie przyszli, powie-
dzieli, ¿e tu takich nie ma. Z Czempinia
wyruszyliœmy ju¿ do G³upoñ. Na gospo-
darstwie zastaliœmy nasz¹ przedwojenn¹
pracownicê. Z drobiu zosta³y tylko gajor
i gêœ, kaczor i kaczka, z odzie¿y nie by³o
ani sztuki, wszystko zosta³o rozgrabio-
ne. Zaraz wziêliœmy siê do pracy. Rosja-
nie krêcili siê po okolicy i któregoœ dnia
przyszli i do nas. Spytali, dlaczego nie
mamy wywieszonej chor¹gwi, ¿e my tu
Polacy. Kuzyn powiedzia³ po rosyjsku,
¿e dopiero wróciliœmy i niczego nie ma-
my. Dopiero wtedy zasialiœmy z kuzy-
nem owies i jêczmieñ. Przygotowa³am
ziemiê pod buraki, wszystko zrobi³am,
co siê da³o. Konie mia³am, to robota ja-
koœ sz³a. Rodziców jeszcze nie by³o,
wrócili dopiero 1 kwietnia, w Wielk¹ So-
botê. Pamiêtam, ¿e wczeœniej odwiedzi³
mnie znajomy i przekaza³ wiadomoœæ, ¿e
niby mój ojciec nie ¿yje... Bardzo siê
zmartwi³am i zaniepokoi³am, co mama
zrobi, co bêdzie z bratem, co z siostr¹.
Przygotowywa³am posi³ek na œwiêta,
wiêc pojecha³am do Chraplewa po dro¿-
d¿e. Wracam, a tu mój kuzyn skacze
z radoœci. Pytam siê, co siê sta³o, a on na
to: „Przyjechali! Przyjechali!”. „Gdzie?
Co?” – pytam. Wtedy wyszed³ brat,
wzi¹³ konie i powiedzia³: „Jadê po rodzi-
ców do Opalenicy!”. A ja z radoœci ju¿
nie wiedzia³am, co ze sob¹ zrobiæ!
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Jakie by³y wojenne losy Pani rodzi-
ców i pozosta³ego rodzeñstwa?

Rodzice w czasie wojny byli na maj¹t-
ku u Jankiewiczów w Suchowoli. Mój
najm³odszy brat, Aleksander, by³ u mnie
w Lublinie. Podrzuci³ kartkê, ¿e zosta³
aresztowany przez gestapo i jest na
Majdanku, wiêc powiedzia³am o tym
naszemu zarz¹dcy, a on zadzwoni³ do
obozu i natychmiast go zwolnili. 

Drugi brat, Czes³aw, zwi¹zany by³
z wywiadem Armii Krajowej w Gdyni.
Hitlerowcy aresztowali go w Gdañsku
i 14 stycznia 1943 roku wydali na niego
wyrok œmierci. Musia³ bardzo cierpieæ,
ale nikogo nie wyda³, chocia¿ wyrok wy-
konali dopiero 7 stycznia 1944. Mia³ ca-
³y zestaw modlitw, które codziennie od-

mawia³. Napisa³ poruszaj¹cy list po¿e-
gnalny. 

Dwie siostry ju¿ przed wojn¹ by³y
mê¿atkami, a trzy m³odsze pracowa³y
na tym gospodarstwie z rodzicami. Naj-
m³odsza w czasie wojny by³a na robo-
tach w Niemczech. Tam pozna³a mê¿a
i potem, po powrocie zostali na gospo-
darstwie w G³uponiach. Teraz zosta³y-
œmy tylko trzy siostry. Jedna siostra ma
piêcioro dzieci, druga szeœcioro, a ja
dzieci nie mia³am, ale te¿ musia³am ¿yæ.
W 1955 roku zmar³ ojciec, a w 1957
mama. 

Od razu po zakoñczeniu wojny osiad³a
Pani w Nowym Tomyœlu? 

Nie, mia³am pracowaæ w tutejszej wylê-
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garni, ale dosta³am od narzeczonego list,
¿e musimy zacz¹æ od nowa ¿ycie, wyje-
chaæ st¹d. Do 1946 roku pracowa³am na
gospodarstwie rodziców, a potem narze-
czony przyjecha³ i siê pobraliœmy. Dopiero
po wojnie, bo ja nie chcia³am wczeœniej.
By³ ode mnie o 18 lat starszy. Œlub by³
skromny, ¿adnego wesela. Dwóch œwiad-
ków i ju¿. Nikt nic nie mia³ wtedy, wiêc nie
myœla³o siê o weselu.

Gdy siê pobraliœmy, wyjechaliœmy na
Pomorze. Mieszkaliœmy w Janowie, gdzie
prowadziliœmy szko³ê rolnicz¹. M¹¿ by³
kierownikiem, a ja mia³am wyk³ady z dro-
biarstwa i sadownictwa. Po 1951 roku
w³adza dosz³a do wniosku, ¿e skoro m¹¿
nie nale¿y do partii, to nie mo¿e byæ kie-
rownikiem szko³y i nas zwolniono. Ziemiê
mieliœmy w dzier¿awie jeszcze przez 2 la-

ta. Uprawialiœmy tam potem du¿o wa-
rzyw – ogórki, seler, kapustê … To, co
przynosi³o dochód. Potem ziemiê przejê³a
spó³dzielnia produkcyjna. M¹¿ by³ jedy-
nym inteligentem w tej wiosce – w Pozna-
niu studiowa³ prawo i ekonomiê i jakoœ nie
móg³ siê pogodziæ z tym powojennym
ustrojem. Pamiêtam, jak mówi³: „Jeszcze
pó³ litra im postawiê za to, ¿e mnie zwolni-
li”. Mia³ swoje pogl¹dy.

M¹¿ w ogóle bra³ czynny udzia³ w plebi-
scycie. Mówi³ bardzo dobrze po niemiec-
ku, bo przez ten udzia³ w plebiscycie wy-
rzucili go z gimnazjum w Kwidzynie. Cho-
dzi³ do gimnazjum w Berlinie, gdzie mia³
ciotkê. Zmieni³ nazwisko na Samson, bo
go poszukiwano. Ja go pozna³am jako
Samsona, ale potem, jak byliœmy „po s³o-
wie”, powiedzia³ mi, ¿e nazywa siê Kar-
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czewski, tylko musi siê ukrywaæ. Z Janowa
wywêdrowaliœmy w okolice Kwidzynia,
do miejscowoœci Trzciano, na gospodar-
stwo. Dom nie mia³ ani dachu, ani porz¹d-
nej pod³ogi. Przez 10 lat wszystko upo-
rz¹dkowaliœmy i wtedy mój m¹¿ zachoro-
wa³ – rak przewodu pokarmowego. Nie
by³o ratunku, umar³. Prze¿yliœmy razem
16 lat i zawsze mówiliœmy nie „ja”, tylko
„my”. ¯yliœmy zgodnie, razem. Dzieci nie
mieliœmy, wiêc po jego œmierci wróci³am
z powrotem na ojcowiznê. Na gospodar-
stwie osiad³ ju¿ siostrzeniec. Pojecha³am
wiêc do siostry do Kozich Lasek i wtedy
dowiedzia³am siê, ¿e otwieraj¹ szwalniê
dla inwalidów w Nowym Tomyœlu i tam
siê zatrudni³am. 

W którym roku zaczê³a Pani pracê
w Nowym Tomyœlu?

W Nowym Tomyœlu zamieszka³am
w 1962 roku. Od 1963 roku pracowa³am
w Spó³dzielni Inwalidów „Chemos”. Pra-
cowa³am w krojowni. Kompletowa³am
wykroje i numerowa³am, a potem robi³am
pomiary resztek itd. Zak³ad przynale¿a³
najpierw do Grodziska Wlkp., gdzie pre-
zesem by³ p. Adamczewski, który potem
ca³y zak³ad przekaza³ nowotomyskiej
Spó³dzielni Inwalidów „Chemos”.
W „Chemosie” pracowa³am 12 lat, do
1976 roku. Mog³am pójœæ na wczeœniejsz¹
emeryturê, dlatego ¿e ukoñczy³am 55 lat,
mia³am sta³e inwalidztwo i przepracowa-
ne w ci¹g³oœci 42 lata. Najpierw kierowni-
kiem by³ tu p. Nowicki, potem p. Napiera-
³a. Pracowa³yœmy na dwie zmiany, a szwal-
nia mieœci³a siê na rogu ul. 3 Stycznia. Za-
wsze zabiega³am o to, ¿eby za dworcem
wybudowano dodatkow¹ szwalniê, ale
póŸniejsze szefostwo w Opalenicy jakoœ

nie by³o za tym, no i szwalnia przeniesiona
zosta³a na ogródki dzia³kowe. 

W Nowym Tomyœlu nie tylko podjê³a
Pani pracê, ale i na nowo u³o¿y³a sobie ¿y-
cie osobiste...

Tak, po 4 latach od œmierci pierwszego
mê¿a, wysz³am ponownie za m¹¿, za Julia-
na Reicha. Decyzjê tê podejmowa³am
z ciê¿kim sercem, bo nie wiedzia³am, kogo
dostanê. Juliana pozna³am przez znajome-
go cukiernika Zieliñskiego. Tak mi go za-
chwala³, ¿e domator, ¿e taki dobry itd.
Ró¿nica wieku miêdzy nami by³a taka sa-
ma, jak z moim pierwszym mê¿em – 18
lat. Byliœmy jednak ju¿ starsi i – tym razem
– to by³ taki bardziej przyjacielski uk³ad.
Chcia³am mieæ po prostu przyjaciela, do-
brego cz³owieka u boku. I siê nie pomyli-
³am. By³ wychowany bardzo religijnie.
Chocia¿ ojciec by³ ewangelikiem, a matka

NOWOTOMYŒLANIE

85Pracê spo³eczn¹ zakoñczy³am w wieku 92 lat...

Drugi m¹¿, Julian Reich, zmar³y w 1987 r.



katoliczk¹, to prowadzali go do koœcio³a
OO Franciszkanów w Poznaniu. A¿ do
œmierci zna³ katechizm na wyrywki. Prze-
¿yliœmy wspólnie 20 lat. By³ bardzo punk-
tualny, a gdy rozlicza³ pieni¹dze domowe,
wszystko musia³o siê zgadzaæ co do
grosza. Notowa³ wydatki, czasem nie po-
wiedzia³am, ile dok³adnie wyda³am, wiêc
gdy brakowa³o, dok³ada³ ze swojej skar-
bony. ¯artowa³am, ¿e ma sam pójœæ do
rzeŸnika, to bêdzie wiedzia³ najlepiej, ile co

kosztuje, ale raz poszed³ i jak zobaczy³ te
kolejki, to zrezygnowa³. Mia³ swoje lata,
chocia¿ nie by³o tego po nim widaæ. By³
wysoki, przystojny. W latach 60. ju¿ na za-
bawy nie chodziliœmy. Œwiêta lubi³ spêdzaæ
w domu, by³ domatorem. Jego hobby by-
³a muzyka operowa i gra na cytrze, któr¹
do dziœ ma jego córka. To by³a koncerto-
wa cytra. Tylko trzech ich gra³o w teatrze
na cytrze. A to piêkna muzyka. M¹¿ ko-
cha³ te¿ kwiaty i rybki. Robi³ cudown¹
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czerninê. I ja ten przepis przejê³am, i nie-
jednego ni¹ poczêstowa³am. By³ powstañ-
cem wielkopolskim.

M¹¿ opowiada³ o powstaniu?
Nie za wiele. Mia³ ¿al o to, ¿e nie

uznali go za powstañca, chocia¿ w archi-
wum w Warszawie by³o napisane czar-
no na bia³ym, ¿e uczestniczy³ w powsta-
niu i by³ ³¹cznikiem. W czasie II wojny
jednak Niemcy przymusowo wcielili go
do wojska i dlatego, gdy siê stara³
w ZBoWiD-zie o status kombatanta, to
odrzucili jego podanie. Powiedzieli, ¿e
skoro wst¹pi³ do armii niemieckiej, to
mu siê nie nale¿y. A to przecie¿ pod
przymusem by³o. Pracowa³ w magazy-
nach, a ktoœ nawet powiedzia³, ¿e pew-

nie Polaków zabija³. M¹¿ to bardzo
prze¿y³. W koñcu gdzieœ znalaz³ siê nad-
palony dokument, œwiadcz¹cy o tym, ¿e
zosta³ wcielony pod przymusem. Potem
siê okaza³o, ¿e nawet nie czytali tych je-
go podañ – by³ w armii niemieckiej, to
by³ skreœlony. Pracowa³ w PZU w Po-
znaniu, potem by³ inspektorem
w Wolsztynie. Pocz¹tkowo mieszkali-
œmy w bloku nr 22, a potem 21, na ów-
czesnym osiedlu Œwierczewskiego.
Przez 6 lat mieszka³a z nami siostra mê-
¿a. 

M¹¿ mia³ troje dzieci. Wnuki mê¿a
maj¹ ze mn¹ kontakt do dziœ i dwójka
dzieci te¿. W ka¿dym razie 20 lat razem
prze¿yliœmy i nie by³ mi obojêtny. To by³
prawdziwy przyjaciel. 
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Ko³o Emerytów i Rencistów przy Spó³dzielni Inwalidów “Chemos” swoje spotkania odbywa³o w Miejskiej i
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu



Oprócz pracy zawodowej udziela³a siê
Pani spo³ecznie w wielu gremiach – m. in.
w Spó³dzielni Mieszkaniowej i – potem –
w Kole Emerytów „Chemosu”...

Od 1971 do 1984 roku by³am cz³on-
kiem Rady Nadzorczej Spó³dzielni Miesz-
kaniowej. 

Najpierw mia³a ona swoj¹ siedzibê
w drugim wybudowanym przez spó³-
dzielniê bloku (24?), potem w bloku nr
8. By³am wtedy jedyn¹ kobiet¹ w tej Ra-
dzie i ukwiecenie klatek schodowych, to
by³a moja inicjatywa. Pamiêtam jak pre-
zes Stachowiak, mówi³ do mnie: „My-
œmy siê podœmiechiwali, ¿e to nie chwyci,
a jednak siê uda³o”. Zachêcaliœmy te¿ lu-
dzi do ukwiecania balkonów. Chodzili-
œmy z komisj¹, sprawdzaliœmy, jak klatki
wygl¹daj¹ i przyznawaliœmy nagrody. Ma-
giel elektryczny w 28 bloku, to równie¿
by³ mój pomys³. Funkcjonowa³ parê lat,
chocia¿ potem ju¿ nie mia³ wziêcia. Gdy
odchodzi³am z Rady Nadzorczej, prezes
Stachowiak by³ bardzo zawiedziony, ale
stwierdzi³am, ¿e skoro skoñczy³am 75
lat, to ju¿ wystarczy tej dzia³alnoœci. Jed-
noczeœnie dzia³a³am w osiedlowym Klu-
bie Seniora „Srebrny W³os”, który po-
wsta³ w 1985 roku. Najpierw by³am jego
wiceprzewodnicz¹c¹, a po œmierci prze-
wodnicz¹cego, p. Weso³ego, od 1989
roku objê³am jego przewodnictwo.
W miêdzyczasie, jeszcze zanim powsta³
Klub Osiedlowy, utworzy³yœmy te¿ kó³-
ko hafciarskie, które potem przerodzi³o
siê w sekcjê rêkodzielnicz¹ klubu. Prze-
wodnicz¹c¹ tego kó³ka by³am te¿ chyba
z 10 lat. Zanim w spó³dzielni pojawi³a siê
Ela Kaffler, Marysia Spycha³a uczy³a nas
makramy i tkactwa. Nawet doktor Sznaj-
derowa chodzi³a na zajêcia, które pocz¹t-

kowo odbywa³y siê w Nowotomyskim
Oœrodku Kultury. 

W tym czasie organizowa³am te¿
w Spó³dzielni Mieszkaniowej i w „Che-
mosie” dla kobiet ró¿ne kursy – garma-
¿erki, gotowania, szycia, pieczenia, pod-
noszenia kwalifikacji. 25 stycznia 1973
roku odby³ siê nawet egzamin na mistrza
i czeladnika krawieckiego. Przyjechali
wtedy egzaminatorzy z Poznania, ¿eby
wszystkie panie nie musia³y tam jeŸdziæ.
Sama te¿ zdoby³am wtedy tytu³ mistrza.
Zorganizowa³am te¿ kurs garma¿eryjny,
potem kurs gotowania i pieczenia w Chi-
fie, a potem ok. 1974 roku kurs kroju
i szycia w Spó³dzielni Mieszkaniowej. To
te¿ widaæ tu na zdjêciach. 

Gdy odesz³am z „Chemosu” na eme-
ryturê, podjê³am siê prowadzenia Ko³a
Emerytów i Rencistów Spó³dzielni Inwali-
dów „Chemos „. Spotyka³yœmy siê we
œrody w bibliotece. Opiekunkami nasze-
go ko³a by³y pracownice biblioteki: Ele-
onora WoŸniczka i Maria Fabian. Bardzo
wiele im zawdziêczamy, bo dziêki nim
wspó³praca z bibliotek¹ by³a wspania³a
i czu³yœmy siê tam naprawdê, jak w do-
mu. Na pocz¹tku nasze ko³o liczy³o 25
osób. Dziœ zosta³o tylko 6 osób. Podczas
tych spotkañ mia³yœmy ró¿nych prele-
gentów – to przyje¿d¿a³a pani £ucja Da-
nielewska ze swoimi wierszami, to mia³y-
œmy wyk³ady tematyczne, wycieczki
urz¹dza³yœmy we wspó³pracy z pani¹ Ta-
deuszow¹ z Opalenicy. Mam wielkie
uznanie dla pani Tadeuszowej, przewod-
nicz¹cej w Opalenicy, ¿e zawsze koordy-
nowa³a wspó³pracê Nowego Tomyœla
i Opalenicy, wspólnie wyje¿d¿a³yœmy na
wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne.
Nie ¿a³ujê, bo to by³y piêkne lata. 
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80. urodziny p. Emilii - ¿yczenia
sk³ada ówczesny dyrektor
biblioteki Czes³aw Krolek

Imieniny p. Emilii w gronie
cz³onkiñ ko³a emerytek 
„Chemosu” – 2010 r.

P. Emilia, w wieku 92 lat
zakoñczy³a dzia³alnoœæ w Kole
Emerytów i Rencistów przy
Spó³dzielni Inwalidów „Chemos”
- 13 czerwca  2011 r.



Przewodnicz¹c¹ ko³a by³am ponad
25 lat, a poniewa¿ skoñczy³am 92 lata,
uzna³am, ¿e ju¿ wystarczy pracy spo³ecz-
nej. 13 czerwca 2011 r. zrezygnowa³am
z funkcji przewodnicz¹cej i odesz³am
z pracy spo³ecznej. Te moje dzia³ania by-
³y zawsze bezinteresowne, chocia¿
z „Chemosu” dosta³am odznaczenie
Przodownika Pracy, Br¹zowy Krzy¿ Za-
s³ugi... ale sk¹d dosta³am Krzy¿ Kawa-
lerski...? Nie wiem... Mam te¿ odznacze-
nia wojewódzkie. Dla miasta coœ zrobi-
³am i z tego mam zadowolenie. Stara³am
siê te¿ byæ dobr¹ pracownic¹, chocia¿
ocena mojej pracy nie nale¿y do mnie.
Do wieku 92 lat pracowa³am spo³ecz-
nie, no ale potem powiedzia³am „ko-
niec”. Zawsze by³am aktywna, bo Pan

Bóg da³ mi zdrowie, wiêc mog³am d³ugo
pracowaæ. Potem siê ono pogorszy³o,
ale jeszcze siê cieszê, ¿e mnie zapraszaj¹
jako goœcia honorowego na spotkania
do spó³dzielni, czy do biblioteki. 

Jak Pani porównuje czasy – przed
wojn¹, a teraz, to kiedy by³o lepiej?

Przed wojn¹ wszystko nie by³o tak
zmechanizowane jak dzisiaj, dzisiaj niby
jest ³atwiej. Do koszenia, do zbioru ziar-
na i ziemniaków s¹ maszyny, a dawniej
wszystko rêcznie siê robi³o. Tylko dziw-
ne, ¿e to wszystko ludzie zrobili i jeszcze
mieli czas na spotkania, a dziœ ludzie nie
maj¹ czasu, ka¿dy zagoniony...Cieszê
siê, ¿e ludziom jest l¿ej, ale siê martwiê,
¿e nie znaleŸli jeszcze lekarstwa na raka,

92

NOWOTOMYŒLANIE

Sylwia Kupiec

Spotkanie sekcji rêkodzielniczej Klubu Osiedlowego 



na którego tylu ludzi umiera. A rakiety
s¹ „do góry” wysy³ane, naukowcy pra-
cuj¹, a lekarstwa na raka nie ma. Daw-
niej ¿ywnoœæ by³a zdrowsza i ludzie nie
chorowali na takie choroby jak dziœ. Nie
by³o tylu nawozów sztucznych, mo¿e
nie by³o tyle zbiorów, ale dzisiaj piêknie
wszystko wygl¹da, a chemia nas zabija.
Po wojnie by³y kartki, u rzeŸnika nagie
haki wisia³y... Teraz za to jest wszystko,
tylko pieniêdzy brak. Nigdy nie jest ide-
alnie – coœ za coœ.

Jak Pani teraz spêdza ten czas, wolny
od pracy?

Zawsze lubi³am rêkodzie³o, wyszy-
wanie. Du¿o przebywam miêdzy ludŸ-
mi. Chodzê do Domu Dziennego Poby-

tu, chocia¿ odk¹d pode mn¹ siê zarwa³o
krzes³o i siê pot³uk³am, to nie chodzê
codziennie. Mamy wyk³ady psychologa,
internistki, robimy du¿o prac rêcznych.
Trzeba kiedyœ przyjœæ, zobaczyæ. Teraz
wiêcej wypoczywam. 

Staram siê codziennie wychodziæ.
Jeszcze niedawno robi³yœmy z Iren¹ No-
wakow¹ rajdy rowerowe, do Œliwna
i z powrotem. Jeszcze za ma³o nam by-
³o, to przez W¹sowo jecha³yœmy i Wy-
tomyœl. 

Ile pani mia³a wtedy lat?
88.... 

Fot.: M. Kimstacz, archiwum p. Emilii Reich
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Agnieszka Kaczmarek

Gaudeamus igitur na wsi

Tradycja badañ antropologicznych wskazuje na prawid³owoœæ, która pozostaje od
wielu dziesiêcioleci niezmienna. Niezale¿nie od badanych zbiorowoœci – miast, mia-
steczek, wsi czy jeszcze mniejszych wspólnot, elementem ³¹cz¹cym ich mieszkañców
jest wzajemna niechêæ, animozje, spory, a nawet wrogoœæ skierowana na ¿yj¹cych
w pobliskiej miejscowoœci. S¹siedzi mieszkaj¹cy w najbli¿szej okolicy, czêsto „za mie-
dz¹”, szczerze siê nie lubi¹, przypisuj¹ sobie nawzajem najdziwaczniejsze cechy i na-
wyki: znosz¹ drwa do lasu, drabiny nosz¹ w poprzek – zamiast pionowo, siej¹ sól, ¿e-
by wiêcej zebraæ… S¹siedztwo staje siê Ÿród³em napiêæ i nieporozumieñ, pó³ biedy je-
œli niegroŸnych, gorzej gdy z³oœliwych i niepotrzebnych. K³opot w tym, ¿e owa rywa-
lizacja najczêœciej dotyczy miejscowoœci w jakiœ sposób od siebie zale¿nych czy z sob¹
powi¹zanych – wspólnym województwem, sejmikiem, gmin¹… Wówczas miêdzys¹-
siedzka niechêæ niekoniecznie wychodzi stronom na dobre – zamiast wspó³pracowaæ
i dawaæ opór realnemu wrogowi czy zdrowo konkurowaæ w dobrze pojêtym intere-
sie, traci siê energiê na wymyœlanie kolejnej przywary.

Nie inaczej dzieje siê od lat w relacjach Miedzichowo – Bolewice, które nale¿¹c do
jednego województwa, powiatu, a w koñcu gminy, tocz¹ miêdzy sob¹ mniej lub bar-
dziej zaawansowane spory, œcieraj¹ siê w miêdzywiejskich wojenkach, raczej siê os³a-
biaj¹c ni¿ rosn¹c w si³ê. 

Jednak od blisko dwóch lat impet wzajemnych z³oœliwoœci na ca³e szczêœcie maleje
i stopniowo przeradza siê we wspó³pracê. Zmiana jednak nie zrodzi³a siê nagle i nie
bez powodu… 

Wiosn¹ 2011 roku, z inicjatywy pochodz¹cego z Bolewic i w nich mieszkaj¹cego
Wójta Gminy Miedzichowo dra Stanis³awa Piechoty, podjêto starania o utworzenie
gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego dzia³alnoœæ adresowana mia³a
byæ do mieszkañców wsi – nie tylko tych najwiêkszych w gminie – Miedzichowa i Bo-
lewic, lecz tak¿e tych mniejszych, tworz¹cych barwny i wyj¹tkowo piêkny gminny
pejza¿: Grudnej, Jab³onki, Zachodzka, Lewiczynka, Piotrów… by wymieniæ zaledwie
kilka z nich Zadaniem Uniwersytetu, oprócz dzia³alnoœci wpisuj¹cej siê w tradycjê
kszta³cenia ustawicznego ukierunkowanego na seniorów, mia³a byæ tak¿e integracja
mieszkañców ró¿nych miejscowoœci. 
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Rezultaty tego na pocz¹tku nieœmia³ego projektu przeros³y wszelkie oczekiwania
osób zaanga¿owanych w rozwijanie idei gminnego uniwersytetu. Na uroczystej inau-
guracji I roku dzia³alnoœci, która odby³a siê 20 paŸdziernika 2011 roku zgromadzi³o
siê ponad sto osób, które zapragnê³y rozwijaæ swoj¹ wiedzê, umiejêtnoœci i pasje; ale
tak¿e spotykaæ siê ze znajomymi, przyjació³mi i tymi, którzy wkrótce znajomymi mie-
li siê staæ. 

Idea Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaczê³a nabieraæ rozmachu
i barw, a tworzona „uczelnia” niczym nie ustêpowa³a swoimi strukturami oraz progra-
mem Boloñskiej Alma Mater – najstarszemu uniwersytetowi Europy. Co prawda jedynie
w wymiarze symbolicznym, jednak z pe³nymi honorami oraz zaanga¿owaniem, na czele
Uniwersytetu stan¹³ rektor, a pe³nienia tej zaszczytnej funkcji podj¹³ siê prof. dr hab. Ja-
nusz Skoczylas, na co dzieñ pracuj¹cy w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Za sprawy programowe i organizacyjne odpowiedzialni s¹ dzieka-
ni, których funkcja jest równie¿ emblematyczna oraz Rada Programowa, sk³adaj¹ca siê
mieszkañców Miedzichowa i Bolewic. Patronat honorowy nad dzia³alnoœci¹ gminnej
uczelni sprawuj¹ Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu prof. dr hab. Bronis³aw Marciniak oraz Pani Prezydentowa Anna Komorowska.
Nie da siê ukryæ, ¿e tak znamienici patroni mobilizuj¹ do intensywnej pracy, starannoœci,
a przede wszystkim odpowiedzialnoœci za podejmowan¹ inicjatywê, która formalnie wpi-
sana jest w dzia³alnoœæ statutow¹ Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie.
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Inauguracja roku akademickiego na Miedzichowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Na zdjêciu: rektor prof. Janusz Skoczylas oraz prodziekan Romuald Stasiak
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Studenci
G³ównymi adresatami dzia³alnoœci Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku s¹ seniorzy zamieszkuj¹cy teren gminy Miedzichowo. Proponowane im zajêcia s¹
nie tylko szans¹ na poszerzenie swojej wiedzy, umiejêtnoœci, zaspokojenie pasji, ale na-
de wszystko stanowi¹ okazjê do spotkañ, których wielu osobom, zw³aszcza w dojrza-
³ym wieku, brakuje. 

Uniwersytet – zgodnie z klasyczn¹ ide¹ – daje mo¿liwoœæ spotkania wielu osobowo-
œci, poznania nieznanych wczeœniej zagadnieñ, konfrontacji opinii, a tak¿e prze¿ycia ra-
doœci. Bez tej przestrzeni szanse te pozosta³yby nieurzeczywistnione. 

Rozpiêtoœæ tematyczna zajêæ w du¿ym stopniu spe³nia nadzieje i oczekiwania kur-
santów, a teraz, ju¿ w drugim roku dzia³alnoœci jest znacznie szersza. Obejmuje bo-
wiem zajêcia jêzykowe (angielski i niemiecki), informatykê, któr¹ s³uchacze – zarów-
no w Miedzichowie, jak i w Bolewicach  (byæ mo¿e ze wzglêdu na charyzmê prowa-
dz¹cych) szczególnie sobie ceni¹, psychologiê, sport i rekreacjê oraz zdrowy styl ¿ycia. 

W tym roku dodatkowo zaproponowano szkolenia z udzielania pierwszej pomocy
oraz dwa rodzaje zajêæ plastycznych. Uzupe³nieniem cotygodniowej dydaktyki s¹ wy-
k³ady, odbywaj¹ce siê raz w miesi¹cu (dla wiêkszej integracji organizowane naprze-
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miennie w Bolewicach i Miedzichowie), prowadzone przez pasjonatów, specjalistów,
wyk³adowców UAM. Dziêki nim s³uchacze Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku mieli okazjê zapoznaæ siê z takimi tematami jak: „Problemy etniczne w Afry-
ce” (prowadz¹cy: Maciej Bia³kowski), „Bu³garia – mozaika kulturowa i etniczna” (pro-
wadz¹cy: dr Wojciech JóŸwiak z UAM). Podczas wyk³adu „Droga do œw. Jakuba”
mogli pielgrzymowaæ – wraz z pp. Jakubem i Renat¹ Skuteckimi – do grobu œw. Jaku-
ba. 

Profesor Janusz Skoczylas ju¿ dwukrotnie zabra³ s³uchaczy na wyprawê na Cej-
lon oraz do Chin, a z okazji Barbórki 2012 pojawi³ siê na wyk³adzie w tradycyjnym
górniczym mundurzE.  Ka¿de ze spotkañ jest fascynuj¹c¹ histori¹, opowieœci¹ o
rozmaitych miejscach i doœwiadczeniach, które zawsze wywo³uj¹ emocje, a niekiedy
wzruszenia. Ka¿de spotkanie koñczy siê wpisem do indeksu, który ka¿dy s³uchacz
posiada.
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Dodatkow¹ atrakcj¹ s¹ wspólne wyjazdy – wycieczka do Kampusu UAM w Morasku
oraz zwiedzanie podziemi katedry w Poznaniu, wizyta w Berlinie  czy wspólny wyjazd
do teatru. Na najbli¿szy czas planowane s¹ kino, katedra w GnieŸnie, Park Etnograficzny.
Nie mo¿na jednak zdradzaæ wszystkich atrakcyjnych planów…

Trzeci wiek
Terminem „trzeci wiek” okreœla siê zwyczajowo te lata ¿ycia, które nastêpuj¹ po osi¹-

gniêciu przez cz³owieka wieku emerytalnego, a z pewnoœci¹ dojrza³ego. Zmiana warun-
ków ¿ycia wywo³uje zwykle uczucie pustki i osamotnienia, spadek presti¿u w œrodowi-
sku. Nadmiar czasu wolnego i brak umiejêtnoœci jego wykorzystania – to dalsze czynni-
ki – niestety – niew³aœciwego nastawienia do póŸnej dojrza³oœci. Miedzichowski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, jak ka¿da podobna inicjatywa, jest szans¹ na nadrobienie tego,
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co stracone, nape³nienia kolorami tego, co nieco poblak³o i o¿ywienie tego, w co niekie-
dy zdarzy³o siê zw¹tpiæ. 

Uniwersytet integruje, poszerza horyzonty, ³¹czy pokolenia, co piêknie dostrzec
mo¿na w relacji seniorzy – wyk³adowcy, niekiedy bardzo m³odzi, ale pe³ni pasji, zapa³u i
¿yczliwoœci.  Jest potwierdzeniem, ¿e na m³odoœæ, nawet w wieku dojrza³ym, nigdy nie
jest za póŸno.

Czy etnografowie bêd¹ musieli odwo³aæ swoj¹ teoriê o animozjach dziel¹cych -
najczêœciej zupe³nie irracjonalnie – mieszkañców zwaœnionych miejscowoœci? Czy
wszystkie niechêci zosta³y wyeliminowane? Mo¿na spaæ spokojnie – nadal bêd¹ ze sob¹
rywalizowaæ, jednak ¿yczyæ sobie nale¿y, aby ta rywalizacja by³a pe³na wzajemnej
¿yczliwoœci, zabawy i poczucia, ¿e warto ze sob¹ przebywaæ.

Fot.: archiwum UTW w Miedzichowie
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Maria Tyszkowska 

Idzie ¿o³nierz borem, lasem…, 
czyli VIII Przegl¹d Dawnej Piosenki 
¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej.

Jak co roku z okazji narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci, z naszej inicjatywy i pod na-
szym patronatem, odby³o siê kolejne, ósme ju¿ spotkanie zespo³ów reprezentuj¹cych
szko³y naszego miasta i gminy. W wype³nionej po brzegi sali Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury rozbrzmiewa³y pieœni liryczne, smutne i nastrojowe, powa¿ne, bardziej i mniej
znane, ambitne i popularne, ale tak¿e swobodne i radosne, wszystkie o patriotycznej wy-
mowie, o tematyce ¿o³nierskiej i niepodleg³oœciowej. 

Koncert rozpoczêli najm³odsi uczestnicy – uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w No-
wym Tomyœlu pod opiek¹ p. Ilony Kwiatkowskiej i p. Joanny Witczak. Wykonali dwie
pieœni o zró¿nicowanym charakterze z czasów powstania warszawskiego: Deszcz jesien-
ny – z nut¹ têsknoty oraz weso³¹, pe³n¹ humoru Pa³acyk Michla, któr¹ œpiewa³a te¿ pu-
blicznoœæ. By³a to pieœñ harcerskiego batalionu „Parasol”, a wœród powstañców spopula-
ryzowa³ j¹ m. in. Mieczys³aw Fogg. Zespó³ Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym
przygotowany przez p. Mariê Zawart¹ zaprezentowa³ liryczn¹ pieœñ Polskie kwiaty oraz
dowcipn¹, u³añsk¹ pieœñ z 1863 r. Jak to na wojence ³adnie, do której wykonania w³¹czy-
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li siê tak¿e zebrani w sali s³uchacze. P. Cecylia Œlusarz przygotowa³a uczniów ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu, którzy w dwug³osie zaœpiewali Deszcz jesienny
oraz Pieœñ Legionów My pierwsza brygada, która od 2007 r. jest reprezentacyjn¹ pieœni¹
Wojska Polskiego. 

W dalszej czêœci koncertu zabrzmia³y nowsze pieœni patriotyczne. Niepodleg³a, niepo-
korna zawsze by³a, bêdzie, jest, uskrzydlona biel¹ or³a, bije rytmem naszych serc… œpiewali
z ca³¹ sal¹ uczniowie Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu przygotowani przez p. Ma³go-
rzatê Lipieck¹. Wykonali tak¿e powa¿n¹, opowiadaj¹c¹ o powstaniu warszawskim pieœñ
Czterdziesty czwarty z muzyk¹ Miros³awa Kalisiewicza i s³owami Lecha Makowieckiego,
który uwa¿any jest za wspó³czesnego barda, pisze m. in. pieœni o tematyce patriotycznej
i dotycz¹ce historii II wojny œwiatowej, mocno osadzone we wspó³czesnoœci. 

Najliczniejsz¹ grupê œpiewaków reprezentuj¹cych nowotomysk¹ Pañstwow¹ Szko³ê
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Muzyczn¹ przygotowa³a p. Hanna Malicka. Wykonali oni pieœñ O mój rozmarynie oraz –
wspólnie z publicznoœci¹ – My pierwsza brygada. Na fortepianie akompaniowa³ im p. Ma-
rek Lipiec. 

Pierwowzorem pierwszej z tych pieœni najprawdopodobniej by³a znana ju¿ od czasów
kampanii napoleoñskiej ludowa piosenka Ko³o ogródeczka woda ciek³a, zapisana w zbio-
rach etnografa Oskara Kolberga. W swych wspomnieniach jeden z ¿o³nierzy walcz¹cych
podczas I wojny œwiatowej napisa³, ¿e kiedy utrudzeni wracali z pola walki, a nogi z tru-
dem stawia³y kroki, pewien m³ody ¿o³nierz zacz¹³ cicho nuciæ tê pieœñ, kolejno przy³¹cza-
li siê nastêpni i tak maszeruj¹c w rytm pieœni, wyuczyli siê jej wszyscy. A potem szybko
rozprzestrzeni³a siê po ca³ym kraju. 

Na zakoñczenie muzycznego spotkania, solistka z Zespo³u Szkó³ nr 2 w Nowym To-
myœlu, Karolina Kucz, przy akompaniamencie gitarowym p. Rafa³a Putza, zaprezentowa-
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w Jastrzêbsku Starym 
ze swymi solistkami



³a liryczn¹ pieœñ Rozszumia³y siê wierzby p³acz¹ce – ze s³owami Romana Œlêzaka, który
jako melodiê do pieœni wykorzysta³ fragment marsza rosyjskiego kompozytora Wasyla
Agapkina Po¿egnanie S³owianki. Pieœñ ta sta³a siê jedn¹ z najpopularniejszych w latach oku-
pacji niemieckiej. Ostatnim utworem wykonanym przez Karolinê Kucz, wraz ze wszyst-
kimi obecnymi na Sali, by³a Rota skomponowana przez Feliksa Nowowiejskiego do s³ów
Marii Konopnickiej.

Celem muzycznych spotkañ z piosenk¹ ¿o³niersk¹ i niepodleg³oœciow¹ jest nie tylko
prezentowanie, wzajemne s³uchanie, ale te¿ poznawanie nowych utworów, okoliczno-
œci ich powstania i historii z nimi zwi¹zanych, ale przede wszystkim wspólne ich œpiewa-
nie, co z roku na rok udaje siê coraz lepiej. 

Starannie przygotowane stroje dzieci dodawa³y uroku wystêpom, które zachwyca³y
obecnych na sali s³uchaczy – dzieci, m³odzie¿, rodziców, dziadków, nauczycieli oraz za-
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proszonych goœci. Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim uczestnikom za staranne przygoto-
wanie pieœni i odœwiêtnych strojów, za ciekawe interpretacje, a przede wszystkim za
wspólny œpiew.

Wszystkie uczestnicz¹ce w Przegl¹dzie zespo³y otrzyma³y dyplomy oraz s³odycze
ufundowane przez organizatora, a wrêczali je zaproszeni goœcie: w imieniu burmistrza
Nowego Tomyœla i Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego – p. Marzena Kor-
tus, p³k Czes³aw Bogucki – komendant Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Nowym
Tomyœlu, p. Jerzy Kimstacz – inspektor ds. obrony cywilnej w Urzêdzie Miejskim, prezes
Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych – p.
Romuald Ankudowicz, kierownik biura zarz¹du Polskiego Czerwonego Krzy¿a w No-
wym Tomyœlu – p. Emilia Jarczyñska, a w imieniu organizatorów – cz³onek zarz¹du No-
wotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – p. Genowefa Hreczyñska. Koncert prowa-
dzi³a Maria Tyszkowska, inicjatorka tych muzycznych spotkañ, któr¹ zaproszeni goœcie
obdarowali bukietem piêknych ró¿. Wszyscy uczestnicy Przegl¹du Piosenki tradycyjnie
przeszli na pl. Niepodleg³oœci, gdzie pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich z³o¿y-
li wi¹zankê kwiatów oraz zapalili znicze.

Zdjêcia: Marzena Kortus
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Tradycyjnie na zakoñczenie spotkania z piosenk¹ ¿o³niersk¹ i niepodleg³oœciow¹ uczestnicy przegl¹du
udali siê pod Pomnik Powstañców Wielkopolskich



... Katarzyny Mrozik-Stefañskiej

S³owa dopadaj¹ mnie znienacka

Jestem najzwyczajniejsz¹ w œwiecie kobiet¹. Nie buntujê siê przeciwko przemijaniu,
kolejnym siwym w³osom, czy zmarszczkom, bo ka¿dy okres w ¿yciu mo¿e byæ piêk-
ny i wartoœciowy. I tak jak trudno i piêknie byæ nastolatk¹, tak trudno i piêknie byæ ko-
biet¹ 45 plus.

Lubiê proste rzeczy, proste potrawy, proste sprawy. Delektujê siê zwyk³ymi zapa-
chami domu, ogrodu, lasu. Z wczesnego dzieciñstwa pamiêtam w³aœnie smak i zapach
pieczonego przez babciê chleba. Bo u babci na wsi mieszka³am, gdy by³am przed-
przedszkolnym dzieckiem. I mo¿e dlatego tak lubiê wieœ, ¿e pierwsze lata ¿ycia spêdzi-
³am w³aœnie tam, karmi¹c z babci¹ zwierzêta, wi¹¿¹c kokardki na k³osach zbó¿, biega-
j¹c po lesie.

Teraz sama piekê chleb, karmiê liczne zwierzêta, uprawiam warzywa i owoce, pie-
lêgnujê roœliny, których coraz wiêcej w moim ogrodzie. ̄ ycie w rytmie natury jest pro-
ste i cudowne, nie popêdza nas, a uczy cierpliwoœci, pozwala zauwa¿yæ rzeczy ma³e,
ale wa¿ne, odp³aca sercem za serce. Tu nie ma miejsca na mi³oœæ bez wzajemnoœci.

Nauczycielem jestem z wyboru, nie z przypadku. Lubiê swoj¹ pracê, bo w szkole
nigdy nie jest nudno. I zawsze mo¿na i nawet trzeba siê rozwijaæ, ¿eby nad¹¿yæ za m³o-
dzie¿¹, rozumieæ ich zainteresowania, ich jêzyk, poznawaæ ich œwiat.

W wolnym czasie, którego nie mam zbyt wiele, lubiê pos³uchaæ muzyki, poczytaæ
dobr¹ ksi¹¿kê, lubiê rozwi¹zywaæ krzy¿ówki i sudoku. I jak zwyk³a kobieta lubiê ro-
bótki rêczne, zw³aszcza dzierganie na drutach czy szyde³ku. To zim¹, bo od wiosny do
jesieni zaszywam siê w ogrodzie i tam relaksujê przy pieleniu, sadzeniu, kopaniu, gra-
bieniu, zbieraniu.... Z grup¹ znajomych chodzê na d³ugie spacery z kijkami. Nale¿ê do
Ko³a Gospodyñ Wiejskich, a to bardzo absorbuj¹ca dzia³alnoœæ.

Wakacje najbardziej lubiê spêdzaæ u siebie, budziæ siê ze skowronkami, piæ kawê
i podjadaæ maliny i truskawki, zasypiaæ przy muzyce œwierszczy. A gdy ju¿ wyje¿d¿am,
to lubiê wêdrówki po górach, ostatnio zauroczy³am siê Beskidami. Lubiê zwiedzaæ sta-
re zamki, pa³ace, wyobra¿aæ sobie ¿ycie ich dawnych mieszkañców. Ci¹gle jest jeszcze
we mnie marzenie z dzieciñstwa, ¿eby choæ na jeden dzieñ zamieszkaæ w jakimœ za-
mczysku jako królewna. Moim marzeniem jest te¿ odbyæ podró¿ balonem. Z wszyst-
kiego, co mi siê do tej pory w ¿yciu zdarzy³o, najbardziej ceniê sobie przyjaŸnie.
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Pisa³am od zawsze, oczywiœcie do szuflady. Choæ jako nastolatka odwa¿y³am siê
wys³aæ kilka wierszy do czasopism m³odzie¿owych i raz chyba wziê³am udzia³ w jakimœ
konkursie. Recenzje nie by³y zbyt pozytywne, ale wcale mnie to nie zniechêci³o. Có¿,
szuflada wszystko zdo³a radê udŸwign¹æ.

P. S.
Katarzyna Mrozik-Stefañska jest absolwentk¹ Uniwersytetu im. Adama Mic-

kiewicza i Kolegium Jêzyków Obcych w Poznaniu. Od 22 lat uczy jêzyków ob-
cych, najpierw rosyjskiego, obecnie angielskiego w Zespole Szkó³ nr 2 im. Sta-
nis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu. Przez wiêkszoœæ swojego ¿ycia nowoto-
myœlanka, od 3 lat mieszkanka podnowotomyskiego Sêkowa. 

Jej debiut czytany mia³ miejsce 27 listopada br. podczas wieczoru
inauguruj¹cego Nowotomyskie Piêtro Wyrazów Literackich w nowotomyskiej
bibliotece (wiêcej na ten temat w „Kronice wydarzeñ”). W grudniu zosta³a za-
proszona do udzia³u w spotkaniu Ko³a Literackiego przy Klubie Nauczycieli
Miasta Poznania, a dwa z jej wierszy ukaza³y siê drukiem w biuletynie poetyc-
kim „Spojrzenia”. (red.)
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Katarzyna Mrozik-Stefañska podczas wieczoru inauguruj¹cego 
Nowotomyskie Piêtro Wyrazów Literackich w nowotomyskiej bibliotece - 27 listopada 2012 r.



***
Suszê jab³ka na Wigiliê
le¿¹ u³o¿one równiutko
na kaloryferze
jak na pla¿y
s³yszê jak w nocy
szepcz¹ cicho
opowiadaj¹c historie
ze swoich jab³oni
smakuj¹ coraz lepiej
choæ co dzieñ
coraz bardziej pomarszczone

*** 
mój anio³ stró¿
wyjecha³ w dalek¹ podró¿ s³u¿bow¹
nie wyznaczy³ zastêpstwa
zapomnia³ o modlitwie
rano wieczór we dnie w nocy
czeka³am na niego
nie przys³a³ nawet pocztówki

***
moja dusza
jest jak strych
w starym domu

pe³na pajêczyn
pude³ z po¿ó³k³ymi zdjêciami
zapomnianych listów
i wymyœlonych upiorów
odwa¿ysz siê
wspi¹æ po skrzypi¹cych schodach
zdmuchn¹æ kurz z pod³ogi
i poszukaæ zagubionych pere³?
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***
dziœ poeci s¹ niemodni
u¿ywaj¹ s³ów zamiast botoksu
nie b³yszcz¹ cekinami
na czerwonym dywanie
ich tomiki
cichutko siedz¹ na pó³kach
nie krzycz¹c ok³adkami
i tylko czasami
ich œmieræ jest medialna
ale te¿ nie za bardzo
bo bez sensacji

***
dok¹d odchodz¹
z³amane serca?
siadaj¹ na ³¹ce
obok bezskrzyd³ych motyli?
gawêdz¹ w niebie
z garbatym anio³em?
a mo¿e przyjaŸni¹ siê
z kulawym psem?
i to nawet zbyt wiele -
umieraj¹ samotnie

MOJEJ MAMIE
tak cichutko odesz³aœ
nie ¿al¹c siê Bogu
¿e ju¿ nie ugotujesz krupniku
¿e nie pojedziesz na wieœ
nie zapleciesz warkoczyków
wierzy³aœ
¿e œmieræ na pewno tu nie trafi
masz przecie¿ tyle do zrobienia
nakrêci³aœ w³osy na wa³ki

Z TEKI...
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ubra³aœ plisowan¹ spódnicê
i pantofle niedzielne
zdziwiona patrzy³aœ
jak kuœtyka korytarzem
wtapiaj¹c siê w bezkolor szpitalnych œcian
jeszcze zd¹¿y³aœ siê z ni¹ zaprzyjaŸniæ
a nam zosta³o ju¿ tylko czekanie
na twoje zmartwychwstanie

KALENDARZE
czterdzieste któreœ urodziny
wywiadówka syna
spotkanie z... lepiej nie wiedzieæ
próba chóru anielskiego
odebraæ serce od naprawy
a mo¿e tylko buty
upiec ciasto
z okruchów tego co kiedyœ wa¿ne
zamówiæ pisklêta bo wiosna
przegoniæ przesz³oœæ z k¹tów duszy
zadzwoniæ do anio³a stró¿a...
¿ycie w zwiêz³ych notatkach
na kartkach kalendarza
proste i jednoznaczne
prawdziwe?

***
b¹dŸ
moim chlebem powszednim
z chrupi¹c¹ skórk¹
nawet gdy czerstwy
porann¹ kaw¹
diabelsko czarn¹
s³odk¹ anielsko
kusz¹cym deserem
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przed popo³udniow¹ drzemk¹
b¹dŸ daniem g³ównym
nie tylko
suplementem diety

ROBÓTKI RÊCZNE
zacerowa³am poranek
potargany przez bezsennoœæ
utka³am z minut
przedpo³udnie z fili¿ank¹ kawy
wydzierga³am z wieczornej ciszy
têsknoty nieprzyzwoite
haftowa³am ¿ycie
w pastelowych kolorach
porani³am palce

***
a mnie siê wcale nie spieszy
wolê poczekaæ cierpliwie
a¿ œwierszcz z paj¹kiem
zagraj¹ w duecie
truskawka dogada siê z malin¹
która piêkniejsze ma rumieñce
poczekam nawet
dzieñ i noc ca³¹
na zapach ³¹ki w makowej sukience
co z mg³y porannej
wy³ania siê nieœmia³o
poczekam na niedzielê piêkn¹
rozleniwion¹ w hamaku pod jab³oni¹
i na poniedzia³ek w krawacie
znerwicowany nieco
poczekam na koniec lata
na koniec wiersza
koniec ¿ycia
niech im te¿ siê nie spieszy
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***
ka¿dy modli siê
jak umie
burza
parad¹ b³yskawic i grzmotów
biedronka
siedmioma kropkami
stokrotka
ka¿dym p³atkiem maleñkim
kot
mruczy zdrowaœki przy kominku
pies
merda ogonem litanie
bocian
klekocze w po³udnie na anio³ pañski
a ja
swoje gorzkie ¿ale wyp³akujê
w¹tpliwoœci w godzinki zamieniam
a krople potu w paciorki ró¿añca
mówi¹ ¿e Bóg
ka¿d¹ modlitwê zrozumie

***
zmêczona
wtulam siê w mglist¹ szatê
utkan¹ z grzesznych têsknot
z ciszy wieczornej jak makiem zasia³
z mruczenia kota na kolanach
z trzepotu serca motylego
z nici pajêczej z pere³k¹ rosy
a mo¿e ³z¹
z modlitwy dusz¹ wyszeptanej
z nadziei co, mówi¹, ¿e naiwnych matk¹
i czekam na poranek
radosny zawsze
jak szczeniaki
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KIM JESTEM?
bez wstydu powiem
kobiet¹
z dum¹ przyznam
czterdzieœci piêæ plus
z burz¹ hormonów
choæ ju¿ nie
z burz¹ w³osów na g³owie
bez lekkoœci ducha
bo z nadbaga¿em ¿ycia
lecz z lekkoœci¹ pióra
zw³aszcza o 4 nad ranem
nie wiosn¹ trzpiotn¹ i p³ochliw¹
ani p³aczliwym listopadem
lecz wrzeœniowym babim latem
z wieczorn¹ mgie³k¹ tajemnicy

***
s³owa
dopadaj¹ mnie znienacka
najczêœciej
o 3.57 nad ranem
nic nie t³umacz¹c
siadaj¹ zdaniami na ³ó¿ku
tylko kropki i przecinki
nie mog¹
wdrapaæ siê po schodach
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paŸdziernik – grudzieñ 2012 r.

Auto-Portret Gregora Laubscha
Galeria na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki wype³ni³a siê 1 paŸdziernika mi³oœnikami

sztuki fotograficznej. Goœciem honorowym wernisa¿u by³ Gregor Laubsch, uznany por-
trecista, laureat wielu miêdzynarodowych konkursów. Urodzi³ siê w Polsce, ale od po-
nad dwudziestu lat mieszka w Berlinie. Swoj¹ przygodê z fotografi¹ rozpocz¹³ od portre-
tu i pozosta³ mu wierny, skupiaj¹c siê na doskonaleniu warsztatu. Na zaprezentowan¹
w naszej bibliotece kolekcjê jego prac zatytu³owan¹ Auto-Portret sk³ada³ siê zbiór portre-
tów, aktów i autoportretów. Czarno-bia³e fotografie analogowe i cyfrowe uporz¹dko-
wane zosta³y w tryptyki – Te kobiety, Ci mê¿czyŸni, …i dzieci, Akty niedopowiedziane, Œwia-
t³o i cieñ- kostiumy Justyny Waraczyñskiej – Varmy oraz dekalog – Auto/Portret. Na werni-
sa¿ do nowotomyskiej biblioteki przybyli Starosta Nowotomyski – Andrzej Wilkoñski,
Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, nowotomyski fotografik i przyjaciel Gre-
gora Laubscha – Adam Polañski, a tak¿e osoby, dla których fotografia jest sztuk¹ szcze-
gólnie wa¿n¹. Wspó³organizatorami wystawy byli: Starostwo Powiatowe w Nowym To-
myœlu i Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu. Wernisa¿ okraszony zosta³ muzyk¹ w wyko-
naniu utalentowanych braci Tomasza i Macieja Kasprów.
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Weso³e rymowanie z Agat¹ Widzowsk¹ – Pasiak 
Œlimak œlimak wystaw nogi, dam ci œcierkê do pod³ogi – tak¹ wersjê znanej rymowanki

poznali trzecioklasiœci ze Szko³y Podstawowej nr 1, którzy 2 paŸdziernika przybyli do
Oddzia³u dla Dzieci nowotomyskiej biblioteki na spotkanie z Agat¹ Widzowsk¹ – Pasiak.
Uwielbiaj¹ca s³owne zabawy autorka ksi¹¿ek dla dzieci, m. in.: Co uci¹³ Gucio, Dreptak
i pêpek œwiata, Bajeczki dla syna i córeczki, Myszka Precelka swoim zami³owaniem do ry-
mowanek podzieli³a siê z m³odymi czytelnikami. Czyta³a im swoje wiersze, a ochotników
zachêci³a do publicznego zmierzenia siê ze s³ownymi wyzwaniami, zawartymi w jej ksi¹¿-
kach. By³a to nie lada gimnastyka nawet dla najbardziej giêtkich jêzyków. 

Otwarte drzwi Domu Dziennego Pobytu 
Z okazji Europejskiego Roku Aktywnoœci Osób Starszych i Solidarnoœci Miêdzypoko-

leniowej oraz Miêdzynarodowego Dnia Osób Starszych, Dom Dziennego Pobytu zorga-
nizowa³ 4 paŸdziernika Dzieñ Otwartych Drzwi. Mia³ on na celu przedstawienie dorob-
ku artystycznego seniorów – uczestników zajêæ i zapoznanie z dzia³alnoœci¹ placówki.
Z zaproszenia skorzystali m. in.: grupa Ekoludków z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zaci-
sze”, cz³onkowie klubu „Rezerwa” dzia³aj¹cego przy Zwi¹zku Kombatantów RP i By-
³ych WiêŸniów Politycznych, proboszcz parafii pw. NMP NP ks. Andrzej Grabañski oraz
mieszkañcy miasta. Goœcie obejrzeli wystawê zdjêæ, kronikê przedstawiaj¹c¹ najwa¿niej-
sze wydarzenia, prezentacjê multimedialn¹ oraz wystawê prac uczestników, na której
mo¿na by³o podziwiaæ m. in. bukiety kwiatów wykonane z bibu³y, owoce z we³ny, ha-
ftowane serwetki, prace z papierowej wikliny i ró¿norodne ozdoby okolicznoœciowe.
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W trakcie spotkania seniorzy czytali najm³odszym goœciom bajki, czêstowali s³odyczami,
a na pami¹tkê pobytu ozdabiali r¹czki i buzie kolorowymi rysunkami. Dzieñ Otwartych
Drzwi by³ znakomit¹ okazj¹ do tego, by uœwiadomiæ wszystkim, jak wa¿n¹ rolê w naszej
lokalnej spo³ecznoœci odgrywa najstarsze pokolenie. 

Wizyta olimpijczyków – braci Zieliñskich
Przez dwa paŸdziernikowe dni powiat nowotomyski goœci³ mistrza olimpijskiego

w podnoszeniu ciê¿arów w wadze do 85 kg Adriana Zieliñskiego i jego brata Tomasza,
który na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Londynie zaj¹³ dziewi¹te miejsce.
4 i 5 paŸdziernika tegoroczni olimpijczycy odwiedzili szeœæ szkó³, uczestniczyli w konfe-
rencji prasowej oraz spotkaniach w si³owni „Budowlanych” i w nowotomyskiej bibliote-
ce. Podczas wszystkich spotkañ najwiêksze zainteresowanie budzi³, prezentowany przez
Adriana Zieliñskiego z³oty olimpijski medal z Londynu – jak mówi³ zawodnik – najwiêk-
szy i najciê¿szy w historii igrzysk. Wszystkie spotkania prowadzi³ dzia³acz LKS „Budow-
lani” Robert Salwowski. Pochodz¹cy z niewielkiej Mroczy sztangiœci poczuciem humoru
i bezpoœrednioœci¹ zjednali sobie uczestników spotkañ, od tych najm³odszych, a¿ do tych
ju¿ mocno dojrza³ych. Dzia³acze LKS „Budowlani”, na których zaproszenie olimpijczycy
przybyli do naszego miasta, maj¹ nadziejê, ¿e ich przyk³ad, a przede wszystkim przyk³ad
mistrzów polskiej sztangi, wyzwoli w m³odych nowotomyœlankach i nowotomyœlanach
chêæ trenowania w klubie, który mo¿e poszczyciæ siê najwiêkszymi w naszym mieœcie
sukcesami sportowymi. 
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Kabaretowy wieczór 
Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 5 paŸdziernika goœcinnie wyst¹pi³ Ka-

baret pod Wyrwigroszem. Zaprezentowany repertuar zapewni³ publicznoœci doskona³a
zabawê, potwierdzaj¹c tym samym, ¿e nowotomyœlanie lubi¹ dobry humor i z przyjem-
noœci¹ goszcz¹ gwiazdy polskiej sceny kabaretowej.

Spotkanie partnerskich samorz¹dów
Na zaproszenie Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Sulêcina Leona Szczepañskiego,

6 paŸdziernika do tego partnerskiego miasta uda³a siê grupa nowotomyskich samorz¹-
dowców, w której znaleŸli siê radni, burmistrzowie i pracownicy Urzêdu Miejskiego.
Umowa partnerska pomiêdzy Nowym Tomyœlem a Sulêcinem podpisana zosta³a 1 ma-
ja 2005 r. Od tego czasu podejmowanych by³o wiele dzia³añ, s³u¿¹cych realizacji posta-
nowieñ umowy. Dot¹d jednak nie odby³o siê oficjalne spotkanie rad miejskich obu samo-
rz¹dów. Na takie w³aœnie spotkanie, którego celem by³o wzajemne poznanie siê, wymia-
na opinii, a tak¿e poznanie walorów partnerskiej gminy udali siê reprezentanci Nowego
Tomyœla. Miejscem spotkania by³ sulêciñski Dom Joannitów – Centrum Wspó³pracy Pol-
sko-Niemieckiej. Burmistrz Sulêcina Micha³ Deptuch przedstawi³ obszern¹ informacjê
o Sulêcinie, walorach gospodarczych i turystycznych tego regionu, realizowanych inwe-
stycjach i pozyskiwanych œrodkach zewnêtrznych. O piêknej, ale kryj¹cej wiele sekretów
ziemi sulêciñskiej opowiedzia³ te¿ kierownik Domu Joannitów Jacek Cieluch, a na piesz¹
wycieczkê po mieœcie zabra³ goœci historyk Aleksander Tracz. Nowotomyœlanie mieli
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okazjê obejrzeæ nie tylko najstarsze budowle tego miasta o XIII. wiecznym rodowodzie,
ale i wspó³czesn¹ jego wizytówkê – rozbudowany gmach gimnazjum, wyposa¿ony w no-
woczesn¹ halê sportow¹, œciankê wspinaczkow¹, a nawet saunê. Spotkanie zakoñczy³o
siê w Oœrodku Wypoczynkowym „Kormoran”, po którym oprowadzi³ jego w³aœciciel,
prezentuj¹c równoczeœnie plany dalszej rozbudowy tego centrum rekreacyjnego. 

Spotkanie z okazji œwiêta edukacji 
Cz³onkowie Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego z gminy Nowy Tomyœl ju¿ 6 paŸdzier-

nika œwiêtowali Dzieñ Edukacji Narodowej. W spotkaniu udzia³ wziêli zarówno emery-
towani, jak i czynni zawodowo pedagodzy i inni pracownicy oœwiaty. Goœæmi honorowy-
mi uroczystoœci byli: Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing i Wicestarosta Powia-
tu Nowotomyskiego Tomasz Szulc, obaj z dum¹ podkreœlaj¹cy, ¿e sami byli kiedyœ na-
uczycielami. Po okolicznoœciowych ¿yczeniach skierowanych do wszystkich zebranych,
p. Halinie Chrzanowskiej wrêczono odznaczenie za 50 lat przynale¿noœci do ZNP. Kwia-
ty i gratulacje odebra³y te¿ pp. Wanda So³tysik i Urszula Starosta, obchodz¹ce jubileusze
90. lecia urodzin. Zwi¹zkowcy pamiêtali równie¿ o m³odszych jubilatach – Marii Sobko-
wiak, Janie G³embce, Henryku Stasiñskim i Bogumile Urbaniak. Przewodnicz¹cy Adam
Paschke podziêkowa³ kolegom z zarz¹du za ogromny wk³ad pracy w dzia³alnoœæ zwi¹z-
kow¹. Szczególne podziêkowania za wzorcow¹ wspó³pracê skierowa³ pod adresem
przyby³ych goœci. Po poczêstunku odby³a siê wspólna zabawa przy muzyce.

Krzysztofa Sadowskiego opowieœæ o wspó³czesnej Rosji 
Goœciem paŸdziernikowego spotkania w Klubie Mi³oœników Podró¿y Przez kontynen-

ty dzia³aj¹cym w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu by³
Krzysztof Sadowski – dziennikarz Radia Merkury i poznañskiego oddzia³u Telewizji Pol-
skiej S. A., wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
w Poznaniu. 9 paŸdziernika opowiedzia³ on klubowiczom o swoich dwóch tegorocznych
wyjazdach do Rosji: kwietniowo-majowym do Astrachania i sierpniowym nad Bajka³.
Nowotomyœlanie poznali wiêc bli¿ej Astrachañ nad Wo³g¹ – rosyjsk¹ stolicê produkcji
kawioru i hodowli jesiotrów, podziwiali te¿ zdjêcia najwa¿niejszych jego zabytków.
Ogromne wra¿enie na widzach wywar³y widoki B³êkitnego Oka Syberii – Bajka³u, jed-
nego z najstarszych jezior na Ziemi, licz¹cego ok. 25 mln lat, w którego wodach ¿yje po-
nad 1200 gatunków zwierz¹t i ok. 600 gatunków roœlin. Krzysztof Sadowski wzbogaci³
sw¹ opowieœæ interesuj¹cym materia³em filmowym, a w kuluarach podpisywa³ karty klu-
bowe i przy fili¿ance kawy wspomina³ swe wyprawy. 

Konferencja opiekunów szkolnych kó³ PCK
Cykliczne spotkanie opiekunów szkolnych kó³ PCK z powiatów nowotomyskiego

i grodziskiego odby³o siê 10 paŸdziernika w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w No-
wym Tomyœlu. Do udzia³u w konferencji zaproszono równie¿ goœci z instytucji wspoma-
gaj¹cych dzia³alnoœæ Oddzia³u Rejonowego PCK w Nowym Tomyœlu oraz z nim wspó³-
pracuj¹cych: Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Helwinga, pe³nomocnika burmi-
strza ds. uzale¿nieñ Jolantê Szade oraz sier¿. sztab. Annê Urbaniak z Komendy Powia-
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towej Policji w Nowym Tomyœlu. W trakcie konferencji przedstawiono propozycje za-
dañ dla szkolnych kó³ PCK na rok szkolny 2012/2013, podsumowano dzia³alnoœæ
szkolnych kó³ PCK oraz przedstawiono dalsze kierunki dzia³ania i rozwoju organizacji.
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w 2012 roku 50. rocznic¹ powstania ruchu SIM (Spo³eczni
Instruktorzy M³odzie¿owi PCK), prezes Zarz¹du Oddzia³u Rejonowego w Nowym To-
myœlu Jerzy Kimstacz przybli¿y³ uczestnikom konferencji genezê ruchu SIM oraz dalsze
kierunki jego dzia³ania i rozwoju. Kierownik Biura Oddzia³u Rejonowego PCK w No-
wym Tomyœlu Emilia Jarczyñska podziêkowa³a wszystkim opiekunom szkolnych kó³
PCK za krzewienie wœród m³odzie¿y szkolnej idei wolontariatu i bezinteresownej pomo-
cy drugiemu cz³owiekowi. Konferencja by³a te¿ stosown¹ okazj¹ do z³o¿enia ¿yczeñ
opiekunom szkolnych kó³ PCK z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Œwiêto pracowników oœwiaty
Gminna uroczystoœæ z okazji Dnia Edukacji Narodowej odby³a siê w tym roku 15 paŸ-

dziernika. W Nowotomyskim Oœrodku Kultury w³adze samorz¹dowe spotka³y siê z dy-
rektorami gminnych placówek oœwiatowych i wyró¿nionymi nauczycielami. Tego dnia
nie mog³o bowiem zabrakn¹æ nagród dla tych pedagogów, którzy szczególnie wyró¿nili
siê w swojej pracy. Na wniosek dyrektora Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w No-
wym Tomyœlu nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty otrzyma³y ucz¹ce w nowo-
tomyskim gimnazjum nauczycielki biologii Marlena Jarczewska i Arleta Kucz. Nagrody
odebra³y 16 paŸdziernika podczas wojewódzkiej uroczystoœci w III Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. œw. Jana Kantego w Poznaniu.W uznaniu wyró¿niaj¹cych osi¹gniêæ
w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuñczej Burmistrz Nowego Tomyœla przy-
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zna³ Nagrody Gminy dyrektorom: Markowi Polcynowi – dyrektorowi Szko³y Podstawo-
wej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Nowym Tomyœlu, Miros³awie Rostkowskiej – dy-
rektorowi Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym, Ma³gorzacie Ruta – dyrektorowi
Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu, W³adys³awowi Cegleckiemu – dyrektorowi Zespo-
³u Przedszkolno–Szkolno–Gimnazjalnego w Bukowcu i Andrzejowi Wa³êsie – dyrekto-
rowi Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. Na wniosek dyrektorów
szkó³ Nagrodami Gminy uhonorowano tak¿e wyró¿niaj¹cych siê w swej pracy nauczycie-
li: Annê Beyer – nauczycielkê wychowania fizycznego i Justynê Korbanek – nauczycielkê
edukacji wczesnoszkolnej ze Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w No-
wym Tomyœlu; Danutê Reiman – nauczycielkê edukacji wczesnoszkolnej i przyrody
w Szkole Podstawowej w Jastrzêbsku Starym: Annê Bozio – nauczycielkê matematyki
i przyrody w Szkole Podstawowej w Wytomyœlu; Magdalenê Murawsk¹ – nauczycielkê
matematyki i fizyki i Artura Markiewicza – nauczyciel muzyki i plastyki w Gimnazjum
w Borui Koœcielnej; Justynê Buczkowsk¹ – nauczycielkê matematyki i informatyki, Rena-
tê Orlick¹ – nauczycielkê fizyki i Ma³gorzatê Paszke – nauczycielkê jêzyka francuskiego
i wychowawcê œwietlicy w Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu.

Seniorzy z klubu œwiêtowali
16 paŸdziernika, jak co roku jesieni¹, Klub Seniora „Srebrny W³os”, wspólnie z Klu-

bem Osiedlowym Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu, zorganizowa³ obcho-
dy Dnia Seniora. Na tegoroczn¹ imprezê seniorzy zaprosili zespó³ œpiewaczy „Bolewi-
czanie” z Bolewic, który w trakcie spotkania zaprezentowa³ siê w krótkim koncercie. Za-
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rz¹d Klubu Seniora podziêkowa³ p. Marii Wejman za wieloletni¹ obecnoœæ w zespole
wokalnym „Jarzêbina”. Na uroczystoœci nie zabrak³o przedstawicieli w³adz samorz¹do-
wych, Prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej oraz przedstawicieli wspó³pracuj¹cych instytu-
cji, tj. OPS – u i PZER i I. Wzniesiono toast i z³o¿ono ¿yczenia wszystkim uczestnikom
imprezy. Wspólne biesiadowanie trwa³o do póŸnych godzin wieczornych. 

Odœwie¿amy Nowy Tomyœl
W ramach projektu,, Odœwie¿amy nasze miasta. TOB3CIT (Tabacco Free Cities)” re-

alizowanego przez Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym To-
myœlu, wspólnie z koalicjantami, czyli stra¿¹ miejsk¹ i policj¹ w dniach 16 i 24 paŸdzierni-
ka w dwóch zak³adach na terenie Nowego Tomyœla odby³o siê spotkanie z pracownika-
mi, którego celem by³o podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej wp³ywu palenia papiero-
sów na zdrowie cz³owieka oraz szkodliwoœci biernego palenia. Uczestnicy spotkania
otrzymali ulotki i obejrzeli, zaprezentowany przez lekarza, krótki pokaz obrazuj¹cy
zgubne skutki palenia. Stra¿ miejska przypomnia³a natomiast o miejscach, w których
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami nie wolno paliæ oraz o sankcjach gro¿¹cych za nie-
przestrzeganie zakazów. 

Seminarium agroturystyczne
W ramach zorganizowanego przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania KOLD – i trwaj¹cego od

16 do 18 paŸdziernika – seminarium agroturystycznego 17 paŸdziernika w Nowym To-
myœlu goœcili jego uczestnicy. Seminarium zosta³o zorganizowane z myœl¹ o samorz¹dow-
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cach i osobach zwi¹zanych z bran¿¹ agroturystyczn¹ Polski i Niemiec (LAG Flaeming-Ha-
vel). W programie seminarium znalaz³y siê prelekcje zwi¹zane z agroturystyk¹, a tak¿e
zwiedzanie ciekawych miejsc turystycznych na obszarze funkcjonowania LGD KOLD.
Nowotomyskim wiklinowym szlakiem oprowadzi³ goœci Burmistrz Henryk Helwing.
Podczas rozmów z uczestnikami seminarium zwróci³ szczególn¹ uwagê na unikatowy
sposób wykorzystania w Nowym Tomyœlu niepozornej roœliny, jak¹ jest wiklina, do kre-
owania i promocji produktu turystycznego i marki „Wikli-Nowy Tomyœl”. Wêdruj¹c wi-
klinowym szlakiem goœcie obejrzeli najwiêkszy wiklinowy kosz œwiata, wiklinowy deptak,
wiklinowego Tomysa, a tak¿e muszlê koncertow¹. Nastêpnie udali siê do gospodarstwa
agroturystycznego „Klimkowa Osada” w Cichej Górze i zapoznali siê z jego ofert¹, skie-
rowan¹ zarówno do odbiorców indywidualnych, jak i grup turystycznych. 

40. Œpiewnik Domowy
Lata 20, lata 30 – to temat przewodni 40. spotkania z cyklu „Œpiewnik Domowy”,

które odby³o siê 17 paŸdziernika. Oprawê muzyczn¹ spotkania zapewnili Anna Kaczma-
rek, Tomasz Perz i zespó³ OJEJ z Wiejskiego Domu Kultury w Bukowcu. O wspania³¹
atmosferê zadba³a pomys³odawczyni, a zarazem prowadz¹ca spotkania Renata Œmiertel-
na. Tego dnia œpiewano m. in. takie utwory jak: Ada, to nie wypada, Pierwszy siwy w³os, Ach,
jak przyjemnie, Ka¿demu wolno kochaæ, Powróæmy jak za dawnych lat. Licznie zebrani
uczestnicy œpiewnika oklaskami nagradzali wykonawców i tym samym zachêcali do biso-
wania ulubionych utworów. 
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Sukcesy „Budowlanych” nie tylko na ciê¿arowych pomostach
Na zjeŸdzie Rady G³ównej Zrzeszenia LZS, 17. paŸdziernika w Warszawie, ukonsty-

tuowa³a siê Komisja ds. Sportu Wyczynowego, w której sk³adzie znalaz³ siê prezes „Bu-
dowlanych” Jerzy Nowak. Z ramienia tej komisji Jerzy Nowak odpowiedzialny jest za
podnoszenie ciê¿arów w Zrzeszeniu LZS w ca³ej Polsce.

Piêæ dni póŸniej w wielkopolskiej Go³añczy odby³ siê zjazd sprawozdawczo – wybor-
czy Wielkopolskiego Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów. Na zjeŸdzie tym Jerzy Nowak,
jednog³oœnie zosta³ wybrany na stanowisko prezesa. Do zarz¹du weszli równie¿ Domi-
nik Dyderski (Opalenica), Wojciech Piechowiak (Nowy Tomyœl) i Marek Wojciechow-
ski (Opalenica). Delegaci zjazdu obdarzyli Jerzego Nowaka jeszcze wiêkszym zaufaniem,
przeg³osowuj¹c (znów jednog³oœnie) jego kandydaturê na cz³onka zarz¹du Polskiego
Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów. Wœród kandydatów do komisji rewizyjnej PZPC zna-
laz³ siê Witold Dziurla z Opalenicy. Nowo wybrany prezes powiedzia³, ¿e jego prioryte-
tem bêdzie rozwój podnoszenia ciê¿arów w ca³ym województwie. Znaj¹c pozytywny
upór za³o¿yciela „Budowlanych”, jego doœwiadczenie w dzia³alnoœci sportowej, wiemy
¿e bêdzie robi³ wszystko, by dotrzymaæ s³owa. 

Close to you 
W ramach Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych 18 paŸdziernika Miejska

i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zaproponowa³a swym go-
œciom pe³n¹ harmonii podró¿ w œwiat utworów Burta Bacharacha – kompozytora
i aran¿era uznawanego za jedn¹ z najwa¿niejszych postaci muzyki wspó³czesnej.
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W czwartkowy wieczór oczarowana publicznoœæ oklaskiwa³a m. in. takie szlagiery
jak: Walk on by, One less bell to answer, Alfie, What the world needs now is Love, I say
a little prayer, Raindrops keep falling on my head i Message to Michael i Close To You.
To w³aœnie ten ostatni utwór sta³ siê tytu³em programu opracowanego przez Piotra
Ka³u¿nego – pianistê, kompozytora, aran¿era i dyrygenta i piêknie wyœpiewanego
w naszej bibliotece przez Ewelinê Rajchel, piosenkarkê, autorkê tekstów i muzyki,
z zawodu italianistkê. Pani Ewelina, która wczeœniej goœci³a w naszej bibliotece z re-
pertuarem piosenek w³oskich jest laureatk¹ programu „Szansa na sukces”, w 2005
roku zdoby³a Grand Prix Festiwalu Piosenki Greckiej w Zgorzelcu, a tak¿e statuet-
kê Prezydenta Miasta Poznania w konkursie Zostañ Gwiazd¹ Kabaretu. Szczególn¹
niespodziank¹ by³o wykonanie przez artystów dwóch nostalgicznych utworów w³a-
snego autorstwa. 

Wybrano so³tysa Borui Koœcielnej
19 paŸdziernika w Borui Koœcielnej odby³o siê zebranie wiejskie, którego g³ównym

punktem by³y wybory nowego so³tysa. W zwi¹zku ze œmierci¹, w dniu 26 wrzeœnia
2012 r., dotychczasowej so³tys £ucji Binaœ, zasz³a koniecznoœæ przeprowadzenia nowych
wyborów. Na stanowisko so³tysa wsi kandydowa³y dwie osoby. W g³osowaniu tajnym
wiêksz¹ iloœæ g³osów oddano na Justynê Schrecke, która zosta³a nowym so³tysem Borui
Koœcielnej. Zgodnie ze statutem so³ectwa nowa pani so³tys wesz³a w sk³ad Rady So³ec-
kiej, która obecnie liczy szeœæ osób. Swoj¹ funkcjê sprawowaæ bêdzie do koñca obecnie
trwaj¹cej kadencji, czyli do czwartego kwarta³u 2014 roku. 
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Pó³ wieku stowarzyszenia kobiet
Stowarzyszenie Ko³o Aktywnych Kobiet w Borui Koœcielnej, wywodz¹ce siê z Ko³a

Gospodyñ Wiejskich, obchodzi³o 20 paŸdziernika jubileusz 50. lecia istnienia. Na uroczy-
stoœæ przyby³y panie zrzeszone w stowarzyszeniu, przedstawiciele samorz¹du gminnego
i Rady So³eckiej, proboszcz miejscowej parafii, a tak¿e mieszkañcy Borui Koœcielnej,
wspó³pracuj¹cy ze stowarzyszeniem. Z okazji jubileuszu panie przygotowa³y ciekawy
program artystyczny, w którego organizacjê w³¹czy³a siê te¿ miejscowa m³odzie¿. Dziê-
ki okazjonalnej wystawie mo¿na by³o poznaæ szerok¹ dzia³alnoœæ tego stowarzyszenia
i jego osi¹gniêcia. Ciekaw¹ pami¹tk¹ minionych lat by³a te¿ kronika, nieprzerwanie pro-
wadzona przez cz³onkinie ko³a od chwili jego utworzenia. 

Jesieñ ¿ycia ma wiele barw i zalet
Takie motto towarzyszy³o nowotomyskim obchodom Dnia Seniora. Uroczystoœæ

z tej okazji odby³a siê 23 paŸdziernika w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Jej organiza-
torami byli: Zarz¹d Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Nowym Tomyœlu, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie. Na uroczystoœæ zaproszeni zostali seniorzy z ca³ego powiatu nowotomyskie-
go. ̄ yczenia wszystkim seniorom z³o¿yli przedstawiciele gminnych i powiatowych w³adz
samorz¹dowych, instytucji na co dzieñ wspó³pracuj¹cych z seniorami i podejmuj¹cych
dzia³ania na ich rzecz. Okolicznoœciowy referat wyg³osi³a sekretarz zwi¹zku Anna Sinica,
przypominaj¹c wszystkim, jak wa¿ne jest aktywne starzenie siê i praca na rzecz innych,
oddzia³ywaj¹ca pozytywnie na kondycjê psychiczn¹ i fizyczn¹. Sekretarz zwi¹zku podziê-
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kowa³a te¿ osobom i instytucjom na co dzieñ wspieraj¹cym dzia³alnoœæ zwi¹zku. Jednym
z podnios³ych momentów uroczystoœci by³o wyró¿nienie osób najbardziej zaanga¿owa-
nych w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na rzecz seniorów. Z³ote Odznaki z r¹k Przewodnicz¹ce-
go Zarz¹du PZERiI w Poznaniu Henryka Zywerta otrzymali cz³onkowie zarz¹du i ko³a
w Kuœlinie: Stanis³aw WoŸny – skarbnik ko³a, Stanis³aw Wegner – sekretarz ko³a oraz
cz³onkowie zarz¹du Józef Koza i Stanis³aw Strzy¿yñski. Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp
m³odzie¿y z nowotomyskiego gimnazjum. 

Serce zosta³o w górach... 
23 paŸdziernika goœæmi Klubu Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty dzia³aj¹cego

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu byli Beata i Marcin
Brud³o z Grodziska Wlkp., którzy zabrali nowotomyœlan w krainê górskich przestwo-
rzy. Opowieœæ Beaty i Marcina Brud³o o ich trwaj¹cej od wielu lat górskiej pasji zilustro-
wana zosta³a niezwyk³ej urody zdjêciami i ciekaw¹, pe³n¹ pasji opowieœci¹.

Zas³u¿eni dla turystyki
W uznaniu zas³ug dla rozwoju turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki uhonorowa-

³o odznakami honorowymi Za zas³ugi dla turystyki Burmistrza Nowego Tomyœla Henry-
ka Helwinga i pe³nomocnika zarz¹du Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy
i Wikliniarzy Andrzeja Pawlaka. Podczas targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu
24 paŸdziernika odznaki obu panom wrêczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spor-
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tu i Turystyki Katarzyna Sobierajska oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Turystycznej W³o-
dzimierz Kolat. Jak podkreœlono w uzasadnieniach do przyznanych odznaczeñ, Henryk
Helwing – pi¹t¹ kadencjê Burmistrz Nowego Tomyœla jest jednym z niewielu w³odarzy,
którzy nie tylko rozumiej¹ potrzebê wspierania inicjatyw maj¹cych na celu promocjê re-
gionu, ale te¿ czynnie bior¹ w nich udzia³. W dzia³alnoœci Andrzeja Pawlaka – komisarza
Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyœlu – doceniono zaanga¿owanie
w inicjowanie najwiêkszych przedsiêwziêæ zwi¹zanych z plecionkarstwem i wiklin¹, ta-
kich jak budowa najwiêkszego kosza wiklinowego na œwiecie oraz organizacja Œwiatowe-
go Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa.

Spotkanie z Tsatsikim 
Ponad stu uczniów z klas czwartych i pi¹tych nowotomyskich szkó³ podstawowych

odwiedzaj¹cych Oddzia³ dla Dzieci nowotomyskiej biblioteki mia³o – 24 paŸdziernika –
okazjê poznaæ nieprzeciêtnego ch³opca o imieniu Tsatsiki. Tsatsiki i Mamuœka oraz Tsatsi-
ki i Tata Po³awiacz Oœmiornic to tytu³y ksi¹¿ek autorstwa wielokrotnie nagradzanej
szwedzkiej pisarki – Moni Nilsson, na temat których z dzieæmi rozmawia³a Agnieszka
Ciencia³a, reprezentuj¹ca poznañskie Wydawnictwo ZAKAMARKI. Ksi¹¿ki o Tsatsikim
poruszaj¹ tematykê dorastania, szkolnych problemów, autorytetów, pierwszych mi³oœci,
relacji w rodzinie, odnajdywania w sobie si³y, wyznaczania granic, opowiadania siê za
s³uszn¹ spraw¹, dzia³ania wbrew lêkowi. Dodatkowo okraszone spor¹ dawk¹ humoru
stanowi¹ doskona³¹ propozycjê dla dorastaj¹cych czytelników. Tytu³owy bohater ksi¹-
¿ek – ch³opiec bêd¹cy rówieœnikiem uczestników spotkania, prze¿ywaj¹cy podobne
perypetie i problemy, maj¹cy g³owê pe³n¹ pomys³ów wzbudzi³ du¿¹ sympatiê i zaintere-
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sowanie. Uczniowie chêtnie dzielili siê swoim zdaniem na tematy poruszane w prezento-
wanych ksi¹¿kach i g³oœno zastanawiali siê, jak g³ówny bohater powinien post¹piæ w po-
szczególnych sytuacjach. Spotkanie z Tsatsikim mia³o na celu nie tylko zachêcenie
uczniów do czytania i literackich poszukiwañ, ale tak¿e pokazanie im, ¿e nie s¹ osamot-
nieni w swoim dorastaniu, problemach z rówieœnikami i z doros³ymi, ¿e z ka¿dej sytuacji
jest wyjœcie, a ksi¹¿ki mog¹ pomóc w znajdowaniu takich rozwi¹zañ. 

Œwiêto Pieczonej Pyry
Œwiêto Pieczonej Pyry, doroczna jesienna impreza Klubu Osiedlowego Spó³dzielni

Mieszkaniowej, odby³a siê 26 paŸdziernika. Jej motywem przewodnim by³o „smakowa-
nie jesieni”. Dzieci uczestnicz¹ce w spotkaniu mog³y zobaczyæ, dotkn¹æ i spróbowaæ da-
rów tej kolorowej pory roku, takich jak: ziemniaki, dynie, ogórki, jab³ka, gruszki, œliwki
i inne. Dzieci „smakowa³y” te¿ przygotowane z nich potrawy: szare kluski, placki ziem-
niaczane czy zupê dyniow¹. Wziê³y tak¿e udzia³ w konkursie na wykonanie na czas ja-
rzêbinowych korali. Po czêœci zabawowo-konkursowej wyst¹pili aktorzy Teatru Anima-
cji z Krakowa w sztuce „Wilk i zaj¹c”, czynnie anga¿uj¹c dzieci w tê inscenizacjê. Na za-
koñczenie organizatorzy zaprosili wszystkich na poczêstunek – gotowan¹ pyrê z gzikiem
i inne potrawy przygotowane przez restauracjê „Kopernik”. 

Nowy sztandar na jubileusz szko³y
W Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu 26 paŸdziernika odby³ siê II Zjazd

Absolwentów, po³¹czony z uroczystym rozwiniêciem, poœwiêceniem i przekazaniem no-
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wego sztandaru. Uroczystoœæ zbieg³a siê z 65. rocznic¹ powstania szko³y i 46. rocznic¹
nadania jej imienia Marii Sk³odowskiej-Curie. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. w ko-
œciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu, któr¹ koncelebrowali:
ks. proboszcz Tomasz Sobolewski, ks. kanonik W³adys³aw Kasprzak, ks. kanonik Pawe³
Szu³cik i ks. £ukasz Grys. Oficjalna czêœæ obchodów odby³a siê na hali sportowej szko³y.
Uczestniczyli w niej zaproszeni goœcie, absolwenci, pracownicy szko³y i uczniowie. Naj-
wa¿niejsz¹ czêœci¹ uroczystoœci by³o rozwiniêcie nowego sztandaru, poœwiêcenie go
i przekazanie uczniom przez dyrektora szko³y Marka Polcyna. Na nowy sztandar szko-
³y œlubowanie z³o¿yli przedstawiciele wszystkich klas. Dyrektor opowiedzia³ o inicjatywie
wykonania nowego sztandaru oraz o etapach jego powstawania. Podziêkowa³ te¿
wszystkim osobom zaanga¿owanym w realizacjê tego przedsiêwziêcia. Uchwa³¹ Rady
Pedagogicznej tytu³em „Przyjaciela Szko³y” uhonorowano projektanta sztandaru Roma-
na Stacheckiego. Podziêkowania odebrali równie¿ sponsorzy sztandaru, a ich „imiona”
umieszczone zosta³y na drzewcu i gwoŸdziach sztandaru. W programie artystycznym
wieñcz¹cym uroczystoœæ zaprezentowali siê byli i obecni uczniowie. Z histori¹ szko³y i jej
osi¹gniêciami mo¿na by³o zapoznaæ siê ogl¹daj¹c prezentacjê multimedialn¹ oraz zwie-
dzaj¹c sale szkolne. 

Wystawa zdjêæ Adama Polañskiego w Biesenthal
27 paŸdziernika w Biesenthal uroczyœcie otwarta zosta³a wystawa fotografii nowoto-

myœlanina Adama Polañskiego. Nosz¹ca tytu³ Cz³owiek ekspozycja, licz¹ca 23 fotografie
i zawieraj¹ca g³ównie portrety, zosta³a zaprezentowana w tamtejszej galerii w Ratuszu.
W wernisa¿u udzia³ wziê³a delegacja z Nowego Tomyœla, w³odarze Biesenthal i miesz-
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kañcy partnerskiej gminy. W swoich wyst¹pieniach przedstawiciele strony niemieckiej
podkreœlali szczególne znaczenie wspó³pracy pomiêdzy Nowym Tomyœlem i Biesenthal.
Partnerstwo to dotyczy równie¿ sfery kultury, czego potwierdzeniem jest w³aœnie wysta-
wa fotografii Adama Polañskiego i wczeœniejsza prezentacja prac niemieckiego artysty
Lothara Gericke w nowotomyskiej bibliotece. Burmistrz Henryk Helwing w swoim wy-
st¹pieniu wskaza³ na wyj¹tkow¹ rolê prezentowanej wystawy, która poprzez artystycz-
ny przekaz stwarza okazjê do lepszego poznania siê obu narodów: polskiego i niemiec-
kiego. Autor prac Adam Polañski przybli¿y³ uczestnikom spotkania charakter zdjêæ,
a tak¿e podzieli³ siê informacjami o prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci artystycznej.
Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do artystycznej wymiany artystycznej w sferze muzycz-
nej. Zaproszeni na wystawê mogli pos³uchaæ utworów granych na gitarze przez Andre-
asa Borcherta oraz nowotomyœlan Tomasza Kaspra i Macieja Kaspra. 

Muzyka, taniec, karnawa³ 
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 29 paŸdziernika odby³o siê otwarcie wy-

stawy niezwykle barwnych, radosnych i ¿ywio³owych prac Erny i Eduarda Di³anian, Or-
mian z partnerskiego miasta Sulêcina. Na wystawê z³o¿y³y siê niezwykle wysmakowane
prace o du¿ych walorach estetycznych, opiewaj¹ce piêkno, szczêœcie i spe³nienie. Stano-
wi³y one zdecydowan¹ przeciwwagê do czêsto smutnych i szarych myœli, towarzysz¹-
cych nam w s³otne listopadowe dni. Obrazy obojga ma³¿onków ró¿ni¹ siê co prawda
sposobami prezentowania postaci, ale ³¹czy je z pewnoœci¹ podobne spojrzenie na ¿ycie,
dynamika, radoœæ, a w wielu przypadkach tak¿e tematyka. Na tym pe³nym ciep³a, na-
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strojowym wernisa¿u obecni byli: Micha³ Deptuch – burmistrz Sulêcina, Henryk Helwing
– burmistrz Nowego Tomyœla, Tomasz Wlek³y – przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i pre-
zes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, Agnieszka Mazurczak – kierownik
Referatu Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Sulêcinie, inicjatorka wystawy oraz
nowotomyscy radni, lokalni artyœci i mi³oœnicy sztuki. Atrakcj¹ wieczoru by³ wystêp ze-
spo³u Niespodzianka, który pod kierunkiem Aleksandry Walczak wykona³ kilka jesien-
nych utworów.

Targi Pracy w Nowym Tomyœlu
30 paŸdziernika w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³y siê Targi Pracy, zorgani-

zowane w ramach projektu OHP jako realizator us³ug rynku pracy przez Wielkopolsk¹
Wojewódzk¹ Komendê OHP oraz M³odzie¿owe Centrum Kariery w Nowym Tomyœlu.
Przyby³ych goœci powita³a Anna Stawiñska, doradca zawodowy M³odzie¿owego Cen-
trum Kariery w Nowym Tomyœlu. G³os zabrali te¿ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk
Helwing oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y w Poznaniu Agnieszka Ko-
tewicz–Wojnowska. Adresatami tegorocznych Targów Pracy by³y osoby ucz¹ce siê i po-
szukuj¹ce pracy. Wœród wystawców znaleŸli siê: przedstawiciele Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu oraz Wojskowej Komendy Uzupe³-
nieñ w Nowym Tomyœlu, którzy informowali o mo¿liwoœciach zatrudnienia w obu tych
s³u¿bach. Na stoiskach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyœlu m³o-
dzie¿ – za pomoc¹ testu komputerowego – mog³a okreœliæ swoje predyspozycje zawo-
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dowe. Przedstawiciele Powiatowego Urzêdu Pracy w Nowym Tomyœlu natomiast infor-
mowali o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz mo¿liwoœciach zatrudnienia i odbycia sta-
¿y. Odwiedzaj¹cy targi mogli tak¿e zatrzymaæ siê na stoiskach najwiêkszych firm z regio-
nu: Aesculap Chifa i Phoenix Contact Wielkopolska. Na stoiskach M³odzie¿owego Cen-
trum Kariery w Nowym Tomyœlu oraz Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Po-
znania natomiast mo¿na by³o uzyskaæ materia³y informacyjne dotycz¹ce planowania ka-
riery zawodowej, wyboru zawodu, aktywnego poszukiwania pracy. Wœród wystawców
znaleŸli siê tak¿e przedstawiciele Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w No-
wym Tomyœlu, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Oddzia³ w Lesznie
oraz Oœrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie. Podczas targów m³odzie¿ uczest-
niczy³a w prelekcjach Zawody przysz³oœci oraz Przygotowanie do wejœcia na rynek pracy
przygotowanych przez Karolinê Kulczak i Mi³osza Bujakowskiego, doradców zawodo-
wych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Poznania. Pracownice leszczyñskie-
go oddzia³u Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci poprowadzi³y zajêcia
dotycz¹ce zak³adania w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

Akcja w s³usznej sprawie
Pod has³em Zapal œwiate³ko na drodze 30 paŸdziernika na terenie gminy rozpoczê³a siê

Akcja „Znicz”, której organizatorami byli: z ramienia gminy pe³nomocnik burmistrza ds.
uzale¿nieñ Jolanta Szade i Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyœlu. Organizowa-
na co roku przez Komendê G³ówn¹ Policji Akcja „Znicz” ma na celu zwiêkszenie bez-
pieczeñstwa kierowców i pieszych na drodze, zw³aszcza w okresie wzmo¿onego ruchu,
jaki przypada na dzieñ Wszystkich Œwiêtych. Gmina Nowy Tomyœl w³¹cza siê w te dzia-
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³ania, anga¿uj¹c m. in. m³odzie¿ z nowotomyskiego Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego,
która wraz z funkcjonariuszami policji rozdawa³a ulotki kierowcom i pieszym, zwracaj¹c
uwagê, by zachowali wiêksz¹ ostro¿noœæ przy poruszaniu siê po drodze, tak aby wzmo-
¿ony ruch, gorsze warunki atmosferyczne i utrudniona widocznoœæ, nie skutkowa³y tra-
gicznymi zdarzeniami w ruchu drogowym. 

Pani Jesieñ bajki niesie 
Jesienny nastrój wkroczy³ na pocz¹tku listopada do Oddzia³u dla Dzieci Miejskiej i Po-

wiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Uczniowie Zespo³u Szkó³ Licealnych
i Zawodowych im. dra Kazimierza Ho³ogi, wraz z opiekunk¹ Lidi¹ Dudek oraz nowoto-
myski artysta Edward Kupiec zapewnili dzieciom szereg atrakcji wype³niaj¹cych d³ugie li-
stopadowe popo³udnia.Cykl zajêæ up³ywaj¹cych pod has³em Pani Jesieñ bajki niesie zapo-
cz¹tkowali 5 listopada licealiœci. Przez prawie tydzieñ spotykali siê z dzieæmi, czytali im
bajki, zachêcali do wspólnej zabawy i dzia³añ plastycznych. W ich efekcie powsta³y papie-
rowe, jesienne drzewa, barwne latawce i zawi¹za³y siê nici bezcennej, wzajemnej sympa-
tii. Równie chêtnie dzieci uczestniczy³y w warsztatach przeprowadzonych 9 listopada
przez Edwarda Kupca. Zaprezentowa³ on uczestnikom zajêæ bajki, do których fabu³ê
sam stworzy³, zaproponowa³ ich zilustrowanie i ka¿demu podarowa³ drewnian¹ figurkê
zwierz¹tka bêd¹cego bohaterem przeczytanej opowieœci. 

Gaja Ko³odziej w Bukowcu 
Gimnazjaliœci z Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu 7 listopa-

da spotkali siê z pisark¹ Gaj¹ Ko³odziej. Zorganizowana przez filiê nowotomyskiej biblio-
teki publicznej wizyta 23. letniej pisarki da³a im wiarê, ¿e realizacja marzeñ jest w zasiê-
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gu mo¿liwoœci ka¿dego. Jak stwierdzi³a pisarka, jeszcze kilka lat temu nie wierzy³a, ¿e na
rynku wydawniczym znajdzie siê kiedyœ jej ksi¹¿ka. Pierwsz¹ zatytu³owan¹ Wystrza³owa
licealistka zaczê³a pisaæ w II klasie gimnazjum. Z powodu awarii komputera utraci³a jed-
nak jej treœæ i kolejna wersja z nieco innym zakoñczeniem powsta³a w liceum. Ostatecz-
nie efektem pracy m³odej pisarki by³ ci¹g dalszy przygód agentki Melanii pt. Wystrza³owa
maturzystka. Gaja Ko³odziej zdoby³a I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim za
opowiadanie Moje jedyne marzenie. Od 2012 r. nale¿y do Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich. Na pytanie goœcia, kto z uczniów „pisze do szuflady”, twierdz¹co odpowiedzia³o
kilkoro gimnazjalistów. Byæ mo¿e kogoœ z nich czeka podobna kariera?

XXXV Miêdzynarodowy Listopad Poetycki 
W ramach XXXV Miêdzynarodowego Listopada Poetyckiego, organizowanego

przez Zwi¹zek Literatów Polskich Oddzia³ w Poznaniu, 8 listopada Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu goœci³a uczestnicz¹cych w nim poetów. Po zwie-
dzeniu biblioteki i zapoznaniu siê z jej dzia³alnoœci¹, zostali zaproszeni na lekcje poetyckie
do szkó³ ponadgimnazjalnych. Mi³osz Kamil Manasterski i Andrzej Szmal do Zespo³u
Szkó³ nr 2 im. S. Staszica, a Jerzy Fryckowski do Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Po-
licealnych im. Miko³aja Kopernika. Mi³osz Manasterski pokaza³ uczniom poezjê jako
atrakcyjn¹ formê sztuki, która z powodzeniem mo¿e ¿yæ poza papierem. Mo¿na j¹ czy-
taæ na smartphonie, tablecie, laptopie. Udowodni³ te¿, ¿e mo¿e ona istnieæ w przeró¿-
nych kombinacjach z innymi sztukami. Jako wielki mi³oœnik Chin, zaproponowa³ m³o-
dzie¿y szczyptê tamtejszej poezji. Drugi z goszcz¹cych w Staszicu poetów Andrzej Szmal
mieszkaj¹cy w Poznaniu i Porjus w Laponii, z wykszta³cenia biolog, z zami³owania foto-
grafik, prozaik i – tworz¹cy od ponad 20 lat – poeta mówi³ o tym, co go do tworzenia
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inspiruje: o miêkkoœci krajobrazu, maj¹cego w sobie muzykê, czy te¿ mo¿e bêd¹cego
muzyk¹ i o prawdziwych nocach bez sztucznego œwiat³a na kilometry i mile. Jerzy Fryc-
kowski, który spotka³ siê z m³odzie¿¹ Kopernika, na co dzieñ jest nauczycielem jêzyka jê-
zyka polskiego, a tak¿e satyrykiem, krytykiem literackim, redaktorem i dziennikarzem.
Jego wiersze znajduj¹ siê w 250 antologiach i almanachach pokonkursowych, wyda³ 12
tomików wierszy. Inspiruje go ¿ycie, mi³oœæ, œmieræ, ale chyba najbardziej kobieta i mi-
³oœæ. Jego wiersze zosta³y przet³umaczone na wiele jêzyków. 

Kultura ³¹czy pokolenia na nowotomyskich wsiach
Nowotomyski Oœrodek Kultury, przy udziale œrodków z funduszy europejskich,

wdro¿y³ projekt pn. Kultura ³¹czy pokolenia, polegaj¹cy na organizowaniu cyklu spotkañ
odbywaj¹cych siê w Wiejskim Domu Kultury w Borui Koœcielnej oraz w œwietlicy wiej-
skiej w Sêkowie. Pierwsze spotkanie z tego cyklu odby³o siê 8 listopada w Wiejskim Do-
mu Kultury w Borui Koœcielnej, drugie natomiast 15 listopada w œwietlicy wiejskiej w Sê-
kowie. W ka¿dym z nich wziê³o udzia³ oko³o 30. osób. Spotkania podzielone zosta³y na
3 czêœci: integracyjn¹ – tañce zabawowe, edukacyjn¹ – nauka tañca z regionu oraz wo-
kaln¹ – wspólne œpiewanie przyœpiewek przy herbatce i w³asnych wypiekach pañ
z KGW. Podczas spotkañ o zwyczajach panuj¹cych kiedyœ na wsiach opowiada³ Dariusz
Wnuk, racz¹c wszystkich opowieœciami i anegdotami z ¿ycia dawnej wsi. Zachêcaj¹c do
wspólnego spêdzania czasu dzieci, m³odzie¿ i seniorów, spotkania integrowa³y wszystkie
pokolenia lokalnej spo³ecznoœci. By³y te¿ okazj¹ do oderwania siê od codziennoœci i snu-
cia wspomnieñ o dawnych czasach.
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W narodowo-patriotycznym repertuarze 
Z inicjatywy Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego 8 listopada odby³o siê ko-

lejne, ósme ju¿ spotkanie zespo³ów reprezentuj¹cych szko³y z terenu gminy, zorganizo-
wane w ramach Przegl¹du Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej Idzie ¿o³-
nierz borem, lasem.... W Przegl¹dzie udzia³ wziêli uczniowie: Szko³y Podstawowej nr
1 i Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu, Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku
Starym i Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu. Najliczniejsz¹ grupê wykonawców przygo-
towa³a nowotomyska Pañstwowa Szko³a Muzyczna, a na zakoñczenie wyst¹pi³a solistka
z Zespo³u Szkó³ nr 2 Karolina Kucz przy akompaniamencie gitarowym Rafa³a Putza.
Koncert prowadzi³a Maria Tyszkowska, inicjatorka tych muzycznych spotkañ, któr¹ za-
proszeni goœcie obdarowali bukietem ró¿. Wszyscy uczestnicy przegl¹du piosenki trady-
cyjnie przeszli na pl. Niepodleg³oœci, gdzie pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich
z³o¿yli wi¹zankê kwiatów oraz zapalili znicz. (Czytaj wiêcej: ss. 101-105)

Gminny Oœrodek Informacji na cztery gwiazdki
8 listopada w Hotelu Andersia w Poznaniu odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia certyfika-

tów dla punktów informacji turystycznej z Wielkopolski. Uroczysta gala by³a zwieñcze-
niem procesu certyfikacji na lata 2013/2014. Procesowi temu poddanych zosta³o 16.
punktów z ca³ej Wielkopolski. W zale¿noœci od spe³nianych kryteriów kapitu³a przyzna-
wa³a im od jednej do czterech gwiazdek. Wœród najwy¿ej ocenionych punktów informa-
cji turystycznej z Wielkopolski znalaz³ siê Gminny Oœrodek Informacji Turystycznej z No-
wego Tomyœla, który uzyska³ maksymaln¹ ocenê czterech gwiazdek. W czasie uroczy-
stoœci Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oraz Naczelnik Wydzia³u Rozwoju
i Promocji Ewelina Szofer-Pajchrowska odebrali certyfikat z r¹k Prezesa Wielkopolskiej
Organizacji Turystycznej Tomasza Wiktora oraz Prezesa Oddzia³u Poznañskiego PTTK
Jerzego Rogala. Gminny Oœrodek Informacji po raz drugi bra³ udzia³ w certyfikacji punk-
tów informacji turystycznej. W 2011 roku oceniony zosta³ na trzy gwiazdki, w tym ro-
ku awansowa³ na cztery. Zadecydowa³o o tym spe³nienie przez GOI szeregu kryteriów,
m. in.: godziny otwarcia punktu w sezonie turystycznym przez minimum 6 dni w tygo-
dniu, kiosk elektroniczny zewnêtrzny z informacjami turystycznymi, dostêpnoœæ bezp³at-
nych materia³ów drukowanych (lokalnych i ponadregionalnych) równie¿ w jêzykach ob-
cych, doœwiadczenie informatorów – kierunkowe lub kilkuletnie, znajomoœæ jêzyków
obcych, zakres udzielanych informacji, sprzeda¿ pami¹tek, podejmowanie dodatkowych
inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnej turystyki. 

94. rocznica odzyskania niepodleg³oœci
11 listopada w ca³ym kraju uroczyœcie obchodzono 94. rocznicê odzyskania niepod-

leg³oœci przez Polskê. W Nowym Tomyœlu obchody rozpoczêto od mszy œw. w intencji
Ojczyzny, któr¹ odprawiono w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Po mszy
œw. poczty sztandarowe, kombatanci, w³adze samorz¹dowe, harcerze i mieszkañcy
przeszli na plac Niepodleg³oœci, gdzie odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna. Licznie przy-
by³e delegacje i zgromadzeni na placu mieszkañcy wys³uchali wyst¹pienia Burmistrza No-
wego Tomyœla Henryka Helwinga, który przypomnia³ trudn¹ drogê do odzyskania przez
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Polskê niepodleg³oœci. Po przemówieniu oddano ho³d wszystkim, którzy walczyli o wol-
noœæ Ojczyzny. Delegacje kombatantów, w³adz samorz¹dowych powiatu i gminy, przed-
stawiciele partii politycznych i wielu instytucji i stowarzyszeñ z³o¿yli na cokole pomnika
Powstañców Wielkopolskich wieñce i wi¹zanki kwiatów. Wartê honorow¹ przy pomni-
ku zaci¹gnêli harcerze oraz cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa
Piêty, którzy wyst¹pili w historycznych mundurach z okresu walk o odzyskanie niepod-
leg³oœci. 

Strzelaniem uczczono niepodleg³oœæ
Na strzelnicy ma³okalibrowej 11 listopada odby³y siê Miêdzyzak³adowe Zawody

Strzeleckie z broni ma³okalibrowej o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla, których ce-
lem by³o uczczenie Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci. Organizatorem zawodów by³a
Liga Obrony Kraju, Rejonowa Organizacja im. Mieczys³awa Stefañczyka w Nowym To-
myœlu i Klub Strzelecki LOK CHIFA, przy finansowym wsparciu Gminy Nowy Tomyœl.
Zawody otworzy³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Program zawodów
przewidywa³ strzelanie z karabinka KBKS z pozycji le¿¹c – 13 strza³ów na odleg³oœæ
50 m do tarczy TS – l. W zawodach sklasyfikowano 17 zespo³ów. W strzelaniu udzia³
wziê³o 94 strzelców, w tej liczbie równie¿ 6 pañ i 19 juniorów. W klasyfikacji zespo³o-
wej: I miejsce i Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla zdoby³ Œrodowiskowy Klub Strze-
lecki LOK Nowy Tomyœl, przed Klubem Strzeleckim CHIFA i Nadleœnictwem Bolewice.
W klasyfikacji indywidualnej kobiet: I miejsce zajê³a Monika Perz, przed Karolin¹ Ko-
œciañsk¹–Daniec i Arlet¹ Redlich. W klasyfikacji indywidualnej mê¿czyzn: I miejsce zaj¹³
£ukasz Chwa³kowski, przed S³awomirem Szoferem i Dariuszem Pyrskim. W klasyfikacji
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W uroczystoœci wziê³y udzia³ poczty sztandarowe nowotomyskich szkó³, organizacji i instytucji 



indywidualnej juniorek i juniorów: I miejsce zaj¹³ Micha³ Gracoñ, przed Piotrem Walcza-
kiem i Dominikiem Jaworowiczem. Puchary, dyplomy i upominki rzeczowe wrêczyli
Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing i kierownik rejonu LOK Henryk Sabatur-
ski. W czasie trwania zawodów delegacja LOK z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów pod pomni-
kiem Powstañców Wielkopolskich. 

Listy w Kokonie z Piotrem Stró¿yñskim
Cz³owiek odwa¿ny, poruszaj¹cy nie tylko istotne tematy, ale równie¿ ludzkie serca

i sumienia. Cz³owiek, który ostatecznie daje nadziejê. Bezkompromisowy, szczery, do-
sadny, pe³en wra¿liwoœci, ucz¹cy zrozumienia, a nie potêpienia. Piotr Stró¿yñski – by³y
muzyk, dziennikarz i pisarz, autor m. in. alkoholowej trylogii (Chaos i œwiñska skóra, Nie-
nawidzê was! i ostatniej – Kokon wytrzeŸwieñ), 13 listopada by³ goœciem nowotomyskiej
biblioteki. Przez czytelników z ca³ej Polski da³ siê poznaæ jako cz³owiek, który z ³atwo-
œci¹ przenosi sw¹ szczeroœæ i autentycznoœæ na karty powieœci. Chyba dlatego te¿ trudno
temu, kto siê w nie wczyta oderwaæ siê od lektury: Z pana Piotra emanuje taka jakaœ si³a,
albo inna pozytywna energia, która nak³oni³a mnie do kupna jego ksi¹¿ki. Do lektury zasia-
d³em jeszcze tego samego wieczoru i nie wiem, kiedy zasta³ mnie ranek. Literatura absolutnie
wci¹gaj¹ca. – powiedzia³ jeden z uczestników spotkania. W swych ksi¹¿kach ukazuje
ludzkie piek³o zrodzone z alkoholowego amoku. Promuj¹c sw¹ najnowsz¹ powieœæ uka-
za³ istotê choroby, odpowiadaj¹c na anonimowe listy zewsz¹d. By³y w nich pytania doty-
cz¹ce ¿ycia, drogi zawodowej autora, ale nade wszystko pytania dotycz¹ce zawirowañ
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Autor alkoholowej trylogii Piotr Stró¿yñski i prowadz¹ca spotkanie w nowotomyskiej bibliotece Izabela Putz



bohaterów uwik³anych w problem alkoholowego uzale¿nienia, relacji ze œwiatem i naj-
bli¿szymi. Symbolicznego klimatu temu spotkaniu nada³a aran¿acja bibliotecznej prze-
strzeni wykonana przez 19. Dru¿ynê Harcersk¹ BUKI im. A. Kamiñskiego z hufca ZHP
Nowy Tomyœl z dru¿ynowym Krystianem Dybkiem. Nastêpnego dnia Piotr Stró¿yñski
by³ goœciem Gminnej Biblioteki w Kuœlinie i Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy we Lwów-
ku. Pisarz, który zawita³ do nowotomyskiej biblioteki w ramach cyklu: Twórca i jego dzie-
³o zainspirowa³ uczestników spotkañ do przemyœleñ, a tak¿e, a mo¿e przede wszystkim,
do siêgniêcia po lekturê. 

Ballady Leonarda Cohena... i nie tylko 
Listopadowy koncert z cyklu Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych, który od-

by³ siê w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu 15 listopada
poœwiêcony by³ balladom Leonarda Cohena – kanadyjskiego poety, pisarza, a przede
wszystkim charyzmatycznego barda o bardzo ciep³ym g³osie. Nadzwyczajn¹ popular-
noœæ zyska³ on w Polsce i w latach osiemdziesi¹tych by³ bardziej znany ni¿ w rodzinnej
Kanadzie. By³o to zas³ug¹ popularyzatorskiej dzia³alnoœci Macieja Zembatego i jego
wspólnych z Maciejem Karpiñskim t³umaczeñ tekstów piosenek i wykonañ polskich co-
verów. Do dziœ nastrojowe ballady Cohena s¹ chêtnie wykonywane przez polskich arty-
stów. W bibliotece zosta³y zaprezentowane przez autora, kompozytora, wokalistê i gi-
tarzystê z Warszawy – Kubê Michalskiego, który w duecie z Justyn¹ Bacz wygra³ Festi-
wal Pieœni Leonarda Cohena w Krakowie, a z solowymi recitalami wystêpowa³ niemal
w ca³ej Polsce. Podczas koncertu wykona³ m. in. tak znane utwory jak: Suzanne, Dance
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Kuba Michalski oczarowa³ publicznoœæ piêknymi melodiami i urod¹ s³owa



Me to the End Of Love, First We Take Manhattan i Hallelujah. W roku 2011 Kuba Michalski
wyda³ p³ytê Podró¿, na której zamieœci³ w³asne kompozycje do wierszy wielkich poetów
m. in. Leœmiana, Asnyka, Mickiewicza i Baudelaire’a. Dlatego te¿ nowotomyska
publicznoœæ mia³a przyjemnoœæ us³yszeæ równie¿ m.in. Zmierzch Boles³awa Leœmiana,
Alpuharê Adama Mickiewicza i Proœbê Adama Asnyka. Niespodziank¹ by³o równie¿
wykonanie autorskich kompozycji goœcia. Jego Karczma „Czarny dym” zaanga¿owa³a
publicznoœæ, która chêtnie wspomog³a wykonawcê. Kuba Michalski oczarowa³
publicznoœæ nie tylko perfekcyjnym przygotowaniem, nienagann¹ dykcj¹, ale równie¿
piêkn¹ polszczyzn¹, któr¹ da³o siê s³yszeæ w momentach zapowiedzi kolejnych
utworów. 

Zdjêcia inspirowane jesieni¹
Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej by³ organizatorem konkursu fotograficz-

nego zatytu³owanego Jesienne impresje. Na konkurs wp³ynê³o ponad 50 fotografii. Jury
w sk³adzie: Adam Polañski, Hanna Fertig, Miros³aw Koz³owski, El¿bieta Kaffler i Tomasz
Tomaszewicz spoœród wielu interesuj¹cych prac musia³o wybraæ te najlepsze. I miejsce
przyznano Monice Nowak, II – Wojciechowi Teleszyñskiemu, a III – Marlenie Mierzyñ-
skiej. Przyznano te¿ dwa wyró¿nienia: Mateuszowi Maluœkiemu i Urszuli Teleszyñskiej.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody. Wszystkie konkursowe prace mo¿na by³o ogl¹-
daæ na wystawie pokonkursowej otwartej 16 listopada w klubowej sali. Wernisa¿ uroz-
maici³a czêœæ muzyczno-poetycka. Przed publicznoœci¹ zaprezentowa³o siê trio wokalne
Divine, dzia³aj¹ce w Klubie Osiedlowym oraz w swoim scenicznym debiucie literackim
Dorota Nowak, której kilkanaœcie wierszy recytowa³y uczennice nowotomyskiego LO. 

„Budowlani” na Mistrzostwach Polski Juniorów 
W œl¹skich Szopienicach od 16 do 18 listopada odbywa³y siê Mistrzostwa Polski Junio-

rek i Juniorów do lat 17 w podnoszeniu ciê¿arów. Nie zabrak³o tam zawodników „Bu-
dowlanych” Nowy Tomyœl. Ju¿ pierwszego dnia 15. letnia Paulina Kud³aszyk w swoim
debiutanckim wystêpie zaliczy³a wszystkie szeœæ podejœæ. Pobi³a swój rekord ¿yciowy
w rwaniu, co da³o jej br¹zowy medal. Dobry start odnotowa³ tak¿e jej o dwa lata m³od-
szy brat Piotr, który by³ najm³odszym zawodnikiem w kategorii do 50 kg. W kategorii
do 69 kg wystartowa³a Marta Weso³a, która w trzecim podejœciu rwania zaliczy³a 66 kg,
ustanawiaj¹c nowy rekord ¿yciowy. Nie gorzej posz³o w podrzucie. Marta wyrówna³a
swój rekord ¿yciowy, pokonuj¹c ciê¿ar 80 kg, Niestety w ostatnim podejœciu, nie po-
wiód³ siê atak na 82 kg i tytu³ wicemistrzyni Polski. Jednak br¹zowy medal Mistrzostw
Polski Juniorów do lat 17 to dla 15. letniej zawodniczki du¿y sukces. W najciê¿szej kate-
gorii (+94 kg) wystartowa³ Rados³aw Jarnut, który w swojej kategorii zaj¹³ V miejsce. 

Ca³a czwórka „Budowlanych”, która wystartowa³a w Szopienicach, to m³odzi zawod-
nicy, którzy jeszcze nie raz, bêd¹ walczyli w tej kategorii wiekowej. Ich dobra postawa
zosta³a zauwa¿ona przez trenera kadry narodowej mê¿czyzn do lat 17. Wojciech Ge-
sek zaprosi³ Rados³awa Jarnuta i najm³odszego w stawce Piotra Kud³aszyka na konsulta-
cje, które odbêd¹ siê w listopadzie w Ciechanowie.
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Wytomyskie Œwiêto Szarej Kluski i Kiszonej Kapusty
18 listopada w œwietlicy wiejskiej w Wytomyœlu obchodzono II Œwiêto Szarej Kluski i Ki-

szonej Kapusty. So³tys Danuta Sobieraj przywita³a wszystkich przyby³ych oraz zaproszo-
nych goœci i artystów z okolicy: Zespó³ Ludowy „Rudniczoki” z Rudnik oraz „Lwowian-
ki” z Lwówka. Przy biesiadnym stole, na którym królowa³y szare kluski z pyrek, kopyt-
ka, plince, kiszona kapusta oraz korbolanka i kompot z dyni licznie zasiedli mieszkañcy
Wytomyœla. Spotkanie umila³y wystêpy zaproszonych goœci. Kilka piosenek zaœpiewa³a
Martyna Rogacz z Nowego Tomyœla. Zespó³ „Rudniczoki” wykona³ utwory ludowe i re-
gionalne, Apolonia Karmelkowa wielkopolsk¹ gwar¹ wyg³osi³a monolog o wytomyskim
stra¿aku. Równie¿ „Lwowianki” zaœpiewa³y kilka swoich utworów. Imprezê przygoto-
wa³ Zespó³ Œpiewaczy „Wytomyœlanie” przy wsparciu Ko³a Gospodyñ Wiejskich. 

Nowotomyska biblioteka na czele rankingowej listy 
W zorganizowanym po raz drugi przez Instytut Ksi¹¿ki i redakcjê Rzeczpospolitej ran-

kingu polskich bibliotek nowotomyska ksi¹¿nica znalaz³a siê na czele listy rankingowej.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zdoby³a zaszczytny tytu³
najlepszej biblioteki w województwie wielkopolskim, III miejsce w kategorii gmin miejsko-
-wiejskich i V miejsce w rankingu ogólnopolskim, obejmuj¹cym wszystkie kategorie biblio-
tek. Ranking bibliotek to inicjatywa maj¹ca na celu pokazanie przyk³adów najlepszych bi-
bliotecznych praktyk i miejsc, w których – dziêki wspó³pracy lokalnych w³adz i zapaleñ-
ców – udaje siê przekszta³caæ biblioteki w miejsca spotkañ nie tylko z ludŸmi, ale tak¿e
z wiedz¹ i kultur¹. W tym roku w rankingu wziê³o udzia³ jeszcze wiêcej bibliotek z ca³ej
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Dyrektor nowotomyskiej ksi¹¿nicy Lucyna Koñczal-Gnap i Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla –
Wojciech Ruta podczas gali wrêczenia nagród.



Polski, bo prawie 700. Ocenie poddano m. in. powierzchnie biblioteki i filii w przeliczeniu
na 1000 mieszkañców, œrednie zatrudnienie w placówkach, ksiêgozbiór przypadaj¹cy na-
1000 mieszkañców, wielkoœæ ksiêgozbioru nabytego po 2001 roku i iloœæ nowych ksi¹¿ek
zakupionych w 2011 roku. Punkty mo¿na by³o uzyskaæ tak¿e za procent dotacji podmio-
towej dla biblioteki w bud¿ecie gminy, za dostêpne dla czytelników tytu³y prasowe (dzien-
niki, tygodniki, prasa dla dzieci itp.), posiadanie strony internetowej, dostêpnoœæ Internetu
dla czytelników, dzia³aj¹ce przy bibliotece kó³ka czytelnicze, artystyczne, literackie i biblio-
teczny wolontariat. Dodatkowo biblioteki otrzymywa³y punkty za udogodnienia dla osób
niepe³nosprawnych i ksi¹¿ki dla osób s³abowidz¹cych i niewidomych. W rankingu doce-
nieni zostali ci, dla których dobrze dzia³aj¹ca biblioteka gminna jest najlepszym œwiadec-
twem dba³oœci samorz¹du o zapewnienie ³atwego i bezp³atnego dostêpu do kultury, wie-
dzy i nowych mediów. Przyjêta metoda oceny bibliotek premiowa³a wiêc dzia³ania na
rzecz jakoœci i komfortu obs³ugi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbê kupowanych no-
woœci i wydatki samorz¹du na utrzymanie placówki. Specjalne wyró¿nienia i dyplomy ode-
brali 19 listopada w Warszawie przedstawiciele samorz¹dów i bibliotek z pierwszej dzie-
si¹tki zestawienia ogólnego oraz liderzy ka¿dego z województw. Na gali wrêczenia na-
gród i wyró¿nieñ obecni byli: dyrektor nowotomyskiej ksi¹¿nicy – Lucyna Koñczal-Gnap
oraz Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla – Wojciech Ruta. 

Magia œwi¹t na stole
Ju¿ po raz 21. pracownia plastyczna Nowotomyskiego Oœrodka Kultury przygotowa-

³a wystawê Magia œwi¹t Bo¿ego Narodzenia z cyklu Zaproszenie do sto³u. Plastyczki Maria

142

KRONIKA WYDARZEÑ

PaŸdziernik - grudzieñ 2012

Jedna z aran¿acji bo¿onarodzeniowych sto³ów



Gawron i Elwira Wolna przygotowa³y aran¿acje oœmiu bo¿onarodzeniowych sto³ów,
które mog³y stanowiæ inspiracjê dla wszystkich, którzy wystawê odwiedzili. Œwi¹teczny
wystrój sto³ów w tym roku przygotowany zosta³ w kolorach bieli, srebra, fioletu, wrzo-
su oraz kolorach ziemi. Na sto³ach znaleŸæ mo¿na by³o nieod³¹cznie kojarz¹ce siê ze
œwiêtami œwiece, owoce, pierniki, œwierk, mech, ga³¹zki wierzby, wst¹¿ki, a tak¿e kla-
syczne bombki i korale. Wszystko odpowiednio dobrane i zestawione ze sob¹ da³o nie-
zwykle piêkny efekt. Otwarciu wystawy 19 listopada towarzyszy³ koncert zespo³u Nie-
spodzianka, prowadzonego przez Aleksandrê Walczak. W gronie licznie przyby³ych go-
œci znalaz³a siê te¿ grupa przyjació³ NOK-u z Klubu Kobiet Aktywnych, dzia³aj¹cego przy
Gminnym Oœrodku Kultury w Rokietnicy. Wystawê mo¿na by³o zwiedzaæ do 7 grudnia. 

Otwarcie Aesculap Akademii
21 listopada odby³a siê uroczystoœæ otwarcia Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego

Aesculap Akademia w Nowym Tomyœlu. W uroczystoœci, która odby³a siê w ramach XI
Forum Szpitali Klinicznych, wziê³o udzia³ oko³o 100 goœci, w tym m. in. prezes Aesculap
AG prof. Hanns Peter Knaebel, dyrektor Aesculap Academy w Tuttlingen Felicitas Jans-
sen, dyrektor Wielkopolskiego Oœrodka Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia Karol Chojnacki, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Jacek Wysoc-
ki, licznie przybyli dyrektorzy szpitali klinicznych z ca³ej Polski oraz przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych. W programie uroczystoœci znalaz³o siê m. in.: zwiedzanie firmy Aescu-
lap Chifa, przemowa prof. Knaebel, prezentacja ogólnej idei AA przez Felicitas Janssen,
panel dyskusyjny Bezpieczny personel drog¹ do bezpieczeñstwa pacjenta i szpitala prowa-
dzony przez dra Rafa³a Staszewskiego oraz krótka wycieczka po nowym budynku
Aesculap Akademii. Goœcie mieli okazjê zobaczyæ salê endoskopow¹ z czterema stano-
wiskami, salkê warsztatow¹ Hospital Care, w której mo¿na szkoliæ siê w kierunku przy-
gotowywania leków, diet oraz æwiczyæ wk³ucia, salê dezynfekcyjn¹, w której prezento-
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wany by³ „z³oty standard” dezynfekowania narzêdzi i ludzi oraz w pe³ni wyposa¿on¹ sal-
kê wystawow¹ z produktami Aesculap i B. Braun. Zaprezentowano równie¿ sprzêt
umo¿liwiaj¹cy przekazywanie obrazu i dŸwiêku z sal warsztatowych do wyk³adowych. 

Nowotomyska Aesculap Akademia jest drug¹ w Europie (zaraz po Tuttlingen) w pe³-
ni niezale¿n¹, posiadaj¹c¹ w³asny budynek fili¹ AA. Jest nowoczesnym, przyjaznym bu-
dynkiem, wyposa¿onym pod wzglêdem technicznym na najwy¿szym œwiatowym pozio-
mie. Na powierzchni oko³o 1500 m2 znajduje siê: 5 sal wyk³adowych (jedna – mieszcz¹-
ca oko³o 100 osób, dwie – mieszcz¹ce po oko³o 35 osób, dwie – mieszcz¹ce po oko³o
12 osób), sala wystawowa, salki warsztatowe – laboratoria weterynaryjne. Wszystkie
pomieszczenia s¹ po³¹czone systemem audiowizualnym. Menad¿erem polskiej Aesculap
Akademii jest Katarzyna Jakubowska. 

Przypadki i inspiracje £ukasza Mleczaka 
Niezwyk³¹ wystawê komiksu mo¿na by³o ogl¹daæ w m³odzie¿owej Galerii Na P³ocie

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zaprezentowane
prace stworzy³ £ukasz Mleczak – uczeñ nowotomyskiego Gimnazjum i wielki pasjonat
komiksowego œwiata. Wernisa¿ wystawy zatytu³owanej Przypadki i inspiracje zgromadzi³
23 listopada w Oddziale dla Dzieci spore grono goœci, z których wielu g³oœno wyrazi³o
swoje uznanie dla zaprezentowanej twórczoœci. M³ody rysownik zadba³ o to, by uroczy-
stoœæ obfitowa³a nie tylko w doznania estetyczne, ale tak¿e wzbogaci³a wiedzê goœci na
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temat sztuki tworzenia komiksów. Przy pomocy wczeœniej przygotowanej prezentacji
multimedialnej przedstawi³ najlepszych rysowników i scenarzystów, tytu³y najbardziej
popularnych komiksów, opowiedzia³ o zmieniaj¹cym siê na przestrzeni lat stylu kreski
i fabu³y komiksowej, zda³ równie¿ relacjê ze swojego paŸdziernikowego wyjazdu do £o-
dzi na 23. Miêdzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Bohater wernisa¿u chêtnie odpo-
wiada³ na wszelkie pytania dotycz¹ce jego pasji, przyniós³ ze sob¹ równie¿ kilka ulubio-
nych komiksów, które mo¿na by³a obejrzeæ. Od przyjació³, rodziny i znajomych odebra³
szereg gratulacji i s³ów zachêty do dalszego twórczego dzia³ania. Zwiedzanie wystawy
urozmaici³y dŸwiêki fletu, na którym zagra³a Anna Tabaczyñska, a rozmowy umili³ s³od-
ki poczêstunek. 

Wizyta sekretarza stanu w gimnazjum 
27 listopada w nowotomyskim gimnazjum z robocz¹ wizyt¹ goœci³ sekretarz stanu

w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz S³awecki. Ministra interesowa³a problema-
tyka edukacji w³¹czaj¹cej, realizowanej w gimnazjum wobec uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych, rozwi¹zania organizacyjne i efekty podejmowanych dzia³añ na
rzecz wspierania uczniów oraz udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej sto-
sownie do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Podczas spotkania w nowotomy-
skim gimnazjum podjêta zosta³a te¿ tematyka „uczenia na odleg³oœæ” i doœwiadczenia
szko³y zwi¹zane z e-learningiem. Minister zaproponowa³ szkole udzia³ w prowadzeniu
pilota¿u we wdra¿aniu nowych rozwi¹zañ proponowanych przez MEN oraz sta³¹ wspó³-
pracê przy realizacji tego przedsiêwziêcia. Minister Tadeusz S³awecki spotka³ siê tak¿e
z gimnazjalistami, obserwowa³ lekcjê matematyki prowadzon¹ przez Marzenê Lemañ-
sk¹ w klasie Ie oraz lekcjê jêzyka angielskiego w klasie III f, któr¹ prowadzi³a Katarzyna
Rekiel. Odwiedzi³ Gimnazjalne Centrum Informacji i Salê Patrona Szko³y. By³ pod wra-
¿eniem wykorzystania mobilnych technologii w procesie edukacji realizowanym w gim-
nazjum. 

Inauguracja Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich
Na inauguracyjnym wieczorze z nowego cyklu: Nowotomyskie Piêtro Wyrazów Literac-

kich 27 listopada w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu spo-
tkali siê „w³aœciciele myœli w³asnych”. Przewodni¹ myœl¹ nowego cyklu spotkañ s¹ s³owa:
To... myœl szuka s³owa, a ich przedmiotem jest poezja, a z czasem mo¿e szerzej: literatura, któ-
r¹ jedni z nas tworz¹, po to, by inni mogli j¹ ch³on¹æ. Jedni s¹ drugim bardzo potrzebni… Ty-
mi s³owami powita³a goœci pomys³odawczyni i inicjatorka spotkañ, dyrektor nowotomy-
skiej ksi¹¿nicy – Lucyna Koñczal-Gnap. Wybór listopadowej pory na inauguracjê tego ty-
pu spotkañ nie by³ przypadkowy. Aura za oknem sprzyja refleksji, wraz ze spadkiem
temperatury za oknem wzrasta zainteresowanie lektur¹, a poezja doskonale komponu-
je siê z jesieni¹. W zgodzie z zamys³em organizatorów Nowotomyskie Piêtro Wyrazów Li-
terackich bêdzie mia³o formu³ê otwart¹, bêdzie okazj¹ do spotkañ osób tworz¹cych ze
sob¹, ale od czasu do czasu tak¿e spotkañ z publicznoœci¹. Poeci, którzy wziêli udzia³
z pierwszy spotkaniu z publicznoœci¹, zostali zaproszeni na symboliczn¹ „³aweczkê po-
etów”. Swoje utwory zaprezentowali na niej zaprzyjaŸnieni z bibliotek¹ autorzy: Zdzis³a-
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wa Jaskulska-Kaczmarek, Katarzyna Mrozik-Stefañska, Dorota Nowak, Robert Jêdrzej-
czak, Krzysztof Karski, Lech Tuchocki i Marian Ziomkowski. Gospodarzami wieczoru
byli: dyrektor Lucyna Koñczal-Gnap oraz autor tekstów i kompozycji, wokalista zespo³u
Karawana Eskimosów, na co dzieñ nauczyciel biologii i chemii – Rafa³ Putz, który wyst¹pi³
tego wieczoru w podwójnej roli, oplataj¹c poetyckie prezentacje muzycznym przeka-
zem. Licznie zgromadzone w nowotomyskiej bibliotece grono s³uchaczy przez ponad
dwie godziny raczy³o siê poetyckim – mówionym i œpiewanym s³owem. 

W Klubie Ma³ego Odkrywcy 
Podczas andrzejkowego spotkania w Klubie Ma³ego Odkrywcy, jakie odby³o siê 28 li-

stopada w Oddziale dla Dzieci nowotomyskiej biblioteki, przedszkolaki z „Plastusiowe-
go Osiedla” mia³y okazjê odbyæ nietypow¹ podró¿ w czasie. Wszystko za spraw¹ zapro-
szonego do biblioteki goœcia – Hanki Billert z Muzeum na Goœciñcu, która potrafi z pasj¹
zaprezentowaæ dawn¹ kulturê wsi. Dziêki niej interesuj¹ce t³o bibliotecznych zajêæ stano-
wi³y przedmioty, które dawno ju¿ wysz³y z u¿ycia. Dzieci mog³y zobaczyæ m. in. zabaw-
ki, ksi¹¿ki i gry, bêd¹ce o wiele starsze od nich samych i dowiedzia³y siê, do czego niegdyœ
s³u¿y³y poszczególne, nieu¿ywane dziœ przedmioty. Po krótkiej rozmowie na temat an-
drzejkowych zwyczajów, przyst¹pi³y do pracy wymagaj¹cej manualnych sprawnoœci.
Z przygotowanej wczeœniej masy solnej dzieci stworzy³y rozmaite figurki zdobione kolo-
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rowymi guzikami i koralikami. Efekty swojej pracy zabra³y ze sob¹, zyskuj¹c tym samym
nietypowy i trochê ju¿ zapomniany, ale niew¹tpliwie wyj¹tkowy, gdy¿ wykonany w³asno-
rêcznie, rodzaj zabawki. Na spotkanie z Hank¹ Billert powróci³y 6 i 7 grudnia, by wzi¹æ
udzia³ w nastrojowym œwiêcie lampionów. W trakcie popo³udniowych spotkañ mia³y
okazjê wys³uchaæ piêknych historii opowiedzianych przez Hankê Billert, stworzyæ barw-
ne lampiony, porozmawiaæ o adwentowych zwyczajach i udaæ siê na niecodzienny spa-
cer. W wieczornej, œnie¿nej scenerii ruszy³y w korowodzie ulicami miasta. Blask lampio-
nów, dŸwiêk dzwonka i szerokie uœmiechy na twarzach uczestników œwi¹tecznego ko-
rowodu skutecznie przyci¹ga³y wzrok przechodniów. 

Wrêczenie kluczy do mieszkañ komunalnych 
Gmina Nowy Tomyœl zakoñczy³a realizacjê wa¿nego spo³ecznie przedsiêwziêcia. 29

listopada oddano do u¿ytku 16. rodzinny komunalny budynek mieszkalny w Glinnie.
W ramach inwestycji realizowanej od 24 wrzeœnia 2010 r. do 28 wrzeœnia 2012 r. zbu-
dowano budynek mieszkalny o ³¹cznej pow. u¿ytkowej 1.333 m2, w sk³ad którego
wchodzi 16 nowych mieszkañ o powierzchni od 35,82 m2 do 62,42 m2: w tym 9 – jed-
nopokojowych, 3 – dwupokojowe, 4 – trzypokojowe. Koszt ca³ej inwestycji wyniós³
1.791.274,97 z³. Odbiór robót nast¹pi³ 18 paŸdziernika. Wykonawc¹ budynku by³a fir-
ma Us³ugi Ogólnobudowlane Piotr Gnoiñski z £owynia. 

Informacjê o zrealizowanej inwestycji przedstawi³ zastêpca naczelnika Wydzia³u Ko-
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munalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska Damian Pyliñski. Burmistrz
Henryk Helwing przekaza³ prezesowi Przedsiêbiorstwa Us³ugowego Zak³ad Gospodar-
ki Mieszkaniowej Sp. z o. o. Adamowi Janeltowi dokument potwierdzaj¹cy przyjêcie
œrodka trwa³ego w zarz¹d. Przeciêcia wstêgi dokonali Burmistrz Henryk Helwing, wice-
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Krystyna Wilkoszarska i Leszek Dr¹¿kowiak oraz prezes
PU ZGM Adam Janelt. Obiekt poœwiêci³ ks. Tomasz Sobolewski, proboszcz parafii pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu. Najwa¿niejszym punktem uroczy-
stoœci by³o wrêczenie kluczy lokatorom. 

Opowieœci z Jedwabnego Szlaku 
Podczas spotkania w Klubie Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty, dzia³aj¹cym w no-

wotomyskiej bibliotece, 29 listopada Zbigniew Pawlak z Londynu opowiedzia³ o swej
wyprawie na Jedwabny Szlak. Podró¿nik od 20 lat dociera do miejsc takich jak Kaukaz
i Afganistan, gdzie przez lata zajmowa³ siê strategiami rozwoju oraz coachingiem. Przez
ponad 10 lat mieszka³ w Œrodkowej Azji, bior¹c udzia³ w licznych projektach edukacyj-
nych i humanitarnych. Zafascynowany jest ludŸmi Wschodu, ich ¿yciem oraz kultur¹. Hi-
storie us³yszane od tamtejszych przyjació³ stara siê w interesuj¹cy sposób przekazywaæ
mieszkañcom zachodniego œwiata. Orientalny klimat buduje za pomoc¹ zdjêæ, rekwizy-
tów i muzyki. Podczas spotkania w nowotomyskiej ksi¹¿nicy zaprezentowa³ klubowi-
czom region Œrodkowej Azji, gdzie egzotyka, przesz³oœæ, duchowoœæ mieszaj¹ siê z cier-
pieniem, wojn¹ i poszukiwaniem przysz³oœci. Zaprosi³ s³uchaczy w podró¿ przez miasta

148

KRONIKA WYDARZEÑ

PaŸdziernik - grudzieñ 2012

Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing wrêcza klucze lokatorom



przysz³oœci w Kazachstanie, uzbeck¹ tradycjê, niezwykle piêkn¹ przyrodê Kirgistanu
oraz œwiat wojny w Afganistanie i przemocy w górach Kaukazu – podró¿ w poszukiwa-
niu w³asnej wartoœci w szybko zmieniaj¹cym siê œwiecie. 

Pó³ wieku Delegatury Automobilklubu Wielkopolski
Uroczystoœæ z okazji 50. lecia istnienia Delegatury Automobilklubu Wielkopolski

w Nowym Tomyœlu zorganizowana zosta³a 30 listopada. Licznie przybyli goœcie, wœród
których znaleŸli siê przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, jednostek gminnych
i powiatowych, szefostwo Automobilklubu Wielkopolski w Poznaniu, przewodnicz¹cy
kó³ i komisji Automobilklubu Wielkopolski, cz³onkowie Automobilklubu Wielkopolski
z przynale¿noœci¹ do Delegatury Nowy Tomyœl oraz osoby i instytucje wspieraj¹ce
nowotomysk¹ delegaturê, zebrali siê w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury. Goœciem honorowym uroczystoœci by³a wnuczka prezesa Automobilklubu
Wielkopolski w latach 1927-1937 Janina Tyszkiewicz – £¹cka Chadea’u. Goœci powita³
prezes nowotomyskiej Delegatury Automobilklubu Wielkopolski Rados³aw Halasz,
który przedstawi³ jej rys historyczny. By³a to okazja do przywo³ania postaci pierwszego
prezesa delegatury AW Andrzeja Dunajskiego oraz kolejnych prezesów: Henryka
Maækowiaka i Mariana Czajki. Obecnie Delegatura zrzesza 105 cz³onków, a zwi¹zana
jest g³ównie z trzema miastami: Nowym Tomyœlem, Bukiem i Opalenic¹. Z okazji
jubileuszu zas³u¿onym cz³onkom wrêczone zosta³y odznaczenia Polskiego Zwi¹zku
Motorowego oraz Automobilklubu Wielkopolski. Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ Polskiego
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Zwi¹zku Motorowego otrzymali Witold Grzybek i Henryk Helwing, Srebrn¹ Odznakê
Honorow¹ Polskiego Zwi¹zku Motorowego – Marek Adamczewski, Leszek Ceg³owski,
Maria Czajka, Krystyna Dolniak, Rados³aw Halasz i Marek Targosz, Br¹zow¹ Odznakê
Honorow¹ Polskiego Zwi¹zku Motorowego – Danuta Deska, Zenon Doliwa, Felicja Go-
³¹bek, Anna Halasz, Danuta Halasz, Wies³aw Halasz i Marian Ko³ata. Odznakê „Za Za-
s³ugi dla Automobilklubu Wielkopolski” odebrali: Krzysztof Czajka, Zenon Czajka, Ze-
non Doliwa, Henryk Helwing, Andrzej Juja, Bronis³awa Ko³ata, Witold Machucki i Zbi-
gniew Rajewski, a Odznakê Honorow¹ Automobilklubu Wielkopolski – Albert Adam-
czewski, Danuta Deska, Kamil Geisler, Anna Halasz, Rados³aw Halasz, Wies³aw Halasz,
Ryszard Nowaczkiewicz, Maria Parzybok, Agnieszka Rajewska-Czajka, Stanis³aw Samo-
lik, Pawe³ Wilkoszarski i Justyna Wójcik- Domaga³a.

Prezes Rados³aw Halasz podziêkowa³ za okazywan¹ pomoc i wspieranie dzia³alnoœci
nowotomyskiej Delegatury Automobilklubu Wielkopolski osobom i instytucjom, dziêki
którym Delegatura mo¿e realizowaæ swoje cele i wspieraæ bezpieczeñstwo ruchu drogo-
wego na terenie, na którym dzia³a. Po czêœci oficjalnej wyst¹pi³ zespó³ Julia Vikman Band,
a zakoñczenie Rados³aw Halasz zaprosi³ wszystkich na jubileuszowy tort.

Podsumowanie badañ nad architektur¹ poolêdersk¹ w Grubsku
W sali wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu

3 grudnia odby³a siê konferencja zwi¹zana z badaniami nad architektur¹ poolêdersk¹.
Stanowi³a ona podsumowanie warsztatów etnograficznych przeprowadzonych w lipcu
tego roku na terenie Grubska. W organizacjê konferencji w³¹czyli siê: Miejska i Powiato-
wa Biblioteka Publiczna, Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu, Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyœlu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Zielono-
górski. Nad doborem tematów prezentowanych podczas konferencji czuwa³ dr hab.
Piotr Szwiec z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W konferencji, oprócz licznego
grona prelegentów i studentów, uczestniczyli te¿ radni Rady Miejskiej w Nowym Tomy-
œlu, mieszkañcy Grubska, w domostwach których prowadzone by³y badania, nowoto-
myscy regionaliœci i pasjonaci historii oraz inni mieszkañcy gminy zainteresowani histori¹
ziemi nowotomyskiej zwi¹zanej z jej zagospodarowywaniem w ramach osadnictwa olê-
derskiego. Ca³odzienna konferencja podzielona zosta³a na trzy sesje. W pierwszej z nich
zastêpca naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Marzena Kortus przypomnia³a reali-
zowane przez Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu projekty zwi¹zane z tematyk¹ osadnic-
twa olêderskiego oraz przedstawi³a dalsze plany zwi¹zane z wykorzystaniem tego tema-
tu w dzia³aniach promuj¹cych gminê. Dr hab. Piotr Szwiec na przyk³adzie wsi Grubsko
omówi³ stopieñ zachowania elementów architektury regionalnej w krajobrazie okolic
Nowego Tomyœla. Witold PrzewoŸny, kustosz Muzeum Etnograficznego w Poznaniu,
przedstawi³ wyk³ad pt. Olêdrzy – ludzie i krajobrazy. Zarys historii osadnictwa. Uczestnicy
konferencji z uwag¹ wys³uchali te¿ prelekcji dra Antoniego Pelczyka – dyrektora Wiel-
kopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, który opowiedzia³ o spuœciŸnie
nowotomyskich Olêdrów, odpowiadaj¹c na postawione w tytule pytanie: Kim byli?.

W drugiej czêœci konferencji prof. nadzw. z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
i Politechniki w Gliwicach Jerzy Stiller przedstawi³ wyk³ad zatytu³owany Stary Tomyœl i nie
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tylko – uwagi o rewitalizacji czyli przystosowaniu do nowych potrzeb. Prof. nadzw. z Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu Wies³aw Krzy¿aniak przedstawi³ prelekcjê pt.
Utrwaliæ piêkno architektury olêderskiej, natomiast prof. nadzw. Bogumi³ Kaczmarek z Uni-
wersytetu Zielonogórskiego podczas wyk³adu W cieniu lipy. Zieleñ w Grubsku omówi³ sza-
tê roœlinn¹ Grubska. Patrycja Miko³ajczak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
omówi³a detale architektoniczne i wnêtrzarskie okolic Nowego Tomyœla, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem Grubska, natomiast Natalia Rozmus z Uniwersytetu Artystyczne-
go w Poznaniu opowiedzia³a o „kolorycie ¿ycia w tremplu.”

Ostatni z bloków tematycznych konferencji poœwiêcony zosta³ prezentacji wyników
badañ studentów z warsztatów inwentaryzacyjnych w Grubsku. Poszczególne obiekty,
które podlega³y badaniom omówili: Katarzyna Sygent i Liliana Petryszyn – studentki Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Joanna Ratajczak i Xenia Pietrzyk – studentki Uniwersyte-
tu Artystycznego w Poznaniu oraz Tadeusz Rzewuski, obecnie student Uniwersytetu Ar-
tystycznego w Poznaniu (w trakcie badañ Uniwersytetu Zielonogórskiego). 

Podczas prowadzenia badañ etnograficznych i inwentaryzacyjnych w Grubsku doku-
mentacja badawcza zosta³a sporz¹dzona przez studentów uczelni artystycznej tradycyj-
n¹ metod¹ pomiarów budowlanych, w postaci rysunków oraz przy u¿yciu nowoczesne-
go skanera przetwarzaj¹cego obrazy w technologii trójwymiarowej. Dr hab. Piotr
Szwiec zaprezentowa³ powsta³y materia³ badawczy, wykonany przy u¿yciu skanera 3D
firmy Laica. Hugon Kowalski z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zaprezentowa³
szerokie mo¿liwoœci zastosowania skanera, m. in. w zakresie dokumentowania i odtwa-
rzania zabytków architektury. 
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Poszczególne prelekcje wzbogacone zosta³y prezentacjami multimedialnymi, w któ-
rych wykorzystano bardzo interesuj¹ce historyczne mapy i schematy, a tak¿e wspó³cze-
sne fotografie i grafiki, pozwalaj¹ce przenieœæ siê w klimat podnowotomyskich wsi, w ich
krajobraz i architekturê. Konferencjê podsumowa³a dyskusja daj¹ca jej uczestnikom
mo¿liwoœæ wymiany opinii na temat przedstawionych zagadnieñ, a tak¿e perspektyw
ochrony krajobrazu poolêderskiego. 

DKK – tym razem bez ksi¹¿ki
Grudniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki dzia³aj¹cego w nowotomyskiej bi-

bliotece by³o wielk¹ niespodziank¹. 4 grudnia cz³onkinie klubu wybra³y siê na zimowy
spacer i zziêbniête trafi³y do Restauracji Gala. Tam powita³ je wspania³y, prawdziwie œwi¹-
teczny aromat wanilii, pomarañczy, any¿u i kardamonu. W³aœciciel Andrzej Kardach
wraz z za³og¹ powitali goœci grzañcem i opowieœci¹ o historii tego trunku i jego tajemnych
sk³adnikach. Ciep³a atmosfera i mi³e otoczenie sprzyja³y wspomnieniom dotycz¹cym hi-
storii nowotomyskiego DKK, gdy¿ rok 2012 by³ rokiem jubileuszu – klub obchodzi³ ju¿
5. rocznicê istnienia. Spotkanie up³ynê³o w bardzo przyjemnej atmosferze, tym razem
bez ksi¹¿ki. 

41. Œpiewnik Domowy
W atmosferze zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 5 grudnia odby³ siê 41.

Œpiewnik Domowy, tym razem pod has³em Hej, kolêda, kolêda. Przy sto³ach rozstawio-
nych w dolnym holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury zasiad³o blisko 90. nowotomy-
œlan, którzy przy kawie i piernikach wspólnie œpiewali kolêdy. O oprawê muzyczn¹ spo-
tkania zadbali: Cecylia Œlusarz, Agnieszka Pieniê¿na, Emilia Nawrot oraz Piotr Mañka.
Nad przebiegiem ca³ego spotkania, jak zwykle czuwa³a Renata Œmiertelna – pomys³o-
dawczyni i prowadz¹ca imprezê. 

Spotkanie z Miko³ajem
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu, wspólnie z Zarz¹dem Rejonowym

PCK oraz pe³nomocnikiem burmistrza ds. uzale¿nieñ, 5 grudnia zorganizowa³ imprezê
integracyjn¹ po³¹czon¹ ze spotkaniem z Miko³ajem. W spotkaniu udzia³ wziê³o 180 dzie-
ci oraz ich rodzice i opiekunowie. Uczestników imprezy powita³a dyrektor OPS-u Danu-
ta Micha³owicz. Oczekuj¹c na przybycie Œwiêtego Miko³aja do wspólnej zabawy zaprosi³
dzieci Teatr „Promyk” z Poznania. Jedn¹ z atrakcji by³ spektakl teatralny pt. O z³otym
dzwoneczku Œwiêtego Miko³aja. Dzieci z du¿ym zaanga¿owaniem uczestniczy³y w konkur-
sach zrêcznoœciowych oraz wokalnych. Najwiêksz¹ radoœæ sprawi³y jednak prezenty,
którymi Œwiêty Miko³aj obdarowa³ wszystkie dzieci, a które ufundowane zosta³y przez
wspó³organizatorów oraz ze œrodków Unii Europejskiej. Na zakoñczenie spotkania dzie-
ci wspólnie z Miko³ajem pozowa³y do pami¹tkowych zdjêæ.

Koncert Dona Shire’a
5 grudnia 2012 roku mieszkañcy Nowego Tomyœla mieli wyj¹tkow¹ okazjê wziêcia

udzia³u w muzycznej uczcie, jak¹ by³ koncert znakomitego amerykañskiego trêbacza
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Dona Shire’a. Koncert, bêd¹cy czêœci¹ jego tournee po Europie Œrodkowo – Wschod-
niej, zorganizowany zosta³ przy wspó³udziale Koœcio³a Ewangelicznych Chrzeœcijan
w Nowym Tomyœlu, a wstêp dla wszystkich chêtnych by³ wolny. Poniewa¿ termin kon-
certu zbieg³ siê z okresem przedœwi¹tecznym, repertuar w du¿ej mierze obejmowa³ zna-
ne utwory o tematyce bo¿onarodzeniowej. Don Shire to œwiatowej s³awy trêbacz, któ-
ry pojawia siê czêsto w zagranicznej telewizji i radio. Jest uznawany za jednego z najwy-
bitniejszych amerykañskich trêbaczy. Jego trasy koncertowe zaprowadzi³y go ju¿ do 34
krajów na ró¿nych kontynentach. Podczas nowotomyskiego koncertu artysta podzieli³
siê swoimi wra¿eniami z podró¿y, m. in. z koncertu dla prymitywnych plemion ¿yj¹cych
w afrykañskim buszu i lasach Ameryki Po³udniowej. Trêbacz jest równie¿ aktywnym mi-
sjonarzem, a jego fundacja wspiera dzieci i m³odzie¿ w Indiach. W przerwach miêdzy ko-
lejnymi utworami uczestnicy koncertu mogli obejrzeæ prezentacjê ilustruj¹c¹ zaanga¿o-
wanie muzyka w dzia³ania na rzecz biednych mieszkañców Indii.

Nowotomyska bibliotekarka w Brukseli
Od 5 do 7 grudnia w Brukseli odbywa³a siê Druga Doroczna Konwencja Europejskiej

Platformy Przeciwdzia³ania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo³ecznemu. Wziê³o w niej udzia³
ponad czterystu uczestników z ca³ej Europy, m. in. przedstawicieli ministerstw, organiza-
cji pozarz¹dowych, instytucji oraz osób zainteresowanych polityk¹ spo³eczn¹. Wœród
uczestników konwencji znalaz³a siê równie¿ Martyna Kimstacz – pracownik Oddzia³u dla
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Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Na zaproszenie
Fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego z Warszawy reprezentowa³a œrodo-
wisko bibliotek dzia³aj¹cych w ma³ych miastach i z powodzeniem s³u¿¹cych lokalnej spo-
³ecznoœci. Konwencja organizowana przez Komisjê Europejsk¹ uznawana jest za flagow¹
inicjatywê Strategii 2020, która zak³ada zmniejszenie do tego roku o 20 mln liczby osób
ubogich i zagro¿onych ubóstwem. W trakcie tematycznych warsztatów starano siê do-
konaæ przegl¹du innowacyjnych dzia³añ w polityce spo³ecznej. Stworzy³o to okazjê do
zaznaczenia na forum – za pomoc¹ multimedialnej prezentacji i ¿ywej dyskusji – roli bi-
bliotek, jak¹ odgrywaj¹ one w ¿yciu mieszkañców, w tym równie¿ osób zagro¿onych
z ró¿nych powodów wykluczeniem spo³ecznym. 

Nowotomyœlanin wiceprezesem Polskiego Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów
6 grudnia w Warszawie odby³o siê pierwsze zebranie Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku

Podnoszenia Ciê¿arów pod przewodnictwem nowo wybranego prezesa, dwukrotnego
srebrnego medalisty igrzysk olimpijskich, Szymona Ko³eckiego. Wiceprezesem do spraw
szkoleniowych zosta³ nowotomyœlanin – prezes LKS „Budowlani” Nowy Tomyœl Jerzy
Nowak. Jest to du¿e wyró¿nienie dla ca³ego nowotomyskiego œrodowiska sportowego.
Jeszcze ¿aden z mieszkañców naszej gminy nie pe³ni³ tak presti¿owej funkcji w ogólno-
polskich strukturach zwi¹zku sportowego.
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Jak widaæ u „Budowlanych” odnosz¹ sukcesy nie tylko zawodnicy, ale tak¿e dzia³acze
i trenerzy. Niedawno Marcin Lampe zosta³ sekretarzem Rady Trenerów PZPC i asysten-
tem trenera kadry narodowej do lat 20, a Wojciech Piechowiak – sêdzi¹ klasy II pañ-
stwowej. Przed Polskim Zwi¹zkiem Podnoszenia Ciê¿arów jest teraz mnóstwo pracy.
Z programu wyborczego Szymona Ko³eckiego wiadomo, ¿e chce on zdecydowanie po-
prawiæ wizerunek polskiej sztangi, zwiêkszyæ poziom finansowania ciê¿arów i zmieniæ
system szkolenia zawodników. Jego celem jest tak¿e zdobycie przez polskich sztangi-
stów czterech medali na nastêpnych igrzyskach w Rio de Janeiro. Szybkimi krokami zbli-
¿aj¹ siê Mistrzostwa Œwiata, które odbêdê siê w paŸdzierniku 2013 na warszawskim Tor-
warze. Mo¿emy byæ dumni, ¿e tak¿e nowotomyœlanin bêdzie mia³ wp³yw na polski sport
przez du¿e P. 

Patrycja Piechowiak na Mistrzostwa Europy juniorów w Izraelu
W Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 20 w Izraelu 6 grudnia wystartowa³a za-

wodniczka „Budowlanych” Patrycja Piechowiak, która równie¿ tym startem potwierdzi-
³a swoj¹ wysok¹ formê z tegorocznych Mistrzostw Œwiata w Gwatemali. W tych zawo-
dach zajê³a równie¿ VII miejsce. By³ to ostatni start Patrycji w tej grupie wiekowej. W na-
stêpnych startach w zawodach rangi mistrzostw œwiata czy Europy bêdzie reprezento-
wa³a Polskê w grupie wiekowej do lat 23. Grupa ta jest bezpoœrednim zapleczem kadry
narodowej seniorów. Najbli¿sze lata to dla Patrycji czas wytê¿onej pracy, która ma do-
prowadziæ do startu podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. 
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Z jedwabiu i gliny 
Z jedwabiu i gliny w³aœnie wykonane by³y prace Anny Hryniewicz-Szulc i Antoniego

Szulca, których ekspozycja znalaz³a siê w Galerii na Piêtrze Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Podczas otwarcia wystawy 6 grudnia, zwiedzaj¹cy
mogli podziwiaæ, ale tak¿e zakupiæ ceramiczne dzie³a pana Antoniego – wisiory, misy
o roœlinnych kszta³tach, dzwonki, zegary, anielskie lampy, kubki czy talerze. Ceramice
mê¿a – który równie¿ maluje, towarzyszy³y prace ¿ony – wykonane w subtelnej i trud-
nej technice malowanego jedwabiu. Artystka pokaza³a dwa ze swoich cykli wykonanych
w technice w³asnej – kola¿u jedwabiu z papierem: 7 dni w ogrodzie oraz Rok w miastecz-
ku – kalendarz. Pani Anna jest tak¿e autork¹ obrazów olejnych przedstawiaj¹cych ogro-
dy i klimatyczne francuskie miasteczka francuskie oraz polskie ³¹ki. Zgromadzone w uro-
kliwych cyklach Ogrody, ¯ywio³y, Drzewa, Notatki z podró¿y czy Miasteczkowe bajeczki nie-
zmiennie wzbudzaj¹ zachwyt osób wra¿liwych na piêkno sztuki i przyrody. Wymalowa-
ne wprawn¹ rêk¹ kamieniczki, ogrody, kwiaty, œlimaki, ptaszki i ³¹ki – mimo ¿e bynaj-
mniej nie bo¿onarodzeniowe, wprowadzi³y do sali wystawowej ciep³y klimat. Muzyczn¹
niespodziank¹ dla goœci wernisa¿u by³ wystêp Patryka Kawy – na klarnecie i Aleksandry
Stefañskiej – na skrzypcach. Wernisa¿, na który przybyli nowotomyœlanie oraz koledzy
– artyœci mieszkaj¹cych w Œmiglu bohaterów wieczoru up³yn¹³ w mi³ej, niemal rodzinnej
atmosferze. 

Dzieci stroi³y œwi¹teczne drzewka
Zgodnie z wieloletni¹ ju¿ tradycj¹ doradca metodyczny nauczycieli wychowania

przedszkolnego Dorota Piechota oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosili placów-
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ki wychowania przedszkolnego, oddzia³y przedszkolne przy szko³ach podstawowych
i ¿³obek do udzia³u w wystawie pt. Najpiêkniej przystrojona choinka. Podarowane przez
Nadleœnictwo Bolewice choinki 6 grudnia dekorowa³y dzieci z: Przedszkola nr 1 „Misia
Uszatka”, Przedszkola nr 2 „Plastusiowe Osiedle”, Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zaci-
sze”, Przedszkola nr 4 „Bolka i Lolka” i oddzia³u tej placówki w Borui Koœcielnej, Przed-
szkola nr 5 „S³oneczko”, z oddzia³ów przedszkolnych Szko³y Podstawowej nr 1 w No-
wym Tomyœlu i Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej, ̄ ³obka „Z³oty Promyk” w No-
wym Tomyœlu, przedszkoli niepublicznych „Bajkowy Zak¹tek” i „Têczowy Ogród” oraz
Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu. Dzieci wspólnie stworzy³y
niepowtarzaln¹ wystawê drzewek bo¿onarodzeniowych, do dekoracji których wyko-
rzysta³y ozdoby wykonane z wielu ciekawych i niestandardowych materia³ów, dziêki
czemu wszystkie bo¿onarodzeniowe drzewka by³y niepowtarzalnie.

Kulturowy zawrót g³owy – podsumowanie projektu 
Celem zainicjowanego w marcu 2012 r. i zrealizowanego przez Miejsk¹ i Powiatow¹

Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu, projektu skierowanego do uczniów nowoto-
myskich szkó³ ponadgimnazjalnych by³o przybli¿enie m³odym ludziom ró¿nych obsza-
rów otaczaj¹cej ich kultury m³odzie¿owej: od tañca, poprzez muzykê i elektronikê,
twórczoœæ pisarzy zbuntowanych, sztukê tatua¿u, street art, a¿ po teatr. Zamierzeniem
organizatorów tych cyklicznych, niekonwencjonalnych spotkañ by³o przygotowanie
m³odzie¿y do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym, rozwijanie wra¿liwoœci este-
tycznej, kszta³towanie umiejêtnoœci refleksyjnej i krytycznej oceny zjawisk w kulturze
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i sztuce, wzbudzanie poczucia to¿samoœci z kultur¹ w³asnego regionu i kraju, integracja
m³odzie¿y ze œrodowiskiem artystycznym oraz jej aktywizacja w zakresie artystycznego
wyra¿ania siebie. 

Projekt Kulturowy zawrót g³owy podsumowany zosta³ 7 grudnia spektaklem z udzia³em
dwojga aktorów poznañskiej Sceny z bliska – Izabelli Tarasiuk i Janusza Andrzejewskiego,
którzy wyst¹pili w sztuce Audiencja III czyli raj Eskimosów. Goœciem pierwszego spotkania
by³ £ukasz Ludwiczak ze szko³y tañca „Dance Center” z Poznania, wielokrotny mistrz
Polski w hip-hopie, reprezentant Polski w mistrzostwach œwiata i Europy. W kwietniu
wspólnie odkrywanym obszarem kultury by³a Muzyka i elektronika, o której tajnikach
opowiadali: Krzysztof Kowalewski, Janek Adamczewski i Bartek Kucz. W maju m³odzie¿
spotka³a siê z tzw. pisarzami zbuntowanymi W spotkaniu pod has³em Poezja, proza
i punk rock udzia³ wziêli: Sara Antczak, Dariusz Papie¿ i Piotr Stró¿yñski oraz Grzegorz
Kmita Patyczak. W sztukê tworzenia nie s³owem, lecz obrazem wprowadzi³ m³odzie¿
w czerwcu malarz, witra¿ysta i tatua¿ysta S³awomir Dominczak. Po wakacyjnej przerwie
m³odzie¿ odby³a spotkanie ze street artem, w którego tajniki wprowadzi³ Micha³ Novy
Matuszyñski z Poznania. M³odzie¿ chêtnie bra³a udzia³ w bibliotecznych kulturowych
spotkaniach, doceniaj¹c szczególnie ich ró¿norodnoœæ, interaktywnoœæ i niebanalnoœæ.

Na plebaniê po op³atek
Œwi¹teczny koncert z cyklu: Karol Band i Przyjaciele odby³ siê 7 grudnia. Tym razem do

wspólnego œpiewania kolêd i œwi¹tecznych piosenek pomys³odawca imprezy – Karol Ro-
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gacz zaprosi³ oko³o 30. wykonawców. Na scenie NOK-u wyst¹pili: Anita Czajka-Pawlak,
Zofia Pawlak, Jeremiasz Pawlak, Agnieszka Deptu³a, Edyta Kaczmarek-Rogacz, Martyna
Kaczmarek-Rogacz, Irena Kasperska, Katarzyna Kasperska, Przemys³aw Koryciñski,
Edyta Koœmider-Domañska, Anastazja Kowalska, Emilia Koz³owska, Szymon Koz³owski,
Miros³aw Koz³owski, Barbara Krasnowska, Ewa Krasnowska, Sandra Kret, Rados³aw
Kret, Krystian Kwiatkowski, Oliwia £apiñska, Arkadiusz £apiñski, Aldona Ogór, Izabela
Ogór, Olga Semk³o, Oliwia Tomaszewicz i Tomasz Tomaszewicz. Scena nale¿a³a tak¿e
do muzyków nowotomyskiego big bandu „Karol Band”, którzy doskona³¹ gr¹ akompa-
niowali wokalistom. Koncert z humorem i swad¹ poprowadzili Renata Marciniak, Bogu-
s³aw Nawrot i Jaros³aw Musia³, którzy wcielili siê w role zakonnicy, ksiêdza i koœcielne-
go. Formu³a koncertu oparta by³a bowiem na przes³uchaniach kandydatów do chóru ko-
œcielnego. Ca³oœci dope³ni³y zabawne scenki rodzajowe oraz historie i anegdoty opowia-
dane przez prowadz¹cych. Koncert zgromadzi³ w dwóch ods³onach prawie 600 osób.

O technologiach mobilnych w szkole
Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego zorganizowa³o 7 grudnia konferencjê pt. Techno-

logie mobilne w szkole – edukacja z iPadem. By³a to ju¿ druga konferencja poœwiêcona
wykorzystaniu mobilnych technologii w pracy szko³y. Wziê³o w niej udzia³ ponad 150.
uczestników i zaproszonych goœci, których powitali dyrektor Gimnazjum Andrzej Wa³ê-
sa i wicedyrektor Dariusz Stachecki. Konferencjê otworzy³ Burmistrz Nowego Tomyœla
Henryk Helwing wspólnie z Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Tomaszem Wlek³ym.
W imieniu Ministra Edukacji Narodowej g³os zabra³ Krzysztof Klefas, a w imieniu Wiel-
kopolskiego Kuratora Oœwiaty w Poznaniu ¿yczenia organizatorom i uczestnikom z³o¿y³
Ireneusz Rajman. Celem konferencji by³o zapoznanie uczestników z ide¹ mobilnoœci
w nauczaniu oraz podzielenie siê przez kadrê nowotomyskiego gimnazjum wiedz¹ i do-
œwiadczeniem, które zdobyli podczas pó³torarocznej pracy w ramach zrealizowanego
przez szko³ê projektu. Plenarn¹ czêœæ konferencji otworzy³y trzy prezentacje zwi¹zane
z jej przewodnim tematem, a po niej odby³o siê 5 sesji warsztatowych, po 7 warsztatów
w ka¿dej, prowadzonych przez trenerów programu APD (Apple Professional Develop-
ment) oraz nauczycieli gimnazjum bezpoœrednio zaanga¿owanych w projekt. Ukazano
wykorzystanie mobilnych technologii na lekcjach wszystkich przedmiotów, pocz¹wszy
od matematyki, biologii, poprzez muzykê, fizykê, jêzyk polski, jêzyki obce, wychowanie
fizyczne a¿ do wykorzystania iPada w pracy pedagogiczno-psychologicznej. Specyfika
warsztatów polega³a na tym, ¿e razem z nauczycielami – uczestnikami konferencji pra-
cowali uczniowie, którzy pomagali uczestnikom w obs³udze urz¹dzeñ, demonstrowali,
w jaki sposób pracuj¹ na tym sprzêcie na co dzieñ, a nawet prowadzili niektóre zajêcia. 

Powiatowy zjazd so³tysów
W Wiejskim Domu Kultury w Bukowcu 8 grudnia odby³o siê doroczne spotkanie

cz³onków Zwi¹zku So³tysów RP Oddzia³ w Nowym Tomyœlu. W uroczystym spotkaniu,
które mia³o te¿ charakter zebrania sprawozdawczego uczestniczyli so³tysi wsi powiatu
nowotomyskiego oraz zaproszeni goœcie: samorz¹dowcy gminni i powiatowi oraz przed-
stawiciele jednostek powiatowych zwi¹zanych z rolnictwem i rozwojem wsi. Zebranie
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otworzy³ przewodnicz¹cy powiatowego oddzia³u Krajowego Zwi¹zku So³tysów Ber-
nard Weymann, a poprowadzi³ je so³tys wsi Bukowiec Leszek Dr¹¿kowiak. Doroczne
integracyjne spotkania so³tysów s³u¿¹ przede wszystkim podsumowaniu mijaj¹cego ro-
ku pracy, wymianie doœwiadczeñ i pogl¹dów na tematy rozwoju wsi oraz spo³ecznej pra-
cy so³tysów. W zwi¹zku z tym, ¿e tegoroczne spotkanie odby³o siê na terenie gminy No-
wy Tomyœl, Burmistrz Henryk Helwing zaprezentowa³ zebranym film promocyjny
o gminie oraz przekaza³ wszystkim uczestnikom opracowan¹ specjalnie na tê okolicz-
noœæ broszurê na temat historii i wspó³czesnoœci wsi Bukowiec. 

Doroczne spotkania stanowi¹ te¿ okazj¹ do wyró¿nienia i nagrodzenia za prowadzo-
n¹ dzia³alnoœæ so³tysów z poszczególnych wsi. Z terenu gminy Nowy Tomyœl wyró¿nio-
no w tym roku trzech so³tysów: Henryka Kahla – so³tysa wsi Kozie Laski, który sprawu-
je tê funkcjê nieprzerwanie od 38 lat, Mariê Piekarczuk – so³tysa S¹topów od 1 stycznia
2008 roku oraz Romana Paw³owskiego – so³tysa Glinna z czteroletnim sta¿em. Wyró¿-
nieni so³tysi za swoj¹ pracê i spo³eczne zaanga¿owanie otrzymali listy okolicznoœciowe
z wyrazami uznania i podziêkowania oraz drobne upominki od w³odarzy gmin. Spotka-
nie uœwietni³ koncert zespo³u wokalnego OJEJ dzia³aj¹cego przy Wiejskim Domu Kultu-
ry w Bukowcu. 

101 urodziny pani Wiktorii
Pani Wiktoria Jakubowska, mieszkanka Borui Koœcielnej, œwiêtowa³a 9 grudnia swo-

je 101 urodziny. Pani Wiktoria – najstarsza mieszkanka Borui Koœcielnej – doczeka³a siê
dwójki dzieci, oœmiorga wnucz¹t, jedenaœciorga prawnucz¹t oraz trojga praprawnucz¹t.
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Urodzi³a siê w Mariankowie. Trudnym doœwiadczeniem ¿yciowym by³ dla niej okres
II wojny œwiatowej, który spêdzi³a na s³u¿bie u Niemców, wykonuj¹c bardzo ciê¿kie
prace. Do Borui Koœcielnej sprowadzi³a siê po wojnie wraz z mê¿em i dzieæmi. Ro-
dzina kupi³a tutaj dom, w którym zamieszkuje do dzisiaj. Pani Wiktoria zajmowa³a siê
dzieæmi i ma³ym gospodarstwem domowym. By³a te¿ dobrym duchem dla swoich
wnucz¹t, którymi zajmowa³a siê i o które dba³a, gdy ich mama (a córka pani Wikto-
rii) pracowa³a zawodowo. Pani Wiktoria jest pogodn¹ osob¹, wdziêcznoœci¹ i mi³o-
œci¹ obdarza swoich bliskich, którzy z ogromn¹ trosk¹ i uczuciem o ni¹ dbaj¹. 

Z urodzinowymi ¿yczeniami i bukietem kwiatów do Jubilatki uda³ siê Burmistrz
Nowego Tomyœla Henryk Helwing, który tym gestem odda³ szacunek dostojnej Jubi-
latce. W spotkaniu urodzinowym pani Wiktorii towarzyszyli córka oraz wnuczka
i wnuk. 

Zenon Laskowik i jego Kabareciarnia
9 grudnia na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury w programie pt. Chity dla

prosperity wyst¹pi³ Zenon Laskowik wraz ze swoj¹ Kabareciarni¹. Du¿e zainteresowa-
nie nowotomyœlan kabaretowym wieczorem spowodowa³o, ¿e na nowotomyskiej
scenie w tym dniu wyst¹pi³ on dwukrotnie. Spektakl oparty na scenariuszu Zenona
Laskowika i w jego re¿yserii mia³ charakter spo³eczno-polityczno-obyczajowy. Prze-
plata³y siê w nim skecze i piosenki. U widowni przedstawienie wywo³ywa³o œmiech,
a zarazem refleksjê nad otaczaj¹c¹ rzeczywistoœci¹. 
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Motomiko³aje – zabawa i dobroczynnoœæ
Dziêki inicjatywie Marka Szymañskiego oraz wielu ludzi i instytucji dobrej woli, ju¿ po

raz pi¹ty, 9 grudnia przybyli do Nowego Tomyœla Motomiko³aje. Impreza ta – oprócz
waloru rozrywkowego – nios³a te¿ przes³anie dotycz¹ce niesienia pomocy potrzebuj¹-
cym. Zebrane w tym roku datki finansowe przekazane zosta³y PCK na przygotowanie
paczek œwi¹tecznych dla mniej zamo¿nych rodzin z naszego regionu. W dniu poprzedza-
j¹cym imprezê w Zumba&Dance Studio odby³ siê maraton zumby, z którego dochód
równie¿ przekazany zosta³ na cele charytatywne. Wieczór miko³ajkowej zumby zakoñ-
czy³ koncert Tomasz Broda live Acoustic Guitar. 

W niedzielne po³udnie na plac Niepodleg³oœci przybyli motocykliœci w miko³ajowych
przebraniach. Marek Szymañski i zaproszony do wspó³pracy szef marketingu LKS „Bu-
dowlani” Robert Salwowski, oficjalnie rozpoczêli imprezê, zapraszaj¹c wszystkich do
w³¹czenia siê do wspólnego tañca zumba, który przygotowa³y Lidia Pigla i Karolina Zie-
liñska. Ca³e rodziny do udzia³u w konkursach z nagrodami zachêca³y panie z firmy „Ani-
macje dla dzieci – Poznañ”. Oprócz motorów na placu pojawi³ siê te¿ pojazd „Katarzyn-
ka”, czyli powóz napêdzany silnikiem spalinowym. Jego w³aœciciel Jerzy Weiss wystawi³
na licytacjê us³ugê polegaj¹c¹ na odwiezieniu pojazdem z miejsca imprezy do miejsca za-
mieszkania osoby, która zwyciê¿y w licytacji. Ratownicy medyczni z firmy „Helpmed”
z Lubonia uczyli zasad pierwszej pomocy i reanimacji za pomoc¹ profesjonalnego fanto-
mu. W akcjê w³¹czy³a siê te¿ „Dru¿yna Szpiku”, której wolontariusze udzielali informa-
cje o mo¿liwoœci bycia dawc¹ szpiku oraz przekazali swoje gad¿ety na licytacjê. LKS „Bu-
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i dzieæmi uczestnicz¹cymi w imprezie



dowlani” przekazali na licytacjê koszulkê klubow¹ z oryginalnym podpisem mistrza olim-
pijskiego z Londynu, Adriana Zieliñskiego oraz odrêcznie napisany przez mistrza tekst:
„Motomiko³aje 2012 r. Nowy Tomyœl”. Ca³kowita zbiórka z dwóch dni akcji wynios³a
1.993,37 z³. Do uczestników Motomiko³ajów zwróci³ siê Burmistrz Henryk Helwing,
który wszystkim zaanga¿owanym w przygotowanie akcji podziêkowa³ za trud organiza-
cyjny. 

Zawody o Puchar Starosty Nowotomyskiego
9 grudnia w si³owni „Budowlanych” odby³y siê zawody w podnoszeniu ciê¿arów

o Puchar Starosty Nowotomyskiego. W zawodach wystartowa³o siedmiu zawodników
„Budowlanych”: Adrian Tyñczyk, Piotr Kud³aszyk, Mateusz Krydka, Krystian £odyga,
Szymon Kawa, Rados³aw Jarnut i Patryk Weso³y, bij¹c wiele rekordów ¿yciowych. Nie-
które z nich zosta³y ju¿ s¹ zauwa¿one przez trenera kadry narodowej juniorów. Pierw-
sza trójka zawodników otrzyma³a okaza³e Puchary, a wszyscy startuj¹cy nagrody rze-
czowe

Jubileusz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyœlu wspomagaj¹ca prawid³o-

wy rozwój psychofizyczny dzieci i m³odzie¿y z terenu powiatu nowotomyskiego 11
grudnia œwiêtowa³a 45. rocznicê istnienia. Na uroczystoœæ z tej okazji, zorganizowan¹
w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, przyby³o wielu goœci; m. in. Wielkopolski Kurator
Oœwiaty, przedstawiciele powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, dyrektorzy
szkó³ i przedszkoli, byli pracownicy placówki, wspó³pracuj¹cy z poradni¹ pedagodzy
i psycholodzy, a tak¿e byli dyrektorzy poradni – Maria Pietkiewicz i Krystyna Wilkoszar-
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ska. Uroczystoœæ poprowadzi³y: dyrektor poradni – Magdalena Kêdzia-Kluj oraz spo-
³eczny zastêpca dyrektora – Agnieszka Mandziak. Jubileusz by³ okazj¹ do przypomnie-
nia historii tej placówki oraz najwa¿niejszych dzia³añ realizowanych przez poradniê na
rzecz dzieci i m³odzie¿y. Oprawê artystyczn¹ uroczystoœci zapewni³y dzieci z Przedszko-
la nr 1 „Misia Uszatka” w Nowym Tomyœlu, m³odzie¿ z SOSW w Zb¹szyniu oraz Ze-
spó³ Pieœni i Tañca „Polanie” z Zespo³u Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawiczne-
go w Trzciance. 

Meksyk dawny i wspó³czesny 
Do odkrycia tajemnic Meksyku podczas klubowego spotkania 11 grudnia zaprosi³ –

cz³onków Klubu Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty dzia³aj¹cego w nowotomyskiej bi-
bliotece – £ukasz Go³êbiewski, dziennikarz, krytyk literacki, pisarz, redaktor i szef wy-
dawnictwa Jirafa Roja. Jest on autorem esejów o przysz³oœci kultury: Œmieræ ksi¹¿ki | No
Future Book, E-Ksi¹¿ka | Book. Szerokopasmowa kultura i Gdzie jest czytelnik?, powieœci
Xenna moja mi³oœæ, Melan¿e z ¯yletk¹, Disorder i ja, Z³am prawo, Bomba w windzie, Krzyk
kwezala, a tak¿e ksi¹¿ki podró¿niczej Meksyk – kraj kontrastów. W wolnych chwilach
z pasj¹ oddaje siê eksplorowaniu dalekich przestrzeni i odkrywaniu œwiata, a jego naj-
wiêksz¹ mi³oœci¹ jest w³aœnie Meksyk. 

Nastêpnego dnia goœæ nowotomyskiej biblioteki spotka³ siê z m³odzie¿¹ w filii biblio-
tecznej w Borui Koœcielnej oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Lwówku. Swo-
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je wra¿enia z pobytu w naszych bibliotekach opisa³ na swoim blogu (). Podczas tych in-
teresuj¹cych spotkañ nie zabrak³o opowieœci o historii kraju, niesamowitych, czêsto za-
bawnych przygodach, nieujarzmionej naturze, imponuj¹cych zabytkach, obyczajowoœci
i kulturze. O tym, ¿e pisarz zaintrygowa³ nie tylko Meksykiem, ale równie¿ swoj¹ twór-
czoœci¹ œwiadczy³y kolejki, które ustawi³y siê przy stoisku z jego ksi¹¿kami. 

Wyró¿nieni nowotomyœlanie
W Sali Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich w Poznaniu po raz 17. odby³a siê uroczystoœæ

wrêczenia Doboszy Powstania Wielkopolskiego – nagród honorowych Towarzystwa
Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Uroczystoœæ ich wrêczenia odby³a siê
11 grudnia. W wydarzeniu uczestniczyli m. in. Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski
oraz Marek WoŸniak – Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego. Podczas uroczysto-
œci nie zabrak³o nowotomyskich akcentów. Wœród piêciu pedagogów odznaczonych
Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez minister Krystynê Szumilas znalaz³ siê Ry-
szard Tratwal – dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja
Kopernika w Nowym Tomyœlu oraz dr Bogumi³ Wojcieszak – nauczyciel akademicki
i regionalista z Opalenicy, jednoczeœnie redaktor prowadz¹cy nasz kwartalnik „Przegl¹d
Nowotomyski”. Medalem Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej uhonorowano Zyg-
munta Dudê, spo³ecznika i regionalistê z Opalenicy, który tak¿e wspó³pracuje z nasz¹ re-
dakcj¹ i zamieszcza w kwartalniku swoje artyku³y. 

Dobosza Powstania Wielkopolskiego otrzyma³y trzy instytucje i osoby, które w spo-
sób szczególny zas³u¿y³y siê dla upamiêtnienia historii zwyciêskiego zrywu niepodleg³o-
œciowego 1918/1919. Tym razem nagroda ta powêdrowa³a do Szubina, Margonina
i Drzonowa. Dla przypomnienia dodajmy, ¿e w poprzednich edycjach Doboszem Po-
wstania Wielkopolskiego nagrodzeni zostali: Zygmunt Duda, Zdzis³aw Koœciañski i Bo-
gumi³ Wojcieszak. 

W poszukiwaniu skarbu krasnoludów 
Czarodziej Gandalf, krasnolud Thorin, Gollum i groŸny smok, ponadto elfy, gobliny

i trolle sprawi³y, ¿e póŸnym wieczorem 14 grudnia nowotomyska biblioteka zamieni³a
siê w krainê niezwyk³ych przygód. Blisko stu uczniów ze szkó³ podstawowych oraz gim-
nazjum przenios³o siê w œwiat Tolkiena, by w duchu jego powieœci wspólnie zmierzyæ siê
z wyzwaniami i odnaleŸæ skarb krasnoludów. Na wezwanie Oddzia³u dla Dzieci i Czaro-
dzieja Gandalfa do udzia³u w bibliotecznej wyprawie zg³osi³o siê blisko szeœædziesiêciu od-
wa¿nych ochotników ze szkó³ podstawowych. Podzieleni na osiem grup, otrzymali ma-
pê z zaznaczonymi na niej miejscami, do których musieli siê udaæ, by uzyskaæ wskazów-
ki dotycz¹ce miejsca ukrycia skarbu. Oczywiœcie ich zdobycie nie by³o proste. W ka¿dym
punkcie na uczestników wyprawy czeka³y bowiem baœniowe postacie, w które wcielili siê
gimnazjaliœci i za przekazanie wskazówki domaga³y siê wykonania nie³atwych, czêsto bu-
dz¹cych grozê zadañ. Po ich wykonaniu wszystkie grupy, poprowadzone przez Czaro-
dzieja Gandalfa i krasnoluda Thorina uda³y siê do zaklêtego drzewa, które skrywa³o ta-
jemniczy klucz i mapê. Okaza³ siê on kluczem do Smoczej Groty, w której na uczestni-
ków wêdrówki czeka³a niespodzianka. Nie tylko odnaleŸli poszukiwan¹ skrzyniê ze s³od-
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kimi skarbami, ale równie¿ wys³uchali nastrojowego koncertu w wykonaniu Jacka Szofe-
ra, który na pianinie zagra³ piêkne, baœniowe utwory. 

Festyn rodzinny w œwi¹tecznym klimacie
15 grudnia na placu Niepodleg³oœci odby³ siê festyn rodzinny W oczekiwaniu na Bo¿e

Narodzenie, zorganizowany w ramach kampanii „Postaw na rodzinê”. Po³¹czony on zo-
sta³ z II Kiermaszem Œwi¹tecznym Pachn¹cym Piernikiem. Organizatorami imprezy byli:
Œwietlica Socjoterapeutyczna w Nowym Tomyœlu, Nowotomyski Oœrodek Kultury oraz
Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu. Wspó³organizatorami zaœ: Polski Czerwony Krzy¿,
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyœlu. 

Na nowotomyskim placu stanê³y stoiska handlowe oferuj¹ce œwi¹teczny asortyment.
Mo¿na by³o zatem nabyæ: choinki, rêcznie malowane bombki, ozdoby œwi¹teczne wyko-
nane z ró¿nych materia³ów, s³odycze – w tym g³ównie pierniki i miody, kartki œwi¹tecz-
ne, stroiki oraz wiele innych ciekawych przedmiotów, które sta³y siê inspiracj¹ na œwi¹-
teczne prezenty. Podczas festynu i kiermaszu na dzieci czeka³o wiele atrakcji. Œwiêty Mi-
ko³aj obdarowywa³ je s³odyczami i balonikami. Maluchy dekorowa³y pierniki i pod okiem
pracowników Œwietlicy Socjoterapeutycznej w³asnorêcznie wykonywa³y ozdoby choin-
kowe, które mo¿na by³o zawiesiæ na choince rosn¹cej na placu Niepodleg³oœci. Œwi¹tecz-
na kawiarenka oferowa³a kawê, herbatê i pierniki. Ca³oœci towarzyszy³a czêœæ artystycz-
na. Na scenie tego dnia wystêpowa³y m. in. dzieci z Przedszkola nr 4 „Bolka i Lolka”.
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Grupa „S³oneczka” wraz z wychowawczyni¹ – Karolin¹ Œwitalsk¹ zaprezentowa³a tañ-
ce do œwi¹tecznych piosenek. Po nich na scenie pojawi³a siê grupa dzieci ze Szko³y Pod-
stawowej nr 2 – uczniowie klasy I a oraz II c wraz z El¿biet¹ Spychalsk¹–Szleman oraz
Ireneuszem Szlemanem, którzy przygotowali i zaprezentowali program jase³kowy. Na-
stêpnie scena nale¿a³a do Krystiana Kwiatkowskiego oraz zespo³u z Wiejskiego Domu
Kultury w Borui Koœcielnej, którzy wyst¹pili w œwi¹tecznym repertuarze i zaœpiewali kil-
kanaœcie kolêd oraz piosenek œwi¹tecznych. Na scenie tego dnia pojawili siê tak¿e „Œpie-
waj¹cy Przyjaciele” oraz przedstawiciele Prywatnego Ogniska Muzycznego – Marta Za-
remba i Piotr Ostapkowicz. W ich wykonaniu równie¿ mo¿na by³o us³yszeæ wiele kolêd,
pastora³ek i œwi¹tecznych piosenek. Czêœæ artystyczn¹ zakoñczy³ wystêp nowotomyskie-
go „Karol Bandu” oraz zaproszonych przez niego przyjació³. Na koniec ¿yczenia œwi¹-
teczne z³o¿y³ wszystkim Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, a na ubieranej
przez ca³y dzieñ przez nowotomyœlan choince zapalone zosta³y kolorowe lampki. 

Zbyrcok zagra³ w Wytomyœlu
W œwietlicy wiejskiej w Wytomyœlu 16 grudnia zagra³a góralska kapela Zwi¹zku Pod-

halan z Poznania Zbyrcok. Wszystkich przyby³ych na koncert goœci powita³a so³tys Wy-
tomyœla Danuta Sobieraj, kapelê przedstawi³a dyrektor Szko³y Podstawowej w Wyto-
myœlu Ma³gorzata Ruta. 11. osobowy zespó³, w góralskich strojach ludowych, zaprezen-
towa³ piêkne piosenki góralskie oraz kolêdy. Jedn¹ z nich zadedykowa³ powstañcom
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wielkopolskim, których oœmioro spoczywa na wytomyskim cmentarzu. Za piêkny kon-
cert zespo³owi podziêkowali przedstawiciele samorz¹du oraz radne Rady Miejskiej
w Nowym Tomyœlu, w sposób szczególny podkreœlaj¹c, ¿e zespó³ wyst¹pi³ przed wyto-
mysk¹ publicznoœci¹ bez pobierania honorarium. 

Odszed³ zas³u¿ony nowotomyœlanin Tadeusz Plenzler
17 grudnia w wieku 62 lat zmar³ Tadeusz Plenzler, cz³owiek, który swoimi dokona-

niami na trwa³e wpisa³ siê do grona zas³u¿onych nowotomyœlan. Tadeusz Plenzler przez
ca³e ¿ycie zwi¹zany by³ z gmin¹ Nowy Tomyœl. Tutaj urodzi³ siê 14 sierpnia 1950 r., tu-
taj ¿y³ i pracowa³. By³ aktywnym dzia³aczem spo³ecznym. Za swoj¹ pracê zawodow¹
i spo³eczn¹ by³ wielokrotnie wyró¿niany i nagradzany. W latach 1972-1980 pracowa³
w nowotomyskim Przedsiêbiorstwie Przemys³u Terenowego, najpierw na stanowisku
starszego mistrza, nastêpnie kierownika. Od 1980 r. prowadzi³ w³asn¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, tj. wzorcowe, w pe³ni zmechanizowane gospodarstwo rolne o powierzchni
68 ha, specjalizuj¹ce siê w uprawach chmielu, wikliny i zbó¿ oraz szparaga. Osi¹ga³ w nim
bardzo wysokie plony. W 1990 r. za³o¿y³ i odt¹d prezesowa³ Wielkopolskiemu Zrze-
szeniu Plantatorów Chmielu, organizacji skupiaj¹cej rolników z kilku województw, któ-
ra zosta³a nastêpnie jedn¹ z pierwszych grup producenckich w Polsce, na czele której sta-
n¹³. Od 1999 r. by³ sta³ym doradc¹ Ministra Rolnictwa ds. upraw roœlinnych. Od 2001 r.
do dnia œmierci pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Banku Spó³dzielcze-
go w Nowym Tomyœlu, w której da³ siê poznaæ jako dobry organizator, podejmuj¹c wie-
le inicjatyw wspieraj¹cych lokalne organizacje spo³eczne, takie jak: stra¿e po¿arne, szko-
³y, przedszkola, ko³a gospodyñ, itp. W tym okresie Bank Spó³dzielczy zosta³ gruntownie
rozbudowany i wprowadzono w nim nowe technologie obs³ugi klientów. Za aktywnoœæ
w tej dziedzinie odznaczony zosta³, przez Krajowy Zwi¹zek Banków Spó³dzielczych,
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi w Rozwoju Spó³dzielczoœci Bankowej im. ks. Piotra Waw-
rzyniaka (8 czerwca 2004 r.). Dwukrotnie by³ radnym Rady Miejskiej w Nowym Tomy-
œlu, w kadencji 1998-2002 i 2006-2010. W latach 1998-2002 pe³ni³ funkcjê wiceprze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu, a w latach 2006-2010 by³ przewod-
nicz¹cym Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej. Zg³asza³ i podejmowa³ wiele inicjatyw spo-
³ecznych s³u¿¹cych wsi i rolnictwu, m. in. dotycz¹cych wodoci¹gowania i telefonizacji wsi,
budowy dróg, wspierania oœrodków kulturalno – oœwiatowych na wsi. W 2010 r. by³ za-
³o¿ycielem Polskiego Zwi¹zku Plantatorów Chmielu, organizacji która skupia rolników –
producentów chmielu, broni¹cej praw i interesów producentów chmielu, daj¹cej im
mo¿liwoœæ wspó³decydowania o warunkach i mo¿liwoœciach sprzeda¿y chmielu i by³ jej
prezesem. Podejmowa³ wiele inicjatyw s³u¿¹cych wdra¿aniu i propagowaniu nowych od-
mian i technologii w uprawie chmielu. Przez wiele lat wspó³pracowa³ z naukowcami z In-
stytutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach oraz z Centralnego Oœrodka
Badania Odmian Roœlin Uprawnych, prowadz¹c z bardzo dobrymi wynikami badania
i doœwiadczenia odmianowe w uprawie chmielu. Znany by³ równie¿ jako mi³oœnik przy-
rody i ³owiectwa. Od 6 lipca 1988 r. by³ cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, my-
œliwym w Kole £owieckim nr 8 „Szarak” w Otuszu. Od kwietnia 2005 r. prezesowa³ te-
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mu Ko³u, które posiada swoje tereny ³owieckie równie¿ w gminie Nowy Tomyœl. Za
dzia³alnoœæ na rzecz ³owiectwa wyró¿niony zosta³ przez Wojewódzki Sejmik £owiecki –
medalem „Za Zas³ugi w Rozwoju Wielkopolskiego £owiectwa” (21 sierpnia 2008 r.)
oraz przez Polski Zwi¹zek £owiecki – Br¹zowym Medalem Zas³ugi £owieckiej (12 wrze-
œnia 2012 r.). Przez Prezydenta RP odznaczony zosta³ Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
(2004 r.) oraz przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Odznak¹ honorow¹ – „Zas³u-
¿ony dla Rolnictwa”. W 2010 r. uzyska³ tytu³ „Zas³u¿ony dla Polskiego Chmielarstwa”.
2 sierpnia 2007 r. uhonorowano go najwy¿szym odznaczeniem przyznawanym przez
International Hop Growers` Convention – Miêdzynarodow¹ Konwencjê Producentów
Chmielu Yakima (Washington, USA) tytu³em – Rycerza Chmielowego.

Od wielu lat przewodniczy³ Komitetowi Organizacyjnemu dorocznych Do¿ynek
Gminnych. Chêtnie w³¹cza³ siê w inicjatywy podejmowane przez Gminê Nowy Tomyœl.
W swoim œrodowisku cieszy³ siê ogromnym szacunkiem i zaufaniem. Tadeusz Plenzler
by³ zawsze pogodnym cz³owiekiem. Cieszy³ siê powszechn¹ sympati¹ i szacunkiem
wszystkich osób, z którymi wspó³pracowa³. By³ znany i lubiany za otwartoœæ, sumien-
noœæ, uczciwoœæ i dzia³ania podejmowane na rzecz innych. Swoj¹ prac¹ zawodow¹ i spo-
³eczn¹ dawa³, szczególnie m³odszym pokoleniom, wspania³y przyk³ad, ¿e mo¿na i warto
byæ aktywnym spo³ecznikiem, daj¹c du¿o dobrego ludziom i œrodowisku. Pogrzeb œp.
Tadeusza Plenzlera odby³ siê 20 grudnia na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyœlu. 

Samochód dla jednostki OSP w Wytomyœlu
Gmina Nowy Tomyœla zakupi³a dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wytomyœlu u¿y-

wany samochód marki Scania P93 z 1995 roku, wyposa¿ony w profesjonalny sprzêt ra-
towniczo-gaœniczy, na który sk³ada siê m. in. zestaw medyczno-ratowniczy, agregat pr¹-
dotwórczy z masztem oœwietleniowym, autopompa i motopompy. Uroczyste przekaza-
nie samochodu dla OSP w Wytomyœlu odby³o siê 18 grudnia. Poœwiêcenia wozu bojo-
wego dokona³ ks. Artur Andrzejewski, proboszcz parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a
w Wytomyœlu. Klucze do funkcjonalnego wozu stra¿ackiego przekaza³ naczelnikowi
OSP w Wytomyœlu, a zarazem komendantowi Miejsko-Gminnemu OSP Jaros³awowi
Kaczmarkowi, Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, jednoczeœnie prezes Za-
rz¹du Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Nowym Tomyœlu. Burmistrz wyrazi³ ¿y-
czenie, aby samochód wykorzystywany by³ g³ównie do æwiczeñ, a jak najmniej do akcji
ratowniczych. Wszyscy zebrani mogli obejrzeæ wóz gaœniczy, który odt¹d uczestniczyæ
bêdzie w akcjach ratowniczych na terenie wsi i gminy. Uczestnicz¹cy w uroczystoœci pre-
zes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP Ireneusz Witkowski przekaza³
stra¿akom-ochotnikom z Wytomyœla gratulacje w zwi¹zku z otrzymaniem przez jed-
nostkê wozu i ¿yczy³ bezpiecznych akcji. Dotychczasowy samochód Star 29, którym po-
s³ugiwa³a siê jednostka, przekazany zosta³ do OSP w Jastrzêbsku Starym.

£añcuchy choinkowe rekordowej d³ugoœci
Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu wraz z redakcj¹ tygo-

dnika „Dzieñ Nowotomysko-Grodziski” og³osili konkurs na wykonanie najd³u¿szego
³añcucha z papieru i pobicie tym samym rekordu osiedlowego. Przez kilkanaœcie dni ci,
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którzy zg³osili chêæ przy³¹czenia siê do zabawy, pracowali w swoich domach nad stwo-
rzeniem tego jedynego – rekordowego. Ca³e rodziny w³¹czy³y siê do wspólnego tworze-
nia choinkowej ozdoby. 20 grudnia w ramach Spotkania przy choince rozstrzygniêto kon-
kurs i wy³oniono zwyciêzców. Przyniesione przez mieszkañców osiedli ³añcuchy liczy³y
po kilka, kilkanaœcie, a nawet kilkadziesi¹t metrów. Najd³u¿szym okaza³ siê ³añcuch o d³u-
goœci 138 metrów wykonany z kolorowego papieru oraz pociêtych gazet przez Aniê
Klaczyñsk¹ i Wiktoriê Stolarek. Drobne upominki otrzyma³y wszystkie dzieci, a autorzy
najd³u¿szych ³añcuchów – nagrody. Dla wszystkich przygotowano gor¹c¹ herbatê, kawê
i pierniki. Nie zabrak³o tak¿e prawdziwego betlejemskiego œwiate³ka, które przynieœli
harcerze. Spotkanie przy choince zakoñczy³o siê wspólnym kolêdowaniem i wypuszcze-
niem lampionów. 

Pastora³ka Nowotomyska
Pastora³ka Nowotomyska od wielu ju¿ lat organizowana przez Nowotomyski Oœro-

dek Kultury w tym roku odby³a siê 23 grudnia. Tradycyjnie ju¿ w muszli koncertowej
przy NOK-u, przy prósz¹cym lekko œniegu, w pastora³kowe postacie wcieli³o siê wielu
mieszkañców gminy: dzieci, m³odzie¿ i doroœli z grup teatralnych dzia³aj¹cych w oœrod-
ku kultury, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, nauczyciele, kupcy, rolnicy i wielu re-
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prezentantów innych grup naszej lokalnej spo³ecznoœci. Dziêki magicznemu klimatowi
stworzonemu podczas trwania Pastora³ce mo¿na by³o poczuæ atmosferê zbli¿aj¹cych siê
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Mo¿na by³o pokolêdowaæ wspólnie z zespo³em OJEJ z Bu-
kowca, który zapewnia³ oprawê muzyczn¹ tegorocznego bo¿onarodzeniowego przed-
stawienia. Pastora³kê tradycyjnie zwieñczy³o wzajemne sk³adanie ¿yczeñ i dzielenie siê
op³atkiem. 

Nowotomyœlanie uczcili rocznicê powstania wielkopolskiego
W godne uczczenie, przypadaj¹cej 27 grudnia, 94. rocznicy wybuchu powstania wiel-

kopolskiego w³¹czyli siê aktywnie mieszkañcy gminy Nowy Tomyœl. W ramach akcji
„Krew za krew” w krwiobusie ustawionym na placu Niepodleg³oœci przeprowadzona
zosta³a patriotyczna zbiórka krwi. Jej efektem by³o zebranie 17 litrów tego ¿yciodajne-
go p³ynu. Na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyœlu odby³a siê uroczystoœæ ponow-
nego poœwiêcenia odrestaurowanego grobu powstañca Stanis³awa Balbiñskiego, a g³ów-
na uroczystoœæ patriotyczna odby³a siê na placu Niepodleg³oœci przy pomniku Powstañ-
ców Wielkopolskich. Liczne delegacje z³o¿y³y pod pomnikiem wi¹zanki kwiatów, odda-
j¹c tym samym ho³d wszystkim znanym i bezimiennym bohaterom ziemi wielkopolskiej.
W okolicznoœciowym przemówieniu Burmistrz Henryk Helwing podkreœli³, i¿ powstañ-
com w zwyciêstwie pomog³y m. in. niez³omna wola i upór w d¹¿eniu do odzyskania nie-
podleg³oœci i pokazania œwiatu, ¿e miejsce Wielkopolski, kolebki pañstwa polskiego, jest
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w granicach Rzeczypospolitej. Podczas uroczystoœci patriotycznej jej uczestnikom rozda-
wane by³y kokardy w barwach narodowych. O bohaterach powstania wielkopolskiego
pamiêtali te¿ „kibole” Lecha z Nowego Tomyœla, którzy odwiedzili groby powstañców
na cmentarzach w Nowym Tomyœlu, Wytomyœlu, Bolewicach i Miedzichowie oraz od-
palili race pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich. Wszystko to w ramach akcji
Stowarzyszenia Kibiców Wiara Lecha – „Wielkopolanie – Powstañcom.” Uroczystoœci
rocznicowe w tym dniu zwieñczy³o spotkanie autorskie z nowotomyœlaninem, pracow-
nikiem naukowym Zak³adu Historii Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, drem Bartoszem Kruszyñskim, autorem m. in. ksi¹¿ki pt.
Poznañczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-21. Wspó³organizatorem spotkania, któ-
re odby³o siê w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, by³o nowotomyskie ko³o
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego. 

Powitanie nowego 2013 roku
Do kalendarza dorocznych nowotomyskich wydarzeñ na sta³e ju¿ wesz³o wspólne

witanie nowego roku przez mieszkañców Nowego Tomyœla i okolic. Sylwestrowa
impreza przy najwiêkszym wiklinowym koszu na placu Niepodleg³oœci rozpoczê³a siê 31
grudnia o godz. 23.00. Dyskotekê na œwie¿ym powietrzu a¿ do godz. 1.00 nowego roku
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poprowadzi³ DJ Mania. O pó³nocy wszystkim zebranym noworoczne ¿yczenia z wyso-
koœci kosza giganta z³o¿y³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Wzniesiono te¿
noworoczny toast. Powitanie nowego 2013 roku uœwietni³ efektowny pokaz sztucznych
ogni. 

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

Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Klubu Osiedlowego
Spó³dzielni Mieszkaniowej, Aesculap Akademia (Otwarcie Aesculap Akademii), Szko³a Podstawowa
nr 2 w Nowym Tomyœlu (Nowy sztandar na jubileusz szko³y), Bogdan Kuc (Nowotomyska biblioteka
na czele rankingowej listy), LKS „Budowlani“.
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Andrzej Bobkiewicz
absolwent  Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego w szko³ach
podstawowych i w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K.
Ho³ogi w Nowym Tomyœlu. Aktor - dzia³aj¹cej przy NOK-u
Amatorskiej Grupy Teatralnej. Wspó³za³o¿yciel i cz³onek Kapeli "Zza
Winkla".

Agnieszka Kaczmarek
antropolog i kulturoznawca; adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pe³ni funkcjê
dziekana Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

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.

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. 
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Tomasz Siwiñski
pedagog z wykszta³cenia. Od urodzenia mieszkaj¹cy w Nowym Tomy-
œlu, pracuj¹cy tam, gdzie aktualnie jest dla niego praca. Hobbystycznie
zajmuje siê dziennikarstwem sportowym, stara siê skrupulatnie doku-
mentowaæ i opisywaæ dzieje sportu, podporz¹dkowuj¹c temu zadaniu
spor¹ czêœæ swojego ¿ycia. Inne zainteresowania: patologie spo³eczne,
polskie kino, rock and roll, numizmatyka.

Aleksandra Tabaczyñska
dziennikarka podejmuj¹ca tematykê spo³eczn¹ dotycz¹c¹ lokalnego œro-
dowiska. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz
Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na UAM. Laureatka dzienni-
karskiej nagrody „Znak Dobra” w 2012 roku. Zwi¹zana ze œrodowi-
skiem mediów chrzeœcijañskich, wspó³pracuje m. in. z „Przewodnikiem
Katolickim”. Zainteresowania: literatura polska od pozytywizmu do miê-
dzywojnia oraz XIX. wieczne malarstwo.

Maria Tyszkowska
absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej, emerytowana na-
uczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych w Pañstwowej Szkole Mu-
zycznej I stopnia im. W. Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu, w latach
1963-1988 jej dyrektor, a od 1996 do 2002 r. wicedyrektor. Zaintere-
sownia: muzyka, wycieczki rowerowe i podró¿e. Jest cz³onkiem zarz¹du
NTK.
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