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Stefan Wolny z córk¹ Stefani¹ przed kioskiem - 1947 rok



Kiosk Stefana Wolnego

Damian Ro¿ek Paw³owski

Warto zatrzymaæ siê na chwilê i wspomnieæ...
Kiosk Stefana Wolnego 

Odk¹d w moim dzieciêcym s³owniku pojawi³o siê s³owo „kiosk” (a w szerszym kon-
tekœcie: „kiosk pradziadka”) od tego czasu chcia³em tam wejœæ do œrodka. W wyobraŸni
naciska³em klamkê, uchyla³em drzwi i stawa³em na progu, na œwie¿o zamiecionej drew-
nianej pod³odze. Mój wzrok wêdrowa³ od lemoniady, przez czekoladki, do cukierków.
Na rega³ach, w równych rzêdach, sta³o ciemne oraz jasne butelkowane piwo. Na ladzie
piêtrzy³y siê kufle. W gablotach, za szk³em, le¿a³y tytoñ, cygara oraz papierosy.

Niestety, wnêtrze to znam jedynie z opowieœci. Gdy jako dziecko uchyla³em drzwi
kiosku, czu³em ju¿ wy³¹cznie zapach kwiatów. Miejsce kiosku pradziadka zajê³a kwiaciar-
nia. 

Cofnijmy siê do lat czterdziestych XX wieku. Spo¿ywczy kiosk Stefana Wolnego zlo-
kalizowany by³ przy nowotomyskim, brukowanym Starym Rynku, dok³adnie u wylotu
na ulicê Józefa Pi³sudskiego (przed wojn¹ ul. Dworcow¹). Swój kiosk Stefan otworzy³ na
miesi¹c przed zakoñczeniem drugiej wojny œwiatowej. W zmêczonej wojn¹ Polsce, no-
we porz¹dki wprowadza³a „ ludowa“ w³adza. Sowieccy ¿o³nierze, którzy do Nowego
Tomyœla dotarli w styczniu 1945 roku, wpajali obywatelom nowe, bolszewickie obycza-
je. Poszukiwali w mieœcie niemieckich dziewcz¹t i kobiet (trafnie podejmuje ten w¹tek
film Wojciecha Smarzowskiego „Ró¿a“). Nowotomyscy Niemcy, szczególnie ci
zamo¿niejsi, w wiêkszoœci uciekli z miasta przed trzema miesi¹cami. 

W dni powszednie pradziadek otwiera³ kiosk o godzinie 6. 30. Wiedzia³, ¿e najlepszy
interes zrobi na udaj¹cych siê wczeœnie do pracy, spragnionych papierosów i tytoniu  no-
wotomyœlanach. Ko³o po³udnia obs³ugê w kiosku przejmowa³a ¿ona Antonina. Dla Ste-
fana by³ to sygna³, ¿e w domu czeka na niego skromny obiad. Po posi³ku ucina³ sobie
krótk¹ drzemkê, by ko³o godziny 14. 00 wróciæ do pracy. W niedzielê kiosk otwierany
by³ trochê póŸniej, czyli zaraz po porannej mszy œw. Stefan nigdy nie dotrwa³ do parafial-
nych og³oszeñ. Otwiera³ swój kiosk, zanim niedzielny t³um przetoczy³ siê przez rynek…
Kiosk zamykany by³ w œwi¹tek pi¹tek i niedzielê oko³o godziny 20. 00. W latach czter-
dziestych sta³ymi bywalczyniami kiosku by³y córki Stefana, starsza Stefania i m³odsza Ja-
nina. W wolnych chwilach ochoczo pomaga³y ojcu. 

W ci¹gu dnia przez kiosk przewija³ siê t³um nowotomyœlan poszukuj¹cych drobnych
przyjemnoœci. Zaraz po wojnie kiosk Wolnego by³ jedynym miejscem  w Nowym Tomy-
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œlu, w którym nabyæ mo¿na by³o tytoñ oraz papierosy. W kiosku zawsze mo¿na by³o
spotkaæ znajomych. Pan Rejewski, inspektor z mieszcz¹cego siê dwie kamienice dalej Po-
wszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ Wzajemnych, codziennie wchodzi³ po papierosy.
Pod koniec lat czterdziestych w tym w³aœnie inspektoracie pracowa³a Janina, m³odsza
córka w³aœciciela kiosku. S¹siadka, pani ¯mudziñska ka¿dego dnia kupowa³a amerykañ-
skie „Camele”. Pali³a sporo. Pani Majowa zachodzi³a po miêtówki, a proboszcz Kosicki
po owocówki. Rozmowom sprzyja³a d³uga drewniana ³awa i ustawiony przed ni¹ bia³y
wiklinowy stó³. Na zewn¹trz kiosku, wzd³u¿ okna, a w³aœciwie pod nim, przymocowany
by³ pó³ko-parapet, na który odstawiano kufle. 

Rozmawiano czêsto o Polsce, o jej przysz³oœci, nadziejach, przepaœciach. O przepa-
œciach rozmawiano najczêœciej œciszonym g³osem, gdy¿ kilka kroków dalej zlokalizowany
by³ posterunek Milicji Obywatelskiej (dziœ Plac Chopina 17), Komenda Milicji Obywatel-
skiej (dziœ Plac Chopina 10), a Urz¹d Bezpieczeñstwa te¿ mieœci³ siê w niedalekiej odle-
g³oœci. Milicjanci: Florek, Konrad, Janek, Stachu, Franek, Mietek, byli czêstymi klientami
pana Stefana. W czasie s³u¿by wpadali po papierosy, a zaraz po niej, na piwo. 

Nie lada atrakcjê stanowi³o piwo z beczki, w latach piêædziesi¹tych odchodz¹ce stop-
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Kiosk Stefana Wolnego zlokali-
zowany by³ w latach czterdzie-
stych i piêædziesi¹tych na rogu
nowotomyskiego Starego Ryn-
ku u wejœcia w ulicê Pi³sudskiego 



niowo do lamusa na rzecz piwa butelkowanego, a szkoda. Piwo z lokalnych browarów
(nowotomyskiego i grodziskiego) rozprowadza³, wraz ze szwagrem, pan Kañdulski.
U Stefana Wolnego pito je z masywnych, szklanych, jasnofioletowych kufli. Kilka kufli
przyozdobionych by³o wizerunkiem przedwojennego m³yna Niemca, pana Schmidta.
Dla mi³oœnika Nowego Tomyœla taki kufel stanowi³by dziœ nie lada atrakcjê. Zim¹ pito
aromatyczne grzañce. Kiosk Wolnego uwielbiany by³ tak¿e przez dzieci. Wiedzia³y, ¿e
za zaoszczêdzony grosz kupi¹ w nim prawdziw¹ polsk¹ lemoniadê i drobne, pochodz¹-
ce z fabryki cukierków pana KaŸmierczaka, ³akocie. 

Wielokrotnie zastanawia³em siê, jak¹ drogê obiera³ pradziadek, id¹c z domu przy uli-
cy D³ugiej do kiosku w rynku. Warto nadmieniæ, ¿e w Peerelu ulicê D³ug¹ nazwano uli-
c¹ Walki M³odych. Nowa nazwa mia³a zwi¹zek z budynkiem dawnej staroluterañskiej
pastorówki, w której po wojnie urz¹dzono powiatow¹ œwietlicê komunistycznego
Zwi¹zku Walki M³odych. Po zmianie lokalizacji œwietlicy, pastorówkê przejê³o miejskie
przedszkole, którym kierowa³a pani Ptaszyñska. 

Stefan zwykle szed³ dooko³a, przez Nowy Rynek (dziœ Plac Niepodleg³oœci), czasami
skraca³ sobie drogê, przechodz¹c przez podwórko jednej z kamienic przy ulicy Mickie-
wicza. Przed wojn¹ czêsto przemierza³ podwórze domu piekarza, pana Zieliñskiego, ku-
puj¹c, przy okazji, najlepsze w mieœcie pieczywo. By³y dni, gdy przechodzi³ przez podwó-
rze hotelu Maniowej. Jednak w³aœcicielka g³oœno wyra¿a³a swe niezadowolenie, gdy tyl-
ko ktoœ wkroczy³ na jej posiad³oœæ… Po wojnie nowotomyœlanie z ulicy D³ugiej najczêœciej
skracali drogê, przechodz¹c przez podwórze domu, w którym piekarniê mia³ pan Staro-
sta. 

Najbli¿szym s¹siadem kiosku Wolnego, w latach czterdziestych i piêædziesi¹tych, by³
zak³ad zegarmistrzowski pana Kotkowiaka. Pan Jan mia³ swój zak³ad w domu znajduj¹-
cym siê pomiêdzy kioskiem a posterunkiem milicji (Stary Rynek 18). Jan Kotkowiak by³
symbolem przedwojennego, solidnego, a odchodz¹cego w zapomnienie wraz nadcho-
dz¹cym nowym systemem, zegarmistrzostwa. W oknie jego zak³adu wisia³ du¿y okr¹g³y
zegar, który po rozebraniu wie¿y zegarowej koœcio³a ewangelickiego w 1941 roku,
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Nowotomyœlanie przed kioskiem
Wolnego; druga z prawej córka
Stefana Wolnego - Stefania; 1946 r. 



wskazywa³ nowotomyœlanom czas. W mieœcie czêsto mówiono: „idŸ do Kotkowiaka
i zobacz, która jest godzina”. Pracownia pana Jana by³a niewielka, trzy metry na trzy.
Sk³ada³a siê z lady, za któr¹ siedzia³ w³aœciciel i przestrzeni dla klientów. Uwagê klientów
przykuwa³a wisz¹ca na œcianie, ³adnie oprawiona fotografia, wykonana w latach okupacji
przez fotografa W³adys³awa Antkowiaka (ucznia przedwojennego nowotomyskiego fo-
tografa Georga Endericha). Fotografia przedstawia³a nowotomyœlan id¹cych do kopania
okopów. 

Bliskim s¹siadem kiosku, by³ równie¿ lokal pana Czajkowskiego. Pan Czajkowski po
wojnie uruchomi³ lokal w miejscu cukierni i kawiarni Alfreda Kerna. Zatrudnia³ jedn¹
dziewczynê pochodz¹c¹ z Pakos³awia. Pomagali te¿ synowie. Pan Czajkowski, z racji
handlu piwem i papierosami, stanowi³ dla Stefana Wolnego konkurencjê. Handlowcy ¿y-
li jednak w zgodzie. Gdy w lokalu koñczy³y siê papierosy, pan Czajkowski po¿ycza³ je od
Stefana. Serwowa³  kawê, wino, piwo, wódkê i kruche ciastka (w przeciwieñstwie do
Kerna, który prowadzi³ w³asny wyrób ciast). 

Podobnie jak za Kerna, w lokalu sta³o kilka stolików z krzes³ami. Mo¿na by³o wiêc wy-
godnie usi¹œæ, wypiæ, porozmawiaæ, podumaæ. Lokal by³ zawsze zadymiony. Nad nim, na
pierwszym piêtrze kamienicy, znajdowa³a siê sala, w której odbywa³y siê zabawy, czêsto
milicyjne. G³ównymi bywalcami lokalu byli przede wszystkim milicjanci i ubowcy. Brali na
krechê, na kredyt, „na zeszyt”. D³ugów czêsto nie sp³acali. Po kilku latach pan Czajkow-
ski zmuszony by³ wiêc zamkn¹æ interes.
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Uwagê klientów zak³adu zegarmistrzowskiego Jana Kotkowiaka przykuwa³a pochodz¹ca
najprawdopodobniej z 1944 roku fotografia przedstawiaj¹ca nowotomyœlan id¹cych do kopania okopów 



Na pocz¹tku lat 50., w niskiej, jednopiêtrowej kamienicy obok hotelu Maniowej, pan
Jankowski otworzy³ konkurencyjny kiosk z papierosami i pras¹. W po³owie lat 50., na
nowotomyskim Starym Rynku pañstwo Sobierajowie, uruchomili kolejny kiosk. Do po-
mocy zatrudnili Niemkê, Fridê Schmidtchen, która pozosta³a po wojnie w Nowym To-
myœlu. S³abo mówi³a po polsku, ale skutecznie porozumiewa³a siê z klientami. 

Wróæmy jednak do Stefana Wolnego. Od chwili zamkniêcia drzwi domu zewnêtrzn¹
lwi¹ klamk¹ (pami¹tka po ¿ydowskiej szkole), uk³ada³ on w g³owie zamówienie na kolej-
ny dzieñ. Lista potrzebnych towarów powinna siê zwiêkszaæ, niestety czêsto brakowa³o
wystarczaj¹cych funduszy. Pradziadek nie prowadzi³ interesu dla du¿ych zysków. Prowa-
dzi³ natomiast zeszyt, w którym zapisywa³ nazwiska klientów, którym towary wydawa³
bezgotówkowo. Zeszyt ten by³ powodem czêstych k³opotów finansowych. 

Sporym problemem finansowym by³a równie¿ pewna zuchwa³a kradzie¿ z zimy
1947 roku. Kiosk by³ konstrukcji drewnianej, ocieplany trocinami. Z³odzieje wpadli wiêc
na pomys³, by w bocznej œcianie wyci¹æ dziurê, przez któr¹ przedostali siê do œrodka. Na-
stêpnie przez wyciêty w œcianie otwór wynieœli towar. Ukradli wszystko, ³¹cznie z apte-
karsk¹ wag¹, która w kiosku s³u¿y³a do wa¿enia cukierków. Rankiem pradziadek po-
szed³ na posterunek milicji zg³osiæ kradzie¿. Kilka osób w mieœcie mówi³o: „Stefan, my
wiemy, kto okrad³ kiosk, ale teraz s¹ takie czasy, ¿e lepiej nic nie mówiæ”. I na milicji nie
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Panny Wolne - Stefania (z lewej) i Janina przed
kioskiem - 1946 r.



zeznawali. Takie to by³y czasy, ¿e za prywatnymi kupcami w³adza  - najdelikatniej rzecz
ujmuj¹c -  szczególnie nie przepada³a, wiêc sprawa kradzie¿y szybko ucich³a. 

W maju 2013 roku, w Nowotomyskiej Galerii Internetowej, zauwa¿y³em pewn¹ fo-
tografiê. Wykona³ j¹ w 1947 roku nowotomyski drogerzysta i fotograf Ignacy Szczepa-
niak. Moj¹ uwagê przyku³ utrwalony na fotografii opustosza³y Stary Rynek, drzewa
w pe³nym rozkwicie, ogromne, zapewne poburzowe ka³u¿e oraz dwie postacie: odpo-
wiednio zabezpieczony przez deszczem motocyklista, który przejecha³ w³aœnie ogrom-
n¹ ka³u¿ê oraz stoj¹cy przed kioskiem, ustawiony ty³em do fotografa, Stefan Wolny. Na
pierwszym planie widnieje szyld reklamowy krawca, pana Twardowskiego. 

Kiosk przy Starym Rynku Stefan Wolny prowadzi³ do koñca lat 50. Bardzo wysokie
podatki, które nak³ada³a na kupców w³adza ludowa, wymusi³y zamkniêcie interesu. Ste-
fan zatrudni³ siê wówczas jako sprzedawca w MHD (Miejski Handel Detaliczny). Od mia-
sta dosta³ lokal przy ulicy Mickiewicza. Chorowa³ ju¿ wówczas na nadciœnienie têtnicze.
W 1967 roku, podnosz¹c w kiosku skrzynkê z piwem, dosta³ udaru mózgu. Mia³ wtedy
71 lat. W ³ó¿ku przele¿a³ nastêpne trzy lata. Przy ulicy Mickiewicza, w miejscu w którym
w latach 1960-1967 Stefan Wolny prowadzi³ kolejny kiosk, postawiono w latach 70. no-
woczesne dwupiêtrowe „centrum handlowe” w stylu epoki Edwarda Gierka. By³o to bo-
daj¿e pierwsze tego typu centrum w Nowym Tomyœlu. Dla zidentyfikowania miejsca no-
wotomyœlanie mówili o nim: „u Perza” (od nazwiska kierownika sklepu). Starzy nowo-
tomyœlanie mówi¹ tak zreszt¹ do dziœ. 

Dziœ przy Placu Chopina (dawniej Starym Rynku), w miejscu nale¿¹cego do Stefana
Wolnego kiosku, mieœci siê sklep odzie¿owy „Kenzo”. Nowotomyœlanie mijaj¹ go czê-
sto, przechodz¹c ma³ym deptakiem. W codziennym poœpiechu warto zatrzymaæ siê na
chwilê i wspomnieæ ludzi (zegarmistrza Jana, kioskarza Stefana, krawca Twardowskie-
go), którzy ¿yli i pracowali tu przed nami. Ich drobne historie i los, ka¿dego dnia tworzy-
³y spo³eczn¹ historiê miasta. 

*** 

Stefan Wolny urodzi³ siê 11. sierpnia 1896 roku w Opalenicy. Po mamie Mariannie
mia³ weso³e niebieskie oczy, po tacie Franciszku – wielkopolsk¹ zaradnoœæ i gospodar-
noœæ. W grudniu 1918 roku, jako 22. latek, stan¹³ w szeregach powstañców wielkopol-
skich. W 1925 roku poœlubi³ 26. letni¹, urodzon¹ w powiecie pleszewskim, Leokadiê
z Kurzawów. Pierwsza ¿ona da³a Stefanowi dwie córki, starsz¹ Stefaniê i m³odsz¹ Janinê.
Po siedmiu latach ma³¿eñstwa Leokadia nagle zmar³a. Po roku Stefan Wolny o¿eni³ siê
z Antonin¹. Druga ¿ona urodzi³a Stefanowi kolejne córki – Annê i Teresê. Stefan by³ we-
so³ym, lubi¹cym dowcipkowaæ ze swoimi klientami cz³owiekiem. Wzbudza³ ogromn¹
sympatiê. Ubiera³ siê zawsze elegancko; nosi³ garnitur i kapelusz. Podpieraj¹c siê lasecz-
k¹, codziennie wyrusza³ w drogê swojego ukochanego kiosku, na spotkanie z nowoto-
myœlanami. Zmar³ 11. lipca 1970 roku w Nowym Tomyœlu. 

Fot. archiwum Autora i Nowotomyska Galeria Internetowa
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Tomasz Siwiñski

Zygmunt Kabza – biografia 
nie tylko nowotomyska 

Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej i póŸniej powstania wielkopolskiego nasi-
li³y siê migracje ludnoœci na terenie ca³ego kraju. Zjawisko to dostrzegalne by-
³o równie¿ na ziemi nowotomyskiej. Jedn¹ z osób, które w efekcie migracji
zamieszka³y w Nowym Tomyœlu by³ Zygmunt Kabza, który sta³ siê znacz¹c¹
postaci¹ w miêdzywojennej historii naszego miasta, z ca³¹ pewnoœci¹ zas³ugu-
j¹c¹ na przypomnienie jego sylwetki i zas³ug. 

Zygmunt Leon Kabza urodzi³ siê 1 lipca 1894 roku w miejscowoœci Kowale (leszczyñ-
skie). Jego rodzicami byli W³adys³aw i Jadwiga z domu Adamczewska. Zarówno ojciec,
jak i dziadek Zygmunta byli leœniczymi. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w Dopiewie,
uczêszcza³ do 3. letniej szko³y handlowej w Œwiebodzinie. W tej miejscowoœci, a tak¿e
w Ryczywole odbywa³ w latach 1910-1914 praktyki zawodowe, uzyskuj¹c uprawnienia
ksiêgowego.  

W okresie I wojny œwiatowej jako zmobilizowany do armii niemieckiej walczy³ na
froncie francuskim oraz w³oskim, a zakoñczy³ j¹ jako jeniec brytyjski. W 1919 roku wst¹-
pi³ do armii genera³a Józefa Hallera, z któr¹ przyby³ do Polski i bra³ udzia³ w wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1920 roku. Okres dwudziestolecia miêdzywojennego spêdzi³ w No-
wym Tomyœlu, pracuj¹c w latach 1921 – 1939, na stanowisku ksiêgowego i zastêpcy dy-
rektora, w Towarzystwie Akcyjnym „¯ar” – Fabryce Siatek ¯arowych. 

O¿eni³ siê z Jadwig¹ Schilling, mieszkank¹ Nowego Tomyœla, córk¹ Martina Schillinga
znanego w mieœcie malarza pochodzenia niemieckiego. Mia³a wykszta³cenie podstawo-
we, nie pracowa³a zawodowo, poœwiêcaj¹c siê ¿yciu rodzinnemu. By³a tak¿e bardzo za-
anga¿owana w pracê spo³eczn¹. Pe³ni³a m. in obowi¹zki skarbniczki w Zwi¹zku Pracy
Obywatelskiej Kobiet, wchodzi³a w sk³ad  zarz¹du Miejskiego Komitetu Obywatelskiego
do walki z bezrobociem.  Przewodniczy³ temu Komitetowi jej m¹¿ - Zygmunt. Rodzina
Kabzów mieszka³a w tym czasie przy ulicy Dworcowej (dziœ Pi³sudskiego).

Od chwili zamieszkania w Nowym Tomyœlu Zygmunt Kabza pracowa³ spo³ecznie na
rzecz rozwoju sportu wœród ludnoœci polskiej mieszkaj¹cej w mieœcie. Nie by³o to zada-
nie ³atwe, bowiem pocz¹tkowo, tu¿  tu¿ po odzyskaniu niepodleg³oœci Polacy stanowili
narodowoœciow¹ mniejszoœæ.
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Od powstania klubu Zygmunt Kabza by³ aktywnym dzia³aczem Klubu Sportowego
„Huragan” w Nowym Tomyœlu. W 1932 roku by³ te¿ gor¹cym zwolennikiem po³¹cze-
nia „Huraganu” z Nowotomyskim Klubem Tenisowym i rozwoju nowo powsta³ego Klu-
bu Sportowego „Polonia” ju¿ jako klubu wielosekcyjnego. Od 1934 roku by³ w zarz¹-
dzie „Polonii” i do 1937 roku pe³ni³ w niej funkcjê skarbnika, a nastêpnie prezesa klubu.
Za jego prezesury, w 1938 roku „Polonia” zanotowa³a olbrzymi sukces, uzyskuj¹c
pierwsz¹ w historii promocjê do wy¿szej klasy rozgrywek, awansuj¹c z pi³karskiej klasy
„C” do „B”. Pi³karze rozegrali te¿ w tym okresie wiele spotkañ z wy¿ej notowanymi ze-
spo³ami spoza powiatu, w tym z dru¿ynami poznañskimi z KPW (obecnym „Lechem”
Poznañ) na czele. Klub rozszerzy³ równie¿ dzia³alnoœæ o kolejne sekcje m. in. boksu czy
sportów dru¿ynowych. 

Zygmunt znakomicie pos³ugiwa³ siê broni¹ paln¹, co udowadnia³ wygrywaj¹c wiele
turniejów strzeleckich w kategorii broni wojskowej.

W kwietniu 1939 roku zosta³ cz³onkiem honorowym Klubu Sportowego „Polonia”.
Honorowe cz³onkostwo przyznano mu za zas³ugi po³o¿one dla rozwoju KS „Polonia”
oraz sportu w Nowym Tomyœlu. Wyró¿nienie to by³o cenne tym bardziej, ¿e by³ pierw-
sz¹ osob¹, która dost¹pi³a takiego zaszczytu w dziejach KS „Polonia”. Po zaprzestaniu
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Zygmunt Kabza (w marynarce) z in-
nym dzia³aczem KS „Polonia” spaceru-
j¹cy po ulicach Nowego Tomyœla



dzia³añ wojennych, w kwietniu 1945 roku, zosta³ ponownie wybrany na prezesa reak-
tywowanej „Polonii”.

Dzia³a³ tak¿e spo³ecznie w innych towarzystwach, m. in. w Lidze Morskiej i Kolonial-
nej, w której przez wiele lat by³ cz³onkiem zarz¹du. Podobn¹ rolê pe³ni³ w Towarzystwie
Œpiewaczym „Chopin”. By³ te¿ cz³onkiem Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 

Bra³ czynny udzia³ w ¿yciu politycznym, by³ aktywnym dzia³aczem Obozu Zjednocze-
nia Narodowego. By³ radnym miejskim, cz³onkiem i przewodnicz¹cym Komisji Rewizyj-
nej Rady Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Kasy Miejskiej. W 1938 roku zosta³ wybrany na
elektora Ziemi Nowotomyskiej w dwustopniowych wyborach do Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej, nale¿a³ te¿ do Komitetu obchodów 150. lecia Nowego Tomysla.

We wrzeœniu 1939 roku, po wybuchu II wojny œwiatowej, Zygmunt Kabza by³ odpo-
wiedzialny za ewakuacjê Fabryki Siatek ¯arowych „¯ar” w g³¹b kraju. Transport odby-
wa³ siê na wozach konnych, a maszyny mia³y zostaæ przetransportowane prawdopodob-
nie do Sochaczewa, dok¹d jednak, wskutek dzia³añ wojennych, nigdy nie dotar³y. Zyg-
munt Kabza powróci³ do Nowego Tomyœla.

Po zajêciu przez Niemców Nowego Tomyœla, mimo i¿ g³oœno siê o tym nie mówi³o,
by³o wiadomo, ¿e Niemcy planowali wysiedlenia Polaków. Rodzina Kabzów by³a
w ka¿dej chwili gotowa do opuszczenia Nowego Tomyœla. Spodziewali siê wysiedle-
nia, gdy¿ Zygmunt by³ „hallerczykiem” i polskim patriot¹. Tak¿e Jadwiga Kabzowa
– mimo niemieckiego pochodzenia – jednoznacznie deklarowa³a swoj¹ polskoœæ.
W domu Kabzów panowa³a nerwowa atmosfera oczekiwania na nakaz opuszczenia
domu. 

10 grudnia 1939 roku Kabzowie znaleŸli siê w pierwszej grupie mieszkañców wy-
siedlonych z Nowego Tomyœla i zostali zmuszeni do opuszczenia domu. Osoby wy-
siedlane mog³y ze sob¹ zabraæ tylko tyle rzeczy, ile mog³y unieœæ. Mieœci³y siê one
najczêœciej w jednej walizce i tornistrach dzieci, zawieraj¹cych najbardziej potrzebne
przedmioty codziennego u¿ytku. 

Przez obóz przesiedleñczy w M³yniewie (niem. Südhof) rodzina Zygmunta trafi³a
do Józefowa ko³o Warszawy. Zamieszkali tam w bardzo trudnych warunkach u go-
spodarza. 

Zygmunt szuka³ wyjœcia z trudnej sytuacji, w jakiej znalaz³a siê rodzina. Znaj¹c do-
brze jêzyk niemiecki i maj¹c umiejêtnoœci kupieckie, nawi¹za³ kontakt z firm¹ „Sola-
li” – producentem bibu³ki na papierosy, zostaj¹c przedstawicielem tej firmy na teren
Lublina. W³aœnie w Lublinie zamieszka³ z ca³¹ rodzin¹, prowadz¹c sw¹ dzia³alnoœæ
w mieszkaniu i przeznaczaj¹c na ten cel jeden z pokoi. W Generalnym Gubernator-
stwie mieszka³ do koñca II wojny œwiatowej. W Lublinie Kabzowie nie spotkali in-
nych wysiedlonych  mieszkañców Nowego Tomyœla, którzy rozsiani byli po ca³ym
Generalnym Gubernatorstwie.

Po wojnie Zygmunt Kabza wróci³ z rodzin¹ do Nowego Tomyœla. Kilkakrotnie
zmienia³ miejsce zamieszkania, by ostatecznie zamieszkaæ w kamienicy przy ulicy
Mickiewicza. 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI
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Od po³owy maja 1945  do koñca 1949 roku by³ kierownikiem Oddzia³u „Spo-
³em”, a nastêpnie, w latach 1950 -1963 pe³ni³ obowi¹zki g³ównego ksiêgowego w Bu-
dowlanej Spó³dzielni Pracy w Nowym Tomyœlu, mieszcz¹cej siê przy ówczesnej ulicy Ar-
mii Czerwonej (dziœ Pi³sudskiego) 15. Z pocz¹tkiem 1964 roku przeszed³ na eme-
ryturê. 

Zmar³ 2 marca 1965 roku w Nowym Tomyœlu. Jadwiga, ¿ona Zygmunta, zmar³a 26
paŸdziernika 1978 r.  Oboje zostali pochowani na nowotomyskim cmentarzu. 

Jadwiga i Zygmunt Kabzowie mieli czworo dzieci, trzy córki i syna. Jedna z córek
Aleksandra, zmar³a w 1930 r. w pierwszym roku ¿ycia. Pozosta³e dzieci – ju¿ jako oso-
by doros³e – wyprowadzi³y siê z Nowego Tomyœla.

Jedyny syn W³adys³aw Marian urodzi³ siê 5 maja 1925 roku w Nowym Tomyœlu,
a zmar³ w 1980 roku w Tarnowie. Ukoñczy³ liceum handlowe, nastêpnie studia teolo-
giczne. Pracowa³ w stra¿y po¿arnej. 

Najm³odsza córka Janina W³adys³awa urodzi³a siê 18 czerwca 1933 w Nowym To-
myœlu, od wyjœcia za m¹¿ nosi nazwisko Olszewska. Od lat piêædziesi¹tych mieszka
w Bydgoszczy, wykszta³ci³a siê w zawodzie technika aptekarskiego i do emerytury pra-
cowa³a w swoim zawodzie. 
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Zygmunt Kabza (trzeci od lewej) na dziedziñcu Spó³dzielni Spo¿ywców „Spo³em”. Zdjêcie wykonano
prawdopodobnie w drugiej po³owie lat 50. XX w.



Córka Gabriela Jadwiga urodzi³a siê 5 marca 1928 w Nowym Tomyœlu. W 1947 ro-
ku wysz³a za m¹¿ za Mariana Wnuka, urodzonego 25 marca 1920 roku w Arcugowie
(powiat gnieŸnieñski). Marian Wnuk ukoñ-
czy³ gimnazjum w Bydgoszczy, w tym mieœcie
odby³ te¿ s³u¿bê wojskow¹ w szkole podcho-
r¹¿ych. Podczas kampanii wrzeœniowej
w 1939 roku by³ ju¿ plutonowym. S³u¿y³
w 61 pu³ku piechoty wchodz¹cym w sk³ad
Armii Pomorze, bra³ udzia³ w walkach obron-
nych a¿ do bitwy pod Bzur¹. Po bitwie próbo-
wa³ przedostaæ siê do Warszawy, do niewoli
trafi³ 21 wrzeœnia 1939 r. Przebywa³ pocz¹t-
kowo w obozie przejœciowym (Dulag VI-
-F), a nastêpnie w obozie jenieckim w Hammer (Stalag VI-A). Po zwolnieniu z niewoli tra-
fi³ przez zielon¹ granicê do Generalnej Guberni. Ukrywa³ siê  w Brzezinach ko³o Lublina.
W Lublinie pozna³ Gabrielê. 

Po wojnie podj¹³ studia, a nastêpnie pracê u boku profesora Tadeusz Perkitnego, któ-
ry w Bydgoszczy prowadzi³ Instytut Badawczy Leœnictwa o kierunku technologia drewna.
Specjalizacja ta w owych latach nie by³a znana, dziedzina ta dopiero siê tworzy³a. Marian
szybko zdobywa³ kolejne stopnie naukowe, bêd¹c zawsze od nauki, nigdy od administracji.

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

13Zygmunt Kabza...

Rodzina Kabzów na zdjêciu z pocz¹tku lat 40. XX w. Od lewej: Janka, Zygmunt, Jadwiga, Marian, Gabriela. 

„Nieœmiertelnik“ Stalagu VI A
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Córka Zygmunta Kabzy Gabriela i Marian Wnukowie w swoim mieszkaniu w Poznaniu - 4 lipca 2013 r.

Interesuj¹c¹ postaci¹ w rodzinie Kabzów by³ brat Zygmunta -  major Edmund Kabza (1897 – 1955).



Pañstwo Wnukowie przeprowadzili siê do Poznania, gdzie Marian podj¹³ pracê w Insty-
tucie Technologii Drewna. Prof. zw. dr Marian Wnuk, po osi¹gniêciu wieku emerytalne-
go nie przerwa³ pracy w Instytucie i kontynuowa³ j¹ a¿ do 2004 roku.

Prof. dr hab. Witold Wnuk – syn Gabrieli i Mariana,  a wnuk Zygmunta Kabzy - jest
pracownikiem Wydzia³u Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, a córka Jadwiga Brzeziñska emerytowanym nauczycielem.

***
Interesuj¹c¹ postaci¹ w rodzinie Kabzów by³ te¿ Edmund (7 IV 1897 – 1955), brat

Zygmunta. By³ on majorem Wojska Polskiego. Walczy³ w powstaniu wielkopolskim
i œl¹skim oraz podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Odznaczony zosta³
wówczas orderem Virtuti Militari.

Od 1938 roku by³ dowódc¹ I batalionu 56 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej w Kroto-
szynie, wchodz¹cego w sk³ad 25 Dywizji Piechoty w Kaliszu.  Dowodzi³ krotoszyñskim
oddzia³em pu³ku w rewindykacji Zaolzia. Krótko przed wybuchem II wojny œwiatowej
zachorowa³ i trafi³ do szpitala. Podczas kampanii wrzeœniowej wróci³ do pu³ku, wzi¹³
udzia³ w walkach, a nastêpnie trafi³ do oflagu II D Gross-Born. 

Bibliografia:
Kurier Zachodni”, Nowy Tomyœl 1926-30
„Orêdownik”, Nowy Tomyœl 1934-39;
„Orêdownik Nowotomyski”, Nowy Tomyœl 1932-33
„Orêdownik Powiatowy”, Grodzisk Wielkopolski 1922-23; 
Jaros³aw Owsiañski, Tomasz Siwiñski „Historia futbolu wielkopolskiego”, Poznañ 2013;
Referat z okazji 60.lecia KS Polonia w Nowym Tomyœlu, Nowy Tomyœl 1982 

Zenon Czes³aw Wartel , „Wysiedlenia niemieckie 1939-1945. Losy mieszkañów powiatu Nowy
Tomyœl - Grodzisk Wlkp.”, Opalenica 2002

Wywiad z Gabriel¹ i Marianem Wnuk, Poznañ 4 lipca 2013 roku; 
Zbiory rodzinne Witolda Wnuka; 
¯yciorys mjr. Edmunda Kabzy. Opracowa³: Maciej Dzier¿ykraj-Lipowicz. 

Mjr Kabza Edmund (1897-1955) - dowódca I batalionu 56 pp w Krotoszynie (teczka), sygn.: 
4143 -  Zbiory Muzeum Regionalnego im . Henryka £awniczaka w Krotoszynie

Fot. zbiory rodzinne W. Wnuka oraz Tomasz Siwiñski
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Szymon Konieczny

Nowotomyœlanin spod Monte Cassino 

W tym roku minê³a 69. rocznica trwaj¹cej blisko piêæ miesiêcy bitwy pod
Monte Cassino. Uczestniczyli w niej reprezentanci wielu narodów. Polskie
walki o masyw Monte Cassino i Piedimonte trwa³y 13 dni i 20 godzin i by³y
niezwykle krwawe. Zginê³o 923 ¿o³nierzy, 2931 zosta³o rannych. 18 maja
1944 roku ¿o³nierze II Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. W³ady-
s³awa Andersa po krwawych walkach z Niemcami zdobyli ruiny klasztoru na
Monte Cassino i zawiesili tam bia³o-czerwony sztandar.  Dla Polaków by³a to
najwa¿niejsza bitwa II wojny œwiatowej, w której udowodnili  sw¹ wielk¹ war-
toœæ bojow¹ i niezwyk³¹ chêæ walki o wolnoœæ Ojczyzny. Jednym z ostatnich
¿yj¹cych uczestników walk pod Monte Cassino by³ nowotomyœlanin, zmar³y
w kwietniu tego, roku Czes³aw Stelmaszyk. 

Czes³aw Stelmaszyk urodzi³ siê 14 marca 1923 roku w GoŸdzichowie (pow. gro-
dziski) jako drugi syn zawodowego ¿o³nierza Józefa i Franciszki Ha³as. Rodzina Stel-
maszyków przed wojn¹ zamieszkiwa³a przez blisko 15 lat w Pu³awach, gdy¿ tam
mieœci³a siê jednostka ojca. Tam te¿ nasz bohater ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. Kie-
dy ojca przeniesiono na Wo³yñ, ruszy³a tam za nim ca³a rodzina.

Mój ojciec by³ ¿o³nierzem i powstañcem wielkopolskim, dlatego, gdy wybuch³a II woj-
na œwiatowa podzieli³ los innych polskich ¿o³nierzy, zosta³ wziêty do niewoli i zamordowa-
ny – wspomina³ pan Czes³aw – my zaœ, jego rodzina, trafiliœmy na Sybir. 

W chwili wybuchu II wojny œwiatowej mia³ 16 lat. Po wkroczeniu wojsk sowiec-
kich zosta³ wraz z matk¹ i siostr¹ przetransportowany w srogich warunkach i osa-
dzony w syberyjskim ³agrze. Prze¿y³ tam straszliw¹ gehennê, w tym choroby najbli¿-
szych.  Ten straszny okres zakoñczy³ siê w styczniu 1942 roku, kiedy to dotar³a do
niego wiadomoœæ o tworzeniu siê wojsk polskich Z wielkim trudem dotar³ do miej-
sca, w którym przeprowadzano werbunek, a nastêpnie 12 lutego 1942 roku roz-
pocz¹³ s³u¿bê w 10 dywizji piechoty. 

W wieku 19 lat wst¹pi³em do wojska polskiego, oddzia³u utworzonego w ZSRR. By³em
wtedy jedynym mê¿czyzn¹ w rodzinie. Ojciec ju¿ nie ¿y³, brat bêd¹c jeszcze w liceum zo-
sta³ wywieziony. Zosta³y tylko matka i siostra.

Nieco ponad rok póŸniej zosta³ ewakuowany z terenu Zwi¹zku Sowieckiego
wraz z pozosta³ymi oddzia³ami podleg³ymi gen. W³adys³awowi Andersowi. 
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Czes³aw Stelmaszyk (pierwszy z lewej) w szeregach Armii Andersa. 
Poni¿ej: wœród ¿o³nierzy brygady karpackiej (pierwszy z prawej) podczas wycieczki do Jerozolimy.



Poprzez Indie, Iran, Irak dotar³ do Palestyny, gdzie na ziemiach podleg³ych Bry-
tyjczykom zosta³ przegrupowany i przydzielony do 8 batalionu strzelców karpac-
kich, w którym s³u¿y³ a¿ do zakoñczenia II wojny œwiatowej w 1945 roku. 

Kiedy nast¹pi³a reorganizacja polskiej armii, nas m³odych przerzucono do Palestyny
i do³¹czono do brygady karpackiej. Œpiewaliœmy tam tak¹ piosenkê: 

Maszeruje brygada, maszeruje, 
maszeruje dzieñ po dniu,
a z daleka j¹ Polska wypatruje,

wypatruje dzieñ po dniu.
Wzrok na ni¹ zwraca zza gór i zza rzek,
Czy idzie brygada, czy widaæ ich…
Potem by³ Teheran, zaczê³o siê tam ostre strzelanie. Obstawialiœmy przyjazd Churchilla. Jed-

nak nas nie dopuœcili bli¿ej, byliœmy z ty³u, za rzek¹, jako ubezpieczenie. PóŸniej przerzucili nas
do Egiptu, a nastêpnie do W³och.

Po inwazji aliantów na W³ochy i przetransportowaniu II korpusu na Pó³wysep Ape-
niñski przeby³ ze swoim pu³kiem szlak bojowy, uczestnicz¹c w wielu bitwach. Przede
wszystkim by³y to walki o zdobycie wzgórza Monte Cassino, a nastêpnie Loretto, Bolo-
niê i Ankonê.

Walczyliœmy z Niemcami nad Adriatykiem. Szliœmy a¿ do Bolonii. Strzelaliœmy do nich bez-
poœrednio z dzia³. Uciekali barkami. Wielu siê potopi³o. Jak wracaliœmy z Bolonii, to nas prze-
organizowali.
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Spacer po Rzymie. Czes³aw Stelmaszyk

z lewej – 1945 r.



S³u¿y³ g³ównie jako kierowca. Nie by³a to jednak ³atwa s³u¿ba, gdy¿ dostarcza³ amu-
nicjê na pierwsz¹ liniê frontu, niejednokrotnie ryzykuj¹c utratê w³asnego ¿ycia. Do jego
zadañ nale¿a³y tak¿e pomoc rannym w dotarciu do szpitala polowego i zabieranie cia³ po-
leg³ych wspó³towarzyszy broni z pola bitwy.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych przez blisko dwa lata przebywa³ na terenie Wiel-
kiej Brytanii, gdzie ostatecznie w sierpniu 1947 roku zosta³ zwolniony ze s³u¿by w Pol-
skich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie. Wtedy postanowi³ wróciæ do Polski. 

Gdy wojna siê skoñczy³a, wielu naszych zostawa³o we W³oszech, poznawali tam dziew-
czyny i siê ¿enili, pozostaj¹c na zawsze. My natomiast ruszyliœmy do Austrii, a stamt¹d do
Francji, Anglii i potem do Polski. Sporo wyje¿d¿a³o póŸniej do Kanady czy Argentyny. Ja zo-
sta³em. 

Po wojnie Czes³aw Stelmaszyk osiad³ w Nowym Tomyœlu. Pracowa³ jako zawodowy
kierowca, m. in. w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyœlu czy nowotomyskim Po-
wiatowym Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni.

By³ d³ugoletnim cz³onkiem Zarz¹du Ko³a Zwi¹zku Kombatantów w Nowym Tomy-
œlu. W 1983 roku mianowany zosta³ na stopieñ kaprala, a 5 lat póŸniej na stopieñ sier-
¿anta. Ostatnim jego awansem by³ awans na stopieñ podporucznika Wojska Polskiego
otrzymany ju¿ w III Rzeczypospolitej. 
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Po latach na Monte Cassino – 1994 r.



Za sw¹ ofiarn¹ s³u¿bê w czasie II wojny œwiatowej otrzyma³ rozliczne odznaczenia,
w tym m. in. Medal Zwyciêstwa Monte Cassino, Medal Dywizji Strzelców Karpackich,
Krzy¿ Czynu Bojowego Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie czy pami¹tkowy krzy¿
Czyn Frontowy I i II Armii WP 1943-1945.

Czes³aw Stelmaszyk by³ dwukrotnie ¿onaty. Jego pierwsz¹ ¿on¹ by³a Genowefa
Gracz, z któr¹ mia³ dwie córki Krystynê (ur. 1950) i Ewê (ur. 1952). W 1958 roku
w Miedzichowie poœlubi³ swoj¹ drug¹ ¿onê Barbarê Matelsk¹, z któr¹ mia³ równie¿ dwój-
kê dzieci: córkê Mariolê (ur. 1959) oraz syna Krzysztofa (ur. 1972). Do¿y³ s³usznego
wieku, zachowuj¹c do koñca dobr¹ kondycjê i znakomit¹ pamiêæ. Na wieczn¹ wartê
odszed³ 16 kwietnia 2013 roku, miesi¹c po swoich 90. urodzinach. Pochowany zosta³
na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyœlu. 

Fot. archiwum domowe rodziny Stelmaszyków

W artykule wykorzystano fragmenty wywiadu z Czes³awem Stelmaszykiem
przeprowadzonego przez Jakuba Czeka³ê i opublikowanego pt. „Walczy³ pod Monte Cassino”
[w:] „Nasz Tydzieñ. Fakty” z dn. 6 lutego 2012 r.
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Z ¿on¹ Barbar¹, wnuczkami Ani¹ i Monik¹ oraz prawnukiem Kacprem w dniu jubileuszu 50.lecia ma³¿eñstwa
– 2008 r.
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Czy to mo¿liwe, ¿e nas nie chc¹?! 
Opowieœæ Polaków, którym uda³o siê wróciæ

Jednym z bardzo istotnych – a nie rozwi¹zanych od 1989 roku a¿ do tej po-
ry – problemów jest zbyt wolna repatriacja tysiêcy Polaków i ich dzieci zes³a-
nych w czasach re¿imu sowieckiego w g³¹b obecnej Rosji. Najstarsi wiekiem
chcieliby powróciæ do Ojczyzny, a najm³odsi po prostu przyjechaæ tu na sta³e.
Wielu z nich czeka na tê mo¿liwoœæ od kilkunastu lat. Cierpieli przez wiele lat
jako ofiary ludobójczej polityki Zwi¹zku Sowieckiego, przemoc¹ wyrwani ze
swojej ziemi, traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Mimo przeciwnoœci
dbali o to, aby zachowaæ jêzyk, kulturê i swoj¹ wiarê. I wci¹¿ czekaj¹ – ci, któ-
rzy jeszcze nie stracili nadziei. W powiecie nowotomyskim osiedli³o siê kilka
rodzin z Kazachstanu, potomków zes³añców. Dwie z nich opowiedzia³y nam
swoje historie. Zaprezentowane poni¿ej fragmenty ich wspomnieñ nie s¹ do-
kumentami w sensie historycznym, jest to opowieœæ zapisana w polskiej duszy. 

Opowieœæ I

Zygmunt Œniegurski – ojciec Walentyny, ur. 1941, Kazachstan, obwód akmoliñski,
Step. 6
To by³y czasy Stalina. Moj¹ rodzinê uznano za wroga narodu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e

mieliœmy szczêœcie, bo wielu naszych rozstrzelano, a nas „tylko” zes³ano. Starsi mówili,
¿e to z „oszczêdnoœci”. Stalin twierdzi³, ¿e tam i tak zdechniemy. Nie potrzeba na nas kul
traciæ. Zes³ano ca³¹ moj¹ rodzinê, to znaczy rodziców (Mariê i Jana), rodzeñstwo. Zes³a-
no wszystkie polskie rodziny mieszkaj¹ce w 1936 roku w Gródku. Tam,  niedaleko Ka-
mieñca Podolskiego,  rodzina mia³a du¿y dom. Moja mama, Maria z domu Sagadyn, po-
chodzi³a z bogatej rodziny. Tata nie by³ bogaty. Pobrali siê z mi³oœci. Tata œmia³ siê, ¿e to
w³aœciwie mama zosta³a zes³ana, bo odebrano jej maj¹tek, a on ¿e przy ¿onie. 

Zsy³ka nast¹pi³a w 1936 roku. Miejsce docelowe w stepie nazywa³o siê Kropka 6, czy-
li adres brzmia³: step. 6. Mieszkaliœmy w pobli¿u rzeki Iszym, która wp³ywa do rzeki Ir-
tysz i p³ynie a¿ na Syberiê. Z pocz¹tku by³a to wielka rzeka, potem jednak gdy w³adze
sowieckie nakaza³y oraæ step, zaczê³a wysychaæ. Na drugim brzegu rzeki Iszym, by³y in-
ne Kropki. Ich numeracja nie odpowiada³a ¿adnej logice. To chyba te¿ by³o zrobione spe-
cjalnie, ¿eby nie mo¿na by³o siê po³apaæ.
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By³ g³ód, nie by³o co jeœæ, szukaliœmy jedzenia w stepie i w rzece. Nie wolno by³o prze-
p³yn¹æ rzeki ani chodziæ do innych Kropek. Jak kogoœ z³apali poza wyznaczonym miej-
scem, trafia³ do wiêzienia na dziesiêæ, dwadzieœcia dni. Gdy z³apali dziecko to te¿ dosta-
wa³o wyrok,  tyle ¿e sz³o do wiêzienia z matk¹. Tak te¿ i ja trafi³em do aresztu z mam¹.
Mama pracowa³a, a ja jej pomaga³em. Do piêtnastego roku ¿ycia by³em pod nadzorem
milicyjnym. To jednak nie by³o najstraszniejsze. Taka naprawdê straszna rzecz, dla ka¿-
dego cz³owieka, to gdy nie ma co jeœæ. Druga okropnoœæ tamtych czasów to to, ¿e ginê-
li ludzie, a ich najbli¿si nie mieli pojêcia, co siê z nimi sta³o. Czy s¹ aresztowani? Czy jesz-
cze ¿yj¹? Nie wiedz¹ tego do dziœ. 

Do piêædziesi¹tego roku nic nie mieliœmy, nie wolno by³o nic sadziæ, uprawiaæ. Trzy-
maliœmy tylko dwie owce, które dawa³y we³nê. Dziêki temu mieliœmy skarpety, rêkawi-
ce, nawet i koszulki i resztê ubrañ. Jak ktoœ mia³ dwie owce, to nie móg³ trzymaæ œwini.
Taka sowiecka polityka. Dwie owce na rodzinê.

Szpital by³ w drugiej Kropce, obok naszej – step. 12. Chory musia³ najpierw udaæ siê
do milicjanta po pozwolenie na pójœcie do szpitala. Gdy je dosta³, musia³ tam iœæ sam na
w³asnych nogach, bo transportu ¿adnego nie by³o. Matki zanosi³y chore dzieci lub wio-
z³y wózkami. Oczywiœcie chodzi o wózek, taki na ¿elaznych ko³ach – do ci¹gniêcia – a nie
specjalnie dla dziecka. Takich dla dziecka nie by³o wcale. 

W szpitalu rosyjscy lekarze dawali oczywiœcie leki, ale by³a norma ich przydzia³u. Jed-
nego dnia chory dosta³ tabletkê, drugiego ju¿ nie. Zawsze mówili, ¿e ty nie bardzo cho-
ry i powinieneœ wyzdrowieæ sam. Mieliœmy swoje leki. Zbieraliœmy zio³a, piliœmy je, a na-
wet k¹paliœmy siê w naparach.

W naszej Kropce byli sami Polacy - dwadzieœcia, mo¿e nawet piêædziesi¹t - rodzin.
Oprócz Polaków mieszkali tam te¿ wywiezieni Niemcy. Ka¿da Kropka mia³a swoj¹ szko-
³ê. W szkole uczyliœmy siê po rosyjsku, a dzieci miêdzy sob¹ mówi³y po polsku i po nie-
miecku. Z pocz¹tku by³o tylko szeœæ klas i aby ukoñczyæ szko³ê doje¿d¿aliœmy do nastêp-
nej Kropki. Potem dosz³y dwie ostatnie klasy, tak¿e mo¿na by³o ca³¹ szko³ê ukoñczyæ
w naszej Kropce 6. Kropki swoj¹ numeracjê straci³y po wojnie w 1945 lub 46 roku. Od
tego czasu nasza otrzyma³a nazwê £ozowoje. 

Walentyna Œniegurska – córka Zygmunta, ur. 1969 r., Kazachstan, £ozowoje 
(Step. 6)
Mojemu dziadkowi Janowi – w papierach wpisywano zamiast Jan, Iwan – propono-

wano zmianê obywatelstwa. Zachêcano go, ¿e bêdzie mia³ ³atwiej, ale dziadek siê nie
zgodzi³ siê. Mówi³, ¿e urodzi³ siê Polakiem i zostanie Polakiem. Niektórzy nie wytrzymy-
wali nacisku i godzili siê. Ja dziœ mojemu dziadkowi zawdziêczam to, ¿e mog³am wróciæ
do kraju. W³adze utrzymywa³y, ¿e w Kazachstanie Polaków nie ma. Nawet gdy spraw-
dza siê archiwa to widaæ, ¿e procentowo wymienione s¹ takie nacje jak Niemcy, Ukraiñ-
cy, Bia³orusini, Czeczeñcy, a o Polakach ani s³owa. Jakbyœmy nie istnieli. Wywiezionych
Polaków by³o najwiêcej, a mimo to nie byliœmy uwzglêdnieni na urzêdowych listach. Nie
ma nas w archiwach. Figurujemy jako „inne nacje”.
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Pamiêtam jak budowano bloki w Kostanay. Tam te¿ mieszkaliœmy. Przy wykopie fun-
damentów znaleziono ogromn¹ iloœæ koœci. Ludzie mówili, ¿e to by³y szcz¹tki naszych –
Polaków. Przyjecha³ sprzêt budowlany, koœci zosta³y zagarniête, gdzieœ poprzesuwane.
W³aœciwie nie wiem, co siê z tymi koœæmi sta³o, ale ¿adnej nawet próby identyfikacji nie
podjêto. Bloki stoj¹ do dziœ. 

Nigdy nie dojdziemy do tego, ilu naszych rodaków straci³o ¿ycie w Kazachstanie.
Z ró¿nych powodów – terroru, choroby, g³odu i wycieñczenia. To wszystko spada na
barki rodzin, które niewiele mog¹. Nie mog¹ nawet udowodniæ tego, co wiedz¹, bo nie
maj¹ dokumentów. Polscy ksiê¿a próbowali spisywaæ, szukaæ Polaków, ustalaæ ich losy,
ale to kropla w oceanie.

Zygmunt
Praktyki religijne by³y zakazane. Czasem znalaz³ siê ksi¹dz, który trafi³ do Kazachsta-

nu tak jak my, by³ wywieziony. W³adza nie zostawia³a duchownych wœród zes³añców na
d³ugo, zaraz gdzieœ ich wywo¿ono dalej. Ludzie sami chrzcili swoje dzieci. Najczêœciej
starsze osoby skupia³y wokó³ siebie innych i cichutko – bo nie wolno by³o siê gromadziæ
– prowadzi³y wspólne modlitwy. Ludzie zbierali siê tak¿e na Wszystkich Œwiêtych
i wspólnie œpiewali. To by³o bardzo wzruszaj¹ce. W £ozowojach by³a starsza pani, któ-
r¹ wszyscy nazywaliœmy babci¹. Te¿ zes³ana, ale sama, bez rodziny. Mia³a wodê œwiêco-
n¹ i gdzie siê dziecko urodzi³o tam ona przychodzi³a. Pogrzeby te¿ odprawia³a babcia,
modli³a siê za zmar³ego. Ja pamiêtam babciê Stasiê i babciê El¿bietê. 
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Walentyna
Pamiêtam, ¿e by³o nas ju¿ piêcioro rodzeñstwa. PrzywieŸli z wiêzienia jakiegoœ ksiê-

dza. W dwa dni wszystkich ochrzci³, wybierzmowa³ i udzieli³ œlubu komu trzeba. Po
dwóch dniach znów go zabrali, ¿eby nikt nie wiedzia³, gdzie jest. Nazywa³ siê chyba Zbi-
gniew Zaricki, ale nie pamiêtam. Mo¿e tak tylko mi siê wydaje. Staruszek podobno do
koñca ¿ycia siedzia³ w wiêzieniu.

(Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II beatyfikowa³ na Ukrainie dwóch mêczenników obrz¹dku
grekokatolickiego z Kazachstanu: bp. Nikitê Budka i ks. Aleksieja Zarickiego – przypis
autorki)

Zygmunt
Pamiêtam dobrze ksiêdza Drzapieckiego, z Kropki 29, ale nie wiem, czy prawid³owo

zapamiêta³em. Tak s³yszê to nazwisko, gdy go wspominam, chyba mia³ na imiê Broni-
s³aw. Przebywa³ od nas jakieœ 28 km. Ju¿ by³o trochê l¿ej ¿yæ, kupi³em nawet rower. Sta-
re rowery mia³o ju¿ wtedy kilku z nas. Nie by³o autobusów ani innego transportu, wiêc
tymi rowerami jeŸdziliœmy do spowiedzi. Jak tylko Rosjanie siê zorientowali, to taki jeden
przyszed³ podczas mszy œw. Okno by³o otwarte, bo by³o lato. Strzeli³ do ksiêdza w cza-
sie nabo¿eñstwa. Ksiêdza rani³, a sam uciek³. Oczywiœcie nigdy nie znaleziono sprawcy.
Ksiêdza wziêli do szpitala, tam go podleczyli i dosta³ dziesiêæ lat wiêzienia. Dzia³o siê to
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Zygmunt z Mari¹ wkrótce po œlubie – 1963 r.
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1957 r. Wypuœcili ksiêdza po oœmiu latach, ale ju¿ nie do nas. Podobno do Karagandy,
a stamt¹d na Ukrainê. Do dziœ prze¿ywam to wydarzenie.

Ten napad sta³ siê powodem, by rozebraæ kapliczkê. Kapliczkê w Kropce 29 wybudo-
wali sami ludzie, z w³asnorêcznie robionych cegie³ z gliny. S³u¿y³a dwom powiatom, czy-
li kropkom. Podczas nabo¿eñstw w kapliczce ludzi by³o jak œledzi w beczce. Takie by³y
potrzeby, ¿e jeszcze i na dworze stali. W³adzê to bardzo denerwowa³o.

¯onê, Mariê, pozna³em ju¿ w czasach Chruszczowa. By³a akcja orania kazachskich
stepów. ¯ona przyjecha³a z du¿¹ grup¹ m³odych ludzi. Wszyscy mieli oraæ step, mimo
¿e tam nigdy wczeœniej nic nie siano, ani nie uprawiano. By³y to miejsca wypasu byd³a. No
i postanowiono zmieniæ ten stan rzeczy, ¿eby ludzie mieli wiêcej chleba. Wielk¹ szkodê
zrobili stepowi i ca³ej przyrodzie. Gdy zaorano step, zaczê³y siê burze piaskowe, wysy-
cha³y jeziorka, rzeki, ca³a woda. Taka sowiecka polityka.

Walentyna 
Mama Polka pochodzi³a z obecnych terenów Ukrainy. To by³a doœæ zamo¿na rodzi-

na, a ¿eby mogli pozostaæ w swoich stronach, oddali w³adzom ca³y maj¹tek, jaki posiada-
li. Dom, ziemiê inwentarz, a sami przenieœli siê do lepianki, na terenie swojego dawnego
gospodarstwa. Tyle, ¿e ich nie wywieŸli. 

Zygmunt
Gdy przyjecha³a do £ozowojów, mia³a 18 lat. Zakochaliœmy siê. Œlub by³ w Karagan-

dzie, bo u nas nie by³o koœcio³a ani ksiêdza. W Kropce 29 postrzelili przecie¿ ks. Drza-
pieckiego. Akurat w Karagandzie zwolniony zosta³ z wiêzienia inny ksi¹dz. Pamiêtam jak
wygl¹da³, ale nie pamiêtam, jak siê nazywa³. By³ grekokatolikiem. Do Karagandy by³o od
nas 400 km. Po œmierci Stalina w 1953 roku mo¿na ju¿ by³o jeŸdziæ poci¹gami, bez spe-
cjalnego pozwolenia, ale tylko po terenie Kazachstanu. Œlub wziêliœmy w 1962 roku
w Karagandzie, a wesele odby³o siê w Kropce 6, czyli £ozowojach. 

Zamieszkaliœmy z rodzicami. Siostra szybciej wysz³a za m¹¿ i przenios³a siê do innej
Kropki, za mê¿em. To ju¿ by³y lepsze czasy. Wiêcej jedzenia, nawet miêso i kapusta. Bra-
kowa³o nam jarzyn: ogórków które mo¿na by zakisiæ i przechowaæ, pomidory to by³ ra-
rytas. Nie ten klimat na jarzyny. Cebula i czosnek ros³y dziko. W stepie bardzo trudno
jest znaleŸæ cebulê, a jeszcze trudniej czosnek. Dlatego czekaliœmy a¿ zakwitnie. Wtedy
zaraz wykopywaliœmy. To by³o te¿ lekarstwo. 

Walentyna
Urodzi³am siê w 1969 roku. W papierach mam wpisane £ozowoje, czyli dawna Krop-

ka 6. Do szko³y posz³am w 1978 roku. Ja i moje rodzeñstwo na w³asnej skórze odczu-
waliœmy ten terror i niechêæ do Polaków. Jak przysz³am do szko³y, to zaraz nas przepy-
tywano, czy siê w domu modlimy, czy œwiêta wyprawiamy. Z domu mieliœmy przykaz,
¿e nic nie wolno mówiæ. K³amaliœmy! Nie wolno by³o mówiæ prawdy. 
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Maria i Zygmunt z trójk¹ dzieci (w œrodku Walentyna) podczas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w Boskolu
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Na boskolskim stepie

Zygmunt i jego ulubiony koñ - Boskol



Zwi¹zek Radziecki myœla³ za nas wszystkich. Planowa³ nasze ¿ycie. Ustalone by³o
wszystko, kiedy siaæ, gdzie oraæ, kiedy wstaæ, w co wierzyæ, gdzie do lekarza…

¯yliœmy jak roboty, którym zaprogramowano w ogromnej czêœci czas. Ludzie zostali
okaleczeni pod wieloma wzglêdami, choæby decyzyjnoœci czy marzeñ o swojej przysz³o-
œci. WyobraŸnia nie by³a potrzebna. W sklepach kupowa³o siê ubrania w dwóch kolo-
rach – br¹z i niebieski. Nikt siê nie wyró¿nia³.

W naszej Kropce ludzie tak ciê¿ko musieli pracowaæ, ¿e nie do¿ywali do szeœædziesi¹t-
ki. I oto chodzi³o. Cz³owiek zapracowany, na tym poziomie, o którym ja mówiê, nie ma
si³ o niczym myœleæ. ¯eby dostaæ siê na studia z Kropki 6 w obwodzie akmoliñskim, trze-
ba by³o mieæ znajomoœci. W przeciwnym razie, gdy w papierach zobaczyli sk¹d jesteœ, to
z powrotem do pracy, a nie na uniwersytet. Nikogo nie obchodzi³o, czy jesteœ zdolny,
czy masz marzenia, czy chcesz ¿yæ inaczej, zobaczyæ œwiat. 

Polacy ciê¿ko, fizycznie pracowali w ko³chozach. Na przyk³ad trzy razy dziennie nale-
¿a³o wydoiæ, oczywiœcie rêcznie, 25 krów. Dnia nie starcza³o. Nasza mama przychodzi-
³a na kilka minut w ci¹gu dnia coœ nam upiec do zjedzenia i zasypia³a przy piecu. Nigdy
nie widzieliœmy rodziców, bo ci¹gle pracowali. Od œwitu do póŸnej nocy. Gdy w 1971 ro-
ku urodzi³o siê pi¹te dziecko, rodzice wystarali siê i dostali przydzia³ na dom. Trzy poko-
je, kuchnia, d³ugi korytarz. Ca³oœæ w parterze. Zim¹ wszyscy mieszkaliœmy w jednym po-
koju, ¿eby nie zamarzn¹æ. W Kazachstanie jest ostry klimat i bardzo srogie zimy.

Tata postanowi³, ¿e musimy wyjechaæ z Kropki, bo inaczej nie mia³ybyœmy ¿adnych
szans, ¿eby siê kszta³ciæ. Jest nas piêæ dziewcz¹t, by³ jeszcze brat, ale zachorowa³ i umar³.
Gdyby nie ta decyzja, dalej mieszkalibyœmy i ciê¿ko pracowali w £ozowojach. Pojechali-
œmy do Torgayu. To jest pustynia w g³êbi Kazachstanu. Tam skoñczy³yœmy szko³ê i stam-
t¹d pojecha³yœmy na studia, 80 km od domu, do Arka³yk. Ja skoñczy³am kierunek arty-
styczny na Uniwersytecie Pedagogicznym. Moje siostry maj¹ inne zawody, ale wszystkie
uda³o siê rodzicom wykszta³ciæ. Swoje studia wspominam z du¿ym wzruszeniem. 

W 1992 roku, w Kazachstanie nasta³a niepodleg³oœæ. Do tej pory praca by³a dla
wszystkich. W momencie przemian ustrojowych pracy zabrak³o. Rdzenni Kazachowie
chcieli mieæ swój kraj dla siebie. To czu³o siê wszêdzie. Traktowano nas jak niechcian¹
mniejszoœæ narodow¹. Znowu strach. Byliœmy obcy w swoim kraju. Wysz³o na to, ¿e je-
steœmy intruzami, nie na swojej ziemi. A przecie¿ urodzi³am siê w Kazachstanie, ojciec
te¿. Zaczê³y przychodziæ do g³owy pytania: Kim jestem? Do kogo nale¿ê? Gdzie jest mój
kraj? 

Pamiêta³am jak dziadek Jan, przed swoj¹ œmierci¹ ¿a³owa³, ¿e nie zdo³a³ wróciæ do
Polski i mówi³ z nadziej¹ w g³osie „wy musicie wróciæ!”. 

Zygmunt
Po œmierci Stalina by³y niby mo¿liwoœci wyjazdu z Kazachstanu do Rosji, ale baliœmy siê

tego. Pamiêtam, ¿e jak jakaœ rodzina wystara³a siê o pozwolenie na wyjazd i ruszy³a
w drogê, to ich ruscy milicjanci zabijali w tej drodze. Zepchnêli do rowu, zabili
wszystkich i ograbili. Nawet jak jakoœ dali sobie radê i uciekli, to przed granic¹ i tak
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Po odprawionej w mieszkaniu mszy œw. – Boskol; 2005 r.



ich dopadli  inni  milicjanci. Teoretycznie mo¿na by³o wyjechaæ, ale praktycznie, to
nie by³o mowy. ¯ycie traci³a ca³a rodzina. Strach!

Walentyna
Nie by³o pracy, zamiast pensji otrzymywaliœmy ekwiwalent. My dostaliœmy trak-

tory i kawa³ ziemi. Na tej ziemi ciê¿ko pracowaliœmy. Powychodzi³yœmy za m¹¿,
mia³yœmy ju¿ dzieci, a tam gdzie tê ziemiê otrzymaliœmy nie by³o szko³y. Do tego
g³ód by³ straszny. Ludzie jedli niemielone zbo¿e, po prostu ziarno.

Postanowiliœmy sprzedaæ wszystko i przenieœæ siê w inne miejsce. Okaza³o siê, ¿e
sprzedaæ mo¿emy tylko traktory i inne ruchomoœci, ale ziemi nie. Ziemia nale¿a³a
do Kazachstanu. W efekcie ziemiê nam odebrano, resztê sprzedaliœmy i przeprowa-
dziliœmy siê do innego obwodu, gdzie by³a szko³a. Praca jednak by³a tylko dla Kaza-
chów. Nie mogliœmy te¿ kupiæ chleba, bo nie byliœmy zapisani do sowchozu. Jeœli
pracujesz, jesteœ zapisany do sowchozu, mo¿esz kupiæ chleb. Pracy nikt nam nie da³,
bo byliœmy przybyszami i do tego Polakami. Zaklêty kr¹g. A jak dzieci s¹ g³odne, to
serce pêka. 

Ci¹gle w ka¿dym pokoleniu, ponosiliœmy ogromne straty. Dziadkowie – zsy³ka,
rodzice - trwanie i ciê¿ka praca, ¿eby wy¿ywiæ rodzinê, my i nasze dzieci – ¿adnej
przysz³oœci. Bieda i g³ód jak w Kropce. Chcia³am ¿yæ tam, gdzie bêdê mog³a byæ tym,
kim jestem. Dla mnie to znaczy³o i znaczy – byæ Polk¹ w Polsce.
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W 2003 roku zdaliœmy egzaminy z jêzyka polskiego. Mnie tak dziwi to, ¿e musie-
liœmy je zdawaæ. Ja myœlê, ¿e tu w kraju powinniœmy mieæ pomoc w nauce jêzyka.
Moi dziadkowie zostali wywiezieni, moi rodzice, my i nasze dzieci nie byliœmy nigdy
w Polsce. Utrzymaliœmy tradycje, wiarê, jêzyk. Byliœmy przez te lata Polakami i za to
nas przeœladowano. Teraz musimy zdaæ jeszcze egzamin przed swoimi. Jaki egzamin
sprawdzi Polaka, czy jest Polakiem. My przecie¿ mamy wszystkie potwierdzaj¹ce to
papiery. Nie pojechaliœmy do Kazachstanu z w³asnej woli, zmuszono nas. My pieszo
wrócilibyœmy, gdyby to by³o mo¿liwe. Nawet pochodz¹ce z ma³¿eñstw z Rosjana-
mi, nasze dzieci w papierach s¹ Polakami. Przekazujemy wiarê katolick¹, tak¿e gdy
m¹¿ wyznaje inn¹. Nasze dzieci s¹ Polakami, katolikami!

Moim marzeniem jest, by ca³a moja rodzina wróci³a. Bojê siê, ¿e moim bliskim
tam w Kazachstanie jeszcze siê za nas dostanie. W kazachskich urzêdach, gdy za³a-
twialiœmy kolejne etapy powrotu do Polski, urzêdniczka powiedzia³a do mnie: „Jeste-
œcie zdrajcami!. Tu wszystko dostaliœcie!” Ja powiedzia³am tylko, ¿e nigdy nie spytaliœcie
siê, czy moi dziadkowie tu chcieli byæ.

W 2003 zdaliœmy egzaminy, a w 2006 otrzymaliœmy decyzjê, ¿e jesteœmy Polakami.
Dwa lata póŸniej, ¿e jesteœmy repatriantami. 
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Zygmunt i Walentyna w opalenickim mieszkaniu



Opowieœæ II

Antonina Pieluch – Kazachstan, Step. 6, Wiszniowka, obwód Kokczetaw
Moja babcia Janina zd¹¿y³a skoñczyæ szeœæ klas polskiej szko³y w ¯ytomierzu, a wiêc

umia³a czytaæ i pisaæ po polsku. Zosta³a zes³ana jako dziecko z rodzicami i czwórk¹ ro-
dzeñstwa. To by³o w 1936 roku. Moi rodzice Aniela i Hipolit urodzili siê ju¿ w Kazach-
stanie, Step. 6. Wioska otrzyma³a póŸniej nazwê Wiszniowka. Babcia opowiada³a, ¿e
w 36 roku, w ¯ytomierzu, ruskie w³adze chodzi³y od domu do domu i kaza³y siê pako-
waæ. Rano informacja, a wieczorem lub nastêpnego dnia wywózka. Wszyscy jechali do
Kropki bydlêcymi wagonami ponad miesi¹c. Jechali z dobytkiem, jaki zdo³ali zabraæ. Do
Wiszniowki przybyli na szczêœcie latem. Dziêki temu zdo³ali do jesieni zbudowaæ sobie
lepiankê. 

Wysadzono ich w szczerym stepie, nie by³o nic, tylko trawa. Pomogli tamtejsi miesz-
kañcy, Kazachowie. Pokazali jak budowaæ i jak siê przygotowaæ do zimy. Klimat w Ka-
zachstanie jest srogi, a zimy straszne. W rodzinie mojego ojca, pierwszej zimy zmar³a
trójka jego rodzeñstwa.

Trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobraziæ, ¿e ktoœ przychodzi i zajmuje nasz
dom. Pozwala wzi¹æ tyle rzeczy, ile siê uniesie. Tylko dlatego, ¿e nie ma byæ Polaków na
terenie gdzie dot¹d mieszkali. A tak by³o. Wystarczy pomyœleæ, kto przetrwa³ tak¹ wy-
wózkê? Wymarli lub nie prze¿yli transportu starsi, chorzy i du¿a czêœæ dzieci. Zostali naj-
silniejsi.

Urodzi³am siê w Wiszniowce, jako wnuczka i córka Polaków zes³anych do Kazachsta-
nu. Urodzi³am siê w rodzinie, która dziêki Bogu, poradzi³a sobie. Przetrwali najgorsze
i zdo³ali tak zorganizowaæ ¿ycie, ¿e mog³am w miarê normalnie dorastaæ. W miarê nor-
malnie, to znaczy, ¿e nie w swoim kraju i do tego wbrew naszej woli. W domu mama
prowadzi³a zawsze kuchniê polsk¹. Czasem brakowa³o sk³adników, ale to by³y nasze po-
trawy. Jedliœmy te¿ przysmaki kuchni wschodniej. 

W Kazachstanie zda³am maturê i skoñczy³am studia w Kokczetaw. Moi rodzice zdo-
³ali wybudowaæ dom. Nie by³o prywatnych dzia³ek. Ziemia nale¿a³a do ko³chozu, ale
mo¿na by³o siê wystaraæ o miejsce pod budowê domu, za³o¿enie ogrodu i gospodar-
stwa. Gdy rodzice postawili dom, zagospodarowali ogród, ca³oœæ przesz³a na ich w³a-
snoœæ i mo¿na to by³o sprzedaæ. W rodzinie trudno by³o ca³y czas mówiæ po polsku.
W naszej Kropce mieszka³y rodziny ró¿nej narodowoœci – Niemcy Bia³orusini, ̄ ydzi i in-
ni. Trzeba by³o znaleŸæ jakiœ wspólny jêzyk. I to ju¿ by³ jêzyk rosyjski. W mojej rodzinie
du¿o mówi³o siê po ukraiñsku, bo dziadkowie znali ten jêzyk. Mo¿na powiedzieæ, ¿e je-
stem trójjêzyczna. Mówiê po polsku, ukraiñsku i rosyjsku.

Marzenia o powrocie do kraju ojczystego by³y absurdem. Nie wolno by³o nawet
o tym wspominaæ. Zreszt¹, aby wyjechaæ poza granicê wioski, trzeba by³o mieæ zezwo-
lenie komendanta. Do lat piêædziesi¹tych wszyscy musieli raz w tygodniu chodziæ na mi-
licjê i podpisywaæ listê obecnoœci. Udowadniaæ, ¿e s¹ na miejscu. Podpisywa³o siê w obec-
noœci komendanta, szefa ko³chozu i jakiegoœ urzêdnika.

34 Aleksandra Tabaczyñska
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Kazachstañskie ¿niwa – step. 2; 1957 r.

Przy pierwszym ko³chozowym samochodzie; wœród mê¿czyzn Józef Pieluch – step. 2, lata 60. 
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Zawsze mieliœmy kontakt z Polsk¹. Stryj babci Janiny zdo³a³ uciec przed wywózk¹
i przedostaæ siê do Polski. Dziêki temu, ¿e babcia umia³a pisaæ po polsku, ca³e lata kore-
spondowali. Gdy w latach siedemdziesi¹tych umo¿liwiono wyjazdy turystyczne do Pol-
ski, to babcia natychmiast skorzysta³a z tej mo¿liwoœci. Spotkali siê w Zielonej Górze.
W latach dziewiêædziesi¹tych, a nawet póŸnych osiemdziesi¹tych, do Kazachstanu zaczê-
li przyje¿d¿aæ nauczyciele. Najpierw pojedynczy do du¿ych miast, potem nawet do wio-
sek, gdzie ¿yli Polacy. Wprowadzono w szko³ach jêzyk polski dla chêtnych dzieci. Ja nie
mia³am jeszcze tej mo¿liwoœci. Uczy³am siê czytaæ z ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa babci Ja-
niny.

Wiara w ¿yciu zes³añca jest ostoj¹ jego to¿samoœci. Gdy przyjecha³am pierwszy raz do
Polski, to nie mog³am siê nadziwiæ, ¿e w niedzielê ludzie na przyk³ad kosz¹ trawniki, czy
wykonuj¹ inne prace. Dla nas niedziela by³a i jest œwiêta, i trzeba j¹ œwiêtowaæ. Nasz¹ od-
rêbnoœæ narodow¹ zachowaliœmy w³aœnie wymagaj¹c od siebie tego, czego inni nie wy-
magali. Obchodziliœmy polskie œwiêta, wbrew wszystkiemu mówiliœmy po polsku. Dziad-
kowie opowiadali o ojczyŸnie. Gdyby nie to, czy ja by³abym jeszcze narodowoœci pol-
skiej? Czy ja zawsze czu³abym siê Polk¹? A co z moim synem? Ma na imiê W³adys³aw.
Czy wybralibyœmy z mê¿em dla dziecka polskie imiê?

¯ebym mog³a wróciæ tu, do Ojczyzny, musia³am udowodniæ, ¿e jestem polskiego po-
chodzenia, w trzech pokoleniach od strony ojca i matki. To jest bardzo trudne i ¿mudne

Antonina z W³adkiem i bratem Paw³em oraz jego rodzin¹ przy grobach rodziców 
Anieli i Hipolita Granowskich – 2003 r.; tu¿ przed wyjazdem do Polski



do przeprowadzenia. Jeszcze moi rodzice w latach osiemdziesi¹tych pisali do ¯ytomie-
rza proœbê o akt œlubu dziadków lub akty urodzenia.

Rodzice a¿ tak nie myœleli o powrocie, pokochali step. Tam siê urodzili, pokochali, wy-
chowali dzieci. My z mê¿em, gdy w 1999 roku urodzi³ siê W³adek, zaczêliœmy na powa¿-
nie myœleæ o powrocie do Polski. Kazachstan to kraj muzu³mañski. Kazachowie zaczêli
wprowadzaæ swoj¹ wiarê, jêzyk. Pojawi³ siê nacjonalizm, który siê nasila³. Czuliœmy siê
obywatelami drugiej kategorii. Zmarli moi rodzice, teœciowie te¿ ju¿ nie ¿yli. Mój brat
o¿eni³ siê z Niemk¹ i wyjecha³ do Niemiec, drugi przeniós³ siê do Rosji. Zostaliœmy sami.
Ja by³am ju¿ wczeœniej w Polsce, zaproszenie przywioz³a mi nauczycielka. Pojecha³am do
Poznania, do obcych dla mnie ludzi. Spêdzi³am u nich tydzieñ, bardzo mi siê podoba³o.
Potem pojecha³ Józef, mój m¹¿, do Opalenicy. Mieliœmy cich¹ nadziejê, ¿e mo¿e zaprosi
nas jakaœ gmina. Sprzedaliœmy wszystko, co mieliœmy. Na szczêœcie okaza³o siê, ¿e wy-
starczy na zakup mieszkania w³asnoœciowego. Wtedy dostaliœmy od w³adz gminy zapro-
szenie. W³adze gminy pomog³y nam te¿ podj¹æ pracê, a W³adek dosta³ miejsce w przed-
szkolu. Dziœ mija dziesiêæ lat od kiedy mieszkamy w Polsce. W³adek chodzi do szko³y.
Skoñczy³ w³aœnie pierwsz¹ klasê gimnazjum. 

Z wykszta³cenia jestem felczerem, mam obecnie bardzo rzadko spotykany w Polsce
zawód. Mimo to pracujê w³aœnie jako felczer. W Kazachstanie brakowa³o lekarzy i fel-
czerzy pracowali na wioskach, jako podstawowa opieka medyczna. Ja wiele lat prakty-

TU I TERAZ 

37Czy to mo¿liwe, ¿e nas nie chc¹?

Powitalne spotkanie po przyjeŸdzie do Polski – Antonina i Józef Pieluchowie z W³adkiem, burmistrz
Henryk Helwing i ówczesny zastêpca burmistrza Józef Ast; 13 paŸdziernika 2003 r.
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Podczas jedynej jak dot¹d wizyty w Kazachstanie; na kokczetawskim stepie 

Na stepach pó³nocnego Kazachstanu rosn¹ takie oto pieczarki - 2005 r. 



kowa³am w szpitalu w Tajynsza. Felczer ma o wiele wiêksze uprawnienia ni¿ pielêgniar-
ka. Felczer stawia diagnozê, wypisuje recepty, mo¿e na przyk³ad zszyæ ranê itp.

W Nowym Tomyœlu zosta³am przyjêta do pracy w szpitalu na stanowisko felczera.
Odby³am roczny sta¿. Pracowa³am w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR). Gdy we-
sz³a ustawa o ratownictwie medycznym, mój zawód nie dawa³ mi takich uprawnieñ jak
wczeœniej. Przeniesiono mnie do pogotowia ratunkowego. Musia³am skoñczyæ studia
z zakresu ratownictwa medycznego. Trzy lata studiów licencjackich zaliczy³am w ze-
sz³ym roku. 

Wiele osób okaza³o mi sympatiê i ¿yczliwoœæ. Dziêki swojej profesji mam te¿ ju¿ swo-
ich znajomych w Nowym Tomyœlu i okolicach. Decyzji o powrocie do kraju, który zna-
liœmy tylko z opowiadañ dziadków, nie ¿a³ujemy. Jednak têskniê. Najgorsza têsknota
przychodzi na Wszystkich Œwiêtych, ¿e nie mo¿na pojechaæ na groby bliskich. Dziad-
ków, którzy ju¿ nie doczekali i rodziców, którzy ju¿ nie zd¹¿yli. 

Mam swoje rozczarowania. Musia³am bardzo d³ugo czekaæ na prawo wykonywania
mojego zawodu. Brakowa³o mi informacji, gdzie mam iœæ i co zrobiæ. Dzia³a³am po omac-
ku. W koñcu pojecha³am do Ministerstwa Zdrowia do Warszawy. Dziewiêæ miesiêcy
trwa³o zanim zrozumia³am, ¿e tam mogê to za³atwiæ. Po tym, jak z³o¿y³am w minister-
stwie wniosek, to ju¿ posz³o. Kocham mój zawód i zawsze chcia³am pracowaæ zgodnie
z kwalifikacjami. Dlaczego nie?! D¹¿y³am do tego. Pracuje mi siê bardzo dobrze. Mam
ogromn¹ satysfakcjê, zw³aszcza, ¿e zrobi³am tu licencjat. Znam teren ca³ego powiatu,
czêsto lepiej ni¿ urodzeni tu nowotomyœlanie.

Brat z rodzin¹ jest w Rosji. Oni tam maj¹ l¿ej. Pewnie, ¿e maj¹ swoje k³opoty, ale oni
siê w tym wychowali, to nie jest dla nich obce. Procedury powrotu do Rosji czy Niemiec
s¹ du¿o prostsze ni¿ nasze. Jeden brat wybra³ Rosjê, drugi brat Niemcy. Ja Polskê.
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Ratownik medyczny Antonina Pieluch – zdjêcie
z licencjackiego dyplomu



Czujemy siê ju¿ u siebie. Jestem w swoim kraju. Gdy pierwszy raz tu przyjecha³am,
podziwia³am polsk¹ przyrodê. Na stepie nie ma lip, topoli, dêbów. Nie ma lasów, nawet
zwyk³ych iglaków, które tu s¹ w ka¿dym ogródku. 

Co ja mogê zrobiæ dla mojej Ojczyzny?

Zygmunt
Nie jestem ju¿ m³ody, a wiêc r¹k do pracy nie mogê ofiarowaæ, ale mam swoj¹ histo-

riê. Opowieœæ o Polakach wywiezionych do Kazachstanu, o ich heroicznej walce o zacho-
wanie swojej odrêbnoœci narodowej: wiary, jêzyka i tradycji. O bohaterach i mêczenni-
kach. Dla mnie Polska by³a zawsze utracon¹ ziemi¹ obiecan¹. Mogê ofiarowaæ temu kra-
jowi moje dzieci, piêæ wykszta³conych córek, mogê ofiarowaæ moje wnuki. Niektóre stu-
diuj¹ tu, a niektóre s¹ jeszcze ma³e. Podobno rodzi siê coraz mniej Polaków. Chcia³bym
przekonaæ w³adze w Polsce, ¿eby nie patrzyli na nas jak na wydatek, ale jak na inwesty-
cjê.

Walentyna 
Wysz³am za m¹¿ za Kazacha, ale nie uda³o siê to mieszane ma³¿eñstwo. Inna narodo-

woœæ, inna tradycja, inne œwiêta, inna wiara. Syn przyj¹³ moje nazwisko. W Kazachstanie
jest tak, ¿e mo¿na iœæ z dzieckiem do urzêdu, z³o¿y ono oœwiadczenie, jakie nazwisko
przyjmuje i ju¿.

Bardzo pomóg³ mi burmistrz Roman Maternik, który skierowa³ wniosek do Wojewo-
dy Wielkopolskiego o dotacjê na przydzielenie lokalu mieszkalnego dla repatriantów.
Zosta³a wys³ana tak¿e ankieta do MSWiA „Baza Rodak” w Warszawie deklaruj¹ca wo-
lê przyjêcia nas przez gminê. Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu Wydzia³ Polityki Spo³ecz-
nej oraz MSWiA udzielili nam wszelkiej pomocy w rozwi¹zaniu trudnoœci zwi¹zanych ze
zgromadzeniem dokumentacji. 

Na tej podstawie 31 stycznia 2011 roku Rada Miejska w Opalenicy podjê³a uchwa³ê
w sprawie wniesienie udzia³u cz³onkowskiego do Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym
Tomyœlu. W sierpniu podjêto tak¿e uchwa³ê w sprawie zaproszenia do gminy mojej ro-
dziny, czyli repatriantów z terenu by³ego ZSRR. Muszê dodaæ, ¿e gminy niechêtnie de-
cyduj¹ siê na przyjêcie repatriantów, mimo ¿e mog¹ dokonaæ zakupu mieszkania ze
œrodków otrzymanych z funduszy „Bazy Rodak”. Zakupione przez gminê w stanie de-
weloperskim mieszkanie pomogli mi wyposa¿yæ opaleniczanie, a¿ dwanaœcie osób. Po-
móg³ te¿ Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Mieszkanie stanowi w³asnoœæ gminy i zgodnie
z prawem nie przekracza powierzchni 45 m kwadratowych.

Wróci³am tu, gdzie czujê siê potrzebna, gdzie mogê coœ zrobiæ dla innych. Prowadzê
zajêcia plastyczne na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Swój dyplom nostryfikowa³am
i uznano moje wykszta³cenie. W Kazachstanie pracowa³am w szko³ach i w domu kultu-
ry, a wiêc mam te¿ doœwiadczenie zawodowe. Prowadzê kó³ko plastyczne w liceum
ogólnokszta³c¹cym. Jestem wychowawc¹ w Domu Dziennego Pobytu. Jestem instrukto-
rem tañca, prowadzê zajêcia kabaretowe, plastyczne, w ogóle wszelkie twórcze dzia³a-
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nia. Chcia³am pokazaæ, ¿e potrafiê dobrze pracowaæ, ¿e jestem warta, ¿eby tu byæ i ¿yæ.
Chcê daæ mojej OjczyŸnie siebie, swoje doœwiadczenie, swoje umiejêtnoœci, swoje pomy-
s³y. Trudny kazachski okres zahartowa³ nas, my Polacy – potomkowie zes³añców jeste-
œmy ludŸmi silnymi, przedsiêbiorczymi, byle czego siê nie boimy. Warto sprowadziæ nas
do kraju.

Antonina
Poczucie przynale¿noœci do narodu, polskoœæ, jest czymœ wiêcej ni¿ tylko miejscem

urodzenia, czy rodowodem przodków. Mam potrzebny w Polsce zawód, znam trzy jê-
zyki i przywioz³am tu kapita³, który pozwoli³ mojej rodzinie na zamieszkanie w Nowym
Tomyœlu. Sami kupiliœmy mieszkanie w³asnoœciowe, na warunkach komercyjnych. Marzê
o chwili, kiedy moi rodacy w Kazachstanie, bêd¹ mogli powiedzieæ, ¿e nie tylko s¹ Pola-
kami w sercu, ale maj¹ te¿ polski paszport. Rodziny takie jak moja to si³a napêdowa pol-
skiej gospodarki, przecie¿ my tu pracujemy, p³acimy podatki, robimy zakupy, leczymy
siê, jesteœmy klientami banku …

Warto sprowadziæ tych, którzy chc¹ wróciæ. To s¹ najlepsi z najlepszych. Przetrwali,
maj¹ polsk¹ duszê, s¹ przedsiêbiorczy i zaradni. Za³atwianie formalnoœci wyjazdowych
wymaga od nas ogromnej determinacji oraz pieniêdzy. Nie wracaj¹ tu ubodzy, nieporad-
ni ludzie, wrêcz przeciwnie.

Czas na prawdê
Mamy wszelkie prawo spogl¹daæ na nasz¹ historiê i oceniaæ j¹ ze swojego punktu wi-

dzenia. Do dzisiaj potomkowie polskich zes³añców nosz¹ w swojej pamiêci bolesne rany
i wspomnienia wielkiej krzywdy. Krzywdy, której nie s¹ w stanie w ca³oœci udowodniæ.
Nie maj¹ papierów dokumentuj¹cych mêczeñstwo, tak wielu polskich rodzin i duchow-
nych. Mog¹ nam tylko o tym opowiedzieæ. A my tutaj, ponad siedemdziesi¹t lat od cza-
sów deportacji, powinniœmy tej opowieœci wys³uchaæ. 

Wa¿ne jest poznanie ca³ej prawdy historycznej o ludziach, okolicznoœciach wydarzeñ
z 1936 roku i miejscach wywózki naszych rodaków w stepy Kazachstanu. Tylko praw-
da pozwoli przezwyciê¿yæ ból serca tysi¹com potomków zes³añców. Nie mo¿na te¿ za-
pomnieæ o godnym upamiêtnieniu ofiar w miejscach ich œmierci i najwiêkszego cierpienia. 

Z naszymi rodakami ³¹czy nas wiele spraw, a na pewno: mi³oœæ do Polski, wiara w Bo-
ga, nieufnoœæ do Rosji i przekonanie, ¿e bez wzglêdu na okolicznoœci warto byæ porz¹d-
nym. Gen polskoœci, nie zna ¿adnych ograniczeñ czasu, miejsca, czy przestrzeni. Ten gen,
który pozwoli³ deportowanym Polakom i ich rodzinom, przetrwaæ i zachowaæ to¿sa-
moœæ narodow¹ – ci¹gle ¿yje. 

Fot. archiwum domowe Zygmunta i Walentyny Œniegurskich oraz Aleksandra Tabaczyñska;
archiwum rodzinne Antoniny i Józefa Pieluchów
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Dla Ma³ej Ojczyzny.
20 lat Stowarzyszenia Forum Obywatelskie 
Powiatu Nowotomyskiego

Nie zdarza siê czêsto wœród lokalnych spo³ecznoœci, by Stowarzyszenia dzia-
³a³y nieprzerwanie od kilkudziesiêciu lat. Nie chodzi o grupy skupiaj¹ce np.
sportowców czy muzyków, ale spo³ecznych dzia³aczy „z krwi i koœci”. Takich,
którym najbardziej zale¿y na poprawie ¿ycia wspó³mieszkañców, którym nie
jest obojêtne funkcjonowanie miejscowej administracji. Prawdziwych mi³oœni-
ków swojej Ma³ej Ojczyzny. 
Bez w¹tpienia mo¿na powiedzieæ, ¿e do takiej grupy zaliczyæ mo¿na dzia³aczy
Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego, które ob-
chodzi w tym roku jubileusz 20. lecia istnienia. Postaci¹ najbardziej zwi¹zan¹
ze Stowarzyszeniem, jego za³o¿ycielem, pierwszym prezesem, a obecnie Ho-
norowym Prezesem Stowarzyszenia jest dzia³acz spo³eczny, geograf i ekolog
Edmund ¯urek. 

Historia powstania Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego
i jego protoplasty Spo³ecznego Komitetu Obrony Powiatu Nowotomyskiego, a nastêp-
nie Komitetu na rzecz Powiatu Nowotomyskiego, siêga pocz¹tku lat 90. XX wieku.

W 1993 roku, zupe³nie spontanicznie, w momencie gdy w Polsce przygotowywano
siê do reformy administracji samorz¹dowej i przedstawiono mapê z propozycj¹ podzia-
³u kraju na województwa i powiaty, grupa ludzi – z Edmundem ̄ urkiem i Wiktorem Ma-
ciejewskim – na czele powo³a³a Spo³eczny Komitet Obrony Powiatu Nowotomyskiego.
W sk³ad zarz¹du weszli ponadto: Zbigniew Markowski, Henryk Helwing, Henryk Go³ek
i Kazimierz Sochacki. Chcieliœmy, aby powsta³ powiat nowotomyski w jego historycz-
nych granicach, z Opalenic¹ i Zb¹szyniem w³¹cznie. Budowa samorz¹du i wyznaczenie
jego granic by³y dla nas bez w¹tpienia zadaniem priorytetowym. Prowadzono negocja-
cje z przedstawicielami rz¹du i w³adz województwa, byœmy nie zostali w³¹czeni admini-
stracyjnie do innego powiatu.

Od 1998 roku skupiono siê natomiast na umacnianiu powiatu. Czyniono to poprzez
starania o brakuj¹ce instytucje w powiecie i usprawnienie ju¿ dzia³aj¹cych. Sztandaro-
wym zadaniem Stowarzyszenia by³a podjêta wtedy inicjatywa przywrócenia do Nowe-

42

TU I TERAZ 

Edmund ¯urek



go Tomyœla S¹du Rejonowego. We wspó³pracy z ówczesnym Zarz¹dem Powiatu, przez
kilka kolejnych lat kontynuowano starania o powrót Temidy do naszego powiatowego
miasta. Efektem tych dzia³añ by³o uroczyste otwarcie w 2003 r. S¹du Rejonowego
w Nowym Tomyœlu. W kolejnych latach wspierano nowotomyskie starostwo w stara-
niach o utworzenie przy S¹dzie Rejonowym brakuj¹cego S¹du Pracy. Niestety, w tej
kwestii od wielu lat nic siê nie zmieni³o.

Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego od pocz¹tku po-
wstania zapewnia³o równie¿ o swojej trosce o bezpieczeñstwo mieszkañców powiatu.
Ka¿dego roku czyniono starania maj¹ce na celu doposa¿enie i modernizacjê Szpitala Po-
wiatowego w Nowym Tomyœlu. 

Cz³onkowie Stowarzyszenia na zebraniach z trosk¹ pytali o mo¿liwoœæ polepszenia
bazy leczniczej szpitala, który boryka³ siê z du¿¹ ciasnot¹. Dlatego te¿ Zarz¹d Stowarzy-
szenia w bezpoœrednich rozmowach ze starost¹ i radni Stowarzyszenia na Komisji Zdro-
wia i na Sesjach Rady Powiatu, zabiegali o podjêcie decyzji o rozbudowie szpitala. W wy-
niku tych starañ w roku 2006 sporz¹dzony zosta³ plan rozbudowy, a pierwsze prace
ziemne rozpoczê³y siê w 2008 r. Zakoñczenie inwestycji nast¹pi³o w 2010 r. Na rozbu-
dowê szpitala  Starostwo Powiatowe wyasygnowa³o ze swojego bud¿etu ok. 20 mln z³ i
pozyska³o ponad na inne cele 13 mln z³ ze œrodków zewnêtrznych na szpital  i na inne

cele. W wyniku rozbudowy polepszy³y siê warunki leczenia na wielu dotychczasowych
oddzia³ach szpitala oraz powsta³y zupe³nie nowe, dotychczas nieistniej¹ce: neurologicz-
ny i udarowy. 

Jak podkreœlaj¹ cz³onkowie Stowarzyszenia (53 osoby; mieszkañcy wszystkich gmin
powiatu nowotomyskiego), z perspektywy 20. letniej dzia³alnoœci bardzo trudno jest wy-
mieniæ wszystkie tematy, którymi siê zajmowano. Praca odbywa³a siê na spotkaniach
otwartych, walnych, zebraniach cz³onkowskich i na zarz¹dzie stowarzyszenia. Przewa¿-
nie tematami zebrañ by³y problemy dotycz¹ce ca³ego powiatu, a mianowicie: moderni-
zacja i funkcjonowanie szpitala, funkcjonowanie instytucji administracji specjalnej, szkol-
nictwa ponadgimnazjalnego i wy¿szego w powiecie (Nauczycielskie Kolegium Jêzyków
Obcych w Starym Tomyœlu, Wy¿sza Szko³a Pedagogiki i Administracji Wydzia³ Zamiej-
scowy w Nowym Tomyœlu), stan bezrobocia w powiecie, stan dróg wojewódzkich i lo-
kalnych, bud¿et i wydatki inwestycyjne starostwa, problematyka ochrony œrodowiska
dotycz¹ca m. in. Zespó³u Przyrodniczo – Krajobrazowego Gliñskie Góry, planowanego
Zalewu Bobrówka na Czarnej Wodzie i wielu innych zagadnieñ. Na zebraniach cz³onko-
wie czêsto podnosili wa¿ne sprawy dotycz¹ce mieszkañców konkretnej gminy. Dlatego
te¿ organizowane by³y otwarte zebrania z burmistrzami i urzêdnikami w Nowym Tomy-
œlu, Opalenicy, Lwówku i Zb¹szyniu. 

W wielu zebraniach, w zale¿noœci od problematyki, uczestniczyli zaproszeni goœcie
z ró¿nych instytucji wojewódzkich z Poznania i powiatu nowotomyskiego oraz radni Sej-
miku Województwa Wielkopolskiego. O wielu inicjatywach Stowarzyszenia szeroko pi-
sa³a prasa lokalna i regionalna, m. in. o spotkaniach dotycz¹cych bezrobocia w powiecie,
budowy obwodnic miast powiatowych wraz ze œcie¿kami rowerowymi czy ogólnych
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problemach rozwoju spo³eczno – gospodarczego gmin wchodz¹cych w sk³ad powiatu. 
Forum z roku na rok coraz bardziej anga¿owa³o siê w ¿ycie lokalnej spo³ecznoœci, s³u-

chaj¹c jej problemów i dzia³aj¹c w trosce o dobro i przysz³oœæ mieszkañców. Wyzwa-
niem w dzia³alnoœci Stowarzyszenia by³ z pewnoœci¹ rok 1998, kiedy to odby³y siê pierw-
sze wybory samorz¹dowe do Rady Powiatu. Na przestrzeni minionych lat mo¿na stwier-
dziæ, ¿e Forum swym programem doskonale wpisa³o siê w problemy lokalnej spo³eczno-
œci, a realizuj¹c zadania je rozwi¹zuj¹ce, Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskie-
go zajmuje obecnie siln¹ pozycjê poœród innych, równie aktywnie dzia³aj¹cych spo³ecz-
nych ugrupowañ na terenie powiatu. 

Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e obecny Zarz¹d wraz z prezesem Stowarzyszenia Zbi-
gniewem Markowskim, wspierany przez pozosta³ych cz³onków i prezesa honorowego,
dba, aby problemy mieszkañców poszczególnych gmin powiatu nowotomyskiego nadal
by³y priorytetowymi w dzia³alnoœci Stowarzyszenia. Na bie¿¹co trwaj¹ zatem starania
o utrzymanie stabilnoœci administracyjnej i geograficznej powiatu nowotomyskiego wraz
z silnym funkcjonowaniem dzia³alnoœci istniej¹cych instytucji i firm (jak np. utrzymanie
w Nowym Tomyœlu Terenowego Biura Paszportowego), polepszanie infrastruktury Szpi-
tala Powiatowego, dba³oœæ o stan dróg oraz rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
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sekretarz, Andrzej Wilkoñski  - wiceprezes, Edmund ¯urek – prezes honorowy, Zbigniew
Markowski – prezes, Ma³gorzata Misztal, Janusz Dobry³ko – skarbnik   Foto Studio – Bogusz 



Justyna Mleczak

Kangury i kangurki
– czyli  nowotomyska sekcja pi³ki siatkowej 
MOS MUKS Kangur oczami Jaros³awa Mleczaka
i jego wspó³pracowników

Ca³a Polska zosta³a podbita przez Facebook’a... Ca³a? Nie! Jedna, jedyna
olêderska osada wci¹¿ stawia opór i nie pozwala swym mieszkañcom
zamkn¹æ siê w czterech œcianach domów, komplikuj¹c ¿ycie legionom
administratorów portalu. I to korzystaj¹c z ich w³asnej broni.
Apetyt roœnie w miarê jedzenia. Wyros³a z marzeñ kilku fantastów sekcja od
æwieræwiecza pnie siê w górê, niczym pielêgnowany na olêderskich plantacjach
chmiel. Bo Nowy Tomyœl nie tylko wiklin¹, lecz tak¿e pi³k¹ stoi. Siatkow¹,
oczywiœcie. 

Nowotomyska Liga Œwiatowa
Miniony sezon MUKS (M³odzie¿owy Uczniowski Klub Sportowy) Kangur przeszed³

jak burza. Sukcesy zespo³ów: kadetów – debiutuj¹cych w lidze juniorów oraz klubowych
emerytów okupuj¹cych szczyty tabeli III ligi mê¿czyzn, niemal¿e ka¿dego weekendu, od
jesieni do wiosny, zapewnia³y emocje nowotomyskim siatkofilom. Niew¹tpliwie jednak
w lokalnym sportowym œwiatku najbardziej namieszali najm³odsi reprezentanci. Po wy-
czerpuj¹cych bojach zapewnili sobie miejsce w ósemce najlepszych dru¿yn w kraju, po
drodze zwyciê¿aj¹c z tak utytu³owanymi zespo³ami jak: MKS MDK Warszawa (zespó³
prowadzony przez by³ego selekcjonera kadry narodowej juniorów), Gwardia Wroc³aw
czy Resovia Rzeszów. 

Nape³nione helem ryby lataj¹ce nad g³owami kibiców, radiowe modele helikopterów
reklamuj¹ce Szkolny Oœrodek Siatkarski czy wyœcigówki pomykaj¹ce miêdzy nogami za-
wodników podczas prezentacji… Dru¿yny wy³aniaj¹ce siê z tunelu w k³êbach dymu,
szczudlarze rzucaj¹cy koszulki najzagorzalej dopinguj¹cym… Atmosfera na hali Gimna-
zjum im. Feliksa Szo³droskiego zadziwia i budzi zachwyt przybywaj¹cych tu kibiców
i dzia³aczy.

Tu jest jak na Lidze Œwiatowej! – niejednokrotnie ¿artowali sêdziowie. – Nie spotka-
³em siê z tak¹ organizacj¹. Nagrody indywidualne dla zawodników, oprawa, atmosfera
panuj¹ca na tej hali... – tak z kolei komplementowali turniej siatkówki entuzjaœci z rze-
szowskiego klubu kibica. Po latach marginalnego traktowania pi³ka siatkowa prze¿ywa
w naszym wiklinowym mieœcie prawdziwy, zas³u¿ony renesans. 
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Fantazja klubowych szkoleniowców wydaje siê nie mieæ granic, a zaœwiadczy³ o tym
choæby niezwyk³y festiwal siatkówki, jaki odbywa³ siê w dniach 17-19 maja w Nowym
Tomyœlu i Zb¹szyniu, przy okazji organizacji turnieju maj¹cego na celu wy³onienie mistrza
kraju. By³o to prawdziwe ukoronowanie wysi³ków: wylanych przez zawodników na tre-
ningach litrów potu i nieprzespanych, bo spêdzonych nad stosami papierów, przez tre-
nerów nocy.

Gdy w styczniu bie¿¹cego roku Polski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej przyznawa³ oœrodkom
sportu organizacjê fina³owych rozgrywek, Jaros³aw Mleczak, g³ówny winowajca ca³ego
zamieszania, zagra³ vabank, aplikuj¹c o prawo przeprowadzenia Mistrzostw Polski M³o-
dzików. Droga Kangurów do fina³u mistrzostw Polski by³a jeszcze w budowie i zapewne
niewielu oœmiela³oby siê wówczas zaryzykowaæ postawienie na niepozorn¹ dru¿ynê ze
skromnego oœrodka po³o¿onego na trasie Berlin - Warszawa. A jednak sta³a siê rzecz
niesamowita: za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma dru¿ynami ze
wszystkich krañców Polski, Kangur wskoczy³ do fina³u, dowodz¹c swoich umiejêtnoœci –
najpierw na szczeblu wojewódzkim, a nastêpnie w æwieræ – oraz pó³fina³ach mistrzostw
kraju i przy okazji zyskuj¹c, nadane naszemu miastu w kuluarach, miano ma³ej stolicy siat-
kówki m³odzie¿owej.

Brel a brelok
Wiele mo¿na powiedzieæ o trenerze Mleczaku, lecz ostatnim, o co mo¿na by go po-

s¹dziæ, jest zimna kalkulacja. Razem z drugim szkoleniowcem zespo³u, Konradem Sta-
chowiakiem oraz kierownikiem dru¿yny, Jakubem Skrzypczakiem, realizuj¹ coraz bar-
dziej oderwane od rzeczywistoœci pomys³y, pragn¹c ka¿dym mo¿liwym sposobem za-
chêciæ m³odzie¿ do sportu w ogóle, ale i do zainteresowania swoim regionem, aktywn¹
turystyk¹. I choæ ³atanie dziur w bud¿ecie, sta³e poszukiwanie sponsorów i trudnoœci
w uzyskiwaniu dofinansowania spêdzaj¹ sen z powiek ambitnym dzia³aczom, zawodnicy
zaskakiwani s¹ przez opiekunów kolejnymi niespodziankami: od wyjazdów na mecze re-
prezentacji w kraju i za granicê, po wypady na basen w ramach odnowy biologicznej.
Nierzadko te¿ maj¹ okazjê braæ udzia³ w wydarzeniach, daleko wykraczaj¹cych poza tra-
dycyjne rozumienie treningu sportowego.

Od wielu lat zajmujê siê wychowaniem dzieci i m³odzie¿y, g³ównie poprzez sport. Moj¹ pa-
sj¹ jednak jest ukazywanie im szerszej perspektywy ¿ycia, st¹d wykorzystywanie wszelkich oka-
zji do udzia³u w wydarzeniach kulturalnych. Staram siê dawaæ m³odym ludziom szansê uczest-
niczenia w czymœ, po co sami nigdy by nie siêgnêli – to fragment informacji przekazanej
przez Jaros³awa Mleczaka artystce Katarzyny Groniec, której koncert szkoleniowiec
zorganizowa³ dla uczestników i goœci majowych Mistrzostw Polski. Nie jest to pierwsza
taka inicjatywa. Udowadniaj¹c, ¿e mo¿na z powodzeniem ³¹czyæ sport i wy¿sz¹ kulturê,
Jaros³aw Mleczak proponuje podopiecznym wyjazdy do teatrów, wyjœcia do muzeów,
na kabaretony i do kina. Nawet gala rozdania nagród za osi¹gniêcia sportowe MOSCAR
nie ogranicza³a siê nigdy do suchego odczytania wyników rywalizacji, umo¿liwia³a pre-
zentacjê tak¿e zespo³om tanecznym, aktorskim czy muzycznym z ca³ego regionu. 
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Kangur wyrós³ ze szkolnej sekcji i to w³aœnie m³odzie¿ szkolna zawsze by³a podstaw¹ zainteresowañ
szkoleniowców - sekcja siatkarska Szkolnego Klubu Sportowego w Szkole Podstawowej nr 1; 2005 r.

Przyszli Mistrzowie Wielkopolski M³odzików w sezonie 2004/2005 ze szkoleniowcem 
Konradem Stachowiakiem



Dziêki temu Jaros³aw Mleczak móg³ z czystym sumieniem napisa: Zapewniam, ¿e mo-
ja m³odzie¿ nie ma problemu z odró¿nieniem Brela od breloka i nigdy nie bêdzie go mia³a.

Gdy podczas jednego z niedawno rozgrywanych turniejów siatkówki pla¿owej w Zb¹-
szyniu, nagle – praktycznie znik¹d – pojawi³y siê dziesi¹tki kartonów pizzy dla wszystkich
rywalizuj¹cych dru¿yn, m³odzi zawodnicy nieœmia³o podchodzili do stolika. Reprezenta-
ci klubu MUKS Kangur zachêcali niepewnych do siêgniêcia po kawa³ek w³oskiego specja-
³u. – My po prostu mamy takiego trenera – stwierdzali, wzruszaj¹c ramionami.

„Pocz¹tki? Nie pamiêtam” 
Jednak nim na g³owy zawodników posypa³o siê konfetti, a ceremonia zakoñczenia

pierwszego turnieju o Mistrzostwo Polski na ziemi nowotomyskiej zapar³a dech w pier-
siach zgromadzonym na hali mi³oœnikom siatkówki, nale¿a³o zbudowaæ podstawy kon-
strukcji, z której dziœ nowotomyœlanie mog¹ byæ tak dumni.

Pamiêtam jak w latach siedemdziesi¹tych minionego wieku, jako kilkuletni ch³opak siada-
³em na stercie materaców w naro¿niku sal gimnastycznych Liceum Ogólnokszta³c¹cym i Szko-
³y Zawodowej (dzisiejszy Staszic), przygl¹daj¹c siê jak tato (Jerzy Mleczak – przypis red.)
trenuje starszych ch³opców. W przerwach ich treningów stara³em siê ich naœladowaæ. Nie by-
³o imprezy sportowej, w której bym nie uczestniczy³, choæby w roli biernego obserwatora –
wspomina Jaros³aw Mleczak.

Pierwsze sekcje pi³ki siatkowej w Nowym Tomyœlu funkcjonowa³y przy KS Polonia.
Kiedy w latach 80. sekcja, po wycofaniu siê z aktywnoœci trenerskiej ówczesnych anima-
torów tej dyscypliny, mia³a drugorzêdn¹ pozycjê, nauczyciel wychowania fizycznego Da-
riusz Pilz oraz uczeñ nowotomyskiego liceum Jaros³aw Mleczak podjêli próbê jej odro-
dzenia. Trzy lata rywalizowali w ramach ligi wojewódzkiej, szyj¹c sobie stroje, na których
malowali olejn¹ farb¹ numery i napisy. Z pocz¹tkiem nowego dziesiêciolecia KS Polonia
podjê³a decyzjê o likwidacji sekcji. Szczêœliwie jednak w tym samym czasie LZS Budowla-
ni powo³ali w³asn¹. Œrodków i zaanga¿owania wystarczy³o na dwa sezony, nim dru¿yna
zosta³a ponownie rozwi¹zana.

Co powie ¿ona?
Po g³êbszym zastanowieniu za symboliczn¹ datê powstania Kangura Jaros³aw Mleczak

uznaje dzieñ, w którym rozpocz¹³ pracê w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomy-
œlu. W szkole, jak wspominaj¹ zawodnicy i trener, by³a jedna podarta siatka, zepsuty na-
pinacz, jedna pompka i kilka zdartych pi³ek. Na nowy sprzêt szko³a nie mog³a przezna-
czyæ funduszy, ale dyrektor Jerzy Dziamski wyrazi³ zgodê na wykorzystanie sali w ka¿-
dej chwili, gdy by³a ona dostêpna.

Zebra³em ch³opców z rocznika 81 i zaczêliœmy trenowaæ dzieñ w dzieñ. Trenowaliœmy cza-
sami dwadzieœcia godzin tygodniowo i byliœmy pe³ni wiary w sukces sportowy – kontynuuje
wspomnienia trener. Nie by³o wówczas mowy o wynagrodzeniu dla trenera, œrodkach na wy-
jazdy na zawody, sprzêt sportowy. Ka¿dego pierwszego dnia miesi¹ca, po odebraniu skromnej
wyp³aty, kupowa³em jedn¹ pi³kê. Podpisywa³em j¹ nazwiskiem zawodnika i wrêcza³em w ko-
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lejnoœci odpowiedniej do ich zaanga¿owania w treningi. Wzi¹³em kredyt i kupi³ek ch³opcom
pierwszy komplet strojów. Sami wymalowaliœmy kantorek, zbijaliœmy pó³ki, organizowaliœmy
plakaty i gabloty w³asnym kosztem. Tak siê zastanawiam, co powie moja ¿ona, kiedy to prze-
czyta...

Ju¿ po kilku miesi¹cach tytaniczna praca m³odych sportowców wyda³a owoce. W ro-
ku 1994 zespó³ wywalczy³ tytu³ Mistrza Województwa Poznañskiego w minisiatkówce.
Medal, tym razem srebrny, uda³o siê zdobyæ tak¿e w dwa lata póŸniej, kiedy po wybu-
dowaniu hali przy popularnej wówczas „trójce” (Szkole Podstawowej nr 3; dziœ budy-
nek Gimnazjum w Nowym Tomyœlu – przypis red.), na bazie sekcji Jaros³awa Mleczaka
i Marka Polcyna stworzono dru¿ynê, która reprezentowa³a barwy Nowego Tomyœla
w makroregionalnej III lidze, ³¹cz¹cej zespo³y z województwa poznañskiego, gorzow-
skiego, szczeciñskiego i koszaliñskiego. Chocia¿ wci¹¿ by³o biednie, pierwsze Kangurzy-
ska – £ukasz Trêbacz, £ukasz Szafrañski, £ukasz Suchorski, Maciej Cieœlak, Andrzej Py-
liñski, £ukasz Kawa oraz Jakub Kreczmer – o swej boiskowej przygodzie wypowiadaj¹
siê w samych superlatywach. Dru¿ynê wkrótce przej¹³ Konrad Stachowiak, który oka-
zaæ siê mia³ w kolejnych latach jednym z najwa¿niejszych motywatorów, lecz przede
wszystkim przyjacielem podzielaj¹cym pasjê Jaros³awa Mleczaka; zarówno na boisku, jak
i poza nim. 
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Kangur  po  reaktywacji. Od lewej stoj¹: trener Konrad Stachowiak, £ukasz Trêbacz, (...) Micha³ Opala,
Damian Dura, Maciej Œwita³a, Adrian Lisek. W przysiadzie: (…), Bartosz Dura, Kamil Stachowiak, (…) 

Sezon 2007/2008.



Od pocz¹tku stawiaj¹c sobie za cel zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie-
¿y, po oddaniu wychowanków pod skrzyd³a nowego selekcjonera, trener Mleczak roz-
pocz¹³ pracê z kolejn¹ grup¹. Roczniki ‘85, ‘86 i ‘87, reprezentowane m. in. przez
Macieja Go³¹bka, Bartosza Knopa, Szymona Jakubowskiego, Wojtka Koœciañskiego, Ar-
kadiusza Szofera i Przemka Marciniaka, w nastêpnych Mistrzostwach Wielkopolski M³o-
dzików siêgnê³y po medal br¹zowy. 

Gramy dla Ciebie
W odpowiedzi na zmieniaj¹ce siê przepisy dotycz¹ce mo¿liwoœci wspó³finansowania

stowarzyszenia przez podmioty publiczne i prywatne, w roku 2000 powo³any zosta³
Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KANGUR, który z nastaniem nowego tysi¹c-
lecia rozpocz¹³ nowy rozdzia³ pi³ki siatkowej na ziemi nowotomyskiej.

Magiczna milenijna cezura oddzieli³a ostatecznie osi¹gniêcia ojca i kontynuuj¹cego je-
go dzie³o syna. Kiedy w 2002 roku, w którym to nowo powsta³y klub oficjalnie zadebiu-
towa³ w lidze wojewódzkiej, zmar³ jeden z g³ównych inspiratorów nowotomyskich sek-
cji sportowych drugiej po³owy minionego stulecia, Jerzy Mleczak, z inicjatywy Marka Po-
lcyna zdecydowano siê uczciæ pamiêæ dzia³acza, organizuj¹c turniej pi³ki siatkowej jego
imienia, który na sta³e zagoœci³ w kalendarzu lokalnych imprez sportowych. Gdy pojawi-
³a siê mo¿liwoœæ zorganizowania Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki w ramach Jarmar-
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Przed spotkaniem III Ligi Kobiet. Od lewej: Joanna Dura, Martyna Starzak, Joanna Osiñska, Oliwia Szulc,
Justyna Mleczak, Patrycja Stawujak. Sezon 2009/2010.



ku Chmielo-Wikliniarskiego, bez wahania ochrzczono go mianem „Jerzyka”. Tak¿e
podczas wspomnianych ju¿ Mistrzostw Polski wielu kibiców dyskretnie ociera³o ³zê, do-
strzegaj¹c k¹tem oka nad g³owami zawodników baner, przedstawiaj¹cy ojca bawi¹cego
siê z synem. „Jerzyk – gramy dla Ciebie!” – g³osi³ wzruszaj¹cy napis zamieszczony obok
czarno-bia³ego zdjêcia.

Kangurzy mistrz œwiata
Kangur wyrós³ ze szkolnej sekcji i to w³aœnie m³odzie¿ szkolna zawsze by³a podstaw¹

zainteresowañ szkoleniowców. Jaros³aw Mleczak zaczyna³ pracê z uczniami najm³od-
szych klas, a znana wychowankom trenera polityka, aby przede wszystkim zachêcaæ do
aktywnoœci poprzez zabawê, niekoniecznie ukierunkowan¹ na konkretn¹ dyscyplinê,
przynios³a pozytywne efekty. Celem klubu by³a od pocz¹tku promocja regionu poprzez
sport i systematyczne organizowanie aktywnych form wypoczynku w czasie wolnym od
pracy i nauki, w ramach obozów sportowych, rowerowych, narciarskich, wêdrownych
czy sp³ywów kajakowych. Istniej¹cy dziœ przy Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego presti-
¿owy Szkolny Oœrodek Siatkarski (pod auspicjami Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej) –
to pok³osie æwieræwiecza „zabawy w sport” i tysiêcy godzin, poœwiêconych setkom dzie-
ci na zajêciach SKS-u. 

Chcemy osi¹gn¹æ jak najlepszy wynik sportowy, na miarê dot¹d skromnych mo¿liwoœci.
Dzia³amy wy³¹cznie w sporcie amatorskim, bowiem profesjonalny musi mieæ gwarancje finan-
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Fina³ Kinder Sport w Jastarni. Micha³ Szczechowicz i S³awomir Busch (pierwsi od lewej) dziœ stanowi¹cy
podporê zespo³u M³odzików. Sezon 2011/2012



sowe, a tych nie jesteœmy w stanie zapewniæ. Tutaj jest miejsce dla sportu m³odzie¿owego. Da-
jemy szansê rywalizacji sportowej wszystkim, którzy chc¹ i których jesteœmy w stanie przyj¹æ,
bez ambicji na tytu³ mistrza œwiata – t³umaczy trener Mleczak. Pe³ne gabloty medali i pucha-
rów, nagromadzonych przez lata rywalizacji, zarówno w zwi¹zkowej pi³ce siatkowej, jak
i w sporcie szkolnym, odbij¹ szerokim echem te s³owa. A jest to tylko czêœæ trofeów. – Ale mo-
¿e kiedyœ powiem, ¿e mistrz œwiata wyrós³ z Kangura?...

Chyba nas szanowali
Jak przyznaje trener, najmilsze wspomnienia wi¹¿¹ siê w³aœnie z obozami, wêdrowa-

niem z podopiecznymi wzd³u¿ ca³ego ba³tyckiego wybrze¿a, od mazurskich jezior po
szczyty Tatr, od Wiednia po Triest. Ze sw¹ wiern¹, sprawdzon¹ „œwit¹”, z niezmordo-
wan¹ ¿on¹ Mari¹, która ju¿ trzeci¹ dekadê wspiera mê¿a w realizacji marzeñ, obserwu-
j¹, jak kolejne pokolenia dzieci rosn¹ – i niestety, odchodz¹. 

Jednak nie wszyscy znikaj¹ bez s³owa. Znakomite grono wychowanków (którzy ...
chyba nas nawet przez chwilê szanowali, ale mo¿e mi siê wydaje? J. M.), rozsypanych po sze-
rokim œwiecie, pielêgnuje zaszczepion¹ przez pana od wf-u pasjê, niejednokrotnie wra-
caj¹c do nowotomyskich, „wiklinowych korzeni”, kibicuj¹c m³odszym kolegom.

Klub MOS MUKS Kangur zawsze bêdê wspominaæ pozytywnie, bo to w³aœnie on zaszcze-
pi³ we mnie mi³oœæ do sportu, chocia¿ nigdy nie mia³am predyspozycji fizycznych do uprawia-
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Kolejne pokolenie - dru¿yna kadetów. Od lewej stoj¹: Cezary Pawelec, Tomasz Grzeœkowiak, Jakub
Ostapkowicz, Przemys³aw Foks, Szymon Jenek, Mateusz Zimny. W przysiadzie: Micha³ Szczechowicz,

Miko³aj Laskowski, Jakub Beyer, Filip Marciniak. Sezon 2012/2013.
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Ligowy mecz kadetów na hali Szko³y Podstawowej nr 2 - atakuje Wojciech Marciniak. Na balkonie
kangurzy weterani: Szymon Skrzypczak, Damian Dura oraz Jakub Skrzypczak. Sezon 2011/2012.
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Nawet podczas zawodów szkolnych pierwsze miejsca „oblegaj¹” Kangurki. Fina³ siatkówki pla¿owej kobiet
szkó³ gimnazjalnych, szczebel powiatowy. Od lewej: Paulina Roesler, Joanna Dura, Justyna Mleczak, Martyna

Micha³owska z Jaros³awem Mleczakiem. 2009 r.

I znów pla¿ówka - fina³ szkó³ ponadgimnazjalnych, szczebel powiatowy. Od lewej: Martyna Starzak, Joanna
Dura, Patrycja Stawujak, Agnieszka Barañska, Justyna Mleczak, Oliwia Szulc. 2010 r.



nia jakiejkolwiek dyscypliny. Nie osi¹gnê³yœmy wielkich sukcesów, ale liczy³a siê przyjemnoœæ
z samej gry! – opowiada Martyna Micha³owska, by³a reprezentantka kangurzych barw.
Po podjêciu decyzji o kontynuacji nauki w poznañskim liceum zosta³a kapitanem szkolnej dru-
¿yny, zdobywaj¹c pierwsze miejsce w mistrzostwach niezrzeszonych zawodniczek stolicy Wiel-
kopolski. Równie¿ na studiach postanowi³a zasiliæ szeregi AZS-u na Politechnice Poznañskiej,
z któr¹ parê lat wczeœniej zdarza³o siê jej toczyæ pojedynki w ramach ligi wojewódzkiej. – Naj-
milej wspominam chyba wakacyjne wyjazdy na obozy. W pewnym momencie trudno by³o so-
bie wyobraziæ wakacje czy ferie bez takiego obozu i tego najbardziej zazdroszczê m³odszym
rocznikom. 

Martyna nie jest jedyn¹ zawodniczk¹, która po opuszczeniu szeregów Kangura nie
zrezygnowa³a z przygody z pi³k¹ siatkow¹. Wœród wychowanków klubu stosunkowo
niewielu jest trenerów czy nauczycieli wychowania fizycznego; jednak niezale¿nie od ob-
ranej profesji, w ich codziennym ¿yciu siatkówka, lub sport w ogóle, nadal odgrywa nie-
poœledni¹ rolê. Obecny kierownik zespo³u i najbli¿szy wspó³pracownik trenerskiego du-
etu Stachowiak- Mleczak, Jakub Skrzypczak, jeszcze nie tak dawno walczy³ z kolegami
o medale w lidze wojewódzkiej, a i teraz przy ka¿dej okazji zamienia ³aweczkê trenersk¹
na miejsce na boisku. Byli zawodnicy zasilaj¹ sk³ady akademickie. Klub ma nawet swoj¹
reprezentantkê w zdawa³oby siê odleg³ym Londynie, w miêdzynarodowej dru¿ynie Uni-
versity College London! 

Wychowankowie i sympatycy klubu spotykaj¹ siê regularnie na miêdzypokolenio-
wych meczach towarzyskich; i nikomu nie przeszkadza, ¿e najm³odszego i najstarszego
(„graj¹cego w Ramolach”) dzieli ró¿nica ponad pó³ wieku. Na proœbê szkoleniowców,
niejednokrotnie emerytowane Kangurzyska wspieraj¹ organizacjê imprez sportowych,
a nawet przeprowadzaj¹ treningi. Klub dorobi³ siê nawet pary kwalifikowanych sêdziów
Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej.

Nie potrafiê wyobraziæ sobie swojego ¿ycia bez siatkówki - przyznaje Agata Kowalska,
w stolicy Wielkiej Brytanii zadziwiaj¹ca wspó³zawodniczki umiejêtnoœciami technicznymi, któ-
rych, jak twierdzi, siê nie zapomina. – Mamy zawodniczki z ca³ego œwiata, ale jêzyk siatków-
ki jest uniwersalny. Po kilku treningach instynktownie poruszasz siê tak samo, jak na krajowych
boiskach w sekcji m³odzie¿owej, tak samo wkurzasz siê, jeœli coœ nie wyjdzie, poklepujesz kole-
¿anki po udanym zagraniu. Œmiej¹ siê jej oczy, gdy opowiada o ukochanej od podstawówki dys-
cyplinie. Uœmiecha siê te¿ szeroko, napomkn¹wszy o d³ugich godzinach spêdzonych na rowe-
rowym siode³ku, w pra¿¹cym s³oñcu czy strugach ulewnego deszczu, po czym wzdycha… -
A mo¿e zorganizujemy taki obóz jeszcze jeden raz..? - pyta z nadziej¹.

Zrobi pan dla nas kangurki?
Obie zawodniczki sw¹ przygodê z pi³k¹ siatkow¹ rozpoczê³y w szkole podstawowej,

na zajêciach sportowych prowadzonych popo³udniami przez Jaros³awa Mleczaka. Wraz
ze skromn¹ grup¹ kole¿anek stanowi³y przez ponad dekadê trzon reprezentacji swoich
placówek w sportowej rywalizacji miêdzyszkolnej, pocz¹wszy od wieloboju sprawno-
œciowego dla najm³odszych, przez biegi prze³ajowe, lekkoatletykê, koszykówkê, pi³kê
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Jerzyk 2011. Przemarsz za-
wodników w korowodzie
otwieraj¹cym Jarmark Chmie-
lo-Wikliniarski.

Tylko porz¹dny trening gwa-
rantuje dobr¹ zawodnicz¹ for-
mê – obóz sportowy w Ko-
³obrzegu; 2008 r.

Promowanie aktywnego wy-
poczynku i mi³oœci do stron
ojczystych – obóz wêdrow-
ny w Tatrach; 2010 r.



rêczn¹, na pi³ce siatkowej – oczywiœcie - skoñczywszy. Wszystko jednak zaczê³o siê od
zajêæ ogólnorozwojowych odbywaj¹cych siê pod czujnym okiem trenera Mleczaka.

Dlaczego szkoleniowiec zdecydowa³ siê ponownie oddaæ rocznik ch³opców trenero-
wi Stachowiakowi i zaryzykowaæ zabawê z sekcj¹ ¿eñsk¹?

W tym czasie z powodu urlopów macierzyñskich kole¿anek z pracy nie by³o zajêæ sporto-
wych dla dziewcz¹t. Próbowa³em wype³niæ tê lukê – odpowiada sam zainteresowany. – Dla-
czego? Podesz³a do mnie Patrycja Stawujak i z charakterystycznym wzruszeniem ramion i jak-
by zamyœlonym pó³uœmiechem zapyta³a: „Zrobi pan dla nas kangurki?”  Przygoda z dziewczy-
nami by³a wspania³a, nie odnieœliœmy spektakularnych sukcesów, ale bawi³em siê super i mam
nadziejê, ¿e one te¿.

¯eñska sekcja MUKS Kangur w swojej historii udowodni³a, ¿e liczy siê nie iloœæ, ale ja-
koœæ. Chocia¿ przez jej szeregi przewinê³a siê ponad setka dziewcz¹t z roczników ‘88
– ‘94, rdzeñ od zarania stanowi³a ¿elazna dwunastka zawodniczek urodzonych w la-
tach 1992 i 1993 oraz jedna zawodniczka o rok starsza, Joanna Osiñska – rocznik 1991.
Ostatnia z wymienionych, charakteryzuj¹ca siê niekonwencjonaln¹ technik¹ gry, do dziœ
gotowa jest poœwiêciæ ka¿d¹ woln¹ chwilê, by na wezwanie trenerów ruszyæ do pomo-
cy klubowi. 

Na wiele lat pozostan¹ w mojej pamiêci: Agata Kowalska, Paulina Roesler, Martyna Micha-
³owska, Joanna Dura, Agnieszka Barañska, Patrycja Stawujak, Martyna Starzak, Magdalena
Knop, Joanna Osiñska, Oliwia Szulc i wiele innych, a przede wszystkim moja Tysia (córka Justy-
na Mleczak – przyp. red.) – z przekonaniem oœwiadcza szkoleniowiec MUKS Kangur. Mi-
mo ¿e zabawa z ¿eñsk¹ siatkówk¹ kosztowa³a go wiele zdrowia i nerwów, sekcji kobiecej po-
œwiêca³ ca³¹ swoj¹ energiê, nawet wtedy, gdy niejeden zdecydowa³by siê dru¿ynê rozwi¹zaæ.
Wyjazd na mecz w szóstkê? Obóz z trójk¹ weteranek? Trening dla dwójki chêtnych? Nie by³o
rzeczy niemo¿liwych. Potem by³y jeszcze próby kontynuacji, ale takich relacji jak z grup¹ 1992-
1993 ju¿ nie by³o i chyba s¹ nie do powtórzenia.

Jesteœmy wariatami
Po zakoñczeniu przygody z sekcj¹ ¿eñsk¹ dyrektor MOS-u zarzeka³ siê, ¿e prze-

chodzi na trenersk¹ emeryturê. Jednak nikt z krêgu najbli¿szych ani na moment nie
uwierzy³ w te napomknienia. W 2010 roku Wielkopolski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej
powierzy³ szkoleniowcowi organizacjê m³odzie¿owej kadry wojewódzkiej. Dostêp
do szkoleñ PZPS, kontakt z siatkówk¹ na ogólnopolskim poziomie, wreszcie utwo-
rzenie, dziêki przychylnoœci dyrektora nowotomyskiego gimnazjum Andrzeja Wa-
³êsy, w tej¿e placówce klasy o profilu siatkarskim, w ramach projektu Szkolnych
Oœrodków Siatkarskich, okaza³y siê wystarczaj¹cym bodŸcem do podjêcia nowych
wyzwañ. 

Osi¹gniêcia dru¿yny i ci¹gle rozwijaj¹ca siê wspó³praca z Oœrodkiem Sportu w Zb¹szy-
niu, gdzie na rzecz siatkówki dzia³aj¹ Ryszard Frasz oraz Tomasz Szczechowicz, wp³ynê-
³y na wzrost atrakcyjnoœci klubu jako kierunku transferów dla zawodników z innych,
wiêkszych miejscowoœci. Z kolei nowotomyskimi reprezentatami interesuj¹ siê selekcjo-
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Zawodniczki MOS MUKS
Kangur Nowy Tomyœl z ów-
czesnym trenerem reprezen-
tacji Polski kobiet, 
Marco Bonitt¹. Od lewej:
Joanna Dura, Agata
Kowalska, Justyna Mleczak,
Oliwia Szulc, Marco Bonitta,
Ewa Krasnowska, Martyna
Micha³owska, Paulina
Roesler. 2007 r.

Podczas pracy z sekcj¹ ¿eñsk¹
Jaros³aw Mleczak uczy³ siê
siatkówki od nowa...
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Kangurz¹tka z Orze³kiem
podczas Mistrzostw Europy
Kobiet. 
Od lewej: £ukasz Mleczak,
Jêdrzej Bartol, Filip
Jakubowski, Maksym
Schmidt, Jakub Beyer,
Wojciech Kucz, Wojciech
Ratajczak. £ódŸ, Ergo Arena,
2009 r.

Podczas Mistrzostw œwiata
w Rzymie; 2010 r.

A po pracy dla odmiany … siat-
kówka. Podczas Mistrzostw
Europy Kobiet, £ódŸ Ergo
Arena, 2009 r.
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A przy okazji mo¿na zoba-
czyæ kawa³ek œwiata – pod-
czas Mistrzostw Œwiata Mê¿-
czyzn. Triest 2010.

Z reprezentantami Polski Se-
bastianem Œwiderskim 
i Paw³em Woickim – 
fina³ Kinder Sport, Zabrze, 
2010 r.

Z reprezentantem Polski
Zbigniewem Bartmanem po
meczu Ligi Œwiatowej Polska
– Kuba. Od lewej stoj¹: 
Justyna Mleczak, 
Jakub Beyer, Filip Marciniak,
£ukasz Mleczak. 2010 r.
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Dwaj trenerzy – Jaros³aw
Mleczak z Andre¹ Anastasim,
trenerem polskiej reprezen-
tacji. 2012 r.

Podczas wizyty minister
sportu Joanny Muchy. Od
lewej: Tomasz Wlek³y
–przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, pose³ Jakub
Rutnicki, minister Joanna
Mucha, burmistrz Henryk
Helwing i Jaros³aw Mleczak.
Nowy Tomyœl; 2013 r.

Niedaleko pada jab³ko od
jab³oni. Córka (Justyna
Mleczak) wys³uchuje uwag
trenera (Jaros³aw Mleczak)
podczas jednego ze spotkañ
III ligi Kobiet. 2008 r.



nerzy utytu³owanych dru¿yn, jak choæby Resovii Rzeszów, a tak¿e kadr narodowych.
Co wiêcej, dziewczêce szkolne ko³a sportowe odnotowuj¹ prawdziwy najazd; wiele na-
stoletnich amatorek siatkówki pamiêta jeszcze starsze kole¿anki, przyznaj¹c, ¿e nie mo-
g¹ od¿a³owaæ przegapienia okazji trenowania pod okiem trenera Mleczaka, kiedy by³a
taka mo¿liwoœæ.

Jak to siê sta³o, ¿e pi³ka siatkowa w wiklinowym mieœcie po tylu latach prze¿ywa re-
nesans? - Jesteœmy teraz lepszymi trenerami, w zespole mamy ogromne pok³ady siatkarskich
talentów i kilkunastu bardzo dobrych zawodników, wielokrotnie odnosiliœmy sportowe sukcesy
i jesteœmy wariatami, wymyœlaj¹cymi niestworzone rzeczy, by przyci¹gn¹æ dzieciaki i kibiców –
na jednym oddechu wylicza Jaros³aw Mleczak. – Pracujemy od rana do nocy, w soboty, nie-
dziele i w wakacje, staraj¹c siê, aby... aby by³o piêknie. 

Nikt nie jest prorokiem we w³asnym kraju. Starania klubowych szkoleniowców na ro-
dzimym gruncie przechodzi³y bez echa, pozostawiaj¹c ich czêsto samotnymi na placu bo-
ju, w walce z formalnoœciami, zwi¹zanymi z organizacj¹ ró¿nych form aktywnoœci dzieci
i m³odzie¿y, w przypadku których niestety wci¹¿ niebagateln¹ rolê odgrywaj¹ kwestie fi-
nansowe. Now¹ nadziej¹ trenerski duet natchnê³o zainteresowanie i zaufanie dzia³aczy
ogólnopolskich. Ogromnym sukcesem by³a tak¿e tegoroczna wizyta ministry sportu Jo-
anny Muchy w gimnazjalnym SOS-ie (Szkolnym Oœrodku Sportu – przypis red.).

Znany niektórym nowotomyœlanom ze swych talentów aktorskich oraz wokalnych
Jaros³aw Mleczak przyznaje, ¿e siatkówka niejako zapisana mu by³a we krwi. Od naj-
m³odszych lat podpatrywa³ i naœladowa³ ojca. Jakby mimochodem dodaje jednak: Za-
wsze mia³em miliony zainteresowañ, skaka³em z kwiatka na kwiatek. Gdybym pozna³ wcze-
œniej Renatê Œmierteln¹ (instruktora NOK-u prowadz¹cego m. in. Amatorsk¹ Grupê Te-
atraln¹ – przypis red.), pewnie robi³bym w ¿yciu coœ zupe³nie innego.

Zapytany o marzenia i najwiêkszy sukces namyœla siê przez chwilê.
Pe³na hala podczas fina³ów Mistrzostw Polski m³odzików, to jest mój rekord œwiata! Obozy,

na których byli dziewczynki i ch³opcy, razem trenowali, razem siê bawili, chyba lubili to, co
wspólnie tworzyliœmy, to by³y dot¹d najpiêkniejsze lata. Marzenia... – milczenie. Zazwyczaj ci-
chy, niewiele mówi¹cy szkoleniowiec w niczym nie przypomina prze¿ywaj¹cego ka¿de zagra-
nie, szalej¹cego przy linii bocznej trenera. – Aby nas, trenerów, by³o wiêcej, aby chcieli praco-
waæ z dzieæmi, aby nie robili tego za darmo albo prawie za darmo. Abym nie musia³ byæ ¿e-
brakiem, zbieraj¹cym datki na dzieci, które chc¹ graæ w siatkówkê. Abym nie musia³ przepra-
szaæ za to, ¿e robiê to, co robiê z ogromnym oddaniem od 25 lat.

Nie pytaj o dzieci, pytaj o rodziców
Kiedy æwieræ wieku temu student poznañskiej Akademii Wychowania Fizycznego

rozpoczyna³ pracê zawodow¹, zwróci³ siê do starszego kolegi po fachu z zapytaniem, ja-
kie ma teraz w szkole dzieci. – Nie pytaj mnie jakie mam dzieci, pytaj mnie jakich mam
rodziców – brzmia³a odpowiedŸ.

Dziœ siatkarski œwiatek Nowego Tomyœla jest ewenementem na skalê województwa,
o ile nie kraju. Umiejêtnie wykorzystuj¹c walory swojej okolicy, przywracaj¹c do ¿ycia
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zapomniane schroniska m³odzie¿owe, wykorzystuj¹c doœwiadczenia i mo¿liwoœci s¹sia-
duj¹cych zespo³ów miejskich, stworzono prê¿nie rozwijaj¹cy siê oœrodek sportowy. Id¹-
ce w œlad za tym zaanga¿owanie m³odzie¿y, zada³o k³am pesymistycznemu stwierdzeniu
o malej¹cej roli sportu i rekreacji w ¿yciu m³odych ludzi. Takie inicjatywy zas³uguj¹ bez-
sprzecznie na wyró¿nienie, ale – przede wszystkim – na pomoc ze strony w³adz lokal-
nych i na zainteresowanie rodziców.

Bardzo chcia³em pracowaæ z dzieæmi, chcia³em mieæ klub, chcia³em medali, ale czy to za-
planowa³em? Nie, to planuje zupe³nie ktoœ inny – stwierdza z rozbrajaj¹c¹ szczeroœci¹ wu-
efista z dwudziestopiêcioletnim sta¿em. – Ja tylko robiê swoje, póki starczy si³. A potem?

Zobaczymy.

Fot. z archiwum Jaros³awa Mleczaka i Miêdzyszkolnego Oœrodka Sportu
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Na co dzieñ milcz¹cego trenera Mleczaka podczas spotkañ rozpiera energia i emocje  - 2000 r.



Aleksandra Tabaczyñska

Trzeba, aby On wzrasta³ 
– piêædziesiêciolecie kap³añstwa „naszego“
ks. kardyna³a Zenona Grocholewskiego

Biogram
Ksi¹dz kardyna³ Zenon Grocholewski jest synem wielkopolskiej ziemi. Urodzi³ siê 11.

paŸdziernika 1939 roku w Bródkach (powiat nowotomyski). Matka, Józefa z domu Sta-
wiñska, uciekaj¹c przed nazistowskimi wojskami, wraz z innymi Polakami opuœci³a nad-
graniczne Sêpolno i szuka³a schronienia w g³êbi kraju. Zenon urodzi³ siê w dramatycz-
nych, wojennych czasach, zaledwie dwa dni po urodzeniu zosta³ pospiesznie ochrzczony
w pobliskich Brodach. Po wojnie rodzina Grocholewskich osiad³a w Miedzichowie. Oj-
ciec, Stanis³aw Grocholewski, z zawodu kupiec, by³ powszechnie znany ze swej rzetelno-
œci i uczciwoœci. Przez stalinowskie w³adze zosta³ uznany za wroga ludu i przez jakiœ czas
przebywa³ w wiêzieniu. Rodzina znalaz³a siê bez œrodków do ¿ycia i przetrwa³a jedynie
dziêki ¿yczliwej solidarnoœci innych ludzi. W tym samym czasie, w ostatnich klasach szko-
³y podstawowej, Zenon odkry³ ³askê powo³ania. W 1953 roku wst¹pi³ do Ni¿szego Se-
minarium Duchownego w Gostyniu i Wolsztynie, a w roku 1957 rozpocz¹³ studia filo-
zoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Œwiêcenia
kap³añskie przyj¹³ 26 maja 1963 roku z r¹k ks. abpa Antoniego Baraniaka, metropolity
poznañskiego. Na swoim obrazku prymicyjnym wypisa³ pe³ne pokory s³owa œw. Jana
Chrzciciela: Illum oportet crescere (Trzeba, aby On wzrasta³).

Przez trzy lata pracowa³ jako wikariusz w poznañskiej parafii pw. Chrystusa Odkupi-
ciela na os. Warszawskim. W roku 1966 zosta³ skierowany przez abpa Baraniaka na stu-
dia specjalistyczne z prawa kanonicznego na s³ynnym Papieskim Uniwersytecie Grego-
riañskim w Rzymie. Jego pracê dyplomow¹, napisan¹ pod kierunkiem wybitnego hisz-
pañskiego kanonisty Ignacio Gordona, odznaczono z³otym medalem Uniwersytetu. Ten
sam profesor by³ tak¿e promotorem jego rozprawy doktorskiej. Ta z kolei zosta³a uho-
norowana z³otym medalem Ojca Œwiêtego Paw³a VI. 

Ksi¹dz dr Zenon Grocholewski by³ pierwszym Polakiem, który móg³ siê chlubiæ taki-
mi wyró¿nieniami. Osi¹gniêcia te sprawi³y, ¿e w 1972 roku profesorowie Gregoriany
polecili ks. Grocholewskiego do pracy w Najwy¿szym Trybunale Sygnatury Apostolskiej
w Watykanie, skupiaj¹cym w sobie kompetencje przys³uguj¹ce w prawodawstwie œwiec-
kim S¹dowi Najwy¿szemu, Najwy¿szemu S¹dowi Administracyjnemu oraz Ministerstwu
Sprawiedliwoœci. 
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Ksi¹dz dr Zenon Grocholewski pe³ni³ kolejno funkcje kanclerza (1980), sekretarza
(1982) i na koniec – w roku 1998 – prefekta Sygnatury Apostolskiej w Watykanie.
Wczeœniej, 22 grudnia 1982 roku, Ojciec Œw. Jan Pawe³ II wyniós³ go do godnoœci bisku-
pa. Od 1991 r. ks. bp Zenon Grocholewski by³ cz³onkiem komisji studiuj¹cej wraz z Oj-
cem Œw. projekt reformy Kurii, cz³onkiem Komisji Dyscyplinarnej Kurii Rzymskiej, konsu-
latorem, a nastêpnie (od 2000 r.) cz³onkiem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, prze-
wodnicz¹cym Komisji ds. Adwokatów Stolicy Apostolskiej i przy Kurii Rzymskiej, cz³on-
kiem Papieskiego Komitetu Miêdzynarodowych Kongresów Eucharystycznych oraz pre-
zesem S¹du Kasacyjnego Pañstwa Watykañskiego.

15. listopada 1999 roku Jan Pawe³ II mianowa³ abpa Zenona Grocholewskiego prefek-
tem Kongregacji Wychowania Katolickiego, a 21. lutego 2001 roku wyniós³ do godnoœci
kardynalskiej. Kardyna³ Zenon Grocholewski jest: prezesem Papieskiego Dzie³a Powo³añ
Kap³añskich oraz Parlamentarnej Komisji Interdykastrialnej do Odpowiedniej Dystrybucji
Ksiê¿y w Œwiecie (od 1999 r.), cz³onkiem Kongregacji Doktryny Wiary (od 2001 r.),
cz³onkiem Rady Specjalnej dla Oceanii Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów (od
2003 r.). Ponadto jest Wielkim Kanclerzem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriañskiego,
Wielkim Kanclerzem Papieskiego Instytutu Archeologii Chrzeœcijañskiej, Wielkim Kancle-
rzem Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i Islamistyki oraz patronem Papieskiego
Wy¿szego Instytutu £aciny.

Piastowanie tak znacz¹cych i odpowiedzialnych urzêdów, a tak¿e pe³nienie rozlicznych
funkcji nie przeszkodzi³o ks. kardyna³owi w jego dalszej pracy naukowej. Ka¿dego roku
przybywa³y i ci¹gle przybywaj¹ nowe publikacje. Ich ³¹czna liczba – wraz z t³umaczeniami
na inne jêzyki i reedycjami – znacznie przekracza 700. S¹ to publikacje œciœle naukowe, do-
tycz¹ce zw³aszcza kanonicznego prawa precedensowego i ma³¿eñskiego, a w ostatnich la-
tach zwi¹zane tak¿e z dziedzin¹ edukacji oraz prace popularnonaukowe i o charakterze
pastoralnym. Jako prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kardyna³ Zenon Gro-
cholewski jest odpowiedzialny za koœcielne szkolnictwo wy¿sze i akademickie na ca³ym
œwiecie. Od czasu gdy prefektem Kongregacji Nauczania Katolickiego jest kardyna³ Gro-
cholewski, w Polsce powsta³y dwa Wydzia³y Teologiczne na uczelniach pañstwowych –
na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie Szczeciñskim.

Wizyta w Nowym Tomyœlu
W chwili obecnej mamy w Polsce czterech kardyna³ów z uprawnieniami elektorskimi,

tzn. przed osiemdziesi¹tym rokiem ¿ycia oraz trzech bez uprawnieñ elektorskich. W su-
mie jest wiêc w kraju siedmiu purpuratów. Nowy Tomyœl ma to wyj¹tkowe szczêœcie, ¿e
jednym z tego bardzo w¹skiego grona najwy¿szych kap³anów, jest kardyna³ Zenon Gro-
cholewski, którego rodowód zwi¹zany jest z ziemi¹ nowotomysk¹ i który swoj¹ mszê œw.
prymicyjn¹ odprawi³ przed 50. laty w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa na pl.
Chopina. Wówczas budynek œwi¹tyni nale¿a³ do parafii Najœwiêtszej Marii Panny Nieusta-
j¹cej Pomocy, której proboszczem by³ ks. Micha³ Kosicki. 
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Jubileusz œwiêceñ kap³añskich ks. kardyna³a Zenona Grocholewskiego, sta³ siê
wiêc Ÿród³em radosnych prze¿yæ dla przedstawicieli wielu œrodowisk Nowego To-
myœla. 23 maja br., ks. kardyna³ przyby³ do rodzinnej parafii, aby podziêkowaæ Bo-
gu za dar kap³añstwa. Przedtem jednak – na zaproszenie Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi – spotka³ siê z m³odzie¿¹ szkoln¹. Od-
wiedzi³ równie¿ Szpital Powiatowy, w którym pracowa³ dr Ho³oga, gdzie pob³ogo-
s³awi³ chorym, a na koniec modli³ siê wspólnie z nowotomyœlanami podczas eucha-
rystii, w koœciele, przy którego o³tarzu odprawi³ przed laty sw¹ pierwsz¹ mszê œw.

W szkole
El¿bieta Helwing, dyrektor ZSZiL:
Wszyscy w szkole mieliœmy œwiadomoœæ tego, ¿e wiêcej takiej okazji nie bêdzie. Z ks.

kardyna³em prowadzimy regularn¹ korespondencjê. Wysy³amy okazjonalne ¿yczenia
i gratulacje oraz ka¿dego roku zapraszamy kardyna³a na obchody Dnia Patrona. Ksi¹dz
Kardyna³ zawsze odpisuje m³odzie¿y. ¯aden wys³any przez nas list nie zosta³ bez odpo-
wiedzi. Od kiedy szko³a przyjê³a imiê dra Kazimierza Ho³ogi, zawsze czytam swoim
uczniom s³owa, które z okazji œwiêta szko³y kieruje do nich nasz Kardyna³. 

Postanowiliœmy, zdaæ siê na Opatrznoœæ, która jak wiadomo jest niezawodna. 20. ma-
ja, w poniedzia³ek, czyli na dwa dni, przed przyjazdem ks. Kardyna³a do Nowego Tomy-
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œla, wraz z delegacj¹ uczniów i nauczycieli naszej szko³y, pojechaliœmy na mszê œw. jubi-
leuszow¹ do poznañskiej katedry. Po eucharystii ustawiliœmy siê w ogromnej kolejce, aby
z³o¿yæ czcigodnemu jubilatowi ¿yczenia. Gdy nadesz³a nasza kolej, po prostu zaprosiliœmy
ks. kardyna³a Zenona Grocholewskiego do szko³y, na spotkanie z m³odzie¿¹. Ku nasze-
mu ogromnemu szczêœciu, zaproszenie zosta³o przyjête.

Na spotkaniu z uczniami ZSZiL, Kardyna³ wyrazi³ radoœæ, ¿e szko³a przyjê³a imiê
tak zacnego chirurga i jednoczeœnie zaœwiadczy³, ¿e z dzieciñstwa pamiêta, jak sze-
roko rozchodzi³a siê wieœæ, o niezwyk³ym lekarzu z Nowego Tomyœla. Ksi¹dz Kar-
dyna³ zachêca³ m³odzie¿, aby nie obawia³a siê rzeczy trudnych, gdy¿ to one kszta³-
tuj¹ cz³owieka. 

Szko³a nie tylko przekazuje wiadomoœci, ale formuje ca³ego cz³owieka. – mówi³ do
m³odzie¿y ks. Kardyna³.  Otrzymujemy coœ wiêcej ni¿ tylko naukê. To jest ogromny dar.
Gratulujê wam wspania³ego patrona, który jest prowokacj¹ do tego, aby nabyte w szkole
umiejêtnoœci wykorzystaæ w s³u¿bie dobra.

Spotkanie odby³o siê w g³ównym holu szko³y. Na œcianach mo¿na by³o zobaczyæ
ekspozycje – z jednej strony osi¹gniêæ sportowych m³odzie¿y, z drugiej pami¹tek po
znakomitym lekarzu. Ta sceneria potwierdza, ¿e zarówno wartoœci sportowe –pu-
chary i medale, jak i dowody rzetelnej pracy kandydata na o³tarze diecezji poznañ-
skiej – fartuch lekarski, sprzêty medyczne i codziennego u¿ytku – wyznaczaj¹ g³ów-
ne kierunki wychowawcze szko³y. Nie usz³o to uwadze zacnego goœcia, który wizy-
tuje szko³y katolickie na ca³ym œwiecie. 

Opowiedzia³ nowotomyskiej m³odzie¿y o szkolnictwie w Tajlandii.
W Tajlandii 95 % ludnoœci stanowi¹ buddyœci, a katolicy zaledwie 0,5%, to znaczy 300

tys. Do szkó³ katolickich uczêszcza 465 tys. uczniów. Zwiedzi³em w Bangkoku dwie szko-
³y. Jedna z nich ma 2500 uczniów, w tym katolików nieca³e 300. Przygotowano dla mnie
spektakl, trzygodzinny, obrazuj¹cy historiê szkó³ katolickich w Tajlandii. Bra³o w nim
udzia³ 400 m³odych aktorów: mali buddyœci przebrani miêdzy innymi za biskupów, siostry
zakonne, misjonarzy œpiewali ³aciñskie teksty… Druga liczy 5 tys. uczniów i jest prowadzo-
na przez Braci œw. Gabriela. W nuncjaturze wzi¹³em do rêki ksi¹¿kê – album o Tajlan-
dii. O Koœciele katolickim by³o w niej mniej ni¿ pó³ strony. To piêkne œwiadectwo ze stro-
ny w³adz i spo³ecznoœci buddyjskiej. Wiara katolicka jest niew¹tpliwie z natury swej noœni-
kiem kultury. 

W szpitalu
Ze szko³y ks. Kardyna³ pojecha³ do nowotomyskiego Szpitala Powiatowego, aby

pob³ogos³awiæ przebywaj¹cym tam chorym. Z w³adzami miasta i powiatu oraz dy-
rektorem szpitala stan¹³ do pami¹tkowego zdjêcia, które zosta³o zrobione przy por-
trecie dra Kazimierza Ho³ogi, którego imiê nosi szpital. Ks. Kardyna³ zwiedzi³ szpi-
talny Oddzia³ Ratunkowy i przeszed³ do sal chorych, gdzie b³ogos³awi³, pyta³ pacjen-
tów o zdrowie i rozdawa³ pami¹tkowe obrazki.
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Ze szko³y ks. Kardyna³ uda³ siê do nowotomyskiego szpitala

Pami¹tk¹ po wizycie ks. Kardyna³a bêdzie wpis pozostawiony w szkolnej kronice



W koœciele
Wzruszaj¹cym momentem podczas pobytu ks. kardyna³a w Nowym Tomyœlu by-

³a msza œw. koncelebrowana, któr¹ ks. Kardyna³ odprawi³ m. in. wraz z ks. kanonikiem
Kazimierzem Piechockim, proboszczem parafii w Zêbowie. Piêædziesi¹t lat temu obaj
ksiê¿a razem przyjmowali œwiêcenia kap³añskie. Ks. proboszcz Kazimierz Piechocki jest
absolwentem nowotomyskich szkó³ (podstawowej i liceum ogólnokszta³c¹cego), rów-
nie¿ w parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy, w koœciele pw. NSPJ, w maju 1963 roku od-
prawi³ swoj¹ mszê œw. prymicyjn¹. 

W homilii ks. Kardyna³ zwróci³ siê do wiernych: 
Bardzo siê cieszê, ¿e w 50. rocznicê kap³añstwa mogê dzisiaj sprawowaæ eucharystiê w tym

koœciele, w którym odprawi³em mszê œwiêt¹ prymicyjn¹, wówczas w licznym gronie rodziny,
przyjació³ i wiernych tej parafii. Tote¿ ta parafia zosta³a na zawsze w moim sercu i w mojej ser-
decznej pamiêci. Ks. Kardyna³ odniós³ siê do roku wiary i zachêca³, aby wierni nie szczê-
dzili wysi³ku, by nieustannie wzrastaæ w wierze.  Miejmy odwagê myœleæ, s¹dziæ, dzia³aæ rze-
czywiœcie wed³ug logiki wiary. A wtedy nasze ¿ycie i nasze apostolstwo wobec innych nie bêdzie
bezowocne - powiedzia³. 

Po mszy œw. nadszed³ czas na ¿yczenia, wrêczono ks. Kardyna³owi bukiety kwiatów
i okolicznoœciowe listy z ¿yczeniami. Dostojny goœæ rozpozna³ wœród wiernych wielu zna-
jomych i przyjació³ z lat m³odoœci. Ci z kolei nie kryli wzruszenia i radoœci z tak wyj¹tko-
wego spotkania.
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Msza œw. koncelebrowana, któr¹ ks. Kardyna³ odprawi³  wraz z ks. kanonikiem  Kazimierzem Piechockim,
proboszczem parafii w Zêbowie (z lewej) i ks. kan. Zdzis³awem Potrawiakiem



Koñcowe refleksje
W okolicznoœciowej publikacji wydanej na piêædziesiêciolecie kap³añstwa kardyna³

Zenon Grocholewski tak pisze:
Jedno jest pewne: „On ma wzrastaæ” dla dobra Koœcio³a, dla mojego dobra, dla dobra

Polski, Europy i œwiata. „On ma wzrastaæ”, by by³o mniej k³amstwa, mniej pychy, mniej ego-
izmu, mniej niesprawiedliwoœci, wojen, nienawiœci, ob³udy, nietolerancji…. „On ma wzrastaæ”, by
by³o wiêcej szacunku dla ka¿dego cz³owieka, umi³owania prawdy, wiêcej mi³oœci….

My jubilaci mamy jeszcze du¿o do zrobienia, bardziej modlitw¹ i cierpieniem ni¿ zewnêtrz-
nym dzia³aniem. Od kap³añstwa nie ma emerytury. Gdybym mia³ na nowo wybraæ, wybra³bym
ponownie kap³añstwo, lecz stara³bym siê je prze¿yæ lepiej, pe³niej, zw³aszcza gdy chodzi o in-
tensywnoœæ ¿ycia duchowego, o ³¹cznoœæ z Chrystusem. 

W swojej postawie ¿yciowej ks. Kardyna³ od lat studenckich odznacza siê g³êbokim
humanizmem, otwarciem na innego cz³owieka, wytrwa³oœci¹ w poszukiwaniu prawdy,
rzetelnoœci¹ w wykonywaniu powierzonych zadañ, wysokim poczuciem sprawiedliwo-
œci. Kardyna³ Grocholewski to wybitny uczony, ciesz¹cy siê w naukowym œwiecie praw-
niczym, g³ównie wœród kanonistów, wielkim uznaniem i szacunkiem. Jego prace wnosz¹
nowe, a niekiedy wrêcz nowatorskie, spojrzenie na rzeczywistoœæ, zw³aszcza je¿eli cho-
dzi o koœcielne prawo administracyjne. Jest ich wiele, s¹ tematycznie rozleg³e, niezwykle
twórcze i innowacyjne w swej treœci i formie.

Ks. kardyna³owi Zenonowi Grocholewskiemu przyzna³o tytu³ doktora honoris causa
ju¿ piêæ uniwersytetów: Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie
(w 1998 roku), Katolicki Uniwersytet Lubelski (w 1993 roku), Uniwersytet w Passau
i Uniwersytet w Glasgow (w 2001roku) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu (w 2004 roku).

Wszystko to sprawia, ¿e z wielk¹ dum¹ i radoœci¹ œmia³o mo¿emy twierdziæ, i¿ kardy-
na³ Zenon Grocholewski, syn ziemi nowotomyskiej, jest obecnie najwy¿ej postawionym
w strukturach ogólnoœwiatowych Wielkopolaninem. Na podkreœlenie zas³uguje równie¿
fakt, ¿e w swej szerokiej dzia³alnoœci prowadzonej w Watykanie, pozostaje w szczegól-
nie bliskich kontaktach z ojczystym krajem.

Fot. Aleksandra Tabaczyñska i Foto Studio GABI
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Pani Hanko, mimo i¿ nie jest Pani no-
wotomyœlank¹ z pochodzenia, na na-
szym terenie od czterech lat jest Pani
znana z dzia³alnoœci na polu folklory-
styczno – muzealniczym jako... Baba Ko-
za. Sk¹d ten przydomek i co oznacza?

Wyobra¿am sobie, jak mo¿e bulwer-
sowaæ taki osobliwy przydomek –
w przypadku b¹dŸ co b¹dŸ starszej ko-
biety! A ja tymczasem ju¿ od dziecka by-
³am nazywana przez najbli¿szych „ko-
z¹”, co pewnie ma coœ wspólnego z mo-
j¹ ruchliwoœci¹, niespokojnym duchem
i raczej weso³ym charakterem – ot tyle!
Poza tym wiem, ¿e kiedy podajê swój ad-
res mailowy – w³aœnie babakoza itd., to
bêdzie go ³atwo zapamiêtaæ i na pewno
wywo³am czyjœ uœmiech na twarzy! A to
zdrowo!

Zainteresowania histori¹, etnografi¹,
folklorem to tradycja rodzinna? 

Z pewnoœci¹ tak. Urodzi³am siê w ro-
dzinie, która mia³a pasje historyczne, ar-
tystyczne, zbierackie. Rodzice przybyli
do Wielkopolski w 1945 roku zza Buga,

tak jak wielu innych przymusowych pol-
skich przesiedleñców w tamtym czasie.
Otrzymali do dyspozycji zagrodê w oko-
licy Gostynia. Urodzi³am siê w Gostyniu,
zupe³nie niedaleko, wiêc fakt, ¿e siê tu
w koñcu znalaz³am œwiadczy o tym, ¿e
istnieje coœ takiego jak zew ziemi. Co
prawda w Gostyniu, mieœcie lat dziecin-
nych, nie bywam czêsto, ale ta œwiado-
moœæ „swojego” miejsca siê sprawdza.
Pierwsze dzieciêce lata wype³nia³y mi kla-
syczne prze¿ycia. Rodzice otrzymali ja-
k¹œ poniemieck¹ zagrodê. Oczywiœcie nie
pamiêtam detali, ale atmosferê strachu,
niepewnoœci... tak. Jednak mimo tych
trudnych, powojennych czasów, dorasta-
³am w doœæ „przyjaznych” warunkach,
w po³o¿onym na obrze¿ach miasteczka
domu, który wystrojem nawi¹zywa³ do
wschodnich tradycji. Na œcianach wisia³y
wielkie kilimy, na stole sta³a lampa nafto-
wa, obowi¹zywa³y wschodnie obyczaje.
Pamiêtam stó³ przykryty d³ug¹ serwet¹
w tureckie wzory i siebie siedz¹c¹ pod
sto³em, z klockami, ksi¹¿kami, prostym
zabawkami. 
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Szukam podobieñstw miêdzy kulturami 
– czyli  „piêknie, chocia¿ w Niemczech”

Rozmowa z Hank¹ Billert – etnografem, mi³oœniczk¹ folkloru, wspó³za³o¿ycielk¹
„Muzeum na Goœciñcu” w Borui Nowej – o prezentowaniu kultury wiejskiej, zami-
³owaniu do staroci i natury, o pograniczu i trudnej polsko – niemieckiej pamiêci oraz
o szczêœliwym dzieciñstwie i recepcie na szczêœliwe ¿ycie... 
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I te opowieœci doros³ych, których ja nie
rozumia³am, ale wyczuwa³am trudne te-
maty, bo rozmowy by³y prowadzone
pó³g³osem. Pamiêtam pojedyncze s³owa:
„namiar”, „domiar, „wiêzienie”. Babcia
œpiewa³a polskie i ukraiñskie piosenki lu-
dowe, wojskowe, religijne. Jak to w po-
niemieckim domu na strychu by³y rzeczy,
które zosta³y po poprzednich mieszkañ-
cach i ja czasem siê tam wdrapywa³am,
¿eby je ogl¹daæ. Rzeczy wspania³e, dziœ na
pewno by³yby bardzo cenne – przedmio-
ty codziennego u¿ytku, ozdoby. Równie¿
otoczenie bardzo pobudza³o wyobraŸniê
– ogród, pachn¹ce ró¿e....

Dla mnie by³ to œwiat mi³y i przyjazny
i mimo tych trudnych dla doros³ych cza-
sów, tych – prawdopodobnie – powa¿-
nych rozmów, jakie prowadzili, wype³ni³
mnie poczuciem piêkna, nawykiem inte-
resowania siê œwiatem, patrzenia szeroko
otwartymi oczami. Doroœli otaczali mnie
opiek¹ i mi³oœci¹, wiêc chyba dlatego wi-
dzê œwiat dalej takim piêknym i dobrym.
W domu nauczy³am siê, ¿e jest du¿o do
zrobienia na œwiecie, ¿e trzeba pomagaæ,
¿e warto ¿yæ, gdy siê coœ robi, gdy coœ cie-
kawego dzieje siê wokó³ nas. 

Po tych kilku pierwszych latach spê-
dzonych na wsi pod Gostyniem zamiesz-
kaliœmy we Wroc³awiu, który pamiêtam
mgliœcie, jako bardzo po wojnie zniszczo-
ny. Okres wroc³awski wzi¹³ siê st¹d, ¿e
moi rodzice tam studiowali – ojciec histo-
riê sztuki, mama polonistykê. Mam przed
oczami tak¹ scenê, ¿e mama niesie mnie
do przedszkola na rêkach, id¹c takim ¿le-
bem wœród ruin, a wokó³ s¹ wielkie góry
zrujnowanych domów. Teraz wiem, ¿e
to by³o przedszkole przy fabryce baterii.
Bardzo siermiê¿ne, prymitywne, jednak

pamiêtam je z bardzo zabawnych sytuacji.
Nie lubi³am jeœæ, wiêc uk³adana by³am na
³awce i faszerowana jedzeniem ³y¿eczk¹
od góry. (œmiech) To by³y metody! Wy-
chowawczynie, bardzo dzielne panie, ale
niekoniecznie przysposobione do swoje-
go fachu, po prostu stara³y siê jak mog³y,
¿eby nas wychowaæ i nakarmiæ (œmiech).
Innym razem siedzieliœmy po turecku
w kó³ku, na oliwionej, czarnej pod³odze –
bez ¿adnych dywanów czy poduszek,
wychowawczyni ustawi³a przed nami mi-
skê utartej marchwi, z której czerpa³a ³y¿-
k¹ i ka¿demu dawa³a „do dzioba” porcjê
tej marchewki. (œmiech)

A gdzie by³ Sanepid!? (œmiech)
Sanepid jeszcze wtedy do nas nie do-

tar³! (œmiech) To by³o jednak spojrzenie
dziecka i ja takie sytuacje odbiera³am ra-
czej pozytywnie i na weso³o. Mo¿e prócz
tego, ¿e zmuszali mnie do jedzenia szpina-
ku i groszku... ale poza tym by³o bardzo
fajnie. PóŸniej z kolei mieszkaliœmy w Po-
znaniu, gdzie chodzi³am do szko³y i tam
znów mia³am kontakt z zabytkami i sztu-
k¹. Ojciec przez wiele lat by³ konserwato-
rem wojewódzkim – zna³ Wielkopolskê
jak „w³asn¹ kieszeñ”. Uratowa³ w tym
okresie wiele zabytków, w tym sakral-
nych – co w tamtych czasach nie by³o
wcale ³atwe i oczywiste! Tutaj rozwinê³y
siê nasze pasje historyczne, ochrona za-
bytków i pamiêci historycznej, wieczne
poszukiwania, wêdrówki, zbieranie pa-
mi¹tek przesz³oœci. Prze³omowym wyda-
rzeniem dla rodziców i dla mnie by³o „od-
krycie” Ostrowa Lednickiego. Wtedy za-
czê³a siê dla mnie najpiêkniejsza historycz-
no-m³odzieñcza „bajka naprawdê”! Zna
pani z pewnoœci¹ to miejsce – tam jest te-
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raz Muzeum Pierwszych Piastów na Led-
nicy, po³¹czone ze skansenem Wsi Wiel-
kopolskiej.

Nie powiedzia³yœmy jeszcze, jakie jest
Pani nazwisko rodowe i jakie nazwisko
nosi³ Pani ojciec...

Jestem z domu £omnicka, a mój ojciec
nazywa³ siê Jerzy £omnicki. Tak, to rodzi-
na aktora Tadeusza £omnickiego i Jana
£omnickiego – re¿ysera. Byli ojca kuzyna-
mi... Wszystkich ³¹czy³y talenty artystycz-
ne, rozmach, fantazja, poszukiwanie wie-
dzy historycznej, zaanga¿owanie dla
„ogó³u” i nies³ychana pracowitoœæ. Mama
z kolei pochodzi³a z domu urzêdniczego,
by³a humanistk¹, osob¹ bardzo otwart¹,
sprawiedliw¹, bardzo m³odzieñcz¹ w po-
gl¹dach, przyjazn¹ nowemu, odmiennym
ludziom i charakterom. Mam szczêœcie,

bo „pakiet” tych cech zosta³ mi uczciwie
przekazany!

A wracaj¹c do wyspy lednickiej – od-
kryto j¹ u pocz¹tków XIX wieku. By³o
wiadomo, ¿e tam s¹ ruiny, ale ¿adnych
profesjonalnych badañ nie prowadzono.
Ojciec bardzo du¿o wysi³ku w³o¿y³ w to,
by zwrócono uwagê na to miejsce. D¹¿y³
do tego, by je ratowaæ i zbudowaæ wokó³
jak¹œ konstrukcjê ochronn¹. Oczywiœcie,
gdy entuzjaœci chc¹ coœ zdzia³aæ, wybiega-
j¹ daleko poza zaanga¿owanie instytucjo-
nalne. Si³¹ rzeczy w sprawy Lednicy ojciec
wci¹gn¹³ ca³¹ rodzinê. W 1 i 2 klasie szko-
³y podstawowej zaczê³y siê dla mnie czasy
mieszkania praktycznie na wyspie.
W moim ¿yciu od pocz¹tku przewija³o
siê po³¹czenie natury i historii oraz dzia³a-
nia dla jakiegoœ ogólnego, wspólnego do-
bra. Oczywiœcie, by³o te¿ dzia³anie dla ro-
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dziny, bo rodzice stracili swoje gniazda
i na nowym terenie budowali dla nas
dom, punkt oparcia. 

Wyspa zapisa³a siê w mojej œwiadomo-
œci i w moim sercu. Zwi¹zki z ni¹ trwa³y
wiele lat. Przybywa³o tam wtedy wielu lu-
dzi, ale najwa¿niejszym celem by³o œci¹-
gniêcie tzw. „w³adców”, dzia³aczy partyj-
nych po prostu. Wszystkie decyzje by³y
wtedy w rêkach osób partyjnych, nie za-
wsze wykszta³conych, wiêc trzeba by³o
w jakiœ sposób ich oczarowaæ, zaszacho-
waæ, przekonaæ, ¿e temat wyspy i ruin,
z których ma³o co widaæ, jest wa¿ny, ¿e
warto w ni¹ zainwestowaæ, a nawet rzu-
ciæ worek przys³owiowego cementu, ce-
gie³ czy innych dóbr tego typu, wtedy
trudnych do zdobycia. 

Dziêki dzia³aniom ojca na Lednicy za-
czêto organizowaæ prawdziwe wykopali-

ska, pojawili siê studenci. Œci¹gniêto p³e-
twonurków, bo rybacy stwierdzili, ¿e
o dno jeziora hacz¹ siê sieci i trzeba
sprawdziæ, co jest tego powodem. Oka-
za³o siê, ¿e to pale po pomoœcie, który ³¹-
czy³ wyspê z Poznaniem i Gnieznem. Pod
wod¹ i w ziemi odkryto te¿ niezliczone
militaria, ceramikê i ró¿ne inne cenne
przedmioty. Koniec koñców ojciec do-
prowadzi³ do tego, ¿e powsta³o muzeum,
¿e ten wa¿ny dla historii Polski skarb zy-
ska³ instytucjonaln¹ strukturê muzeum.
Wyspa bezapelacyjnie znalaz³a siê pod
ochron¹. Wszystko to by³o bardzo trud-
ne, a k³opoty i wrêcz dramaty, których
by³o co niemiara, z ca³¹ oczywistoœci¹
przyczyni³y siê do przedwczesnej œmierci
ojca, w wieku 56 lat. Gdy z perspektywy
czasu opowiadam to w skrócie, to wszyst-
ko wygl¹da ³adnie, harmonijnie i zrêcznie,
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jednak wtedy to by³o dzia³anie kostropa-
te, wyczerpuj¹ce, waleczne.

... tak¿e pionierskie, bo przecie¿ nie
by³o „kierunku” na regionalizm tak, jak
dziœ....

Tak, to by³o przecieranie ca³kiem no-
wego szlaku i czasem dzia³y siê straszne
rzeczy. Z drugiej strony to by³ wspania³y
czas, który spowodowa³, ¿e w dalszym
ci¹gu z Ostrowem Lednickim, z wysp¹,
wioskami i z Gnieznem jestem bardzo
zwi¹zana i gdyby mnie ktoœ znienacka
spyta³, gdzie siê urodzi³am, to pewnie
bym powiedzia³a, ¿e na Lednicy. 

Proszê jeszcze opowiedzieæ o tym,
jak wygl¹da³o Wasze ¿ycie na Ostrowie
Lednickim...

Pamiêtam swój pierwszy wyjazd na

Lednicê w 1954 roku. Najpierw jechali-
œmy poci¹giem do Lednogóry, a póŸniej
furmank¹, bo na stacjê przyjecha³ po nas
pan Rominiecki, organista ze wsi Dzieka-
nowice. Nastêpnym razem od Lednogó-
ry jechaliœmy motocyklem ojca, potem
do celu szliœmy pieszo, 5 kilometrów.
Doskonale tê drogê pamiêtam – tutaj po-
le, ³¹ka, tu kaczeñce, tu s¹siedzi. Tu taka
chata, tu taka, nagle pojawia³o siê jezioro.
I ta œwiadomoœæ, ¿e 1000 lat temu ludzie
poruszali siê po tych terenach, bo stosun-
kowo wczeœnie, ze wzglêdu na dobre
ziemie, by³y to tereny rolnicze. Poza tym
musia³o to byæ poruszaj¹ce prze¿ycie, ¿e
cz³owiek szed³ t¹ równin¹ po wertepach,
a nagle ods³ania³o mu siê jezioro i myœla³,
jak siê tam osiedliæ, znaleŸæ najlepsze wa-
runki do za³o¿enia grodu, osady. 

Na Lednicy by³o trochê tak, jak na
bezludnej wyspie. Jedynym budynkiem
by³o schronisko jeszcze z czasów przed-
wojennych – drewniany budynek pod
strzech¹, który s³u¿y³ nam za bazê. Pa-
miêtam wysokie drewniane rega³y z kar-
tonami pe³nymi zabytkowych skorup
i koœci, arkusze planów i rysunków. Przy-
je¿d¿aliœmy tu ca³¹ rodzin¹ – mama z ma-
lutkim bratem, ojciec i ja – zaraz pierw-
szego dnia wakacji, a powiem pani, ¿e
wakacje w Poznaniu zaczyna³y siê
6 czerwca! By³ to te¿ pocz¹tek Miêdzy-
narodowych Targów Poznañskich i z po-
wodu braku hoteli noclegi dla goœci orga-
nizowano w szko³ach. To by³y piêkne
czasy! (œmiech) Zaraz po skoñczeniu za-
jêæ lekcyjnych, z mam¹ i bratem ruszali-
œmy na wyspê. Jako ma³y kurdupel ³azi-
³am za doros³ymi, za ojcem, za panem
Rominieckim, który te¿ kocha³ tê wyspê
i chcia³ j¹ chroniæ. To by³ taki totumfacki
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mojego ojca. Razem tworzyli wspania³y
duet. O turystach wtedy nie by³o mowy,
chocia¿ czasem siê zdarza³o, ¿e ktoœ do-
tar³szy do Dziekanowic dowiadywa³ siê,
¿e w pobli¿u jest jakaœ wyspa i chcia³ j¹
obejrzeæ. A ¿e na Lednicê mo¿na siê by-
³o dostaæ tylko ³ódk¹, to chêtni do odwie-
dzenia nas stawali na brzegu jeziora
i krzyczeli: „Haloooo! £ódŸŸŸŸŸŸ!
£ódŸŸŸŸ!!!” (œmiech). Przewozi³o siê 2-
3 osoby maksymalnie, wiêc przep³yw tu-
rystów wynosi³ chyba do 10. osób rocz-
nie. Z regu³y po wyspie oprowadza³ ich
ojciec, albo pan Romieniecki, który za-

wsze zaczyna³ swoj¹ opowieœæ od s³ów:”
Wed³ug legendy pana £omnickiego...”
(œmiech) Jednak czasem siê zdarza³o, ¿e
nie by³o rodziców i to ja przewozi³am go-
œci ³odzi¹ i by³am przewodnikiem po wy-
spie. A mia³am te¿ swoj¹ legendê!
(œmiech) Pokazywa³am ruiny, mówi³am
do czego s³u¿y³y ró¿ne pomieszczenia,
ale te¿ wymyœla³am, ¿e na jakimœ tam ka-
mieniu urodzi³ siê Boles³aw Chrobry…
(œmiech) Pamiêtam, ¿e kiedyœ z góry pia-
sku le¿¹cej przy ruinach, zbudowa³am
zamek, który s³u¿y³ mi potem do opo-
wiadañ jako makieta niby oryginalnego
zamku... (œmiech) A ludzie uczciwie wie-
rzyli w te opowieœci... 

Lednica to dla mnie wszystko co naj-
piêkniejsze – mama, tata, braciszek,
pierwsi ch³opcy, niewinne poca³unki,
dziewczêce ³zy smutno-weso³e, mój naj-
milejszy, wesele, moje dzieci – bo i z nimi
przez wiele jeszcze lat przemieszkiwa³am
na wyspie, towarzysz¹c mamie i ojcu
podczas badañ i wykopalisk.

Lednica to piêkne widoki. Te drzewa
schylaj¹ce siê do wody, to ptactwo, te
kwiaty... To by³o naprawdê piêkne...
Znajomy ojca mia³ prawdziwy patefon
z korb¹ i stare p³yty. Pr¹du nie by³o –
wieczory spêdzaliœmy przy œwieczkach
i jedynie te stare p³yty umila³y nam czas.
S³uchaliœmy walców, fokstrotów. Doroœli
tañczyli na trawie, poruszaj¹c siê jak ba-
jeczne cienie przy tej starej muzyce. A ja
z kolei wynosi³am gramofon na pomost
i odbywa³am tañce w wodzie. (œmiech)
W otoczeniu tej przyrody, przy ksiê¿y-
cu, maj¹c w uszach szum wiatru... to by-
³o niesamowite. Gdy o tym mówiê, to
byæ mo¿e sprawia to takie wra¿enie, jak
kiczowaty obraz jeleni na rykowisku, ale
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tak to naprawdê by³o. Piêknie, naprawdê
piêknie. Œwiat³o ksiê¿yca w dr¿¹cej od fal
wodzie... (œmiech) Wszystko tak piêkne
– kto nie odczu³ takiego piêkna, nie za-
zna³ poczucia bezpieczeñstwa i w jakimœ
sensie dobra nieskoñczonoœci, jest bar-
dzo biedny. Przez tamte lata na³adowa-
³am sobie baterie na ca³e ¿ycie! Mogê po-
wiedzieæ, ¿e rodzice zafundowali mi cu-
downe dzieciñstwo i cudown¹ m³odoœæ.
By³y te¿ trudy, bo nie byliœmy bogaci, ale
to nie mia³o znaczenia. Nie chodzi³am
g³odna, wiêc nie mogê narzekaæ. 

PóŸniej pracowa³am przy wykopali-
skach. Przy mnie wyci¹gniêto z ziemi
cenny pektora³, co by³o dla wszystkich
ogromnym prze¿yciem…. A jednocze-
œnie by³y tam wspania³e œliwki, zdzicza³e
kompletnie, strasznie kwaœne i robaczy-
we, i drzewa, po których mo¿na by³o siê
wspinaæ, dró¿ka wokó³ wyspy. Koledzy
ze szko³y przyje¿d¿ali do mnie na waka-
cje i wtedy prowadziliœmy takie dzikie ¿y-
cie. Wszystko, co teraz jest niemo¿liwe,
niedozwolone, myœmy tam mogli sobie
prze¿ywaæ. Cudownie by³o.
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A tak zwany krzy¿ lednicki, u¿ywany
podczas m³odzie¿owych spotkañ nad
Lednic¹ zainicjowanych przez o. Jana
Górê, te¿ zosta³ odkryty podczas Pani
obecnoœci na wyspie?

Krzy¿ lednicki to jest w³aœnie ten pek-
tora³! On sta³ siê symbolem Lednicy. Co
to by³a za radoœæ i wzruszenie, gdy go
wydobyto – ka¿dy z nas móg³ dotkn¹æ
tego skarbu. Teraz le¿y w muzealnej ga-
blocie. Uda³o mi siê zamówiæ jego po-
wiêkszon¹ kopiê z mosi¹dzu, która zo-
sta³a umieszczona na naszym grobie ro-

dzinnym w Dziekanowicach. To znalezi-
sko jest bezpoœrednio zwi¹zane z nasz¹
rodzin¹, z ojcem. Bardzo mnie to cieszy,
¿e dziœ to miejsce jest pod ochron¹. Po-
wsta³ te¿ bardzo dobry skansen, wspa-
niale prowadzony. Myœlê, ¿e powinno siê
tam jeŸdziæ, bo miejsce to jest bardzo
wa¿ne dla Polski, a szczególnie dla Wiel-
kopolski.

By³ taki czas, ¿e Pani tak¿e pracowa³a
w muzeum na Lednicy – to by³o bezpo-
œrednio po studiach etnograficznych?
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Na Lednicê mo¿na siê by³o
dostaæ tylko ³ódk¹



Moja edukacja przebiega³a „na raty”.
Gdy zda³am maturê i trzeba by³o wybraæ
kierunek studiów wiedzia³am tylko, ¿e
zgodnie z tradycj¹ rodzinn¹ wybiorê coœ
humanistycznego lub artystycznego, jed-
nak nie bardzo wiedzia³am co. W koñcu
zdecydowa³am siê zdawaæ do szko³y pla-
stycznej, ale tam na jedno miejsce by³o
kilkanaœcie osób chêtnych, wiêc siê nie
dosta³am. Jakoœ chyba ze wzglêdu na ta-
tê, bo to nie by³ za bardzo mój œwiat, zde-
cydowa³am siê zdawaæ tak¿e na historiê
sztuki. Tam pozna³am mojego przysz³e-

go mê¿a, który studiowa³ rok wy¿ej ode
mnie. Wysz³am za m¹¿ i przerwa³am stu-
dia, bo te¿ jakoœ nie mia³am do nich ¿y³ki
i serca. Zaraz potem urodzi³y siê dzieci,
dwóch synów i ja zajmuj¹c siê domem,
by³am przez parê lat odciêta od nauki.
Nie zarzuci³am jej jednak ca³kiem. Gdy
mia³am 29 lat i ju¿ doœæ du¿e dzieci, zda-
³am na stacjonarn¹ etnografiê. Etnografiê
skoñczy³am, ale dalej w³aœciwie nie pra-
cowa³am, za wyj¹tkiem krótkiego epizo-
du pracy w Muzeum Pierwszych Pia-
stów. 
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Kiedy zaczê³a siê Pani regularna praca
„w zawodzie”? 

Bardzo d³ugo zajmowa³o mnie ¿ycie
rodzinne. Oczywiœcie chcia³am praco-
waæ, ¿a³owa³am, ¿e nie mogê nic zrobiæ
z tym swoim wykszta³ceniem, jednak
m¹¿, dzieci i moje prywatne ¿ycie – k³o-
potów co niemiara, anga¿owa³y mnie
w ca³oœci. Na dodatek – jak wiele pol-
skich rodzin – z powodów ekonomicz-
nych w latach 80. wyjechaliœmy do Nie-
miec. Tam, po 17 latach od urodzin
pierwszych dzieci, urodzili siê dwaj m³od-
si synowie. Najm³odszy ma teraz 25 lat
i w³aœnie skoñczy³ studia.

To by³y trudne czasy, m. in. ze wzglê-
du na przerwê w bliskich kontaktach
z Lednic¹, ale z drugiej strony ciekawe
i bogate w doœwiadczenie. W Niemczech
nie tylko nie zarzuci³am swojego zami³o-
wania do historii, ale przeciwnie – zaczê-
³am zbieraæ starocie, przedmioty co-
dziennego u¿ytku, dawn¹ bieliznê, po-
duszki, poœciele, serwety – takie zabytki
z „kobiecej dzia³ki”. 

A kiedy zaczê³am udzielaæ siê zawodo-
wo? Kiedy skoñczy³y siê rodzinne, mi³e

„koniecznoœci” i zajêcia spowodowane
wychowaniem dzieci. Gdy nadesz³o 40.
lecie naszego ¿ycia ma³¿eñskiego, to ja
¿artem – ale potem siê okaza³o, ¿e wy-
sz³o ca³kiem serio – powiedzia³am: „S³u-
chajcie kochani, teraz mamusia Was ¿e-
gna, wraca na swoje stare œmieci i dla
Waszego dobra bêdzie siê zajmowaæ
swoimi sprawami, ¿ebyœcie nie mieli po-
tem k³opotu ze starsz¹ pani¹, która ma-
rudzi, bo nie ma zajêcia i swojego œwia-
ta”.(œmiech) I rzeczywiœcie tak to uda³o
mi siê zrealizowaæ. Zaraz po bardzo we-
so³ej zreszt¹, 40. rocznicy naszego œlubu,
œwiêtowanej w gronie znajomych,
w BWA na Starym Rynku w Poznaniu,
postanowi³am siê tam z powrotem spro-
wadziæ. Zabra³am swoje starocie i poja-
wi³am siê z Poznaniu. Nurtowa³o mnie
jednak to, ¿e z tych „klamotów” nic nie
wynika, poza tym, ¿e mogê siê nimi ³ad-
nie „ozdobiæ”. A chcia³am, ¿eby inni lu-
dzie te¿ coœ z tego mieli. Zg³osi³am siê
wiêc do tego „mojego” ukochanego mu-
zeum, gdzie jak mówi³am powsta³ te¿
skansen wsi wielkopolskiej, który zreszt¹
zapocz¹tkowa³ te¿ mój ojciec i zapropo-
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nowa³am sezonow¹ wystawê moich
zbiorów pt. „O krawcowej prawie
wszystko”. Przedmioty te dotyczy³y kul-
tury Wielkopolski zachodniej, czyli na-
szego obszaru, a tak¿e Brandenburgii,
która jest kulturowo bardzo zbli¿ona do
Wielkopolski. Faktycznie przyjêto mnie
z moj¹ wystaw¹ i pokazywa³am j¹ tam
przez 3 lata. Okaza³o siê wtedy, ¿e taka
formu³a ¿ywej ekspozycji, jak¹ wymyœli-
³am œwietnie siê sprawdza i cieszy siê spo-
rym zainteresowaniem. Zak³ada³a ona,
¿e mo¿na wszystkiego dotkn¹æ, a tak¿e
popróbowaæ prania na tarze, prasowania
na maglu i szycia na starej maszynie.

Gdy po 3. latach skoñczy³ siê mój po-
byt w skansenie i nale¿a³o zabraæ te zbio-
ry z muzeum, myœla³am jak tu wyruszyæ
z nimi dalej w œwiat, do ludzi. I wtedy

nadarzy³a siê fantastyczna okazja. Wyda-
rzenie dla moich znajomych nieszczêœli-
we, obróci³o siê w koñcu na dobre. Kole-
ga z mojego rocznika – etnograf, zas³u-
¿ony muzealnik i historyk w jednej oso-
bie – Tadeusz Osyra, prawie 30 lat ¿ycia
poœwiêci³ na utworzenie i urz¹dzenie mu-
zeum dworu polskiego w Koszutach.
Doprowadzi³ do porz¹dku dwór, wypo-
sa¿y³ z wielkim trudem i … w niezbyt
szczêœliwych okolicznoœciach straci³ tê
pracê tu¿ przed emerytur¹. Ja akurat na-
wi¹zywa³am ponownie kontakty ze zna-
jomymi po latach nieobecnoœci i okaza³o
siê, ¿e kolega z rodzin¹ ma tutaj, niedaw-
no nabyt¹, zagrodê poolêdersk¹, wiêc
dla mnie to jakby z³oto spad³o z nieba... 

I tak znalaz³a siê Pani w okolicach No-
wego Tomyœla...
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Zgadza siê – docieramy wreszcie na
miejsce (œmiech). Oni mieli bazê, a ja zbio-
ry dotycz¹ce tego terenu. Postanowiliœmy
wiêc po³¹czyæ si³y. Nie by³o wielkiego
przemyœliwania, zastanawiania siê, od ra-
zu przyst¹piliœmy do dzia³ania. Wziê³am
swoje graty z muzeum w Dziekanowi-
cach i przewioz³am bezpoœrednio do Bo-
rui Nowej. Dla moich przyjació³ to te¿ by-
³a pomoc, sposób na to, by nie stan¹æ
w bezruchu i nie za³amywaæ siê z powodu
straty. To bardzo szlachetna rodzina, wy-
j¹tkowi ludzie, dlatego ten pomys³ tak ³a-
two uda³o siê zrealizowaæ i tak dobrze siê
rozwija. Energicznie wziêliœmy siê do pra-
cy i 4 lata temu po raz pierwszy pojawili-
œmy siê z nasz¹ bud¹ na festynie majo-
wym w Borui Koœcielnej. Te festyny to dla
mnie taki miernik czasu – wiem, ¿e od

4 lat jestem tutaj, bo byliœmy ju¿ na 4 fe-
stynach. Sama zagroda zaczê³a byæ re-
montowana ju¿ wczeœniej, w sposób nie-
prawdopodobnie staranny. Nie chodzi
bowiem o naprawienie domu ani o to, ¿e-
by go zmodernizowaæ – to jest konserwa-
cja i rekonstrukcja. Kolega zna siê tech-
nicznie na metodach konserwowania
drewna i budowlanych detalach i robi to
bardzo starannie i fachowo, krok po kro-
ku. W tym momencie koñczy siê w zasa-
dzie naprawianie cha³upy, ale jest jeszcze
stodo³a i budynki gospodarcze. Nie ko-
rzystamy z ¿adnych dotacji, wszystko ro-
bimy z w³asnej kieszeni. Remont to
przede wszystkim wk³ad rodziny kolegi.
Równolegle odbywa siê proces naprawia-
nia, nasze wyjazdy z jak¹œ wystawk¹
i przyjmowanie ludzi na miejscu. 
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Ci, którzy do nas trafi¹, mog¹ zwie-
dziæ zagrodê, tak zwan¹ olêdersk¹, do-
wiedzieæ siê, jak ratowaæ stary dom,
tak, ¿eby wprowadzaj¹c zmiany – np.
nowe standardy higieniczne, nie znisz-
czyæ jego zabytkowej tkanki oraz –
oczywiœcie – zobaczyæ aran¿acjê starej
zagrody i przedmioty domowego u¿yt-
ku.

Nazwaliœmy to wszystko Muzeum na
Goœciñcu, bo zagroda jest faktycznie
po³o¿ona na takim prawdziwym, sta-
rym goœciñcu, w interiorze Borui No-
wej, która powsta³a wskutek parcelacji
i jej gospodarstwa s¹ daleko od siebie
po³o¿one, a rozdzielaj¹ je daleko wij¹ce
siê drogi. Ten krajobraz jest te¿ czêœci¹
tego zabytku, tego muzeum.

Pani mieszka w czêœci tej zagrody –
Muzeum na Goœciñcu?

Tak, kiedyœmy siê dogadali z koleg¹,
posz³am na ca³oœæ, bo przez ca³e lata ¿y-
cia w domu rodzinnym nauczy³am siê, ¿e
nie mo¿na zaanga¿owaæ siê po³owicznie,
bo osi¹ga siê COŒ, tylko bardzo bezpo-
œrednio i ca³kowicie siê anga¿uj¹c. I jest to
zaanga¿owanie grubo przewy¿szaj¹ce
zaanga¿owanie instytucjonalne. Tak
wiêc, po pierwszym festynie w Borui Ko-
œcielnej, zamieszka³am w tej zagrodzie.
Mam do dyspozycji jedn¹ izdebkê, piec,
wszystko w jak najlepszym stanie, czy-
œciutko. I ja sobie tam mieszkam, w ten
sposób „w¿ywaj¹c” siê w miejsce. Dbam
o nie, to jest mój wk³ad w muzeum.
Wk³adu finansowego nie mam, ale swoj¹
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prac¹ codzienn¹ staram siê pomóc. Or-
ganizujê wszystkie nasze wyjazdy, wyst¹-
pienia, ustalam terminy. Kolega doje¿d¿a
z Poznania, bo jego ¿ona pracuje, a córki
siê jeszcze ucz¹. Ja ju¿ tutaj mieszka³am
3 zimy. Zimy s¹ wiêkszym sprawdzia-
nem ni¿ lato. Pochodzê z rodziny, która
prowadzi³a proste ¿ycie, wiêc dla mnie to
nie jest straszne, ¿e jest zimno, ¿e trzeba
siê okutaæ, napaliæ w piecu. Oszczêdzam
na je¿d¿eniu samochodem, id¹c pieszo
do szosy w Borui i dalej jad¹c autosto-
pem.  Je¿eli jadê na wiêksze spotkanie,
festyn czy pokaz, to wycinek tego mu-
zeum, ile jestem w stanie zmieœciæ, ³adujê
do osobowego samochodu – bo trans-
portu te¿ nie mamy specjalnego. W spo-
sób szczególny staramy siê „obs³u¿yæ”
wsie. Dlaczego? Bo w mieœcie wieœ jest

egzotyk¹, to jest dla mieszczuchów ³ad-
ne, ale obce. Natomiast na wsi te tradycje
s¹ autentyczne, to jest w³aœnie ten kawa-
³ek przesz³oœci wsi i te¿ tych ludzi, który
chcemy im pokazaæ. Moim przes³aniem
jest poruszaæ siê po wsiach, nie tylko tu
mieszkaæ. Ludzie na wsi maj¹ problem
z dotarciem do muzeów, wiêc postêpuje-
my wed³ug naszego motta: „Nie mo¿esz
przyjechaæ do muzeum – muzeum przy-
jedzie do ciebie!”

Jednak z drugiej strony egzotyka po-
ci¹ga, a to co nasze bywa ma³o atrakcyj-
ne... To inteligencja zawsze egzaltowa³a
siê wsi¹, a wieœ sama sob¹ niekoniecz-
nie... Jak Wasze pokazy s¹ odbierane na
przyk³ad w Borui?

W³aœnie. Wie pani, ¿e na wsi s¹ inne
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oczekiwania, ale my trochê gramy na
emocjach, czyli na wspomnieniach i na
nostalgii. To trochê skomplikowane...
Skoro ju¿ powiedzia³am, ¿e gramy na
emocjach i wspomnieniach, to zaraz pani
spyta – a na jakich? Przecie¿ ci ludzie, tak
jak moja rodzina, pochodz¹ z Polski cen-
tralnej, albo zza Buga, a my usi³ujemy po-
kazaæ kulturê miejscow¹ sprzed wojny
i wczeœniejsz¹, cofaj¹c siê w czasie, jak siê
da najdalej. Sprzyja nam jednak obecny
trend do regionalizmu, zmiana zacho-
wañ, priorytetów, wykszta³cenie szkolne
dzieci i m³odzie¿y rozbudza pewn¹ no-
stalgiê, ciekawoœæ korzeni. Posiadaj¹c
pewn¹ wiedzê, próbujemy przybli¿aæ
nieznane tematy, odfa³szowywaæ sche-
matyczne pogl¹dy historyczne. Jest to
oczywiœcie problem, bo tutejsza kultura

materialna, to kultura poniemiecka, sta-
nowi¹ca dla niektórych ci¹gle trudny te-
mat. Przecie¿ formu³a olêderskoœci to
jest eufemizm!

Czasami siê s³yszy, ¿e tu by³a jakaœ kul-
tura olêderska, ¿e tu byli Olêdrzy, a te
cha³upy s¹ olêderskie. Zupe³nie jakby to
by³ jakiœ naród, jakieœ plemiê. A tymcza-
sem olêderstwo to by³y po prostu zasady
osadnictwa, regu³y. Wed³ug tych regu³
swoje osady budowali ró¿ni ludzie – Ho-
lendrzy, Niemcy, Polacy i ¯ydzi. Ró¿ne
nacje. A poniewa¿ po wojnie poniemiec-
koœæ to by³ trudny temat na tych naszych
terenach, wiêc ubrano go w olêderskie
szaty. Ja chcia³abym to prostowaæ, bo
trzeba otwarcie mówiæ o historii. Ju¿ nic
nam nie grozi, wiêc jej zafa³szowywanie
jest niepotrzebne. Wojna nie mo¿e siê
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powtórzyæ, to jasne. Nie chcemy byæ ja-
koœ szczególnie proniemieccy, ale te¿ nie
chcemy byæ anty. Chcemy otwarcie opo-
wiadaæ o historii i takie jest te¿ przes³anie
naszych „muzealnych” dzia³añ.

Na stronie internetowej Borui Nowej,
za³o¿onej przez so³tysa, zamieszczona
zosta³a historia tych wsi olêderskich, na-
pisana przez Tadeusza Osyrê. On jako
muzealnik i historyk potrafi doskonale
opowiadaæ, ja z kolei staram siê uzupe³-
niæ tê konkretn¹ wiedzê teatrem, show.
Obiekty, które pokazujê, s¹ autentyczne,
nie mam ¿adnych kopii, chocia¿ mo¿na
by by³o takie wykonaæ, uszyæ, ¿eby nie
niszczyæ orygina³ów. Ale idê do ludzi z ty-
mi orygina³ami, a dzieci i doroœli próbuj¹
przy ich u¿yciu wykonywaæ dawne prace
gospodarskie, robi¹ sobie zdjêcia. Chcia-

³abym, ¿eby ta teoretyczna historia na-
biera³a cia³a. 

Prowadzi te¿ Pani zajêcia dla dzieci
prezentuj¹c tradycje polskie. Dzieciom
znane s¹ te tradycje? Jak je przyjmuj¹?

Jak to dobrze, ¿e zada³a pani takie py-
tanie! O, przewrotnoœci – w³aœnie Ÿle je
pani sformu³owa³a! Nie nawi¹zujê do
„polskich” tradycji, ja nawi¹zujê do sta-
rych tradycji. Zajêcia wykonywane na co
dzieñ, przy pracy, zabawie, tzw. umiejêt-
noœci ¿yciowe by³y takie same w naszych
regionach klimatyczno-geograficznych.
I takie zajêcia pokazujê i do udzia³u
w nich zachêcam.

Pojawiam siê na festynach szkolnych
i wiejskich z tablic¹ „Muzeum na Goœciñ-
cu” i t³umaczê, ¿e to nie mam ze sob¹ nic
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do sprzedania, tylko wystawê starych
przedmiotów. ¯eby ona jednak nie by³a
tylko zbiorem iluœ tam starych ¿elazek,
maszyn do szycia, które mo¿na obejrzeæ
i policzyæ, ¿eby zainteresowaæ ogl¹daj¹-
cych, prowadzê zajêcia. Robiê z dzieæmi
np. papierowe kwiaty, albo kukie³ki z pa-
tyczków, szmatki i sianka. Takie dzia³ania
nawi¹zuj¹ do dawnych zajêæ, kiedy to
dziecko nie by³o zaopatrzone w niezli-
czone iloœci plastikowych zabawek, tylko
„skazane” na swoj¹ pomys³owoœæ. Do-
sta³o od mamy jak¹œ szmatkê, wziê³o do

rêki sianko, patyczek, sznureczki i pas¹c
krowy na ³¹ce coœ tam sobie mog³o „za-
pl¹taæ”. Papierowe kwiaty robi³o siê na-
wet do niedawna na cmentarz – powsta-
wa³y z tego papierowe bukiety, bo to by³
jedyny dostêpny wtedy materia³. 

Jak to widz¹ dzieci? Gdy ju¿ siê na fe-
stynie do mnie przysi¹d¹, to bywa, ¿e na
koñcu imprezy ju¿ nikogo nie ma, a ja
jeszcze stojê i jeszcze robimy te kukie³ki
i kwiatki. (œmiech) Dzieci bardzo lubi¹ ro-
bótki rêczne. Dla doros³ych mamy cepy,
tarkê do prania, star¹ szatkownicê do ka-
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pusty. Czasami jest problem z transpor-
tem sprzêtów i brakiem kogoœ do pomo-
cy. Kolega naprawia tê chatê i ciê¿ko pra-
cuje, wiêc przewa¿nie je¿d¿ê na pokazy
sama, w zwi¹zku z czym nie biorê ju¿ na
siebie tych ¿niw przy pomocy cepa, czy
m³ócenia zbo¿a, bo nie da³abym rady fi-
zycznie. (œmiech) Tak wiêc naszym ma-
rzeniem, oprócz tych dzia³añ, które tu
wykonujemy do upad³ego, jest to, by
wszystko przekazaæ w jakieœ m³ode rêce.
Zdajê sobie sprawê, ¿e bêdzie trudno,
bo prowadzenie takiego muzeum wyma-
ga wielu poœwiêceñ. Tu nie ma ¿artów.
Jak siê wchodzi w uk³ad z ludŸmi, zdoby-
wa œrodki, to ju¿ nie mo¿na byæ zadymia-
rzem. Trzeba byæ odpowiedzialnym,
precyzyjnym, solidnym, ale nie pozba-
wionym pewnego rodzaju fantazji i we-
rwy, co jest trudne. A my wiekowo jeste-
œmy na takim etapie, ¿e bêdziemy chcieli
to przekazaæ w dobre rêce… 

Zapytam krótko – co na to rodzina?
Mam szczêœcie – wywodzê siê z do-

brych uk³adów rodzinnych, a w moim
¿yciu ma³¿eñskim mam do czynienia
z niezwyk³ym cz³owiekiem, który mnie
rozumie i akceptuje. Wiêcej – wspiera
mnie nie tylko finansowo. Sam jest huma-
nist¹ i dzia³anie dla dobrej sprawy jest dla
niego oczywistoœci¹ wart¹ poœwiêceñ.
A przyk³ad idzie z góry, jak wiadomo,
wiêc i synowie maj¹ zrozumienie dla mo-
ich wyborów.

Wiem, ¿e Pani m¹¿ pracuje na Uni-
wersytecie Viadrina – jak w ogóle udaje
siê Wam pogodziæ ¿ycie tam i tu?

M¹¿ jest ju¿ na emeryturze – na któr¹
„wybra³ siê” z du¿¹ ochot¹ – pracuje

bardzo intensywnie nad dziejami swojej
rodziny. Jego przodkowie to rodziny
polskie i niemieckie, spl¹tane ze sob¹ od
wieków – na dobre i na z³e! Najbli¿sza
rodzina mê¿a pochodzi z Toru-
nia/Thorn, ale jej zasiêg historyczny
przebiega od Prus Wschodnich do Bran-
denburgii. Wœród przodków s¹ po-
wstañcy styczniowi i s¹ ¿o³nierze Wehr-
machtu, Armii Andersa i kupcy berliñscy.
Ot, „ujednoznacznij” siê tu cz³owieku!
Sama Pani widzi! Dlatego myœlê, ¿e trze-
ba powoli odchodziæ od takiego konfron-
tacyjnego, narodowego myœlenia, na któ-
rym zawa¿y³a II wojna œwiatowa. Przeka-
zujemy coœ takiego ju¿ trzeciemu pokole-
niu i ci¹gle nie widaæ koñca. A negatywne
emocje odci¹gaj¹ nas od codziennego,
konstruktywnego ¿ycia... Ale to ju¿ jest
temat na inn¹ dyskusjê...

Skoro ju¿ umieœci³yœmy Pani¹ w czasie
i miejscu, to mo¿emy sobie pozwoliæ na
zajêcie siê ideami... Nurtuje mnie pyta-
nie, jak zachowaæ kulturow¹ to¿samoœæ
narodow¹, a z drugiej strony nie przesa-
dziæ, bo naród to te¿ wojna... Jak, maj¹c
doœwiadczenie swoich studiów, zaintere-
sowañ tradycj¹, a jednoczeœnie bycia
TAM, w Niemczech, Pani to widzi? Jak
Pani u³o¿y³a to sobie w g³owie?

¯ycie, doœwiadczenia ¿yciowe same
uk³adaj¹ mi w g³owie. Mnie ju¿ dawno,
dawno temu da³y wiele do myœlenia roz-
mowy prowadzone w domu i rodzinie,
opowieœci babci, która pochodzi³a ze
wschodu, z okolic Lwowa, gdzie z Ukra-
iñcami ¿y³o siê w jednej wsi za pan brat.
To te¿ by³o pogranicze, a pogranicza s¹
wszêdzie takie same. Wszêdzie s¹ napiê-
cia, podzia³y: swój – obcy, pra-emocje
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itd. Urodzi³am siê w Gostyniu, ale zosta-
³am wychowana w duchu tej wschodniej
kultury, wiêc przez wiele lat, gdy ktoœ
mnie pyta³, sk¹d pochodzê, odpowiada-
³am, ¿e ze wschodu. Ze wschodu! Nawet
przed matur¹ tak mówi³am, ale nagle siê
ocknê³am – gdzie tam!? Ja jestem z Wiel-
kopolski! To by³a si³a indoktrynacji do-
mowej. (œmiech) Ale najbardziej oburza-
³y mnie opowieœci, ¿e tam na Ukrainie to
by³o tak, ¿e w czasie wyborów „kartki
siê pomiesza³o, trochê siê zafa³szowa³o,
i dobrze by³o – musieliœmy po swojemu
przecie¿ rz¹dziæ, bo to nasze, nasze!”
Brzydzi³am siê tym i odczuwa³am taki
wewnêtrzny konflikt – tu moja ukochana
rodzina, a tu takie okropieñstwa? Podob-

nie z ¯ydami – takie jakieœ g³osy w domu:
„o, to by³a fajna kole¿anka ze szko³y,
chocia¿ ¯ydówka... „No, rêce opadaj¹!
(œmiech) Albo wspomnienia z czasów
okupacji, kiedy moja mama i ciocia praco-
wa³y w jakiejœ fabryce... Pewnie, ¿e oku-
pacja to okropieñstwo... Pamiêtam taki
wycineczek z ich rozmów: „Bardzo kul-
turalny by³ ten nasz szef, chocia¿ Nie-
miec”. (œmiech) To jest w³aœnie coœ, co
ju¿ dawno da³o mi do myœlenia, wbrew
tej „propagandzie rodzinnej” mówi¹cej,
¿e to my Polacy – przodem, gór¹, naj-
wa¿niejsi... Nas gnêbili ci i tamci – Ukra-
iñcy, Rosjanie, Niemcy, a my jesteœmy
fantastyczni Polacy. 

I to sama rodzina da³a mi do rêki argu-
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menty, ¿e coœ tu nie gra, ¿e jakiœ fa³sz siê
za tym kryje. Dlatego ja ten temat rozwi-
nê³am i szukam podobieñstw miêdzy na-
cjami, kulturami. Gdy pozna³am tro-
szeczkê Niemców, zauwa¿y³am, ¿e naj-
bardziej ró¿ni nas jêzyk, a zachowania,
psychika, nawet kuchnia – œredniowiecz-
na i ta ludowa – wszystko to jest podob-
ne. Jesteœmy bardziej podobni ni¿ niepo-
dobni. Szczególnie je¿eli jest to zbli¿ony
kr¹g kulturowy, jak nasz pas Europy.
I gdy powstaj¹ konflikty zbrojne, s¹ one
najbardziej widoczne, krzycz¹. Ale one
nie s¹ codziennoœci¹. Codziennoœæ nas
zbli¿a i dlatego szukam tych wszystkich
zbli¿eñ, podobieñstw.

Na czym polegaj¹ te konflikty, czy one
s¹ narodowe? Pañstwowe? Czy one s¹
atawistyczne i w ogóle nale¿¹ do ¿ycia
ludzkiego, ludzkich grup, w których nor-
m¹ s¹ antagonizmy wywo³ywane ju¿
przez sam fakt konstrukcji ludzkiej psy-
chiki? Za mocno chyba nadajemy temu
charakter ogólny, nak³adamy to na
„wszystkich”. W tych moich kochanych
Niemczech odkry³am, ¿e ja nie kocham
Polski, ja kocham moj¹ Lednicê, mój Po-
znañ, Gostyñ, a teraz zakocha³am siê
w mojej … Borui Nowej. To jest taka
ociupinka, kawal¹dek, œwieciuszek. I fak-
tycznie ca³y czas obserwujê, badam, na
czym to polega.

Myœlê, ¿e równe mundury nak³adane
na wszystkich, ujednolicanie, jedna ide-
ologia, jedna têsknota, jedno pochodze-
nie, to jest wbrew naturze. Je¿eli siê jed-
noczyæ – bo jednoczyæ siê trzeba – to
przede wszystkim dla jakiegoœ dobra. Ale
nie z powodu jednej czapy pañstwowej,
narodowej, ale w dobrej intencji, ¿e chce-

my daæ ludziom opiekê zdrowotn¹, edu-
kacjê, dobr¹ komunikacjê. Mog¹ byæ na-
wet drobiazgi (œmiech) – na przyk³ad do-
bry chleb dla wszystkich. Ale nie w imiê
narodu, bo to nawet jest niechrzeœcijañ-
skie – gdyby tak siê trzymaæ litery wiary,
bo koœció³ jest powszechny. Znamy jed-
nolity pancerz w Niemczech hitlerow-
skich, widzimy go te¿ obecnie w innych
strasznych krajach i to powinno nas od-
straszaæ od wyrównywania wszystkich
w spo³ecznych organizmach.

Ogólne trendy s¹ inne – moda na re-
gionalizm, to te¿ przeciwwaga dla globa-
lizacji i ujednolicenia w Unii Europejskiej.

No w³aœnie. Co prawda powiedzia³a-
bym, ¿e regionalizm to nie tylko moda,
ale to kolejny konieczny etap cywilizacji
ludzkiej.

To poszukiwanie podobieñstw miê-
dzy nacjami, kulturami sk³oni³o Pani¹ do
udzia³u w projekcie Nowa Amerika.
Proszê opowiedzieæ o nim bli¿ej.

Mieszkaj¹c w Niemczech, w okolicach
Frankfurtu, zwi¹za³am siê z pograniczem
i bardzo polubi³am tamte strony, bo tam
jest bardzo piêknie. To te¿ jest argument
na jednoczenie siê – fakt, ¿e przecie¿
przyroda nie jest podzielona, jest piêkna
wszêdzie. Za moj¹ rodzin¹ mog³abym
powiedzieæ: „Piêknie, chocia¿ w Niem-
czech”. (œmiech) Nieraz tak sobie mówiê
i kulam siê ze œmiechu.

Pozna³am tam, pochodz¹cego z g³êbi
Niemiec, Michaela Kurtzwelly, który wie-
le lat mieszka³ w Poznaniu, doskonale na-
uczy³ siê jêzyka polskiego. Kiedy wyje-
cha³ z Poznania zamieszka³ na pograni-
czu i zaj¹³ siê kontaktami miêdzy Polaka-
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mi a Niemcami, chc¹c przys³u¿yæ siê in-
tegracji obu tych nacji. Stworzy³ pro-
jekt, który nazywa siê S³ubfurt, czyli
S³ubice – Frankfurt, jako jedno miasto.
Od kilku lat œwietnie to siê rozwija,
a „dzieckiem” S³ubfurtu jest w³aœnie in-
ny projekt Nowa Amerika. Nazwa
projektu, który rozpocz¹³ siê 2 lata te-
mu, pochodzi nie od „tej” Ameryki, ale
od obszaru po³o¿onego na pó³nocy na-
szego pogranicza, nazwanego tak
przez króla pruskiego w XVIII w., by
przyci¹gn¹æ ludzi do osadzania siê na
korzystnych warunkach. Coœ w stylu:
„Nie musicie jechaæ na inny kontynent
– tutaj macie Florydê, Majami” – tak
nazywano wsie na tym obszarze,
w pó³nocnej czêœci Odry. Nasz projekt
obejmuje jednak obszar wzd³u¿ ca³ego
pogranicza – od Szczecina do Zgorzel-
ca. To s¹ cztery stany – Szczettinstan,
Terra Incognita, Lebuser Ziemia
i Schlonsk – wszystkie nazwy stworzo-
ne na takiej samej zasadzie, jak S³ub-
furt. Funkcjonuje to na zasadzie wê-
drówki „zygzakiem” – Polska – Niem-
cy – Polska – Niemcy i obejmuje
przedsiêwziêcia turystyczne, kultural-
ne, happeningi, wycieczki rowerowe.
Typowo integracyjne, kulturalne, arty-
styczne wydarzenia. Jestem tego
wszystkiego aktywn¹ uczestniczk¹
i mam swoje zadania. Uda³o mi siê te¿
ich œci¹gn¹æ do Borui Nowej. Mieliœmy
tutaj naradê grupy edukacyjnej i powo-
³aliœmy Uniwersytet Nowej Ameriki.
W ramach projektu zaproponowa³am
odkrycie folkloru Nowej Ameriki
i w lecie muszê troszkê siê tym zada-
niem zaj¹æ, nie na zasadzie dog³êbnego
studiowania, bo to by zajê³o wiele lat,

ale tak sygnalnie, na dziœ. Trzeba bê-
dzie opisaæ dzisiejsz¹ rzeczywistoœæ, ja-
kie festyny organizowane s¹ w Polsce
na tym terenie, co siê dzieje w Niem-
czech, jakie s¹ dekoracje, jakie stroje.
Cieszê siê na tê „rajzê” i wrzeœniow¹
prezentacjê moich fotografii i opowie-
œci w Collegium Polonicum w S³ubi-
cach, gdzie bêd¹ grali te¿ dudziarze
z naszego terenu. W³aœnie teraz inten-
sywnie siê tym zajmujê.

Je¿eli dobrze kojarzê, elementem
tego projektu ma byæ te¿ stworzenie
wspólnego – nowoamerikañskiego jê-
zyka. Trochê mnie to zadziwia, bo
eksperyment esperanto okaza³ siê nie-
udany…

Nie ma to byæ nic podobnego do
esperanto. Mówimy humorystycznie
o jêzyku Nowej Ameriki – ale to jest
po prostu swoboda mówienia, z wyko-
rzystaniem znajomoœci naszych wza-
jemnych jêzyków, w takim stopniu, na
jaki nas staæ. Swoich jêzyków, niezale¿-
nie od tego, staramy siê prawid³owo
siê nauczyæ.

Nie ma mowy o pozbywaniu siê to¿-
samoœci kulturowej zwi¹zanej z jêzy-
kiem – to jest pryncypium. Jêzyk ma
wielkie znaczenie jako niezbywalna ce-
cha kulturowa. Za tym idzie bogactwo
kultury duchowej przede wszystkim,
poczucie w³asnej wartoœci i bezpie-
czeñstwa. 

Wracaj¹c do folkloru, który jest te¿
takim du¿ym obszarem Pani zaintere-
sowañ – prowadzi Pani taki tradycyj-
ny, wiejski tryb ¿ycia, a czy kultywuje
Pani tradycje ludowe w swojej co-
dziennoœci?
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Staram siê ¿yæ wed³ug starej mod³y,
na ile siê da w dzisiejszym œwiecie. Du-
¿o rzeczy mo¿na praktykowaæ w sta-
rym stylu. I to siê w sumie ³¹czy z naj-
nowoczeœniejszymi trendami, czyli
ekoprzyjaznymi, naturszczykowskimi.
Mo¿na przeskoczyæ etap niszczenia na-
tury, skacz¹c do przodu, do tych tren-
dów, jednoczeœnie cofaj¹c siê do prze-
sz³oœci, bo to na ni¹ jest moda. Ja ko-
rzystam z pewnych przedmiotów wie-
lokrotnie – opakowañ, ubrañ. Przera-
biam ciuchy, wymieniamy siê nimi z ko-
le¿ankami. Nie robiê ¿adnych zaku-
pów, bo noszê wszystko stare. Buty
mam po kole¿ance, ona ma jak¹œ moj¹
kieckê. Do jedzenia te¿ mo¿na robiæ
proste rzeczy, a potem przerabiaæ, wy-
rzucaæ na kompost. I teraz mo¿na to

robiæ otwarcie. Tu, gdzie mieszkam, s¹
œwietne warunki po temu. Nie mam nic
nowoczesnego, poza tym, ¿e w domu
jest woda, prysznic i toaleta. Uczê siê
rozpoznawaæ zio³a, zbieraæ je z ³¹ki,
przygotowywaæ z nich posi³ki – sa³atkê
z pokrzywy na przyk³ad. 

Je¿eli chodzi o œwiêta, to kultywujê
te, co wszyscy w chrzeœcijañskim œwie-
cie, a prócz tego od kilku lat, gdy je-
stem w Polsce, wiosn¹ zwo³ujê grono
znajomych i wspólnie robimy marzan-
nê, ¿egnamy zimê. To jest trudne orga-
nizacyjnie, bo ludzie teraz s¹ rozpro-
szeni. Noc kupa³y – hoho! Nied³ugo
bêdzie, wiêc bêdziemy musieli siê
skrzykn¹æ gdzieœ w tych okolicach. No
i tak to wygl¹da. 
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To chyba wielka radoœæ móc tak
¿yæ?

Naprawdê z wielk¹ radoœci¹ znala-
z³am siê tutaj – Gostyñ w miarê nieda-
leko, zachodnia Wielkopolska, dawne
pogranicze. Skupiaj¹ siê tu wszystkie
tematy, które do mnie nale¿¹, a ja do
nich. To jest wspania³e ¿ycie! Najbar-
dziej dlatego, ¿e tu pozna³am cudow-
nych ludzi, zaprzyjaŸni³am siê z paniami
z ko³a gospodyñ, z s¹siadk¹, pozna³am
fantastycznych m³odych ludzi. Jestem tu
swój cz³owiek. Mam znajomych w wielu
wsiach, dziêki moim wêdrówkom po
tych festynach wiejskich, szkolnych, bi-
bliotecznych. Czasem jest ciê¿ko, szcze-
gólnie materialnie, ale siê nie za³amujê.
Jestem w tzw. powa¿nym wieku – mam

67 lat!, ale nie tracê ducha i ¿yjê jakbym
mia³a przed sob¹ jeszcze ze sto lat, a jed-
noczeœnie ze œwiadomoœci¹ ca³ego ¿ycio-
wego baga¿u. Doceniam – jak inni m¹-
drzy starsi ludzie – walory wieku, kiedy
cz³owiek du¿o wiêcej rozumie i widzi –
paradoks – trac¹c wzrok i s³uch.
(œmiech) Nie zamykam siê, idê do ludzi –
staram siê byæ wyrozumia³a, pomocna
jak tylko siê da.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e mam bogate,
dobre ¿ycie za sob¹, co podkreœlam – nie
znaczy, ¿e nie by³o trudnoœci i bolesnych
spraw. Dramatycznych osobistych prze-
¿yæ.... Na bia³aczkê zmar³ nasz doros³y
syn. Nie dziecko, tylko cz³owiek ju¿ do-
ros³y, co mo¿e tym bardziej tragiczne.
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Ciê¿ko chorowa³ i to by³y trudne czasy.
Ja jednak jestem przepojona takim pozy-
tywnym pogodzeniem siê z losem. Mo¿e
mam tak¹ naturê, mo¿e tak jestem wy-
chowana, ¿e takie idee do mnie najbar-
dziej docieraj¹. W moim mniemaniu
zbytnie tragizowanie, lub wyolbrzymia-
nie ludzkich mo¿liwoœci, swojego wp³y-
wu na ¿ycie, to wielka buta. Trzeba siê po
prostu pogodziæ. Mo¿e to jest chrzeœci-
jañskie, chocia¿ nie jestem tak¹ bezre-
fleksyjn¹ chrzeœcijank¹, bo moja mama
nauczy³a mnie w¹tpiæ i zadawaæ trudne,
k³opotliwe pytania. O sens ¿ycia, sens
wiary itd. Nie by³am wychowywana
w domu fanatycznie religijnym. Mo¿e te¿
¿ycie na wyspie i siêganie do dalszej, po-
gañskiej historii wyrobi³o we mnie taki

krytycyzm i dystans, który wydaje mi siê
zdrowy. Cieszê siê, ¿e to wszystko na
wyspie kwitnie. Nie mam z ni¹ co praw-
da du¿ego kontaktu, bo nie chcê byæ ta-
k¹ rewizjonistk¹, osob¹, która bêdzie
tam jeŸdziæ i sprawdzaæ. To by³aby
okropna postawa, ale mo¿liwa, bo prze-
cie¿ ci¹gle traktujê to miejsce jako swoje.
Dlatego wolê trzymaæ siê na dystans i ¿yæ
tym wspomnieniem. I to jest bardzo do-
bre, bo dobre wspomnienie zawsze
wzmacnia. A wspomnieñ na „d³ugie zi-
mowe wieczory” ¿ycia mam bardzo wie-
le.

Fot. archiwum Hanki Billert
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Genera³ broni Kazimierz Sosnkowski - reprezentuj¹cy na nowotomyskiej uroczystoœci 
Naczelnego Wodza. Za nim kolejno Artur Tomasz Maruszewski - wojewoda poznañski, biskup sufragan 

poznañski - Walenty Dymek i gen. brygady  Edmund Knoll – Kownacki,  
dowódca Okrêgu Korpusu nr VII  w Poznaniu



Bogumi³ Wojcieszak

Obowi¹zek kresowego bastionu... 
Uroczystoœæ przekazania broni w Nowym Tomyœlu
10 lipca 1938 r.

Jestem w Nowym Tomyœlu. Miasteczko czyste – jak zreszt¹ miasteczka za-
chodniej Polski – i robi mi³e dla oka wra¿enie. Byæ mo¿e, ¿e przyczyni³a siê do
tego zieleñ girland, bramy triumfalne i spokojnie na drzewach ko³ysz¹ce siê
sztandary. Pod t¹ szat¹ uroczyst¹ jest jednak czystoœæ i schludnoœæ „na co
dzieñ”, widoczna zarówno w braku zielska, jak i w czystoœci okien, firan, drzwi
i najbli¿szego otocznia ka¿dego z domów. 

W miasteczku ruch. Przyjecha³em na pó³ godziny przed rozpoczêciem uro-
czystoœci, a ju¿ ulice, prowadz¹ce ku placowi marsz. Pi³sudskiego, s¹ pe³ne lu-
dzi. Sam plac, okr¹¿ony zbitym wieñcem g³ów, zajêty przez sprzêt wojskowy,
ukwiecony rumiankiem, dzwonkami polnymi, liœciem dêbowym, goŸdzikami
i ró¿ami, przez oddzia³y wojskowe i poczty sztandarowe, których by³o ponad
sto dwadzieœcia, oraz przez konieczne trybuny.

Na zachodniej stronie placu wzniesiony wysoko nad jego poziom wystrzela
jeszcze ponad dachy wspania³y o³tarz ze srebrzystymi or³em i wysmuk³ym
krzy¿em. Wszystkie okna, a nawet dachy domów, okalaj¹cych du¿y plac, zo-
sta³y zajête przez tych, którzy pragnêli uradowaæ serca i pokrzepiæ duszê pa-
triotyczn¹ uroczystoœci¹.

Tak korespondent „Kuriera Poznañskiego” rozpocz¹³ relacjê z nowotomyskich
uroczystoœci przekazania wojsku broni, zakupionej ze sk³adek mieszkañców powiatu
nowotomyskiego, zebranych w ramach FON, czyli Funduszu Obrony Narodowej.

Przypomnijmy, ¿e Fundusz zosta³ utworzony 9 kwietnia 1936 r. dekretem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Moœcickiego. By³ reakcj¹ na widoczny ju¿
wtedy wzrost napiêcia w stosunkach miêdzynarodowych i rosn¹c¹ eskalacê zbrojeñ
niemieckich. 

Postulat jego utworzenia wyszed³ z kó³ wojskowych, które zdawa³y sobie sprawê
z zacofania wojska polskiego w porównaniu do armii innych pañstw. Wykaza³a to ana-
liza porównawcza stanu Si³ Zbrojnych Polski, Niemiec, ZSRR i Francji, opracowana
przez polski Sztab G³ówny na prze³omie lat 1935/1936. 
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Fundusz w swoim za³o¿eniu mia³ spe³niaæ trzy zadania: 
--  byæ pozabud¿etow¹ form¹ wspierania inwestycji zbrojeniowych pañstwa, 
-- wzmacniaæ si³y zbrojne Rzeczypospolitej, 
-- konsolidowaæ spo³eczeñstwo wokó³ armii i marsza³ka Rydza-Œmig³ego, jako jej

Naczelnego Wodza.
Fundusz Obrony Narodowej – nazywany DAREM SERCA NARODU – gromadzi³

œrodki pochodz¹ce ze sprzeda¿y nieruchomoœci i ruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ
pañstwa, a pozostaj¹cych pod zarz¹dem wojska, dotacji skarbu pañstwa (g³ównie
z po¿yczki uzyskanej przez rz¹d we Francji) oraz darów i zapisów osób prywatnych
i instytucji. £¹cznie na FON zgromadzono oko³o 1 mld z³otych. 

Co jednak najistotniejsze – precedensem na skalê œwiatow¹ by³a ta czêœæ FON-u,
na któr¹ z³o¿y³y siê dobrowolne ofiary spo³eczeñstwa na dozbrojenie armii. Polacy na
apel w³adz zareagowali spontanicznie i w niespodziewanie wielkiej skali. Imponuj¹ca
ofiarnoœæ przekroczy³a wszelkie wyobra¿alne granice. Ludzie zaczêli oddawaæ dla po-
trzeb armii najcenniejsze przedmioty osobiste, drogie rodzinne pami¹tki, precjoza
i dzie³a sztuki o wielkiej wartoœci. Oddawano nawet obr¹czki œlubne, dostaj¹c w za-
mian ¿elazne.

Do zbiórki œrodków na cele obronne aktywnie w³¹czy³o siê tak¿e spo³eczeñstwo
powiatu nowotomyskiego. 21 paŸdziernika 1937 roku powo³any zosta³ Komitet Po-
wiatowy FON ze starost¹ mjr. rez. Ignacym Skoczeniem na czele oraz komitety lokal-
ne w poszczególnych gminach ówczesnego powiatu nowotomyskiego

Miar¹ patriotycznego zaanga¿owania mieszkañców miasta i powiatu mo¿e byæ fakt,
¿e tylko do koñca roku zebrano prawie 135 tys. z³. Ze œrodków tych zakupiono broñ
dla stacjonuj¹cych w Poznaniu jednostek wojskowych: 57 pu³ku piechoty wielkopol-
skiej (za oko³o 80 tys. z³.) i 7 pu³ku strzelców konnych (za oko³o 40 tys. z³.). Pozosta-
³a kwota przekazana zosta³a na konto zakupu œcigacza „Poznañ”. Ogó³em wrêczono
wojsku i okrêgowi poznañskiernu Ligi Morskiej i Kolonialnej 28 ciê¿kich karabinów ma-
szynowych z podstaw¹ i ca³kowitym wyposa¿eniem, 2 granatniki piechoty, jedn¹ radio-
stacjê nadawczo -  odbiorcz¹, samochód i motocykl z przyczepk¹. 

£¹czna kwota wynios³a oko³o 140 000 z³, co jak na niezbyt zamo¿ny powiat by-
³o kwot¹ znacz¹c¹ i jedn¹ z najwy¿szych w Wielkopolsce. Dlaczego tak siê sta³o?

Radoœæ z odzyskanej niepodleg³oœci po zachodniej stronie nieba  zaczê³y wówczas
przes³aniaæ niemieckie, brunatne, narodowosocjalistyczne chmury. Bezpoœrednie s¹-
siedztwo sprawia³o, ¿e dla nowotomyœlan by³y one wyraŸnie widoczne. 

Dlatego te¿ potrzeba wzmocnienia si³ obronnych pañstwa polskiego by³a tak¿e ich
potrzeb¹, któr¹ doskonale rozumieli i któr¹ – tak¿e we w³asnym zakresie – popiera-
li. Istotne te¿ by³o, wyrazone przez gen. Sosnkowskiego, „...poczucie obowi¹zku
kresowego bastionu“.Takie dzia³anie w sytuacji, gdy gro¿enie agresj¹ hitlerowskich
Niemiec na Polskê stawa³o siê coraz bardziej realne, budzi³o pe³n¹ aprobatê
nowotomyœlan  i ich autentyczny entuzjazm, którego – jak powiedzia³ Wojciech Wy-
dra, w cytowanym dalej tekœcie – „... nakazywaæ nie mo¿na”.
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Interesuj¹c¹  ilustracj¹ nastrojów ówczesnych jest wiersz napisany przez Anielê
Dembick¹, uczennicê kl. VI Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu:

Dzieci te¿ Polskê mocno kochaj¹,
Wiêc o jej wojsko jak mog¹ dbaj¹, 
W ciekawy sposób my FON wspieramy,
Stare ¿elazo w szkole zbieramy.

Ró¿ne metale, co w domu œmiec¹,
Rodzice chêtnie dziatkom zlec¹.
Niemieckie nikle tak¿e sk³adamy,
I przesz³o sto ich w pude³ku mamy. 

Wnosimy ju¿ rok przesz³o te datki,
Z ka¿dej zagrody i ka¿dej chatki.
Wszystko w wielkich piecach przetapiaj¹,
I ró¿ne rzeczy st¹d wyrabiaj¹.

Bêd¹ armaty i karabiny,
Aby obroniæ nasze krainy.
A my siê z tego mocno cieszymy,
¯e Pañstwu trochê pomóc mo¿emy.

W sk³ad prezydium nowotomyskiego komitetu powiatowego FON weszli m. in.
Ignacy Skoczeñ, Starosta Powiatu Nowotomyskiego – przewodnicz¹cy, Wojciech
Wydra, nauczyciel – wiceprzewodnicz¹cy, Maksymilian Adamczak, asesor Wydzia³u
Powiatowego – sekretarz, Adolf Szwarc, dyrektor KKO w Nowym Tomyœlu – skarb-
nik oraz Stanis³aw Musia³, rolnik wówczas z Glinna – ³awnik. Du¿¹ aktywnoœæ wyka-
zali te¿ m. in. Zygmunt Kowalski – naczelnik Urzêdu Skarbowego w Nowym Tomy-
œlu, notariusz Witold Wê¿yk, El¿bieta Gniotowa – przewodnicz¹ca Zwi¹zku Pracy
Obywatelskiej Kobiet, Marian Jankiewicz– dyrektor Fabryki „¯ar“, Czes³aw Krzows-
ki – burmistrz Nowego Tomyœla. 

Uroczyste przekazanie zakupionej broni odby³o siê 10 lipca 1938 roku w Nowym
Tomyœlu na Placu Marsza³ka Pi³sudskiego (obecnie Plac Niepodleg³oœci). W lipcu minie
wiêc 75 lat od tego najwa¿niejszego w ¿yciu miêdzywojennego Nowego Tomyœla
wydarzenia.

O uroczystoœci szeroko informowa³a lokalna, wojewódzka i centralna prasa. Jej
g³osy proponujemy „odczytaæ na nowo”.

***
Powiat na miedzy granicznej prze¿y³ wczoraj swój wielki dzieñ. Miasto Nowy Tomyœl

tonê³o w powodzi flag, zieleni, festonów i bram triumfalnych. Poci¹gami, furmankami, ro-
werami, ciê¿arowymi autami czy autobusami pod¹¿a³a ludnoœæ ca³ego powiatu do miasta,
aby staæ siê œwiadkiem uroczystej chwili wrêczenia armii 28 karabinów maszynowych,
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2 granatników; motocykle, radiostacji i samochodu „£azik”, ufundowanych przez obywa-
telstwo jako dar na FON kosztem 140 tysiêcy z³otych. 

Uroczystoœæ zaszczyci³ swym przybyciem inspektor armii genera³ Kazimierz Sosnkow-
ski, który zreszt¹ jako w³aœciciel folwarku Pora¿yn jest od blisko 20 lat obywatelem powia-
tu nowotomyskiego. Pojawienie siê  genera³a Sosnkowskiego witano wszêdzie wybucha-
mi entuzjazmu i radoœci – by³o to zreszt¹ danie œwiadectwa uczuciom, które nurtuj¹ w sto-
sunku do gen. Sosnkowskiego w ca³ej Wielkopolsce.

Na pl. Marsza³ka Pi³sudskiego przed wysoko wzniesionym o³tarzem stanê³y w rozwi-
niêtym szyku batalion pu³ku piechoty króla Karola z Poznania* oraz szwadron strzelców
konnych z orkiestr¹ na siwych koniach. Dalej zwarte szeregi organizacji spo³ecznych i po
bokach placu st³oczona publicznoœæ.

Ogóln¹ uwagê zwraca³y dwie wielkie grupy dzieci z bia³oczerwonymi chor¹giewkami
w rêce, zebrane pod dwoma transparentami z napisem: „Dzieci polskie z Gdañska”
i „Dzieci polskie ze Œl¹ska Opolskiego”. To dziatwa polska z poza kraju, przyby³a tu na ko-
lonie letnie.
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„... Na zachodniej stronie placu wzniesiony wysoko nad jego poziom wystrzela jeszcze ponad dachy wspa-
nia³y o³tarz ze srebrzystymi or³em i wysmuk³ym krzy¿em. ... Rozpoczê³a siê msza polowa, celebrowana
przez ks. Biskupa Dymka. Zjednoczone chóry wraz z orkiestr¹ rozpoczê³y pienia starodawn¹ pieœni¹
rycersk¹ „Bogurodzica”...

* W 1937 król Rumunii Karol II w czasie swojej wizyty w Polsce obj¹³ honorowe szefostwo nad 57 Pu³kiem
Piechoty Wielkopolskiej. Zarz¹dzeniem prezydenta RP z 28 czerwca 1937 roku pu³k otrzyma³ nazwê 57
Pu³k Piechoty Karola II Króla Rumunii.



Gen. Sosnkowski wszed³ na plac witany hymnem pañstwowym i raportami dowódców
oddzia³ów. Towarzyszyli mu reprezentanci wojska z  gen. Knollem, pu³kownikami Kow-
nackim, Grodzkim, Górnisiewiczem i Soko³owskim* na czele oraz wojewoda poznañski
Maruszewski, dyrektor min. Œwitalski, kurator szkolny Jakóbiec, wiceprezes Syndyka-
tu Dziennikarzy Winiewicz, gospodarz uroczystoœci starosta Skoczeñ i inni. 

Mszê œw. celebrowa³ J. E. ks. biskup Walenty Dymek w asyœcie ksiê¿y prob. Æwiej-
kowskiego z Nowego Tomyœla i ks. W³adys³awa Staniszewskiego. Gra³a orkiestra pu³-
ku piechoty pod batut¹ kpt. Szalkowskiego i œpiewa³y chóry okrêgu œpiewaczego no-
wotomyskiego. Kazanie p³omienne i apeluj¹ce do najserdeczniejszych uczuæ patrio-
tycznych wyg³osi³ ksi¹dz – powstaniec pra³at Pawe³ Steinmetz**. 

Po mszy œw. starosta Skoczeñ piêknym przemówieniem powita³ gen. Sosnkowskie-
go i zaraportowa³ mu o dziele, zebranym przez pow. nowotomyski na FON. Dowód-
cy pu³ków odebrali broñ, a poza tym broñ dla œcigacza morskiego „Poznañ” przejêli
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Wœród uczestników uroczystoœci byli m.in. wykonawcy „Wesela Przyprostyñskiego“

* P³k W³adys³aw Kownacki – dowódca 7 pu³ku strzelców konnych wielkopolskich; p³k in¿. Stanis³aw
Grodzki - dowódca 57 pu³ku piechoty wielkopolskiej;   pp³k. dypl. Stefan Górnisiewicz  - szef Wydzia³u Biur
Wojskowych Dowództwa Okrêgu Korpusu nr VII w Poznaniu; Mieczys³aw Kazimierz Soko³owski
faktycznie major, s³u¿y³ wówczas w 55 poznañskim pu³ku piechoty w Lesznie, zgin¹³ w powstaniu
waraszwskim.
** Ks. Pawe³ Steinmetz bardzo aktywnie uczestniczy³ w powstaniu wielkopolskim. W 1938 r. by³
proboszczem farnym w Poznaniu. Ksi¹dz-spo³ecznik, patriota, nazywany „Rycerzem Chrystusa“. Takich
kap³anów boj¹ siê wszelkie socjalizmy, zarówno te narodowe i marksistowskie. Ks. Steinmetz
zamordowany zosta³ w styczniu 1940 r., w niewyjaœnionych okolicznoœciach przez  „ich ojców“.
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Dyplom nadaj¹cy gen. Kazimierzowi Sosnkowskiegmu honorowe obywatelstwo Nowego Tomyœla 
wrêcza burmistrz Czes³aw Krzowski. Obok burmistrza Wojciech Wydra -  wiceprzewodnicz¹cy

powiatowego komitetu FON, w tle proboszcz i dziekan lwówecki ks. W³adys³aw Laskowski



delegaci Ligi Morskiej i i Kolonialnej pp. dyr. Mañkowski, Maksymilian Stuermer i dyr.
Podolak. 

Teraz nast¹pi³ moment wrêczania obywatelstwa honorowego p. gen. Sosnkowskiemu
przez trzy miasta Nowy Tomyœl, Opalenicê i Buk. Dyplomy wrêczyli burmistrzowie tych
miast pp. Czes³aw Krzowski, Mieczys³aw Kêdzierski i dr Roman Mazurkiewicz. 

Wzruszony tymi dowodami sympatii przemówi³ p. gen. Sosnkowski. Pan Genera³ mó-
wi³:

W imieniu Wodza Naczelnego dziêkujê gor¹co i serdecznie spo³eczeñstwu powia-
tu za hojny dar dla wojska, za nieprzeciêtny wysi³ek, za przyczynek do dzie³a obrony
pañstwa. Armia, bêdzie wdziêczna, za wartoœæ materialn¹ daru, szczególnie ceni sobie
jego znaczenie moralne. Na si³ê wojska sk³ada siê bowiem nie tylko jego sprawnoœæ
i wyposa¿enie techniczne, ale – co najwa¿niejsze – duch, który o¿ywia szeregi wojsko-
we. Duch ¿o³nierzy z poboru, duch rezerw, kadry czynnej, zale¿y zaœ od nastroju spo-
³eczeñstwa dla spraw obrony narodowej. Duch ten roœnie w atmosferze zaufania oby-
wateli do wojska i w atmosferze dba³oœci spo³eczeñstwa o ¿o³nierza oraz jego sprawy.
¯ywy zwi¹zek, uczuæ serc i myœli miêdzy wojskiem i obywatelem stanowi sens najistot-
niejszy dzisiejszej podnios³ej uroczystoœci. Spo³eczeñstwo pomna¿a dziœ, wzbogaca nie
tylko si³y fizyczne wojskowych szeregów, ale i moraln¹ wartoœæ armii narodowej. Dziê-
kujê za to serdecznie i wznoszê okrzyk: „Spo³eczeñstwo powiatu nowotomyskiego
niech ¿yje!”. Tysiêczne rzesze zgromadzone na placu odpowiadaj¹: niech ¿yje!)

Pragnê podziêkowaæ z kolei za zaszczyt, który mnie spotka³ przed chwil¹.
Przyjmujê obywatelstwo honorowe miast Nowego Tomyœla, Grodziska i Opaleni-
cy. Jestem tutaj przy tym jakby w podwójnej roli. Raz w charakterze jednego z naj-
starszych ¿o³nierzy Rzeczypospolitej z drugiej w charakterze obywatela tego po-
wiatu. Sadzê zreszt¹, ¿e nigdzie bardziej ani¿eli u nas to zespolenie obywatela
z ¿o³nierzem nie jest potrzebne. Zespolenie to zamyka w sobie wielk¹ i wa¿n¹
treœæ, ¿e ka¿dy obywatel przepojony zostaje duchem ¿o³nierskim, a ka¿dy ¿o³-
nierz rozumie obowi¹zki dobrego obywatela kraju. 

W odwiecznej tradycji Polski ³¹czy siê, skuwa znak pracy wojennej – miecz ze
znakiem pracy pokojowej – p³ugiem. Tradycja ta jest dawna, jak dawne s¹ dzieje
naszej Ojczyzny. Od wieków u nas bywa³o, ¿e ¿o³nierz obroniwszy kraj odk³ada³
¿elazo-miecz, by chwytaæ krzepk¹ d³oni¹ ¿elazo-p³ug. Czas jednak wartko p³ynie.
Zmieni³y siê, przeobrazi³y zagadnienia. Dziœ obrona narodowa wymaga ci¹g³ego
pogotowia. 

I ja, po ukoñczeniu wojny nie uwa¿a³em za mo¿liwe odj¹æ szablê, mimo  ¿e tê-
skni³em do roli, do pracy na niej. I wy wszyscy musicie byæ w ka¿dej chwili przygo-
towani, gotowi spe³niaæ swe codzienne obowi¹zki z myœl¹ o tym, aby Polska w po-
trzebie nie tylko mog³a odeprzeæ wroga, ale by³a silna wymierzyæ mu karê w jego
w³asnej granicy. Si³ê zaœ i potêgê pañstwa stanowi nie tylko liczebnoœæ, nie tylko
techniczne wyposa¿enie wojska, ale i rozkwit kraju.

Rozkwit kraju to te¿ ekonomia, pracowitoœæ, charakter, wartoœæ moralna oby-
watela, ³ad oraz dyscyplina spo³eczna. To s¹ zalety, które w tak przemo¿nej mie-
rze cechuje Wielkopolska. Wielkopolska jest przepojona ponadto duchem chrze-
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œcijañstwa, duchem kultury zachodnioeuropejskiej. Posiada mieszkañców, œwiado-
mych swych obywatelskich obowi¹zków i powo³anych do spe³nienia spo³ecznych
zadañ na terenie ca³ego kraju, w zakresie unarodowienia, handlu i rêkodzie³a,
przemys³u, w ogóle stanu œredniego. Wielkopolski stan rolniczy zaciek³oœci¹
i umiejêtnoœci¹ organizacji pracy potrafi wznieœæ wieœ swej dzielnicy na europejski
poziom, czyni¹c z niej prawdziwy spichlerz Rzeczypospolitej.

Wiêzy, które mnie ³¹cz¹ z Wielkopolsk¹ s¹ silne i liczne. Przywi¹za³em siê silne
i szczerze do tych k¹tów, mam szczery sentyment dla schludnych miast i osiedli,
dla tych ukochanych, szumi¹cych ³anów, do jezior i piêknych lasów. 

Serce moje przywi¹za³o siê do wielkopolskiej ziemi, której skiby odwracam ju¿
teraz blisko od dwudziestu lat i która sta³a siê kolebk¹ moich piêciu synów.

Powiat nasz – mam prawo tak powiedzieæ jako jeden z najstarszych ¿o³nierzy
Rzeczypospolitej, a zarazem i obywateli tego powiatu – ma tê ambicjê i wype³nia
je treœci¹, aby godnie odpowiedzieæ obowi¹zkom kresowego bastionu. 

¯yczê miastom i sio³om Nowotomyskiego dalszego rozkwitu. ¯yczê sobie
i wam, aby powiat nasz sta³ siê najpierwszym w ca³ej Polsce: pod wzglêdem mi³o-
œci do Boga i Ojczyzny, pod wzglêdem cnót chrzeœcijañskich, hartu ducha i spraw-
noœci pracy, aby przodowa³ Polsce ca³ej pod wzglêdem wzorowego pe³nienia s³u¿-
by dla pañstwa. I teraz, gdy ¿yjemy w okresie pokoju i wtedy, gdy z powodu nie-

106

ODCZYTANE NA NOWO

Bogumi³ Wojcieszak

Od lewej: p³k W³adys³aw Kownacki - dowódca 7 pu³ku strzelców konnych wielkopolskich, Edmund Knoll
– Kownacki - dowódca Okrêgu Korpusu nr VII w Poznaniu, Ignacy Skoczeñ - Starosta Powiatu
Nowotomyskiego, gen. Kazimierz Sosnkowski. Z prawej Jadwiga Kabzowa – skarbniczka zajmuj¹cego siê
g³ównie dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ Zwi¹zku Pracy Obywatelskiej Kobiet



zbadanych dla nas wyroków Opatrznoœci, biæ zaczn¹ godziny ciê¿kich naszych tru-
dów wojennych.

Panu genera³owi za te serdeczne s³owa podziêkowa³ z tak mu w³aœciw¹ szczeroœci¹
i bezpoœrednioœci¹ wojewoda Maruszewski w imieniu ca³ego spo³eczeñstwa wielko-
polskiego i wzniós³ na czeœæ gen. Sosnkowskiego okrzyk, który gromkim: „Niech ¿y-
je” d³ugo têtni³ na t³umami zaleg³ym placu.

Wreszcie nadszed³ moment defilady. Na trybunie stanêli gen. Sosnkowski, przepa-
sany wstêg¹ orderu „Polonia Restituta” w towarzystwie wojewody Maruszewskiego
i gen. Knolla. Defiladê prowadzi³ pu³kownik Rybotycki. Gdy tylko pojawi³y siê zwarte
szeregi orkiestry piechoty, ubarwione bia³o – czerwonymi flagami fanfar, t³umami
szarpn¹³ jeden wielki okrzyk entuzjazmu. Okrzyki nie milk³y, sypnê³y siê z okien i da-
chów oblê¿onych ludŸmi kwiaty, nie milk³y i oklaski, gdy cudownym, równym ryt-
mem sz³a piechota pu³ku Króla Karola, a za ni¹ karabiny maszynowe, radiostacje i ma-
³e dzia³a. Piechotê prowadzi³ major Jelinek. Znowu „brawo” na czeœæ defiluj¹cych
strzelców konnych, wyprê¿onych w siod³ach, z oczami wpatrzonymi w gen. Sosn-
kowskiego. 

Strzelców konnych prowadzi³ rtm. Dymowski. Potem szed³ szwadron przysposo-
bienia wojskowego konnego – Krakusów z por. Nadolnym na czele, prezentuj¹cy siê,
jak plutony regularnego wojska, a dalej sprzêt ofiarowany armii przez spo³eczeñstwo.
Z kolei zaczyna siê defilada organizacji spo³ecznych prowadzona przez kpt. Markow-
skiego a otwarta przez dziarsk¹ kompaniê Zwi¹zku Strzeleckiego.
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Poczet sztandarowy 57 pu³ku piechoty, w tle  - ponad 120 pocztów sztandarowych uczestnicz¹cych 
w uroczystoœciach organizacji i stowarzyszeñ



Znowu brzmi¹ okrzyki. Trudno opisaæ ca³oœæ tej rewii spo³ecznej tê¿yzny powiatu No-
wotomyskiego. Starczy powiedzieæ, ¿e organizacje spo³eczne defilowa³y blisko godzinê.
Oczywiœcie najwiêcej sz³o rolników, zrzeszonych w Kó³kach Rolniczych. Prowadzi³ ich tak
zas³u¿ony dzia³acz rolniczy, jak ordynat Stanis³aw Niegolewski. Na czele w³oœcianek powia-
tu sz³a jego przezacna ma³¿onka Wanda Niegolewska. Ludnoœæ niemieck¹ powiatu na defi-
ladzie reprezentowa³a ma³a grupa niemieckich kó³ œpiewaczych. Stronnictwo Narodowe
bra³o te¿ udzia³ w defiladzie, ale zmobilizowa³o cz³onków z s¹siednich powiatów. Specjalny
entuzjazm wywo³a³y grupy regionalne w strojach ludowych z Przyprostyni i z Buku
[w³aœciwie z Niegolewa, nale¿¹cego wówczas do parafii bukowskiej, BW].

Po defiladzie dziatwa z Gdañska i Œl¹ska urz¹dzi³a owacjê p. gen. Sosnkowskiemu, który
na kilka minut uton¹³ w ci¿bie dzieciaków rozkrzyczanych i rozentuzjazmowanych. Jeszcze,
gdy gen. Sosnkowski wsiada³ do samochodu wojewoda Maruszewski przemyci³ pod auto
ma³ego ch³opca, który zagapiony z kapeluszem pod pazuch¹ hukn¹³:„Nasz gynera³ niech
¿yje!” Wojewoda pog³adzi³ mu czuprynê i auto zdo³a³o wreszcie wyrwaæ siê z ko³a entuzja-
zmu.Na obiedzie ¿o³nierskim, pod go³ym niebem, które rano chmurzy³o siê, ale potem nie
szczêdzi³o promieni s³oñca, przemówi³ gen. Knoll, zapewniaj¹c ofiarodawców broni, ¿e od-
dali j¹ w dobre rêce, ¿e ¿o³nierz bêdzie chucha³ i dmucha³, aby te karabiny utrzymaæ w go-
towoœci do strza³u.Imieniem spo³eczeñstwa nowotomyskiego przemówi³ jeszcze zastêpca
inspektora szkolnego, zas³u¿ony dzia³acz nauczycielski Wojciech Wydra*, dziêkuj¹c gen
Sosnkowskiemu specjalnie za s³owa uznania dla Wielkopolan. – Potrzeba nam bowiem ni-
czego wiêcej tylko takiej w³aœnie zachêty – mówi³. Z zachêty zaœ rodzi siê entuzjazm, któ-
rego nakazywaæ nie mo¿na.

[...]Po defiladzie odby³ siê obiad ¿o³nierski z udzia³em w³adz wojskowych i cywilnych. Au-
torami œwietnej grochówki, podawanej goœciom na obiedzie ¿o³nierskim przy drewnianych
sto³ach byli kucharze naszej „królewskiej” piechoty z Poznania. I ten punkt programu by³
œwietnie i.... smacznie udany.

W czasie obiadu przygrywa³y na zmianê dwie orkiestry wojskowe. Po po³udniu w ogro-
dzie „Kresowianka” odby³a siê zabawa ludowa, na program której z³o¿y³o siê puszczanie
baloników, wspania³e widowisko Wesele Przyprostyñskie, koncert dudziarzy, wystêp solowy
uczennicy Sajpoltównej, tañce w wykonaniu podchor¹¿aków, popisy chórów z Grodziska,
Lwówka, Bukowca i Nowego Tomyœla, wystêp grupy regionalnej z Niegolewa itp. Specjal-
ne uznanie nale¿y siê nauczycielce WoŸnej** z Przyprostyni za zajêcie siê zachowaniem
piêknego folkloru regionalnego. 

Na zakoñczenie odby³a siê zabawa z tañcami i puszczanie ogni bengalskich. Wielki ten
dzieñ zakoñczy³ siê rautem wydanym przez Powiatowy Komitet FON w piêknie udekoro-
wanej sali p. Olejniczakowej. W raucie wziêli udzia³ liczni przedstawiciele w³adz wojsko-
wych, cywilnych i organizacji z terenu powiatu nowotomyskiego. 

[...]S³owa uznania niech skwituj¹ pracê ca³ego komitetu FON w powiecie nowotomyskim
ze niestrudzonym starost¹ Skoczeniem na czele. Spe³ni³ on swój obowi¹zek a pograniczu
da³ wra¿enia, jakie tam ¿yæ bêd¹ d³ugo jeszcze. Komendant powiatowy policji podkomisarz
Wróblewski*** zaœ mo¿e byæ zadowolony ze swej pracy – wzorowego ³adu.
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Post scriptum
Nowotomyski patriotyczny  dar serca mia³ dla ówczesnych mieszkañców miasta

i powiatu du¿e znaczenie integracyjne i wspólnotowe. Jednak w aspekcie militarnym
nie mia³ – bo nie móg³ mieæ – wiêkszego znaczenia. Po nieco ponad roku od
omówionych wydarzeñ Polska zaatakowana zosta³a  przez ludobójców z Zachodu
i Wschodu. Osamotniona, opuszczona przez sojuszników, nie mia³a szans na obronê.
Nie traci³a jednak ducha. Nie tylko cierpia³a, ale te¿ dalej walczy³a.

Równie¿ nowotomyœlanie zaznaczyli sw¹ obecnoœæ  na wszystkich niemal frontach
II wojny. Nie zabrak³o ich w konspiracji, w oddzia³ach partyzanckich i w powstaniu
warszawskim. Byli wysiedlani, wywo¿eni „na nieludzk¹ ziemiê”, na roboty przymuso-
we. Ginêli w walce, byli mordowani, umierali wskutek przeœladowañ. 

Znamienne, niejako symboliczne jest to, ¿e jednymi z pierwszych ofiar obu totalita-
ryzmów, które ³¹czy³ wspólny cel – wymordowanie w pierwszej kolejnoœci polskiej in-
teligencji – byli lokalni dzia³acze, zaanga¿owani w prace organizacyjne na rzecz
nowotomyskiego FON.

Pierwszym chronologicznie by³ powstaniec wielkopolski i uczestnik wojny bolsze-
wickiej, por. Stefan Fr¹ckowiak – wójt i przewodnicz¹cy komitetu FON na gminê Ku-
œlin. Zamordowany zosta³ w Katyniu, w kwietniu 1940 r. Natomiast w pocz¹tkach
sierpnia tego roku zamordowany zosta³ w niemieckim obozie koncentracyjnym
w Gusen ks. W³odzimierz Laskowski**** – proboszcz i dziekan lwówecki, przewod-
nicz¹cy lokalnego komitetu FON na gminê Lwówek.

W opracowaniu wykorzystano:
Prasa ca³ego kraju o niedzielnych uroczystoœciach w Nowym Tomyœlu, „Orêdownik na powiaty Nowy Tomyœl,

Wolsztyn i Miêdzychód”, nr 79 z 14 lipca 1938 r.
R. Sidorski, Idea Funduszu Obrony Narodowej a wychowanie ¿o³nierza, Polska Zbrojna. 1938, nr 220, s. 5. 

Stra¿ na pograniczu. Powiat nowotomyski dorzuci³ sw¹ ofiarê do dzie³a obrony narodowej „Dziennik Poznañski”
nr 156 z 12 lipca 1938 r.

Uroczystoœci nowotomyskie „Kurier Poznañski” nr 312 z 13 lipca 1938 r.
Wczoraj i dziœ powiatu nowotomyskiego. Jednodniówka wydana z okazji ofiarowania przez FON broni armii w dniu

10 lipca 1938 w Nowym Tomyœlu, pod red. Jana Œwiarzewicza, Nowy Tomyœl 1938
Wspania³a uroczystoœæ wrêczenia Armii broni, „Orêdownik na powiaty Nowy Tomyœl, Wolsztyn i Miêdzy-

chód” nr 78 z 12 VII 1938 r.

Fot. : Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, Nowotomyska Galeria Internetowa, Zygmunt Duda
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*Wojciech Wydra – wiceprzewodnicz¹cy powiatowego komitetu FON, od listopada 1939 r. pose³ na Sejm.
Sylwetkê tego wybitnego nowotomyœlanina, m. in. pos³a na Sejm, zaprezentowa³ na ³amach „Przegl¹du No-
wotomyskiego”  Edmund ¯urek (nr 4 (8) 2008, s. 3-16).
**Antonina WoŸna (1907-1989), nauczycielka  z Przyprostyni dokumentowa³a wszelkie elementy polskoœci
i folkloru, zw³aszcza na terenie ziemi zb¹szyñskiej. W oparciu o zebrane materia³y powsta³o „Wesele Przy-
prostyñskie”, dla którego opracowa³a scenariusz. Obecnie jej imiê nosi Szko³a Podstawowa w Przyprostyni.
*** Podkomisarz PP Józef Wróblewski w 1939 r. z Nowego Tomyœla przeniesiony zosta³ do Gniezna. Za-
mordowany przez NKWD, pochowany na cmentarzu w Miednoje.
**** O okupacyjnych losach kap³anów powiatu nowotomyskiego zob. B. Wojcieszak, Galilaee, vicisti! O mar-
tyrologii duchowieñstwa katolickiego powiatu nowotomyskiego w latach okupacji niemieckiej, „Przegl¹d No-
wotomyski” 2012, nr 2 (22).



Szymon Konieczny

Lwia czêœæ urodzin

29 czerwca 2013 roku obchodzono niezwyk³e urodziny, niezwyk³e – bo-
wiem jubilatem by³o miasto Lwówek. Na tê uroczystoœæ zaprosi³o goœci Sto-
warzyszenie Qulturalny Lwówek, które zorganizowa³o imprezê na placu
przy Oœrodku Sportu i Rekreacji we Lwówku na ul. Parkowej. Liczba lat,
które „prze¿y³” Lwówek równie¿ jest niezwyk³a, okreœlana przez organiza-
torów wydarzenia jako „wielce NIEOKR¥G£A”. Stuknê³o Lwówkowi ju¿
599 „wiosenek”...

Trochê historii...
Lwówek jest drugim (po Zb¹szyniu) najstarszym miastem w powiecie nowo-

tomyskim. Lokowany by³ dwa razy. Pierwsza lokacja nast¹pi³a 1 paŸdziernika
1414 roku, kiedy to za³o¿yciel miasta, Sêdziwój Ostroróg, wyjedna³ u króla W³a-
dys³awa Jagie³³y zgodê na utworzenie miasta Wojszyna z dwóch wsi Wojszyno
i Wiêcewojszyno. Ówczesne miasto mieœci³o siê w okolicach ronda przy zbiegu
alei E. Sczanieckiej, ulic Opalenickiej i Wiœniowej i to w³aœnie ono by³o protopla-
st¹ póŸniejszego Lwówka, gdy¿ 5 lat póŸniej, w 1419 roku, ten sam Sêdziwój
Ostroróg przeniós³ miasto na obecny teren, wokó³ lwóweckiego Rynku. Zatem
Lwówek dwukrotnie powinien obchodziæ swe urodziny. Korzystaj¹c z niebywa³ej
okazji, aby przypomnieæ lokalnej spo³ecznoœci, ¿e to ju¿ za rok Gród Lwa bêdzie
obchodzi³ okr¹g³y jubileusz 600. lecia pierwszej lokacji, Stowarzyszenie Qultural-
ny Lwówek postanowi³o zorganizowaæ happeningow¹ imprezê urodzinow¹.

Lew spotyka lwa
Wszyscy wiemy, jak ³atwo jest zniechêciæ m³odzie¿ i dzieci do nauki historii,

wspominaniem wydarzeñ historycznych w sposób patetyczny, by nie rzec nudny.
Zabieg, który zastosowali organizatorzy 599. urodzin Lwówka by³ z pozoru kon-
trowersyjny, nietypowy czy wrêcz niespotykany. By³a w nim jednak ukryta myœl
przewodnia, która mia³a sk³oniæ przeciêtnego mieszkañca gminy Lwówek do re-
fleksji nad tym, ¿e oto znajdujemy siê ju¿ w przededniu wielkiego jubileuszu.

Istotn¹ kwesti¹ by³a tak¿e próba maria¿u dwóch zgo³a odmiennych wizerun-
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ków lwa. Otó¿, muzyk¹, która stanowi³a oprawê tej imprezy by³a w przewa¿aj¹-
cej mierze muzyk¹ reggae, której symbolem jest biblijny Lew z plemienia Judy.
Tak wiêc lwówecki lew zaprosi³ „jamajskiego” lwa na swoje nieokr¹g³e urodziny.
Z takim, oryginalnym ideowym sztandarem w rêkach, organizatorzy imprezy
ochoczo przyst¹pili do przygotowania Urodzin Grodu Lwa.

Urodziny czas zacz¹æ...
Urodziny Grodu Lwa rozpoczê³y siê mocnym akcentem, którym by³a II Lwó-

wecka Gra Miejska, która trwa³a od godz. 15.00 do 17.00. Dwadzieœcioro
uczestników (dzieci i m³odzie¿) zdecydowa³o siê na udzia³ w zabawie, która po-
lega³a na rozwi¹zywaniu zagadek i odpowiadaniu na pytania dotycz¹ce historii
Lwówka i nie tylko, zaœ s³u¿¹c¹ do tej gry „plansz¹” by³a lwówecka przestrzeñ
miejska. 

W czterech 5. osobowych grupach, pod czujnym okiem opiekunów ze Stowa-
rzyszenia Qulturalny Lwówek, gracze ruszyli „w miasto”. Na pocz¹tku odwiedzi-
li miejscow¹ strzelnicê, gdzie instruktorzy z lwóweckiego oddzia³u Ligi Obrony
Kraju najpierw przeszkolili uczestników, a nastêpnie pozwolili oddaæ strzeleck¹
seriê do tarczy. 
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Po zakoñczeniu strzelania kapitanowie dru¿yn otrzymali pierwsz¹ kopertê
z zagadkami, która zmusza³a ich do szukania kolejnej. Uczestnicy gry odpowiada-
li na ³atwe pytania, takie jak, w którym roku powsta³ Lwówek, ale tak¿e na nieco
trudniejsze, zmuszaj¹ce do wiêkszego wysi³ku myœlowego.

Oficjalne og³oszenie wyników II Lwóweckiej Gry Miejskiej odby³o siê o godz.
19.00 na scenie ustawionej przy Oœrodku Sportu i Rekreacji. Organizatorzy wrê-
czyli zwyciêskim dru¿ynom nagrody, dyplomy oraz okolicznoœciowy tort (6. kilo-
gramowy z napisem „II Lwówecka Gra Miejska”!!!), którym poczêstowano tak¿e
pozosta³ych uczestników Urodzin.

Tymczasem ju¿ o godz. 18.00 odby³o siê uroczyste otwarcie imprezy, której
pe³na nazwa brzmia³a „599. Urodziny Lwówka. Lwia czêœæ urodzin”. Kilka chwil
póŸniej na estradzie pojawi³ siê nowotomyski zespó³ wokalny „Divine”, dzia³aj¹-
cy przy Klubie Osiedlowym Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu.
Cz³onkiniami tego zespo³u s¹ Oliwia Tomaszewicz, Sandra Ruga³a oraz Dominika
Piechowiak, a instruktorem nieoceniony Tomasz Tomaszewicz. 

Przed godz. 20.00 na estradzie pojawi³ siê zespó³ O. N. L, którego akronim na-
le¿y rozszyfrowaæ jako „Odkrywcy Nieodkrytych L¹dów”. Zespól powsta³
w 2005 roku w Zielonej Górze. Inspiruje siê muzyk¹ rockow¹, reggae, a tak¿e
ska. Jego cz³onkowie wystêpowali w jednym z odcinków telewizyjnego show
„Mam talent!”. Zaprezentowali swój autorski program, a ich koncert trwa³ blisko
pó³torej godziny. Ciep³o ¿egnany przez lwóweck¹ publicznoœæ ust¹pi³ miejsca ko-
lejnemu zespo³owi.

By³ nim poznañsko-koniñsko-trzcianecki zespó³ „The Synki”, formacja licz¹ca
11 wykonawców, których celem jest wspólne muzykowanie w rytm muzyki reg-
gae, ska oraz rocksteady. Zespó³ ten nagra³ w ubieg³ym roku swoj¹ debiutanck¹
„epkê”, a tak¿e wyst¹pi³ na poznañskich Juwenaliach. „The Synki” rozkrêci³y
lwóweck¹ imprezê na dobre. Weso³y rytm muzyki ska udzieli³ siê wszystkim.

Po koncercie og³oszono wyniki I Mistrzostw Œwiata w Rzucie P³yt¹ Winylow¹
do Celu. Laur zwyciêzcy otrzyma³ Jan Matuszak, który zdoby³ 24 punkty na 30
mo¿liwych. Na kolejnych miejscach uplasowali siê: Marcin Doniec (turysta z Po-
znania) oraz Hieronim W³odarczyk. Zwyciêzcê uhonorowano tak¿e piêkn¹ sta-
tuetk¹, której autorem jest nowotomyski rzeŸbiarz, Edward Kupiec. 

Oko³o godziny 23.00 na scenie pojawi³ siê, znany ju¿ we Lwówku, poznañski
sound system „G-Hot Sound”, który wyst¹pi³ wraz z czarnoskór¹ wokalistk¹ Ma-
demoiselle Carmel. Wystêp ten wzbudzi³ najwiêksze zainteresowanie lwóweckiej
publicznoœci, która do rana bawi³a siê w rytm jamajskich rytmów.

Stowarzyszenie Qulturalny Lwówek chcia³oby szczególnie podziêkowaæ spon-
sorom, dziêki którym mog³a siê odbyæ ta impreza, a byli nimi: firma Strowgernet,
Pub Pizzeria Filmowa Lwówek, Bank Spó³dzielczy w Nowym Tomyœlu, firma Pi-
Nowa Piotr Nowak, Gabinet Weterynaryjny Avespharm Aleksandra Dobrzyñ-
ska, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny i Solarium na ul. Ratuszowej we Lwówku,
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Iwona i Mieczys³aw B¹belkowie, Piekarnia – Cukiernia Baranowscy, Micha³
Mroczkiewicz oraz Zak³ad Œlusarsko-Kotlarski Jerzego Kiersztana. 

Za wspó³pracê podziêkowania nale¿¹ siê Oœrodkowi Sportu i Rekreacji we
Lwówku, Miejsko-Gminnemu Oœrodkowi Kultury we Lwówku, Bibliotece Miasta
i Gminy Lwówek, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej we Lwówku (szczególne podziê-
kowania dla p. Zbigniewa Liczbañskiego), Lidze Obrony Kraju – Oddzia³ we
Lwówku, Zak³adowi Gospodarki Mieszkaniowej we Lwówku (uk³ony dla Marci-
na Koz³owskiego – za ogromn¹ ¿yczliwoœæ i uczynnoœæ), a tak¿e dla GS-owi Lwó-
wek (szczególnie  Basi Cyprowskiej). Za opiekê medialn¹ dziêkujemy portalowi
regionalnemu Wirtualny Lwówek, a tak¿e gazecie „Dzieñ Nowotomysko-Gro-
dziski”. 

Kolejnych 599 lat Lwówkowi ¿yczy ekipa ze Stowarzyszenia Qulturalny Lwó-
wek.

Fot. archiwum Stowarzyszenia Qulturalny Lwówek
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Zygmunt Duda

W ho³dzie Bernardowi Chrzanowskiemu

Stulecie krajoznawstwa i turystyki w Poznaniu (1913 – 2013) obchodzono
w dniach 14 – 16 czerwca 2013 r. W pierwszym dniu jubileuszowych wydarzeñ, z ini-
cjatywy Komitetu Organizacyjnego Obchodów Krajoznawstwa i Turystyki w Pozna-
niu, gmina Opalenica ufundowa³a obelisk za³o¿ycielowi i prezesowi Towarzystwa Kra-
joznawczego w Poznaniu Bernardowi Chrzanowskiemu w miejscu jego urodzenia.

W Wojnowicach, pomiêdzy Bukiem a Opalenic¹, w roku 1861 przyszed³ na œwiat
przysz³y propagator krajoznawstwa. Jego ojciec Kazimierz, z rodziny szlacheckiej od
pokoleñ mieszkaj¹cej w Wielkopolsce, powstaniec styczniowy, pracowa³ jako zarz¹d-
ca dóbr dakowsko – wojnowickich u Rogera Raczyñskiego. Matka Bronis³awa by³a
córk¹ s³ynnego skrzypka Karola Lipiñskiego. 

Postaæ Bernarda Chrzanowskiego dobrze jest znana w œrodowisku lokalnym. Pisa-
no o nim w miesiêczniku „Echa Opalenickie” w roku 1984, w cyklu „Rodem z naszej
ziemi”. Za spraw¹ miejscowych regionalistów, uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta
i Gminy Opalenica, 30 wrzeœnia 1985 r. na nowym osiedlu mieszkaniowym w tym
mieœcie jedn¹ z 6 nowych ulic nazwano jego imieniem. By³ to wyraz uznania dla patrio-
ty z powo³ania i dzia³acza niepodleg³oœciowego, przepojonego umi³owaniem Ojczy-
zny i polskiej przyrody. Fakty te sta³y siê inspiracj¹ do wszczêcia starañ o nadanie Szko-
le Podstawowej w Wojnowicach imienia wybitnego Wielkopolanina. Wczeœniej Szko-
³y Podstawowe nr 2 w Opalenicy i Rudnikach za patronów przyjê³y p³k. Andrzeja Nie-
golewskiego i jego syna dr. W³adys³awa, zwi¹zanych z pobliskim Niegolewem, a Szko-
³a Podstawowa nr 1 w Opalenicy imiê gen. Józefa Karge, by³ego swojego ucznia.

Szko³a w Wojnowicach nawi¹za³a kontakt z Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomor-
skim w Gdañsku, delegacje z Wojnowic (uczniowie, nauczyciele, rodzice, cz³onkowie
organizacji spo³ecznych) w 1986 i 1987 r. uczestniczy³y w uroczystoœciach przy gro-
bie Chrzanowskiego, z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i garœæ ziemi z miejsca jego urodze-
nia. Córka i wnuk zas³u¿onego na polu oœwiaty ludowej odwiedzili Wojnowice
w 1987 r. Po intensywnej pracy wychowawczej nad przybli¿eniem postaci patrona,
w 10 rocznicê oddania do u¿ytku nowej szko³y wybudowanej w czynie spo³ecznym,
17 wrzeœnia 1988 r. szkole nadano imiê tu urodzonego, propagatora krajoznawstwa
i idei ochrony przyrody. 

Na tê okolicznoœæ Miejsko – Gminny Oœrodek Kultury w Opalenicy wyda³ publika-
cjê dr. Grzegorza £ukomskiego z Poznania „Bernard Chrzanowski syn ziemi opalenic-
kiej”, która odpowiada³a na pytania: Kim by³ Bernard Chrzanowski?, Czego dokona³?,
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Co powinniœmy o nim wiedzieæ?. Opracowanie trafi³o do uczniów, nauczycieli, rodzi-
ców, przybli¿y³o sylwetkê pierwszego Kuratora Okrêgu Szkolnego Poznañskiego, se-
natora RP w latach 1935 – 1938.

Przez 25 lat w szkole systematycznie wzrasta³a wiedza o patronie. Ró¿ne formy
dzia³añ, w tym konkursy plastyczne i literackie wnosi³y nowe wartoœci do skarbnicy
pamiêci o swym ideowym przywódcy. W 2005 r. staraniem lokalnych badaczy prze-
sz³oœci i przy pomocy finansowej burmistrza Opalenicy ukaza³a siê obszerna publika-
cja prof. dr. hab. Grzegorza £ukomskiego z UAM w Poznaniu „Bernard Chrzanow-
ski 1861 – 1944. Biografia Polaka Zachodniokresowego.” Autor podczas spotkañ
w szkole poszerza³ zasób uczniowskiej wiedzy o bohaterze ksi¹¿ki. 

Szko³a œwiêto patrona obchodzi corocznie w grudniu, w rocznicê jego œmierci.
W izbie patrona gromadzone s¹ pami¹tki z nim zwi¹zane: zdjêcia, dokumenty, prace
uczniów. Pamiêæ Chrzanowskiego czci siê tak¿e organizacj¹ imprez sportowych. Przy-
gotowania do œwiêta trwaj¹ tygodnie, anga¿uj¹ ca³¹ zbiorowoœæ szkoln¹. Szko³a ma
swój hymn i pieœñ o patronie. Prezentacje postaci Chrzanowskiego opieraj¹ na jego
biografii, oddaniu s³u¿bie narodowej i spo³ecznej. 

W samo po³udnie 14 czerwca 2013 r. gospodarz gminy – burmistrz Opalenicy wi-
taj¹c licznych goœci, poczty sztandarowe, spo³ecznoœæ szkoln¹, z dum¹ stwierdzi³, ¿e
pamiêæ o Bernardzie Chrzanowskim i jego dokonania przetrwa³y. Dziœ kamieñ i inskrypcje
wpisuj¹ siê w najnowsze dzieje Wojnowic, opiewaj¹ mieszkañca wsi, patrona szko³y, który
przez piêkno przyrody wyznawa³ mi³oœæ do Ojczyzny.
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Ods³oniêcia g³azu – pomnika dokonali burmistrz dr in¿. Roman Maternik i prezes
Zarz¹du G³ównego PTTK Lech Dro¿d¿yñski, poœwiêci³ go proboszcz miejscowej pa-
rafii pw. œw. Brata Alberta Chmielowskiego ks. Jan Chrzanowski. Okolicznoœciowe
przemówienie wyg³osi³ prezes  Dro¿d¿yñski. Powagi uroczystoœci doda³o wci¹gniêcie
flagi narodowej na maszt i udzia³ bukowsko – opalenickiej orkiestry dêtej oraz z³o¿e-
nie wi¹zanek kwiatów. Szko³a z wielk¹ starannoœci¹ przygotowa³a wystawê swego do-
robku, pami¹tek i prac zwi¹zanych z patronem. W sali gimnastycznej prof. zw. dr hab.
Grzegorz £ukomski mówi³ o Bernardzie Chrzanowskim jako mê¿u stanu, jego miej-
scu w politycznej i spo³ecznej przestrzeni polskoœci. Uczniowie przedstawili okoliczno-
œciowy monta¿ s³owno – muzyczny, a goœcie z Komitetu Organizacyjnego i Zarz¹du
Oddzia³u Poznañskiego PTTK zostali przez burmistrza Opalenicy obdarzeni publika-
cj¹ prof. £ukomskiego.

Monument  jest dowodem kultywowania pamiêci o postaci aktywnej na niwie po-
litycznej, oœwiatowej, publicystycznej, zafascynowanej morzem, oddanej sprawom
upowszechniania ksi¹¿ki, rozwoju szkolnictwa i wychowania m³odego pokolenia. Wi-
zualnie popularyzuje Chrzanowskiego. Historia zapisana w kamieniu, dokument cza-
su przesz³ego, fragment lokalnego podrêcznika do dziejów wsi mo¿e wzmocniæ po-
czucie lokalnej to¿samoœci, dla uczniów byæ podstaw¹ do zdobywania dalszej wiedzy
o ma³ej i du¿ej OjczyŸnie. Odt¹d Wojnowice na trwa³e zaznaczaj¹ swój œlad na wiel-
kopolskim szlaku turystyczno – krajoznawczym.
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Z teki …. Doroty Nowak

B¹dŸcie pozdrowieni, Nadwra¿liwi
za wasz¹ czu³oœæ w nieczu³oœci œwiata, za niepewnoœæ - wœród jego               

pewnoœci
za to, ¿e odczuwacie innych tak jak siebie samych zara¿aj¹c siê ka¿dym bólem

za lêk przed œwiatem, jego œlep¹ pewnoœci¹, która nie ma dna
za potrzebê oczyszczania r¹k z niewidzialnego nawet brudu ziemi

b¹dŸcie pozdrowieni.
B¹dŸcie pozdrowieni, Nadwra¿liwi

za wasz lêk przed absurdem istnienia
delikatnoœæ niemówienia innym tego co w nich widzicie

za niezaradnoœæ w rzeczach zwyk³ych i umiejêtnoœæ obcowania z                
niezwyk³oœci¹

za realizm transcendentalny i brak realizmu ¿yciowego,
za nieprzystosowanie do tego co jest a 

przystosowanie do tego co byæ powinno
za to co nieskoñczone - nieznane - niewypowiedziane

ukryte w was

Przes³anie Kazimierza D¹browskiego, autora teorii
dezintegracji pozytywnej i wybitnego psychologa

Myœlê, ¿e „Przes³anie do nadwra¿liwych” cechuje wiêkszoœæ osób zajmuj¹cych siê pi-
saniem wierszy. Trudno mówiæ o sobie, dlatego zajmê siê tylko tym, co dotyczy mojej
przygody z poezj¹, z pisaniem.

Pierwszy wiersz napisa³am w szóstej klasie szko³y podstawowej. Zachwyci³ mnie
prezent urodzinowy, ma³a maskotka – i z tego zachwytu powsta³a radosna rymowan-
ka. Spostrzeg³am, ¿e ka¿d¹ emocjê mo¿na ubraæ w s³owa, bawiæ siê s³owem, rymem,
opisem. Od tamtej pory wiêkszoœæ wydarzeñ, uczuæ, prze¿yæ, rzeczy, które budzi³y
uczucia pozytywne, zauroczenia, czy troski – znajdowa³y ujœcie w opisie s³ownym. PóŸ-
niej pojawi³y siê wiersze o mi³oœci, erotyki. Obecnie, z wiekiem, przyszed³ czas na wier-
sze refleksyjne, oparte na zdobytych doœwiadczeniach ¿yciowych, zdobytej wiedzê
oraz warsztat – którego wci¹¿ siê uczê, dojrzewam do przemian. 

Ca³e ¿ycie pisa³am do szuflady, dla siebie – to ogromna radoœæ tak pisaæ. Jednak rok
temu pomyœla³am, ¿e mo¿e warto by by³o zobaczyæ, jak inni odbieraj¹ mój sposób po-
strzegania œwiata. Zachêcona przez poetkê z Poznania, £ucjê Dudziñsk¹, pojecha³am
na zjazd grupy Poetów po Godzinach w Bory Tucholskie. Tam, w g³ównym konkursie,
zwyciê¿y³ mój „wiersz o winie „”, a w drugim konkursie wiersz pt. „jeden dzieñ ten bez
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ciebie” otrzyma³ wyró¿nienie. I w ten nieoczekiwany sposób rozpoczê³a siê droga mo-
ich wierszy poza szufladê.

Oto wiersze nagrodzone na zjeŸdzie grupy Poetów po Godzinach w Borach
Tucholskich :

***
wiersz o winie

on moczymorda 
le¿y w bezruchu na œmietniku. 
plastikowa butelka  jak  karafka 
o najszerszym dnie pachnie mu
nut¹ czerwonego wina
powoli krzepnie  krew wokó³ nozdrzy
zwierzêcego wêchu konesera.
smakowa³ ¿ycie s¹czy³ piekieln¹ moc 
z jej oczu ud piersi z jej rozmodlenia.
nieskazitelnie dobran¹ temperaturê
mêskoœci zamkn¹³  w  kielichu 
odesz³a z przekleñstwem
ostatniej butelki
porzucony nagle straci³ odpornoœæ
na zimno gdyby zosta³ menelem
wygra³by ka¿d¹ walkê
przyj¹³by ka¿d¹ pozycjê
wypi³by wszystko do dna
bez uszczerbku.
ale on gra³
jej struny nie pozwala³y upaœæ
jak wino by³ winny.

***

Jeden dzieñ
ten bez ciebie
próbujê prze¿yæ

jesteœ 
w tej maleñkiej 
kieszonce

lustro mówi
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¿e patrzysz
w milczeniu

piêkniejê wtedy
cichutko
w ukryciu przed
œwiatem

dla ciebie
przez ciebie
z tob¹

***

Obecnie nale¿ê do dwóch grup poetyckich: Poetów Po Godzinach oraz do Grupy
Literycznej Na Krechê. Gdy czas pozwala, biorê udzia³ w spotkaniach Grupy
Literycznej Na Krechê oraz Klubu Literackiego „D¹brówka” w Poznaniu. 

Czytam równie¿ swoje wiersze na spotkaniach poetyckich skupiaj¹cych ludzi wokó³
Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Nowym Tomyœlu.

W lutym tego roku wziê³am udzia³ w poetyckich Walentynkach, 14 lutego 2013 r.
– wraz z poetami z Grupy Literycznej Na Krechê – rozdawa³am na nowotomyskim
deptaku pocztówki z erotykami, wœród nich znalaz³ siê równie¿ mój wiersz pt. „na
dwa”. Pocztówki rozdawane by³y równie¿ na terenie ca³ego kraju, miêdzy innymi w
Poznaniu, w Warszawie, Bytomiu i w Krakowie. £¹cznie rozdano 3000 kartek.

***
na dwa

Od pierwszego zdania
szliœmy dwa razy mocniej.
Na szczytach wieje
dwa razy silniej.
Ty i ja, wszystko na dwa.
Pionowe ska³y rani¹ rêce
- pragniesz dwa razy bardziej.

Zawsze lubi³am poziomy,
mech od strony pó³nocy,
lubczyk dodawany na zielono
i rytm o poranku - na raz.
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Gdy krótki sen starcza za dwie noce,
dwa razy mocniej szukamy siebie.

***
Z okazji Walentynek grupa Poetów Po Godzinach wyda³a tak¿e okolicznoœciowy
almanach pt. „ Mi³oœæ w czterdziestu siedmiu pozycjach. Poradnik liryczny” .  Znalaz³y
siê w nim wiersze 50 poetów , a wœród nich równie¿ mój wiersz pt. „puzzle”.

puzzle

kr¹¿ysz we mnie punktowo                                        
w  tle cienie przemykaj¹ kratkami
tam zanikam najbardziej                                             

czynnik z czwartego wymiaru
mno¿¹c twój obraz od lustra do lustra
uszkodzi³ rogówkê

liczê godziny i miejsca
dodajê s³owa czytane w milczeniu
uk³adanka przypomina jej obraz

nie ma mnie po twojej stronie ekranu

***

W czerwcu tego roku bra³am udzia³ w 19 G³ogowskich Konfrontacjach Literackich,
podczas których warsztaty twórcze prowadzi³ ceniony krytyk literacki, poeta, publicy-
sta i felietonista Leszek ̄ uliñski. Swoje spotkania autorskie mieli Jacek Bierut, Wojciech
Browarny, Karol Samsel, debiutantka Katarzyna Swêdrowska oraz cztery poetki z gru-
py „Na Krechê”, wœród których i ja mia³am zaszczyt i przyjemnoœæ wyst¹piæ. Odby³y
siê równie¿ trzy wysokiej klasy artystyczne wydarzenia. Pierwszym by³ monodram
opracowany przez Piotra Mosonia, na podstawie powieœci rumuñskiej autorki Ag³ai Ve-
teranyi pt. „Dlaczego dziecko gotuje siê w mama³ydze”. Dwa kolejne to rozmowy
z dwoma zaproszonymi goœæmi: Stefanem Chwinem – pisarzem i Danielem Passentem
– publicyst¹. 

Odby³ siê te¿ konkurs, w którego jury zasiada³ miêdzy innymi Leszek ¯uliñski. Spo-
tka³a mnie wielka radoœæ, bo mój zestaw trzech wierszy otrzyma³ w nim wyró¿nienie.
To by³ dobry czas dla w³asnego rozwoju. Oto wyró¿nione wiersze. 
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***
smak jutra

raz do roku rozdawa³aœ smak lepszego jutra -
banan dzielony na cztery i daktyle na dwa.
plasterki dzieli³aœ sprawiedliwie.
op³atek zadziwia³ brakiem smaku.

codziennie spijaliœmy ko¿uchy z kubków
wype³nionych przelewaj¹cym siê mlekiem.
pomarañczowy kolor pieca by³ cieplejszy
od mroŸnego œwitu nad puchow¹ ko³dr¹.

nie prowadzi³aœ przez próg. zab³ocone buty
zostawa³y za drzwiami - odwrócone. deszcz
moczy³ je od strony podeszwy. na kolanach
nie brakowa³o miejsca do przytulenia.

nasze dzieci wracaj¹ do domu.

***

ojciec

nie ¿ongluje ju¿ i nie tañczy
dla podziwu. regulowa³ rytmem
na lewo i bardziej na prawo.
dla nich nosi³ ciê¿ary. ros³y.
wstydzi³y siê gdy kopa³ pi³kê
za wysoko za daleko.
w deszczu chowa³ je za pazuch¹.
stawa³ na ringu che³pi¹c siê
z³amanym nosem.
gdy drzewa dojrza³y w ogrodzie -
kurczy³ siê.
nie myœleæ. nie teraz.
tuliæ siê do opadaj¹cych liœci.

***
czuwanie

nie proszê abyœ wziê³a mnie
na kolana - ich kruchoœæ okryjê kocem.
usi¹dŸmy obok.
pamiêtasz jak mówi³aœ ¿e bieg po bruku hartuje stopy ?
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warkocze wci¹¿ s¹ za krótkie. w koszyku
wielkanocnym dawna iloœæ soli i chleba.

nie proszê abyœ nosi³ mnie
na rêkach - pomogê ci w³o¿yæ koszulê.
popatrzmy razem.
pamiêtasz jak mówi³eœ ¿e nogi prowadz¹ najpewniej ?
przed nami wiele skrzy¿owañ. w cukierni za rogiem
dawny zapach karmelu.

b¹dŸ, b¹dŸmy - proszê.

I wiersz, który uzyska³ bardzo pochlebn¹ opiniê podczas analizy na warsztatach w
G³ogowie.

***

up³yw

upinaj¹c jej siwe w³osy s³ucha z mi³oœci.
ju¿ wie ¿e umiejêtnoœæ odpowiadania na ¿ycie
maleje. z up³ywem czuje jak postrzêpione brzegi
nieodwracalnie gromadz¹ uszkodzenia.

zbieraj¹c liniej¹c¹ sierœæ przysiada na pniu. 
g³adzi szorstkoœæ powierzchni rdzewiej¹cej skóry.
bielej¹ miejsca. droga w zaniku prowadzi 
przez w¹trobê i trzustkê. coraz mniej kwasu. 

zaszyæ  poszarpane brzegi nie zabliŸniaæ.
trzask nap otwiera rdzeñ - w nim echa.
zaszyæ  w sobie wytrzyma³oœæ. nie wype³niaæ
rozdaræ. bez poprawek w sobie. z mi³oœci¹.  

***
Z okazji g³ogowskich Konfrontacji ukaza³ okolicznoœciowy almanach pt. „Pod

naporem wyobraŸni”,  w którym znalaz³y siê wiersze uczestników, a wœród nich
równie¿ mój wiersz  „o winie”.

W grudniu 2012 roku swój jubileusz obchodzi³ krakowski poeta Jacek Sojan. Z tej
okazji  ukaza³  siê w Krakowie almanach pt. „ Ksiêga jubileuszowa. Kopa lat Jacka
Sojana”. W nim znalaz³ siê mój wiersz napisany specjalnie na tê okazjê.
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Babka 
dla Jacka od Doroty

Nie by³o ¿adnego przepisu
na ten smak.
W k¹ciku przy kominku 
s³owa grza³y kamienne œciany.
Poeci 
na sto³ach czytali 
¿ycie. Bóg czuwa³ w kapliczkach, 
a siostry otwiera³y drzwi.

Przekraczaj¹c samotnie próg
s³ucha³a nowego. Szczêœliwa.
By³ nieoczekiwanie obok.
Niestrudzenie otula³ kocem,
prowadzi³ œcie¿k¹,
unosi³ spojrzeniem. S³ucha³. 
Gdy rozpali³ dla niej w kominku 
us³yszeli j¹. Poczu³a, ¿e jest.

To by³ czekoladowy czas 
z wierszem jak wisienka na torcie.

***
Zakwalifikowa³am siê do udzia³u w kolejnych  Ogólnopolskich Literackich

Spotkaniach Pokoleñ w Kruszwicy, które odbêd¹ siê w tym roku  we wrzeœniu.
Spoœród nades³anych przez twórców z ca³ej Polski zestawów wierszy, jury wybra³o 30
najlepszych zestawów, a wœród nich i mój.  Odbieram udzia³ w Spotkaniach Pokoleñ
jako przyjemnoœæ i sukces. Jest to dla mnie kolejna ogromna szansa poznania ciekawych
ludzi i œrodowiska, udzia³u w twórczych warsztatach i – oczywiœcie - osobistego
rozwoju. 

W  okolicznoœciowym almanachu z wierszami uczestników Spotkañ Pokoleñ znajd¹
siê równie¿  4 moje wiersze. 

***

przyjació³ka 

wyspa
otoczona ze wszystkich stron nie jest ska³¹
na jeziorach woda kszta³tuje brzegi spokojnie
³abêdzie wype³niaj¹ ciche fragmenty  sitowiem
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w naturalnej samotnoœci przyp³ywy s¹ szczêœliwe
b³êkit i piaszczyste obwody masuj¹ jej stopy

na morzach fala zanurza powierzchniê z sol¹ w oku
podwodne wulkany trzêsienia ziemi wyspy koralowe 
tworz¹ szczeliny rzeŸbi¹c twarz  na kszta³t smutku
zimny pr¹d  nie uleczy powsta³ych uszkodzeñ
niesione osady gromadz¹ siê na ca³ym obszarze

odkryæ tê wyspê to chcieæ zamieszkaæ na niej 

***
strefa œwiêtoœci  

nie chcia³a jej.
skalpel pokroi³ resztki bólu
banda¿e ch³onê³y krew.
z ka¿dym szwem 
zrosty kszta³towa³y krzy¿.
oznaczona gniewem
podnosi³a modlitwê z pod³ogi.
bezradnoœæ wsparta na kulach 
sta³a zalêkniona w oknie.
sp³ywaj¹ce krople topi³y lód 
ale poœlizg zamyka³ drzwi.

z ka¿dym paciorkiem
jutro nios³o zmartwychwstanie. 
nie odesz³a.

***
wiersz o morzu  

stalowe cielska wraków
zaklinowane kad³ubami na wieki
obejmuj¹ zagubione pla¿e

d³ugie skrzyd³a mew
pokonuj¹c wiry powietrza
szybuj¹  pomyœlnie

124

Z TEKI

Dorota Nowak



ciê¿ar rzuconego kamienia
ze œladami zranionych stóp 
za burt¹ traci znaczenie

na g³êbokoœciach si³a 
wyporu zamkniêtych drzwi
zwiêksza ciœnienie ku górze

miêdzy wydmami
gdzie wiatr usypuje wzniesienia
zrastaj¹ siê splecione d³onie

na granicy ukrytego z widocznym
biegnie dzieciêca ufnoœæ
widz¹c horyzont w zasiêgu rêki

powiedzia³ ¿e 
morze poch³onie wszystko

***

niebieska 

jego szaroœæ 
sp³ywa³a po szybie.
pisa³ czarno na bia³ym ekranie.
przebudzenie mówi³o
jak sk³adaæ s³owa bez echa.
przeb³yski miêdzy cieniami
zajê³y miejsce i czas na marginesie.
szczeliny chronione biel¹ na wiosnê
przysypa³a kora z drzew.
opada³ pod œció³kê 
z ¿ó³ci¹ unerwionych liœci dêbu.

ale przysz³a w kolorze okna

***

Jestem obecna na ró¿nych portalach internetowych dotycz¹cych poezji. Na portalu
poecipolscy.pl ukaza³ siê mój wiersz pt. „kamufla¿”.
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***

kamufla¿ 

umia³a 
d³onie sk³adaæ
jak modliszka do pacierza
w¹chaæ  kwiaty
maskuj¹c wewnêtrzn¹ nutê
kryæ cechy gatunku
mimetycznym ubarwieniem
wdziêcznie czatowaæ
dodaj¹c zdobycze do ofiar 
p³yn¹c œciekow¹ rynn¹ 
omija³a z³amane skrzyd³a 

poœród drapie¿ników
czasem wystêpuje kanibalizm
zosta³ z niej odw³ok

***

Mam za sob¹  debiut prasowy. Moje wiersze ukaza³y siê w ró¿nych czasopismach,
miêdzy innymi w poznañskim „Protokole Kulturalnym”, a wkrótce  10 moich wierszy
znajdzie siê w kolejnym nrze  „Okolicy Poetów”. Wœród nich mój ulubiony pt.
„przesuniêcie” oraz wiersz bez tytu³u.

***

przesuniêcie 

a gdyby przesun¹æ tê myœl o jeden
albo o dwa
gdyby obróciæ o kilka stopni
albo odbiæ symetrycznie
w lustrze
gdyby zniekszta³ciæ przez podobieñstwo
a mo¿e poci¹æ na kawa³ki
i z³o¿yæ w ³aman¹ -
oddychaæ by mo¿na
zawróciæ
i zacz¹æ od przeciêcia.
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***

nie wiem 
gdzie on mieszka.
czasem  widzê  go
miêdzy ga³êziami drzew
ukrytego w zieleni.
czasem zakrada siê
za oknem
w mglistym poranku.
wieczorami 
tli siê miêdzy 
b³yskami monitora.
czasem czujê go 
w brzuchu
albo miedzy krêgami
w skroniach
i w nadgarstku.
ale najczêœciej 
bywa w uœcisku.
nie wiem 
gdzie  mieszka.
mój smutek.      

***

Im wiêcej obcujê ze œwiatem poezji, tym mam wiêcej pokory, tym wiêcej w¹tpliwoœci
co do mojego pisania, co do jego wartoœci. Jednak najwa¿niejsza jest dla mnie radoœæ z
pisania i mam nadziejê, ¿e nie zam¹ci jej „wyjœcie” moich wierszy  z szuflady. 

Pracujê w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych w Nowym Tomyœlu jako
nauczyciel matematyki. Ukoñczy³am Politechnikê Poznañsk¹ oraz studia
podyplomowe z matematyki. Na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu studiowa³am
rachunkowoœæ i finanse, a na Uniwersytecie Adama Mickiewicza ukoñczy³am
podyplomowe studia pomocy psychologicznej. Oprócz poezji radoœæ ¿ycia daje mi
bieganie. Od zawsze biegam na d³ugich dystansach. Bieganie to sposób na radosne
¿ycie, to sposób na kondycjê fizyczn¹ i psychiczn¹. I nie wiem, która pasja jest
wa¿niejsza - chyba na szali by³aby równowaga.  Interesuje mnie równie¿ psychologia.
Znajomoœæ ludzkiej psychiki, to kolejna sfera ¿ycia, która pasjonuje mnie od lat.
Ukoñczone studia psychologiczne otworzy³y przede mn¹ nowe okna, zaowocowa³y
nowym spojrzeniem na ludzi i ich problemy. 

Warto mieæ pasje, warto pracowaæ, warto ¿yæ aktywnie.

KRONIKA WYDARZEÑ
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Podczas prezentacji w Poema Caf ’e w Poznaniu z £ucj¹ Dudziñsk¹ -  kwiecieñ 2013 r.  

Mój wiersz na „Wierszystawce” Artystycznej Grupy Literycznej Na Krechê 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
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Na 2. wieczorze Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich – w marcu 2013 r.

W gronie twórców skupionych  wokó³ Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu – marzec 2013 r.



VI edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego

„O Wiklinowy Laur” 2013

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, wspólnie z Komitetem Organizacyj-
nym Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego w Nowym Tomyœlu, zapraszaj¹ do udzia-
³u w 6. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Wiklinowy Laur”
2013, którego celem, oprócz sprzyjania rozwojowi aktywnoœci twórczej i pro-
mowania artystycznych dokonañ osób obdarzonych literackim talentem, jest tak-
¿e popularyzowanie wiedzy o Ziemi Nowotomyskiej i sta³ych elementach jej pej-
za¿u oraz rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej i uwra¿liwianie na piêkno otaczaj¹-
cej cz³owieka natury.

Bogatsi w doœwiadczenia wyniesione z dotychczasowych edycji konkursu,
w których konkursowe jury ocenia³o utwory poetyckie nades³ane przez wielu au-
torów pochodz¹cych z ró¿nych czêœci kraju, a nawet z zagranicy, postanowiliœmy
kontynuowaæ nasze zamierzenie w jego dotychczasowej formule. 

Warunkiem udzia³u w konkursie jest wiêc nades³anie nigdzie dot¹d nie publi-
kowanych i nie nagradzanych w innych konkursach utworów poetyckich (wiersza
lub zestawu 3 wierszy) albo utworu prozatorskiego (nie przekraczaj¹cego 10
stron wydruku komputerowego). Nades³ane utwory literackie winny w swej tre-
œci zawieraæ motywy roœlin typowych dla Ziemi Nowotomyskiej, tj. chmielu i wi-
kliny. 

Zamieszczone w bie¿¹cym nrze PRZEGL¥DU NOWOTOMYSKIEGO Regu-
lamin konkursu oraz Kartê zg³oszenia mo¿na tak¿e pobieraæ ze stron interne-
towych: Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu
(www.bibliotekant.pl) oraz Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu
(www.nowytomysl.pl). 

Zapraszaj¹c do udzia³u w konkursie, mamy nadziejê, ¿e tak¿e 6. jego edycja
– podobnie jak poprzednie – wzbudzi zainteresowanie uczestników, które za-
owocuje bogactwem nades³anych utworów literackich. Termin sk³adania prac
konkursowych up³ywa 10 sierpnia 2013 roku.

Z laureatami konkursu chcemy spotkaæ siê w dniu rozpoczêcia tegorocznego
Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego, tj. 23 sierpnia i tradycyjnie ju¿ zaprosiæ ich do
udzia³u w tym dorocznym œwiêcie. Nagrodzone i wyró¿nione utwory literackie
opublikowane zostan¹ na ³amach PRZEGL¥DU NOWOTOMYSKIEGO oraz
w wydawnictwie pokonkursowym.
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Kwiecieñ - czerwiec 2013

KASSK 2013
W dniach 5 – 7 kwietnia odby³a siê, zorganizowana przez Gimnazjum im. Feliksa

Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, IX Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci
Komputerowych KASSK 2013, tym razem pod has³em „Cyfrowa edukacja szans¹ na
wzrost jakoœci kszta³cenia”. Konferencjê objêli patronatem: Minister Edukacji Narodo-
wej Krystyna Szumilas, Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak,
Wielkopolski Kurator Oœwiaty El¿bieta Walkowiak, Starosta Nowotomyski Andrzej
Wilkoñski oraz Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Goœciem specjalnym te-
gorocznego KASSK-u by³a wiceminister Edukacji Narodowej Joanna Berdzik, która
gratuluj¹c organizatorom rozmachu tego przedsiêwziêcia, wyrazi³a radoœæ z dzielenia
siê cyfrow¹ pasj¹ z uczestnikami konferencji. Wielkopolski Kurator Oœwiaty El¿bieta
Walkowiak w swym wyst¹pieniu mówi³a o niezwykle istotnej roli technologii we wspó³-
czesnej szkole. Jak co roku w ramach konferencji zorganizowano wiele wyk³adów
i warsztatów. Specjaln¹ ofertê przygotowano dla nauczycieli ró¿nych przedmiotów, li-
derów TIK i dyrektorów szkó³. Wiele uwagi poœwiêcono te¿ pilota¿owemu programo-
wi „Cyfrowa Szko³a”. Nowotomyskie gimnazjum, jako organizator wydarzenia, zapre-
zentowa³o pierwsze e-podrêczniki, podzieli³o siê te¿ swoimi doœwiadczeniami, jako
szko³a mentorska, która z sukcesem korzysta z technologii mobilnych w codziennej
pracy. Konferencji towarzyszy³y liczne wystawy i ekspozycje. Dzia³a³o Centrum Kom-
petencyjne Cyfrowej Szko³y oraz Centrum Kompetencji Google Apps for Education
wraz z pracowni¹ Chromebooków. Zgodnie z piêcioletni¹ ju¿ tradycj¹ odby³a siê te¿
Kasskoliada. Na zakoñczenie konferencji uczestnicy i goœcie mieli okazjê do obejrzenia
krótkiego filmu red. Miros³awa Koz³owskiego, podsumowuj¹cego to, co dzia³o siê na
k@ssk 2013. W ramach konferencji odby³o siê piêæ bloków wyk³adowych wype³nio-
nych ciekawymi wyst¹pieniami, zosta³o zrealizowanych 112 warsztatów, goszczono
prawie 350. uczestników, ponad 80. zaproszonych goœci oraz ponad 150. przedstawi-
cieli firm i instytucji – partnerów KASSK 2013. Ca³oœci dope³nia³a ponad 100. osobo-
wa ekipa m³odzie¿y oraz pracowników administracji i obs³ugi szkolnej aktywnie zaan-
ga¿owana w sprawny przebieg konferencji. 

Odszed³ hm Stefan Wojtkiewicz
6 kwietnia w wieku 77 lat zmar³ harcmistrz Stefan Wojtkiewicz, przewodnicz¹cy

Harcerskiego Krêgu Seniora Bratnich R¹k w Nowym Tomyœlu, wieloletni instruktor
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, zas³u¿ony zuchmistrz Wielkopolskiej Chor¹gwi ZHP,
autor licznych publikacji metodycznych o tematyce zuchowej, aktywny instruktor Huf-
ca ZHP w Nowym Tomyœlu, cz³onek Komendy Hufca wielu kadencji, przewodnicz¹cy
Rady Przyjació³ Harcerstwa w Nowym Tomyœlu. 
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Wizyta Jaros³awa Kaczyñskiego 
6 kwietnia w Nowym Tomyœlu goœci³ prezes Prawa i Sprawiedliwoœci Jaros³aw Ka-

czyñski. Spotkanie z mieszkañcami odby³o siê w sali Nowotomyskiego Oœrodka Kultu-
ry. Uczestników spotkania powitali pos³owie Maks Kraczkowski i Pawe³ Sza³amacha.
Liczne, bo blisko 500. osobowe grono sympatyków, powita³o Jaros³awa Kaczyñskiego
owacjami na stoj¹co. Podczas godzinnego spotkania prezes Kaczyñski mówi³ o wa¿-
nych dla Polski problemach, takich jak bezrobocie czy finanse publiczne. Odpowiada³
te¿ na pytania uczestników spotkania, wœród których znajdowali siê nie tylko nowoto-
myœlanie, ale i mieszkañcy okolicznych gmin i powiatów. Na pami¹tkê pobytu w No-
wym Tomyœlu Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing wrêczy³ Jaros³awowi Ka-
czyñskiemu miniaturê wiklinowego kosza giganta. 

Senioralne spotkanie w Sêkowie
So³tys Sêkowa, Rada So³ecka i Ko³o Gospodyñ Wiejskich „Olêderki” wspólnymi si-

³ami zorganizowali 6 kwietnia spotkanie seniorów z Sêkowa. O kulinarn¹ oprawê spo-
tkania zadba³y panie z KGW. Przy sto³ach zasiedli seniorzy, zaproszeni goœcie i organi-
zatorzy. Rozmowy, czêsto dotycz¹ce wspomnieñ z minionych lat, przeplata³y dzieciê-
ce wystêpy, ogl¹danie archiwalnych fotografii, a tak¿e wspólne œpiewy przy akompania-
mencie Arkadiusza £apiñskiego z Wiejskiego Domu Kultury w Borui Koœcielnej. 

Æwieræfina³ w siatkówce 
Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kangur” by³ organizatorem rozgrywek

æwieræfina³owych Mistrzostw Polski w Siatkówce M³odzików. Dziêki fantastycznemu
wynikowi we wczeœniejszych fazach gier, nowotomyski klub zdoby³ Mistrzostwo Wiel-
kopolski, otrzymuj¹c prawo organizacji turnieju æwieræfina³owego w hali nowotomy-
skiego gimnazjum. Oprócz dru¿yny gospodarzy – MUKS „Kangur”, w rozgrywkach
uczestniczy³y dru¿yny: „Centrum” Augustów, „Gwardia” Wroc³aw oraz MKS MDK
Warszawa. To wa¿ne sportowe wydarzenie odby³o siê w dniach 6 -7 kwietnia. Zgro-
madzi³o sympatyków siatkówki, rodziców graczy, by³e zawodniczki i zawodników
oraz mieszkañców. Po dwudniowych zmaganiach z rywalizacji zwyciêsko wyszed³ no-
wotomyski zespó³, który z pierwszego miejsca awansowa³ do rozgrywek pó³fina³o-
wych, co jednoczeœnie oznacza³o, ¿e rozgrywki tego szczebla odbêd¹ siê równie¿
w Nowym Tomyœlu. Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu trenerów „Kangura” Jaros³a-
wa Mleczaka, Konrada Stachowiaka i Jakuba Skrzypczaka oraz grona osób ich wspie-
raj¹cych ich osób, poziom organizacyjny i sportowy tego wydarzenia by³ bardzo wyso-
ki. MVP turnieju zosta³ S³awomir Busch. Medale, puchary i wyró¿nienia indywidualne
zawodnikom i zespo³om wrêczali m. in. Burmistrz Henryk Helwing, sekretarz Powia-
tu Nowotomyskiego Ireneusz Józefowski, dyrektor Gimnazjum Andrzej Wa³êsa, kie-
rownik Wydzia³u Edukacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu Mo-
nika Perz.

Koncert w koœciele w Borui Koœcielnej
7 kwietnia w koœciele pw. œw. Wojciecha w Borui Koœcielnej goœcinnie wyst¹pi³ chór
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„Camerata Praha”. Swoj¹ muzyk¹ uœwietni³ mszê œw., a bezpoœrednio po niej zapre-
zentowa³ koncert. W repertuarze znalaz³y siê przede wszystkim utwory muzyki sakral-
nej. Koncert w Borui Koœcielnej odby³ siê dziêki wymianie chóru „Cappella Musicae An-
tique Orientalis z Poznania” z chórem „Camerata Praha”. W ramach tej wspó³pracy
jeden z koncertów odby³ siê w parafii pw. œw. Jana Vianney w Poznaniu, a drugi w Bo-
rui Koœcielnej.

Inauguracja projektu „M³ode miasto – stare tradycje” 
8 kwietnia, w dniu, w którym Nowemu Tomyœlowi 227 lat temu król Stanis³aw Au-

gust Poniatowski nada³ prawa miejskie, nowotomyska biblioteka zainaugurowa³a pro-
jekt edukacyjny Oœrodka Wiedzy o Regionie pn. „M³ode miasto – stare tradycje”. Pro-
jekt, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania przesz³oœci¹ miasta i poczucia
przynale¿noœci do zamieszkiwanego regionu wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych roz-
poczê³y dwa wydarzenia – poranna gra miejska dla dzieci Przez miasto z dziadkiem oraz
wieczorne spotkanie w gronie osób „nieobojêtnych na sprawy Nowego Tomyœla” –
Razem – znaczy wiêcej. „Nieobojêtni na sprawy miasta” – reprezentowali ró¿ne insty-
tucje i œrodowiska – pocz¹wszy od samorz¹dowców i urzêdników, przez dyrektorów
i pracowników instytucji kultury, po regionalistów, harcerzy i cz³onków organizacji i sto-
warzyszeñ. Goœæ spotkania – Agnieszka Matan, za³o¿ycielka firmy: LOKALOVE – ani-
matorka, mened¿erka, mi³oœniczka tego, co lokalne, maj¹c doœwiadczenie tworzenia
pierwszego w Warszawie programu rozwoju s¹siedztw, podzieli³a siê z nowotomyœla-
nami swoj¹ wiedz¹ na temat dzia³añ s³u¿¹cych aktywizacji mieszkañców. 
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Obrazy nitk¹ malowane
Nowotomyski Oœrodek Kultury oraz Pracownia Gobelinu Artystycznego przy

Gminnej Bibliotece Publicznej w Granowie to organizatorzy wystawy gobelinów pt.
„Obrazy nitk¹ malowane”. Jej otwarcie odby³o siê 9 kwietnia w holu oœrodka kultury.
Wœród goœci znaleŸli siê: Wójt Gminy Granowo Zbigniew Kaczmarek, Burmistrz No-
wego Tomyœla Henryk Helwing oraz twórczynie prac, wraz z prowadz¹c¹ Pracowniê
Gobelinu Artystycznego Barbar¹ W³odarczyk. Po oficjalnym otwarciu wystawy obej-
rzano prezentacjê dokumentuj¹c¹ 20. letni dorobek granowskiej pracowni. Na ekspo-
zycjê z³o¿y³o siê 30. zró¿nicowanych tematycznie prac, wykonanych z ogromn¹ staran-
noœci¹, precyzj¹, ale i pomys³owoœci¹. Gobeliny mo¿na by³o ogl¹daæ do 23 kwietnia. 

Trzecia rocznica katastrofy smoleñskiej oraz 73. rocznica zbrodni katyñskiej
Obchody 3. rocznicy katastrofy smoleñskiej oraz 73. rocznicy zbrodni katyñ-

skiej zainicjowa³a w dniu 10 kwietnia Akcja Katolicka przy parafii pw. Najœwiêt-
szej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy. Mszê œw. w intencji pomordowanych ofi-
cerów oraz tragicznie zmar³ych cz³onków polskiej delegacji na czele z prezyden-
tem RP Lechem Kaczyñskim, odprawi³ proboszcz ks. kan. Andrzej Grabañski.
Homiliê z tej okazji wyg³osi³ ks. kan. W³adys³aw Kasprzak, który trzy lata temu,
w dzieñ po tragicznych wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku, przebywa³ –
wraz z cz³onkami Akcji Katolickiej oraz mieszkañcami Nowego Tomyœla – na
rocznicowej pielgrzymce w Katyniu i w ciszy katyñskiego lasu odprawi³ mszê œw.
Wtedy to w sercach pielgrzymów zrodzi³o siê pragnienie wzniesienia kaplicy –
pomnika, w której uwiecznione zostan¹ nazwiska synów nowotomyskiej ziemi spo-
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czywaj¹cych w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Bezpoœrednio po mszy œw. jej uczestni-
cy przeszli pod wzniesiony w 2011 roku pomnik, gdzie cz³onkowie Akcji Katolickiej
z³o¿yli kwiaty. 

Œwiatowy Dzieñ Inwalidy
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 10 kwietnia odby³y siê

uroczystoœci zwi¹zane z obchodami Œwiatowego Dnia Inwalidy. Licznie przybyli na nie
mieszkañcy powiatu nowotomyskiego, szczególnie osoby niepe³nosprawne. Wœród
zaproszonych goœci byli równie¿ przedstawiciele samorz¹dowych w³adz powiatowych
i gminnych, kierownicy wielu placówek oraz przyjaciele i opiekunowie osób
niepe³nosprawnych. Anna Sinica, sekretarz Zarz¹du Rejonowego Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyœlu w swoim wyst¹pieniu
podziêkowa³a wszystkim, którzy wspieraj¹ dzia³ania i inicjatywy osób starszych
i niepe³nosprawnych, s¹ wra¿liwi na ich potrzeby i problemy. Uroczystoœciom
towarzyszy³a XIII Powiatowa Wystawa Prac Plastycznych Osób Niepe³nosprawnych.

Katarzyna Enerlich goœciem biblioteki
Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki dzia³aj¹cy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

w Nowym Tomyœlu 10 kwietnia goœci³ Katarzynê Enerlich – pochodz¹c¹ z Mr¹gowa
autorkê powieœci obyczajowych. Ka¿da z jej ksi¹¿ek jest opowieœci¹ o codziennym
¿yciu, z jego radoœciami i problemami. Mówi o sobie, ¿e jest prowincjonaln¹ kobiet¹
pracuj¹c¹. Pracowa³a w mediach lokalnych i regionalnych, w szkole, domu kultury,
punkcie informacji turystycznej, by³a opiekunk¹ osób starszych, sprzedawa³a swoje
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obrazy w toruñskim antykwariacie, chodzi³a na warsztaty z akwaforty, kurs
informatyczny oraz kosmetyczny i robi³a jeszcze kilka innych rzeczy w swoim ¿yciu.
Spotkania z czytelnikami s¹ dla niej bardzo wa¿ne – stanowi¹ cenne Ÿród³o inspiracji i s¹
miejscem wymiany myœli.. Podbi³a serca nowotomyœlan. Uczestnicy spotkania czuli siê
w jej towarzystwie wyœmienicie. 

Zawodniczka „Budowlanych” szósta w Europie
W stolicy Albanii, Tiranie, 12 kwietnia odby³y siê Mistrzostwa Europy w Podnosze-

niu Ciê¿arów. W kategorii do 69 kg, wystartowa³a w nich zawodniczka LKS „Budow-
lani” Nowy Tomyœl, Patrycja Piechowiak. W swoim debiucie zaliczy³a piêæ podejœæ,
„pal¹c” tylko ostatnie podejœcie w podrzucie. Nowotomyska zawodniczka pobi³a swój
rekord ¿yciowy w rwaniu, który teraz wynosi 98 kg. Ostatnia próba w podrzucie na
120 kg, by³a równie¿ atakiem na rekord ¿yciowy, ale przede wszystkim atakiem na
czwarte miejsce w koñcowej kwalifikacji. Polska reprezentacja kobieca na Mistrzo-
stwach Europy w Tiranie zajê³a pierwsze miejsce dru¿ynowo. 

Nowotomyski kabareton
III Nowotomyski Wieczór Kabaretowy odby³ siê 13 kwietnia w NOK – u. Imprezê

poprowadzili Micha³ Mach i Jakub Skrzypczak – cz³onkowie Stowarzyszenia „Rychtyk
Eka”, które wraz z Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury by³o organizatorem
Wieczoru Kabaretowego. Na scenie przed liczn¹ widowni¹ zaprezentowa³y siê cztery
grupy kabaretowe: kabaret „Wyjœcie Ewakuacyjne”, Szymon £¹tkowski, kabaret
„Jesteœ. My” oraz kabaret „Czo³ówka Piek³a”. Kabaretowe prezentacje ocenia³o jury
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w sk³adzie: Renata Œmiertelna, Andrzej Bobkiewicz, Maciej Czy¿ewski – prezes
Stowarzyszenia „Rychtyk Eka” oraz Marta Zaremba. Wszystkie wystêpy zapewni³y
widowni œwietn¹ zabawê. Nagrodê publicznoœci i cyfrowy aparat fotograficzny
otrzyma³ Szymon £¹tkowski. Wyró¿nienie jury otrzyma³ kabaret „Jesteœ. My”. Miejsce
I miejsce przyznano kabaretowi „Wyjœcie Ewakuacyjne” z Opalenicy, II – kabaretowi
„Czo³ówka Piek³a”, a III Szymonowi £¹tkowskiemu. Zdobywcy pierwszych trzech
miejsc otrzymali Rychtyk StatuEkê oraz bony o zró¿nicowanej wartoœci. 

Zagrali razem dla Piotra
13 kwietnia w Pubie „Sekfana” w Nowym Tomyœlu odby³ siê koncert zespo³u

„After Rain” i „Przyjaciele” w sk³adzie: Hanna Sobkowska, Sebastian Suliñski, Sebastian
Œlusarczyk, S³awomir Sukiennicki i Szymon Konieczny. Koncert swoj¹ obecnoœci¹
zaszczyci³ za³o¿yciel i lider zespo³u „Lombard” Grzegorz Stró¿niak, który do Nowego
Tomyœla przyjecha³ wraz z wokalistk¹ Mart¹ Cugier i gitarzyst¹ Damianem „Gola”
Patalasem. Artyœci zagrali dla swojego przyjaciela, muzyka Piotra Sznury, który
wymaga d³ugiej i kosztownej rehabilitacji. Ca³y dochód z koncertu przeznaczony zosta³
w³aœnie na ten cel. 

Koncert Renaty Przemyk 
Renata Przemyk – wraz muzykami B³a¿ejem Chochorowskim i Maciejem M¹k¹ –

wyst¹pi³a 13 kwietnia w nowotomyskiej restauracji „Iral”. Koncert by³ czêœci¹ trasy
promuj¹cej najnowsz¹ p³ytê artystki i projekt „Akustik Trio”. Przyci¹gn¹³ do lokalu
wielu mieszkañców Nowego Tomyœla i okolicznych miejscowoœci, którzy mieli okazjê
pos³uchaæ znanych i lubianych utworów, takich jak chocia¿by: „Ten taniec”, „Bliznê”,
„Niech mnie ktoœ obudzi”, czy „Kochan¹”. Na bis artystka wykona³a najwiêkszy swój
przebój – „Babê zes³a³ Bóg”. Podczas koncertu wokalistka siêga³a po instrumenty per-
kusyjne, a tak¿e ma³y akordeon i gitarê akustyczn¹.

II Nowotomyski Test Coopera
Na Stadionie Miejskim w Nowym Tomyœlu 13 kwietnia odby³ siê II Nowotomyski

Test Coopera. Imprezê biegow¹ zorganizowa³ Grzegorz Raczkowiak – prezes UKS
„Korona” Bukowiec, wraz z Oœrodkiem Oœwiaty i Sportu oraz Spó³dzielni¹ Mieszka-
niow¹. Test Coopera to próba wydolnoœciowa, polegaj¹ca na pokonaniu mo¿liwie naj-
d³u¿szego dystansu w ci¹gu 12 minut. Test przeprowadzony zosta³ na 400. metrowej
bie¿ni. Wœród kobiet najlepsze okaza³y siê Emilia i Marzenna Perz, wœród mê¿czyzn –
Piotr Humerski, Rafa³ Grabski i Kazimierz Chwirot. Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
mi¹tkowe medale, a najlepsi – nagrody. 

Gobeliny i akwarele w Galerii na Piêtrze
15 kwietnia w Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki na dobre zagoœci³a wio-

sna, a wszystko to za spraw¹ barwnych, bogatych w motywy kwiatowe, prac poznañ-
skiej artystki Marii Gostylli – Pachuckiej. Autorka gobelinów i akwareli, jakie podziwiaæ
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mogli goœcie wernisa¿u i biblioteczni goœcie, jest artystk¹ wszechstronn¹, uprawiaj¹c¹
malarstwo akwarelowe, rysunek oraz tkactwo. Na ekspozycjê jej prac w nowoto-
myskiej bibliotece z³o¿y³y siê sakralne gobeliny, przedstawiaj¹ce ikony, witra¿e,
pejza¿e i Madonny oraz kolorowe kwietne akwarele. Oprawê muzyczn¹ wernisa-
¿u zapewni³a sama artystka, absolwentka szko³y muzycznej, wykonuj¹c na pianinie
takie kompozycje jak: Jaskó³ka i Dla Elizy. Niezwykle energiczna, uœmiechniêta, pe³-
na ¿ycia artystka zachwyci³a bywalców biblioteki. Goœcie z przyjemnoœci¹ rozma-
wiali z ni¹ w kuluarach i pozowali do wspólnych zdjêæ. 

Œpiewano dla zwierz¹t 
Organizatorem dwóch charytatywnych koncertów na rzecz bezdomnych zwie-

rz¹t, które odby³y siê 16 kwietnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, by³o Sto-
warzyszenie Pomocy Zwierzêtom „£apa” z Nowego Tomyœla, ju¿ od blisko roku
nios¹ce pomoc potrzebuj¹cym zwierzêtom. Dla zgromadzonej publicznoœci za-
œpiewali: Karolina Kucz z Zespo³u Szkó³ nr 2, Sandra Ruga³a z Zespo³u Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych i Policealnych, której towarzyszy³ zespó³ „Kopernik Band”,
Agnieszka Mañczak i Monika Miesi¹c – wolontariuszki z „£apy” oraz przyjaciele
stowarzyszenia – Agata Rêkoœ, Marta Zaremba i Pawe³ Lisek. Imprezê poprowa-
dzi³ Jakub Skrzypczak – cz³onek nowotomyskiego Stowarzyszenia „Rychtyk
Eka”.Muzyczne wystêpy przeplatane by³y prezentacjami ukazuj¹cymi bezdomne
zwierzêta, które trafi³y pod opiekê stowarzyszenia oraz niezwyk³e metamorfozy
tych zwierz¹t, które znalaz³y dom i opiekunów. Publicznoœæ mia³a tak¿e okazjê za-
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poznaæ siê z prac¹ stowarzyszenia, poznaæ niektórych podopiecznych nadal szuka-
j¹cych domu oraz dowiedzieæ siê, jakie s¹ metody skutecznego zapobiegania roz-
mna¿aniu siê bezpañskich zwierz¹t.Podczas koncertu dla szkó³ ponadgimnazjal-
nych, z m³odzie¿¹ spotka³ siê st. posterunkowy Jakub Wojciechowski z Komendy
Powiatowej Policji, który przybli¿y³ problem znêcania siê nad zwierzêtami oraz od-
powiedzialnoœci karnej za niehumanitarne traktowanie zwierz¹t. Uczestnicy kon-
certu mogli nabyæ cegie³ki wymieniane na cenne nagrody, ufundowane przez spon-
sorów. Ca³kowity dochód z koncertów wyniós³ 5035 z³. Przeznaczony on zosta-
nie na utrzymanie i leczenie podopiecznych „£apy”. 

Sukcesy nowotomyskich gimnazjalistów
W poznañskiej Ogólnokszta³c¹cej Szkole Muzycznej II st. im. M. Kar³owicza 17

kwietnia odby³o siê uroczyste spotkanie, podczas którego laureaci konkursów
przedmiotowych odebrali z r¹k Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka i Wielko-
polskiego Kuratora Oœwiaty El¿biety Walkowiak zaœwiadczenia i nagrody. W bie¿¹-
cym roku szkolnym do 12 konkursów zorganizowanych przez Wielkopolskiego Ku-
ratora Oœwiaty przyst¹pi³o 58 331 uczniów z 565 wielkopolskich gimnazjów.
Wœród nagrodzonych znalaz³o siê szeœciu uczniów z gimnazjów powiatu nowotomy-
skiego, w tym a¿ trzech uczniów z Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym
Tomyœlu: Jêdrzej Bartol z kl. III e – laureat Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekono-
micznej (opiekun: Andrzej Rucioch); Filip Jakubowski z kl. III e – laureat Wojewódz-
kiego Konkursu Biologicznego (opiekun: Marlena Jarczewska) i Tomasz Szofer z kl.
III e – laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego (opiekun: Renata Liber-
kowska). To kolejny rok, w którym nowotomyscy gimnazjaliœci odnieœli tak znacz¹-
ce sukcesy, uzyskuj¹c 7 tytu³ów finalisty i 3 tytu³y laureata, co stanowi po³owê
wszystkich tytu³ów uzyskanych przez gimnazjalistów powiatu nowotomyskiego
w wojewódzkich konkursach przedmiotowych w bie¿¹cym roku szkolnym. 

Antarktyka w Klubie Mi³oœników Podró¿y i Klubie Ma³ego Odkrywcy
Spotkanie w bibliotecznym Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”,

które odby³o siê 17 kwietnia, przebieg³o pod has³em „Antarktyka – z wizyt¹ w ra-
ju”. Do odbycia tej wyprawy zaprosi³ klubowiczów ³ Miko³aj Golachowski z War-
szawy, który dwukrotnie zimowa³ na Polskiej Stacji Arktycznej im. H. Arctowskie-
go, a jako przewodnik turystyczny regularnie odwiedza Antarktykê Zachodni¹
i subantarktyczne wyspy. Biolog, przewodnik i wyk³adowca, któremu uda³o siê
cztery razy dotrzeæ nawet na biegun pó³nocny zauroczy³ klubowiczów sw¹ cieka-
w¹ opowieœci¹, urozmaicon¹ pokazem niezwyk³ej urody zdjêæ. Na zakoñczenie
pokaza³ nowotomyœlanom film o s³oniach morskich, na temat których, jako specja-
lista w dziedzinie ekologii zwierz¹t, prowadzi³ rozliczne badania naukowe. Przed-
szkolaki z Plastusiowego Osiedla oraz drugoklasiœci ze Szko³y Podstawowej nr
1 równie¿ mieli okazjê, by spotkaæ siê z Miko³ajem Golachowskim i dziêki niemu
poznaæ te niezwyk³e miejsca. W ramach zajêæ w Klubie Ma³ego Odkrywcy
poznawali tajemnice Antarktyki. 
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Œpiewnik Domowy
17 kwietnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury po raz kolejny spotkali siê mi³oœni-

cy biesiadowania i wspólnego œpiewania. Okazj¹ by³o spotkanie z cyklu „Œpiewnik Do-
mowy”, zatytu³owane „Serduszko puka”. W programie spotkania znalaz³o siê wyko-
nywanie tak popularnych utworów, jak: „Pytasz mnie, co Ci dam”, „Ach, jak przyjem-
nie”, „Kawiarenki”, „Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie”, „Najtrudniejszy pierwszy krok”,
„Jak siê masz kochanie”, „Takie ³adne oczy”, itd. Jak zwykle, blisko 100. uczestników
wspólnego œpiewania bawi³o siê doskonale. Oprawê muzyczn¹ spotkania przygotowa-
li: Cecylia Œlusarz, Justyna Korbanek, Anna Meysner, Mariola Wieczorek, Alicja Buda
i Karolina Fornalik. Nad ca³oœci¹ jak zwykle czuwa³a Renata Œmiertelna – pomys³odaw-
czyni i prowadz¹ca imprezê. 

Nowotomyskie Forum Turystyczne
Organizatorem Nowotomyskiego Forum Turystycznego, które odby³o siê 19

kwietnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, by³ Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzê-
du Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Spotkanie bran¿y turystycznej po³¹czone zosta³o
z oficjalnym otwarciem Nowotomyskiego Szlaku Turystyczno-Historycznego, nad któ-
rym prace zakoñczone zosta³y w grudniu ubieg³ego roku. Uczestnicy forum udali siê
wiêc pod muszlê koncertow¹, gdzie znajduje siê jedna z 29. tablic tworz¹cych Szlak Tu-
rystyczno-Historyczny. O idei szlaku oraz spo³ecznym zaanga¿owaniu przy jego two-
rzeniu opowiedzia³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Realizacjê projektu
i procedurê pozyskania œrodków finansowych na jego realizacjê, w ramach Programu

142

KRONIKA WYDARZEÑ

Kwiecieñ - czerwiec 2013

Miko³aj Golachowski chêtnie odpowiada³ na pytania klubowiczów



Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, omówi³a Aleksandra Pluciñska, spe-
cjalista ds. pozyskiwania œrodków z funduszy zewnêtrznych w Wydziale Rozwoju i Pro-
mocji. Oficjalnego otwarcia szlaku dokonali: Lech Dro¿d¿yñski – prezes Zarz¹du G³ów-
nego PTTK, Joanna Waligóra – g³. specjalista ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Wlek³y – Prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej oraz Henryk Helwing – Burmistrz Nowego Tomyœla. 

Wœród goœci forum reprezentuj¹cych ró¿ne organizacje i instytucje turystyczne,
oprócz prelegentów, znaleŸli siê m. in.: prof. Zygmunt M³ynarczyk – kierownik Zak³a-
du Centrum Turystyki i Rekreacji UAM w Poznaniu oraz prof. Pola Kuleczka – pracow-
nik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego i Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodo-
wej w Sulechowie. W forum uczestniczyli tak¿e: radni Rady Miejskiej w Nowym Tomy-
œlu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych i stowarzyszeñ, nowotomyscy regionali-
œci oraz przedstawiciele bran¿y turystycznej z gminy Nowy Tomyœl: w³aœciciele gospo-
darstw agroturystycznych, hoteli i obiektów gastronomicznych. 

Zasadnicz¹ czêœæ forum wype³ni³y prezentacje i prelekcje dotycz¹ce szeroko rozu-
mianej promocji turystyki. Zaprezentowali je pracownicy Wydzia³u Rozwoju i Promo-
cji oraz zaproszeni goœcie. 

Dzia³alnoœæ Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu
przedstawi³a naczelnik wydzia³u Ewelina Szofer-Pajchrowska. O ofercie Gminnego
Oœrodka Informacji opowiedzia³ podinspektor ds. informacji gminnych Ryszard Rataj-
czak. Walory w oparciu, o które budowane s¹ produkty turystyczne Nowego Tomy-
œla omówi³a z-ca naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Marzena Kortus. Lech Dro¿-
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Otwarcie Szlaku Turystyczno-Historycznego, od lewej: Henryk Helwing, Joanna Waligóra, 
Tomasz Wlek³y, Lech Dro¿d¿yñski



d¿yñski – na przyk³adzie PTTK zaprezentowa³ promocjê regionu przez organizacje po-
zarz¹dowe. Dzia³alnoœæ Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (do której nale¿y te¿
Nowy Tomyœl) oraz najnowsze jej projekty promocyjne omówi³a Ewa Przydro¿ny –
dyrektor biura WOT. Cele i zakres dzia³ania Wielkopolskiej Izby Turystycznej zapre-
zentowa³ W³odzimierz Kolat – prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej. Z inicjaty-
wami Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego, w tym z projektem „Agroturysty-
ka – wspó³praca w sieci” zapozna³a zebranych Joanna Waligóra. Ostatnie, zamykaj¹ce
czêœæ prelekcyjn¹ forum, wyst¹pienie nale¿a³o do Krzysztofa Laboka – prezesa Stowa-
rzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych Powiatu Nowotomyskiego, który omówi³
zewnêtrzne i wewnêtrzne czynniki sukcesu w agroturystyce. Po wyst¹pieniach prele-
gentów odby³a siê dyskusja, która da³a mo¿liwoœæ wymiany opinii na temat mo¿liwoœci
i wspó³pracy w zakresie rozwoju turystyki w gminie Nowy Tomyœl.

Nowotomyskiemu Forum Turystycznemu towarzyszy³o stoisko promocyjne, na
którym mo¿na by³o otrzymaæ bezp³atne informatory o Nowym Tomyœlu i Wielkopol-
sce oraz oferty bran¿y turystycznej z gminy Nowy Tomyœl. G³ównym celem forum by-
³o nawi¹zanie wspó³pracy w zakresie wspólnej promocji ziemi nowotomyskiej.

Nowy Tomyœl centrum arbitra¿u i mediacji
S¹d Arbitra¿owy w Nowym Tomyœlu zorganizowa³ kolejn¹ ju¿ konferencjê z cyklu

„Arbitra¿ i mediacja w teorii i praktyce”. Tegoroczna zatytu³owana zosta³a „Funkcjo-
nowanie sta³ych s¹dów polubownych i oœrodków mediacyjnych”. Konferencja odby³a
siê 19 kwietnia w sali konferencyjnej Hotelu HI-FI w Nowym Tomyœlu. Goœci powita³
g³ówny organizator konferencji, prezes S¹du Arbitra¿owego przy Nowotomyskiej
Izbie Gospodarczej, W³odzimierz Brych. W konferencji wziêli udzia³ wybitni teoretycy
i praktycy arbitra¿u i mediacji z kraju i z zagranicy: Niemiec, Rosji, Gruzji, Serbii, £otwy,
Kazachstanu, Ukrainy, Uzbekistanu, Francji i Litwy. Uczestników konferencji swoj¹
obecnoœci¹ zaszczyci³ ambasador Ukrainy w Polsce, Markin Malski. Podczas konferen-
cji poruszono m. in. takie tematy jak: problemy prawne zawarcia ugody przed media-
torem, koszty w postêpowaniu mediacyjnym, promocja mediacji a funkcjonowanie
oœrodków mediacyjnych, g³ówne czynniki wp³ywaj¹ce na funkcjonowanie sta³ych s¹-
dów polubownych i oœrodków mediacyjnych, relacje arbiter a strony postêpowania
i arbiter a s¹d arbitra¿owy, a tak¿e zagadnienia zwi¹zane z arbitra¿em i mediacj¹ w po-
szczególnych krajach. Wa¿nym momentem konferencji by³o podpisanie deklaracji
o wspó³pracy pomiêdzy miastem Tarnopol na Ukrainie a Powiatem Nowotomyskim.
Konferencja odby³a siê pod patronatem honorowym Przewodnicz¹cego Sejmowej Ko-
misji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka Ryszarda Kalisza oraz Starosty Nowotomyskie-
go Andrzeja Wilkoñskiego i stanowi³a jedno z wa¿niejszych wydarzeñ zwi¹zanych
z ADR w Polsce.

Okiem w oko, twarz¹ w twarz... 
Wystawa prac Marii Geisler by³a dziesi¹t¹ ekspozycj¹ zaprezentowan¹ w Galerii na

P³ocie Oddzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y nowotomyskiej biblioteki, prezentuj¹c¹ – tym
razem – talent m³odej, pe³nej pasji i twórczego zaanga¿owania uczennicy III klasy no-
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wotomyskiego gimnazjum, swój pozaszkolny czas chêtnie poœwiêcaj¹cej rysowaniu
i malowaniu. Na wystawê zatytu³owan¹ „Okiem w oko, twarz¹ w twarz...” z³o¿y³y siê
prace powsta³e w ci¹gu ostatniego roku. Jej oficjalnemu otwarciu, w dniu 19 kwietnia,
towarzyszy³o liczne grono goœci. Rodzina, przyjaciele i nauczyciele z zainteresowaniem
obejrzeli rysunki i obrazy gimnazjalistki, nie szczêdz¹c przy tym s³ów uznania i ¿yczeñ
dalszego rozwijania artystycznej pasji. O mi³y nastrój podczas wernisa¿u zadbali: Maciej
Dymow³ok – graj¹cy na gitarze oraz Zuzanna Klimczak. 

Sen g³upiego marzyciela 
W ramach cyklu bibliotecznych prezentacji „Biblio-wyszukiwarka. talentow. pl”, 19

kwietnia, publicznoœæ przyby³a do nowotomyskiej ksi¹¿nicy, przenios³a siê wraz z Jac-
kiem Szoferem w œwiat muzycznych baœni i bajek. Podczas recitalu pt. „Sen g³upiego
marzyciela” zaprezentowa³ swe autorskie kompozycje przepe³nione nostalgi¹ i reflek-
sj¹. Wszyscy obecni w bibliotecznej kawiarence oczarowani zostali m. in. jego: „Podró-
¿¹ do krainy marzeñ”, „Opowieœciami spod zamkniêtych powiek” czy „Lapot¹ – pod-
niebn¹ krain¹”. W te pe³ne magii klimaty wprowadzi³a równie¿ subtelna poezja Kingi
de Walla, w czêœci inspirowana w³aœnie twórczoœci¹ Jacka. Jacek Szofer jest ubieg³o-
rocznym absolwentem nowotomyskiego „Kopernika”. O jego zainteresowaniu muzy-
k¹ i kompozycj¹ zadecydowa³ podziw dla dziadka, który jako jedyny spoœród domow-
ników potrafi³ graæ na pianinie. W drugiej klasie gimnazjum zacz¹³ tworzyæ w³asn¹ mu-
zykê. Inspiruj¹ go nie przez ka¿dego dostrzegane sceny z ¿ycia codziennego oraz ca³a
gama emocji. 
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Prace Marii Geisler budzi³y  du¿e zainteresowanie 



Koncert Krzysztofa Krawczyka
20 kwietnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury wyst¹pi³ Krzysztof Krawczyk wraz

zespo³em. Koncert zgromadzi³ ponad 300 osób. Artysta wykona³ kilkanaœcie znanych
przebojów, takich jak „Parostatek”, „Jak min¹³ dzieñ”, „Byle by³o tak”, „Bo jesteœ ty”,
„Tylko ty, tylko ja”. Koncert przeplatany by³ wieloma anegdotami, które opowiada³ ar-
tysta. Publicznoœæ bawi³a siê doskonale, œpiewa³a razem z zespo³em, a tak¿e nagradza-
³a artystów gromkimi brawami. 

Awans MUKS „Kangur” do fina³u Mistrzostw Polski
Zawodnicy MUKS „Kangur” Nowy Tomyœl awansowali do fina³u Mistrzostw Polski

w Siatkówce M³odzików. Pó³fina³owe zawody odby³y siê w dniach 20 – 21 kwietnia
w hali sportowej nowotomyskiego gimnazjum. Awans do Fina³u Mistrzostw Polski no-
wotomyscy siatkarze zapewnili sobie ju¿ w pierwszym dniu rozgrywanego pó³fina³u.
Wystarczy³y do tego dwa zwyciêstwa z KS „Lechi¹” Tomaszów Mazowiecki oraz AZS
UWM Olsztyn. Oba spotkania nasi zawodnicy wygrali wynikiem 2: 0.  O wynikach
nowotomyskiego pó³fina³u zadecydowa³ ostatni mecz, w którym gospodarze po
wyrównanej grze ulegli UKS-owi „Serbinów” Bia³a Podlaska, który ostatecznie zaj¹³
pierwsze miejsce. Zawodnicy z Nowego Tomyœla – Piotr Mentlewicz, Micha³
Szczechowicz i S³awek Busch – MVP ca³ego turnieju – otrzymali wyró¿nienia
indywidualne. Podopieczni Jaros³awa Mleczaka i Konrada Stachowiaka zapewnili
nowotomyœlanom wspania³e emocje, a ci odp³acali siê przez ca³y turniej wspania³ym,
g³oœnym dopingiem.
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Jacek Szofer zaprezentowa³ swoje autorskie kompozycje



Olêderski Festiwal Biegowy
21 kwietnia w Borui Koœcielnej odby³a siê druga z cyklu olêderskich imprez

biegowych pod nazw¹ „Olêderski Festiwal Biegowy”. Jej pozasportowym celem jest
promocja turystyczna gminy Nowy Tomyœl jako terenu osadnictwa olêderskiego.
G³ównymi organizatorami imprezy byli: Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y”, przy
wspó³udziale so³tysa i Rady So³eckiej wsi Boruja Koœcielna, Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Borui Koœcielnej, Nadleœnictwa Grodzisk, OSP, Klubu Sportowego
„Borusja” i Ko³a Gospodyñ Aktywnych. Na jej program z³o¿y³o siê wiele konkurencji.
Zawody biegowe dla doros³ych zosta³y rozegrane na dystansach 21,1 km
(pó³maraton) i 42,2 km (maraton), a dla dzieci i m³odzie¿y, w zale¿noœci od wieku, na
dystansach: 200, 400, 500, 600, 800 i 1000 m. Ponadto odby³ siê rajd pieszy i nordic
walking na dystansie 10 km. Trasy biegów dla doros³ych i trasy rajdu wyznaczone
zosta³y na piêknej, gruntowej trasie na odcinku: Boruja Koœcielna, Chojniki, Nowe
Jastrzêbsko, Grubsko, Szarki. W biegach dla doros³ych udzia³ wziê³o 258 osób, z czego
210 w pó³maratonie i 48 w maratonie; w biegach dla dzieci i m³odzie¿y 162 osoby,
a w rajdzie 130 osób. £¹cznie 550 osób.  Zwyciêzcami w biegu ma dystansie 21,1 km
zostali: wœród kobiet – Agnieszka Golak z Wyrzeki, Iljana Jopek-Lubik z Lubonia
i Marlena Nowacka z Piasków. Wœród mê¿czyzn najlepszy by³ £ukasz Z³otkowski
z Niet¹¿kowa, a na kolejnych miejscach uplasowali siê: Roman Janas z Grodziska Wlkp.
i Dariusz Ruta z Nowego Tomyœla. Na dystansie maratoñskim wœród kobiet
tryumfowa³y: Izabela Jedynak z Tulc, Irena Lasota z Wa³cza i Aneta Pluskota z Linii,
natomiast wœród mê¿czyzn: Jacek Flak–Marcinkowski z Opalenicy, Kazimierz Chwirot
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Imprezy biegowe organizowane prze Klub Biegacza „Chy¿y” œci¹gaj¹ wielu mi³oœników biegania



ze Lwówka i Piotr Wiercioch z W¹growca. Impreza odby³a siê przy wsparciu finansowym
Gminy Nowy Tomyœl i sponsorów. 

Kawa na ³awê z Bogdanem Rymanowskim 
23 kwietnia, dok³adnie w 7. rocznicê powstania programu „Kawa na ³awê”, w ramach

cyklicznych „Spotkañ niebanalnych” do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w No-
wym Tomyœlu zawita³ sam pomys³odawca i gospodarz tego programu  -  Bogdan Ryma-
nowski. Spotkanie z nim poprowadzi³a dyrektor ksi¹¿nicy – Lucyna Koñczal-Gnap. Znany
z telewizyjnych anten TVN i TVN24, dziennikarz opowiada³ m. in. o kulisach powstawania
swojej ksi¹¿ki „Ubek”. Zdradzi³ jak uda³o mu siê namówiæ Janusza Molka – niegdyœ kon-
spiratora „Solidarnoœci”, potem gorliwego agenta, wreszcie funkcjonariusza SB na „spo-
wiedŸ”. Oczywiœcie, jak na spotkanie z jednym z najpopularniejszych dziennikarzy politycz-
nych w Polsce, nie mog³o zabrakn¹æ pytañ o bie¿¹ce wydarzenia w kraju. Rozmawiano
o Ryszardzie Kaliszu, przyjaŸni z politykami oraz o tym, czy dziennikarze plotkuj¹. 

Ja siê z nim o¿eniê
Teatr Tymczasowy, dzia³aj¹cy przy NOKu 23 kwietnia wystawi³ sztukê pt. „Ja siê

z nim o¿eniê”. Przedstawienie traktowa³o o problemach z dojrzewaniem, o poszuki-
waniu w³asnego miejsca i przekraczaniu ró¿nych progów. Z tym nie³atwym tematem,
jednak przedstawionym w formie komedyjki, zmierzyli siê m³odzi aktorzy: Michalina
Dembiecka, Dominika Intek, Zofia KoŸmiñska, Julia £odyga, Kinga £odyga, Sara Napie-
ra³a, Helena Nowakowska, Micha³ Œmiertelny, Kinga Uryzaj, £ukasz Mleczak i Patryk
Œliwiñski. Utalentowana i maj¹ca szerokie zainteresowania grupa wywodzi siê w wiêk-
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Dyrektor nowotomyskiej biblioteki Lucyna Koñczal - Gnap w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim 



szoœci z dzieciêcego Teatrzyku Malutkiego. Dziewiêcioro z nich zaczê³o siê bawiæ w te-
atr maj¹c 5 lub 6 lat. Bardzo czêsto tak¿e ich rodzice uczestniczyli w zajêciach w NOK-
-u. ̄ yczliwa widownia bawi³a siê równie dobrze jak aktorzy na scenie, nagradzaj¹c m³o-
dzie¿ prawdziw¹ burz¹ braw.

Wspieraj¹ siê od dekady
10. lecie swojej dzia³alnoœci obchodzi³o Stowarzyszenie Wsparcia Psychicznego „Po-

mocna D³oñ”, którego dzia³alnoœæ skupia siê g³ównie na niesieniu pomocy osobom do-
tkniêtym zaburzeniami psychicznymi. Zrzesza zarówno osoby chore, jak i ich rodziny
oraz przyjació³, którzy wzajemnie udzielaj¹ sobie wsparcia. Prowadzi Klub Pacjenta.
Podczas uroczystego jubileuszowego spotkania, 25 kwietnia, cz³onkowie stowarzysze-
nia wspominali minione lata dzia³alnoœci i wspó³pracy. Wys³uchali te¿ wyk³adu lekarza
psychiatry Ryszarda Maciejewskiego, który przybli¿y³ zebranym rolê œrodowiska w le-
czeniu zaburzeñ psychicznych. Podziêkowania za wsparcie udzielane stowarzyszeniu
w minionej dekadzie otrzymali: Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski, Burmistrz
Nowego Tomyœla Henryk Helwing, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie Teresa Sienkiewicz, pp. Gra¿yna i Ryszard Maciejewscy oraz ks. kanonik W³ady-
s³aw Kasprzak i ks. kanonik Andrzej Grabañski. 

Wiosenny spacer po Nowym Tomyœlu
Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu 27 kwietnia

zorganizowa³ pierwszy spacer prowadz¹cy tras¹ Szlaku Turystyczno – Historycznego.
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Aktorzy Teatru Tymczasowego podczas przedstawienia 



O godz. 10: 00 przy koszu gigancie zebrali siê uczestnicy wycieczki ulicami naszego mia-
sta, którzy otrzymali bezp³atne przewodniki po Nowotomyskim Szlaku Turystyczno-
-Historycznym. Trasa zwiedzania wiod³a z placu Niepodleg³oœci przez ulicê Mickiewi-
cza, plac Chopina, ulicê Pi³sudskiego na ulicê Tysi¹clecia, gdzie w pobli¿u ronda z wikli-
nowym globem zakoñczy³ siê spacer. W ten sposób uczestnicy sobotniej przechadzki
mogli zapoznaæ siê z czêœci¹ obiektów objêtych tras¹ szlaku. Role przewodników pe³-
nili: Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, który opowiada³ o wiklinowych
atrakcjach naszego miasta oraz lokalny regionalista Przemys³aw Mierzejewski, który
przedstawi³ ma³o znane, jednak bardzo interesuj¹ce epizody z historii Nowego Tomy-
œla.

Miejskie grillowanie przy wielkim ekranie
Nowotomyski Oœrodek Kultury oraz Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w No-

wym Tomyœlu 2 maja zaprosili mieszkañców na imprezê plenerow¹ pn. „Miejskie gril-
lowanie przy wielkim ekranie”. Zorganizowano je w Parku Kultury i Wypoczynku, na
terenie po dawnym Dworku Myœliwskim. Mimo niezbyt sprzyjaj¹cej pogody, majówka
spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem nowotomyœlan i okaza³a siê œwietn¹ alternaty-
w¹ na spêdzenie wolnego czasu. Na najm³odszych czeka³y karuzele oraz zamek dmu-
chany, nieco starsi mogli wys³uchaæ koncertu zespo³u „Country Zenit”. Po zmroku, na
olbrzymim dmuchanym ekranie, wyœwietlony zosta³ film pt. „Gry weselne”. Plenero-
wy seans zgromadzi³ w parku mnóstwo ludzi. Przez ca³y czas trwania imprezy mo¿na
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O turystycznych atrakcjach i historycznych tajemnicach miasta opowiadali Burmistrz Henryk Helwing 
i regionalista Przemys³aw Mierzejewski



by³o samodzielnie grillowaæ kie³baski lub zaopatrzyæ siê w nie na stoisku gastronomicz-
nym. 

222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja uczczono 222. rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystoœæ rozpo-

czê³a siê o godz. 10.30 msz¹ œw. w intencji Ojczyzny, odprawion¹ w koœciele pw. Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa. Po niej poczty sztandarowe i delegacje przesz³y pod obe-
lisk Konstytucji 3. Maja na placu Chopina, gdzie odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna,
podczas której oddano ho³d autorom pierwszej polskiej konstytucji. W okolicznoœcio-
wym przemówieniu Burmistrz Henryk Helwing podkreœli³, i¿ piêkne polskie œwiêto
ka¿e wspominaæ nie tylko dokonania przodków, ale pytaæ o patriotyzm wspó³czesny.
W uroczystoœci uczestniczy³y delegacje powiatowych i gminnych w³adz samorz¹do-
wych, partii politycznych, organizacji spo³ecznych, m³odzie¿ szkolna oraz dzieci ze
szkó³ i przedszkoli. Patriotyczny charakter uroczystoœci podkreœla³y kotyliony w bar-
wach narodowych, którymi udekorowani zostali uczestnicy rocznicowych obchodów.
Kotyliony, wykonane przez sekcjê rêkodzielnicz¹ Klubu Osiedlowego Spó³dzielni
Mieszkaniowej, rozdawali cz³onkowie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.
Oprawê muzyczn¹ uroczystoœci zapewni³a Orkiestra Dêta Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury pod batut¹ Karola Rogacza. Wartê honorow¹ przy obelisku zaci¹gnêli nowo-
tomyscy harcerze (fot. na ok³adce). 

Otwarte serca dla Oli 
W zorganizowanej w W¹sowie imprezie charytatywnej na rzecz Oli Ziêtarskiej,

u której zdiagnozowano aplazjê szpiku, 7 maja w³¹czy³ siê tak¿e LKS „Budowlani” No-
wy Tomyœl, który zaj¹³ siê organizacj¹ koncertu i licytacji na rzecz dziewczynki. Pomys³
przy³¹czenia siê do akcji zrodzi³ siê po tragicznej œmierci cz³onka klubu Arkadiusza Szo-
fera, który w styczniu podczas WOŒP w Nowym Tomyœlu wylicytowa³ wejœciówkê do
strefy VIP na paŸdziernikowe Mistrzostwa Œwiata w Podnoszeniu Ciê¿arów. Po jego
œmierci rodzina przekaza³a tê wejœciówkê „Budowlanym” z przeznaczeniem na licyta-
cjê, na jakiœ szczytny cel. Dzia³acze klubu wiedz¹c o chorobie Oli, postanowili w³aœnie
dla niej przeznaczyæ pieni¹dze z licytacji. Arek zna³ Olê – pomaga³ jej oddaj¹c dla niej
krew. Ten fakt dodatkowo zmotywowa³ klub do dzia³ania. Przez dwa tygodnie na klu-
bowym profilu na Facebooku trwa³a licytacja wejœciówki, a wiele osób dobrowolnie
wp³aca³o pieni¹dze na konto dziewczynki. Wraz z Jeremiaszem Pawlakiem klub zaini-
cjowa³ zbiórkê rzeczy na remont oraz wyposa¿enie jej mieszkania. Wiele firm pozy-
tywnie zareagowa³o na ten pomys³. Ma³a Ola zosta³a obdarowana rzeczami, które u³a-
twi¹ jej ¿ycie. W ramach przeprowadzonej zbiórki i licytacji, przed i w trakcie imprezy,
zebrano na rzecz Oli 18.000 z³. Najwiêksz¹ kwotê uzyskano w³aœnie z licytacji wej-
œciówki na Mistrzostwa Œwiata – 1900 z³. Podczas imprezy zagra³ nowotomyski zespó³
„Jack. D. Society”, a specjalnym goœciem by³ znany raper Liber. W ramach imprezy zo-
sta³o zorganizowanych wiele atrakcji dla dzieci: dwa wozy stra¿ackie, karetka pogoto-
wia z pokazami ratownictwa medycznego, przejazdy historycznymi samochodami
oraz bryczk¹, liczne gry i zabawy.
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Tydzieñ Bibliotek 2013
Jak co roku w maju Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu

w³¹czy³a siê do – zainicjowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich –
ogólnopolskich obchodów X – ju¿ – Tygodnia Bibliotek. Tym razem pod jego
przewodnim has³em: „Biblioteka przestrzeni¹ dla kreatywnych”, od 7 do 17 maja
nowotomyskie bibliotekarki zaproponowa³y nie tylko czytelnikom i sta³ym bywalcom
bibliotecznych imprez, ale i wszystkim nowotomyœlanom udzia³ w szeregu ciekawych
wydarzeñ potwierdzaj¹cych, ¿e nowotomyska biblioteka jest miejscem inspiracji dla
mieszkañców i przestrzeni¹, w której realizowaæ mog¹ sw¹ twórcz¹ aktywnoœæ, dzieliæ
siê swoj¹ pomys³owoœci¹ i pasjami.

7 maja przyniós³ prawdziw¹ gratkê dla wszystkich interesuj¹cych siê rêkodzie³em,
ceni¹cych wyj¹tkow¹ bi¿uteriê i chc¹cych poznaæ nowe techniki hand made’u.
Mieszkañcy miasta i okolic tworz¹cy ma³e dzie³a sztuki za pomoc¹ papieru, drewna,
tkanin, kamieni, metalu, filcu, we³ny, koralików, nici, sutaszu oraz farb i serwetek mieli
okazjê zaprezentowaæ swoje prace w jednodniowej Galerii Rêkodzie³a. Miros³awa i Syl-
wia Kupiec prezentowa³y bi¿uteriê z sutaszu oraz kwiaty z we³ny, Gra¿yna i Wiktor
Matuszakowie – folk – stolarstwo, Magdalena Mrozik – przedmioty wykonane meto-
dê scrapbookingu, Barbara i Mi³osz Rogacz – bi¿uteriê z we³ny czesankowej oraz ko-
lorowych koralików, Magdalena Ro¿ek– krawiectwo artystyczne, Ma³gorzata Szurek
– rêcznie robion¹ bi¿uteriê z ³añcuszków, kamieni i koralików i szyde³kowe ko³nierzy-
ki, a Joanna Uramowska technikê decoupage i pisane przez siebie ikony.

„Dzia³am w bibliotece – spróbuj razem ze mn¹!” Pod tym has³em w kolejne popo-
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³udnie biblioteka narobi³a niez³ego zamieszania na nowotomyskim deptaku. Tego dnia
nie trzeba by³o przychodziæ do biblioteki, bo ona sama wysz³a na zewn¹trz z zaprosze-
niem do wspó³pracy. Po raz kolejny w akcjê ochoczo zaanga¿owali siê Biblioentuzjaœci,
którzy zachêcali przechodniów do korzystania z biblioteki, w³¹czania siê w organizowa-
ne przez ni¹ wydarzenia, a tak¿e podejmowania w³asnych inicjatyw i realizowania swo-
ich pomys³ów w³aœnie w bibliotece. W happeningu uczestniczyli: Aleksandra Tabaczyñ-
ska, Dorota Nowak, Edward Kupiec, Jakub Skrzypczak, Hanka Billert, Rafa³ Putz, Gra-
¿yna Matuszak, Magdalena Kêdzia-Kluj, Krystian Dybek, Jadwiga Zbora³a. Tego dnia
mo¿na by³o przysi¹œæ na deptaku w bibliotecznym k¹ciku, pos³uchaæ czytanych ksi¹¿ek
z p³yt, porozmawiaæ z bibliotekarzami i Biblioentuzjastami i zapoznaæ siê z programem
nadchodz¹cych bibliotecznych imprez. 

Gdzie poeci spotykaj¹ Muzy? Oczywiœcie w bibliotece. Przekonali siê o tym wszyscy,
którzy w 9 maja wziêli udzia³ w 3. spotkaniu Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Lite-
rackich z udzia³em zaprzyjaŸnionych z bibliotek¹ twórców: Marka Geislera, Katarzyny
Kutzmann –Solarek, Katarzyny Mrozik –Stefañskiej, Doroty Nowak, Kingi Walla i Ma-
riana Ziomkowskiego. Po raz pierwszy swoje wiersze przeczyta³a tak¿e Anna Nowa-
czyk. Dope³nieniem wieczoru by³ wyj¹tkowy koncert w wykonaniu: El¿biety Kuczyñ-
skiej i Marcina Nowaka pt. „Piek³o i raj”, na który z³o¿y³y siê utwory charyzmatyczne-
go barda czeskiego Jaromira Nohavicy.

M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi
wziê³a udzia³ w spotkaniu z Dariuszem Papie¿em, autorem ksi¹¿ki „Dom czwartego
przykazania”, traktuj¹cej o przemijaniu, kruchoœci uczuæ i samego ¿ycia. Pisarz, który
pracowa³ w domu pomocy spo³ecznej, a jego mieszkañców przeniós³ na karty swojej
powieœci, inspirowa³ m³odzie¿ do podejmowania dzia³alnoœci wolontariackiej. 

Eksperyment, groteska, czarny humor, senne widziad³a oraz s³owo, dŸwiêk, obraz...
wszystko to ubrane w eksperymentalny przekaz Teatru Paragraf -2 zaproponowa³y bi-
bliotekarki w sobotni wieczór 11 maja. Aktorzy z Siedlca wyst¹pili w spektaklu:
„Tuwim nie dla dzieci”, który powsta³ w ramach cyklu „Poeta na scenê”, w oparciu o
twórczoœæ Juliana Tuwima dla doros³ych.  

W Oddziale dla Dzieci i M³odzie¿y odby³y siê warsztaty pod has³em” Stwórz w³asn¹
przestrzeñ w bibliotece”. Poprowadzi³y je: nauczycielka plastyki Biblioentuzjastka -
Aleksandra Kaszczyñska i projektantka wnêtrz – Ewa £odyga. Warsztaty mia³y na celu
poznanie sugestii i oczekiwañ m³odzie¿y gimnazjalnej, a tak¿e pomys³ów
przedszkolaków, co do planowanych zmian w aran¿acji bibliotecznego Oddzia³u dla
Dzieci i M³odzie¿y, tak by móc je uwzglêdniæ w trakcie letniego remontu. Oddzia³ dla
Dzieci i M³odzie¿y zaprosi³ m³odych czytelników tak¿e na kolejne spotkanie w Klubie
Ma³ego Odkrywcy. Wraz z autork¹ ksi¹¿ek o Cecylii Knedelek – Joann¹ Krzy¿anek
dzieci podjê³y kulinarne wyzwania, wybra³y siê do Starego Knedelkowa,  smakowa³y
przysmaki, przemieni³y siê w kuchareczki i kuchcików. 

W ramach plenerowej imprezy  Majówki z ksi¹¿k¹, w tym roku pod has³em
„Morscy przyjaciele gwarantuj¹ przygód wiele”  mali czytelnicy obejrzeli inscenizacjê
pt. „Przygody niesfornego kraba”, taneczne wystêpy grupy NOK-DANCE,
prezentacje morskich strojów i uczestniczyli w warsztatach plastycznych. W tym roku
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goœæmi Majówki byli: Wioletta Piasecka – autorka ksi¹¿ek dla dzieci, Aleksandra
Antoniewicz Kaszczyñska i Edward Kupiec – plastycy oraz organizuj¹ca przebieg
zabawy Ewa Kowalska. 

Goœciem specjalnym jubileuszowego Forum Bibliotekarzy Powiatowych by³a w
tym roku Dorota Kostowska - g³. specjalista ds. szkoleñ w Fundacji Rozwoju
Spo³eczeñstwa Informacyjnego, prowadz¹cej od czterech lat Program Rozwoju
Bibliotek, którego uczestnikiem jest nowotomyska biblioteka.  „Biblioteka i
bibliotekarze wobec nowych wyzwañ” – to temat prezentacji, w trakcie której
przedstawicielka Fundacji mówi³a przede wszystkim o dokonuj¹cej siê aktualnie
zmianie wizerunku i funkcji wspó³czesnych bibliotek. Forum by³o tak¿e okazj¹ do
przekazania pracownikom bibliotek ¿yczeñ z okazji minionego niedawno Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek oraz z³o¿enia gratulacji pracownikom bibliotek
obchodz¹cym jubileusze pracy zawodowej.  

W pi¹tkowy wieczór odby³ siê w bibliotece pierwszy koncert z cyklu: „Nie
tylko roc/k w bibliotece”. Ta oferta skierowana g³ównie do m³odzie¿y - jako
alternatywa na spêdzanie wolnego czasu, a tak¿e do wszystkich mi³oœników
szeroko pojêtej muzyki rockowej przyci¹gnê³a do biblioteki liczn¹ publicznoœæ.
Trudno siê temu dziwiæ, skoro tego dnia królowa³y na scenie energetyczne,
pozytywne wibracje reggae. Goœciem biblioteki by³  zespó³ YELRAM z niezwykle
barwnym wokalist¹ Matatjahu Jarlem (Ra Ga), który ju¿ od pierwszych taktów
sw¹ radoœci¹ i si³¹ przywo³a³ publicznoœæ pod scenê, gdzie do samego koñca
wspaniale bawi³a siê i falowa³a wraz z muzykami.  
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Upamiêtniono zakoñczenie II wojny œwiatowej
8 maja minê³a 68. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej. Z udzia³em

przedstawicieli powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, przedstawicieli
zwi¹zków kombatanckich, pocztów sztandarowych, harcerzy oraz delegacji partii
politycznych, szkó³, przedszkoli i instytucji spo³ecznych Nowego Tomyœla, przy
pomniku Powstañców Wielkopolskich odby³a siê uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca to
wydarzenie.  W okolicznoœciowym przemówieniu Burmistrz Nowego Tomyœla
Henryk Helwing przypomnia³ o bohaterstwie tych, którzy brali udzia³ w walkach na
wszystkich frontach II wojny œwiatowej i podziêkowa³ za ich trud, za walkê oraz
najwy¿sz¹ ofiarê ¿ycia poniesion¹ w obronie Ojczyzny.   Prezes nowotomyskiego
Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych por. w stanie spoczynku
Romuald Ankudowicz odda³ czeœæ poleg³ym towarzyszom broni oraz przypomnia³
wydarzenia zwi¹zane z wyzwoleniem Europy spod hitlerowskiej okupacji.
Zwieñczeniem uroczystoœci by³ koncert pieœni patriotycznych, zwi¹zanych z okresem
II wojny œwiatowej, w wykonaniu  orkiestry Nowotomyskiego Oœrodka Kultury.  

Zobacz we mnie cz³owieka 
Mottem XV Gminnych Obchodów Dnia Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ In-

telektualn¹, które odby³y siê 9 maja w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, by³y s³owa
piosenki Stanis³awa Soyki „Zobacz we mnie cz³owieka”. Tegoroczne spotkanie rozpo-
cz¹³ pokaz krótkiego filmu pt. „Wszyscy jesteœmy tacy sami”, który ukaza³ ró¿ne zain-
teresowania, uzdolnienia i umiejêtnoœci, bêd¹ce udzia³em wszystkich, bez wzglêdu na
wiek, status zawodowy i spo³eczny, czy mo¿liwoœci intelektualne. Z uwagi na jubile-
uszowy charakter wydarzenia, na ekranie zaprezentowano kilkunastominutowy, mul-
timedialny album fotograficzny z minionych 14 lat „Spotkañ z godnoœci¹”, podkreœlaj¹-
cy coraz liczniejszy, bogatszy i twórczy udzia³ placówek w tym œwiêcie. Pomys³odaw-
czyni i od 15. lat inicjatorka corocznego Dnia Godnoœci, Emilia Wa³êsa, oprócz przypo-
mnienia idei jego obchodów i jego historii, zaapelowa³a o w³aœciwe relacje z osobami
niepe³nosprawnymi, o to, aby nieformalne stosunki by³y absolutnie naturalne, aby
wspólnie budowaæ tzw. spo³eczeñstwo w³¹czaj¹ce. Powita³a te¿ liczne grono goœci, któ-
rzy przybyli na to niezwyk³e spotkanie i koncert. W tym roku, w blisko 2. godzinnym,
wspólnym koncercie zaprezentowali siê: wychowankowie Przedszkola nr 3 przygoto-
wani przez Annê WoŸniak, Jadwigê Manyœ i Patrycjê Czaprack¹, uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu pod kierunkiem Teresy Kondrat, Jolanty War-
kockiej–Patalas i El¿biety Podlaszewskiej -Cybal, uczniowie klas integracyjnych ze Szko-
³y Podstawowej w Borui Koœcielnej przygotowani przez Lidiê Kawê i Beatê Ciesielsk¹
oraz najstarsi – nowotomyscy gimnazjaliœci przygotowani przez Emiliê Wa³êsê, Marze-
nê Dach-Kolanko i Sylwiê Pyrsk¹ oraz borujscy gimnazjaliœci pod kierunkiem Artura
Markiewicza i Krystyny Waœkowicz. 

Jak co roku wszyscy uczestnicy i goœcie koncertu zostali obdarowani talizmanami
szczêœcia – tym razem serduszkami przygotowanymi przez nowotomyskich gimnazja-
listów. Wystêpom na scenie towarzyszy³a wystawa prac plastycznych i technicznych
przygotowana w holu NOK–u przez wszystkie placówki oraz plastyczna niespodzian-
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ka, tworzona na ¿ywo przez wszystkich uczestników koncertu po jego zakoñczeniu –
wielki, rysunkowy bukiet ¿yczeñ i kwiatów. Na zakoñczenie koncertu gratulacje i po-
dziêkowania wszystkim wykonawcom i opiekunom, nie tylko za koncert, ale tak¿e za
mozoln¹ i wymagaj¹c¹ wielkich kompetencji codzienn¹ pracê, wraz z kwiatami, przeka-
zali Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej To-
masz Wlek³y.

Utalentowane przedszkolaki 
10 maja w Nowotomyskim Oœrodku Kultury zorganizowane zosta³y eliminacje

okrêgowe do XVIII Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. W tym roku na przes³u-
chania konkursowe zg³osi³o siê 20. uczestników, reprezentuj¹cych przedszkola
z Nowego Tomyœla, Zêbowa, Lwówka i Borui Koœcielnej. Przedszkolaki œpiewa-
³y piosenki o zró¿nicowanej tematyce. Prezentacje ocenia³o jury w sk³adzie: Edy-
ta Kaczmarek-Rogacz, Karol Rogacz oraz Arkadiusz £apiñski. Do kolejnego eta-
pu w Obornikach Wlkp. zakwalifikowa³o siê 5. m³odych wykonawców: Karolina
Ostrowska z Przedszkola we Lwówku oraz przedszkolaki z Nowego Tomyœla:
Emilia Breœ z Przedszkola nr 5 „S³oneczko”, Jadwiga Karafa z Przedszkola nr
3 „Bajkowe Zacisze”, Miros³awa Wojcieszak z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zaci-
sze” oraz Matylda Ranz z Przedszkola nr 4 „Bolka i Lolka. Ponadto przyznano
dwa wyró¿nienia specjalne dla najm³odszych uczestników eliminacji: Zofii Pigla
z Nowego Tomyœla oraz Miko³aja Koralewskiego z Zêbowa. Wszyscy otrzymali
pami¹tkowe dyplomy oraz drobne upominki.
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Koncert Poznañskiego Chóru Kameralnego w Nowym Tomyœlu
Niezwyk³¹ ucztê duchow¹ prze¿yli nowotomyœlanie, którzy 11 maja przybyli na wie-

czorn¹ mszê œw. do koœcio³a pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, bowiem podczas litur-
gii, a tak¿e po jej zakoñczeniu, wyst¹pi³ Poznañski Chór Kameralny pod dyr. Bartosza Mi-
cha³owskiego. Zespó³ zaprezentowa³ ciekawy, ró¿norodny repertuar, na który z³o¿y³y siê
wykonywane a cappella utwory kompozytorów renesansowych, romantycznych, neokla-
sycznych i wspó³czesnych, narodowoœci w³oskiej, francuskiej, niemieckiej, wêgierskiej
i oczywiœcie polskiej. Podczas mszy œw. chór wykona³ polifoniczne pieœni liturgiczne i mote-
ty, g³ównie renesansowe, takich kompozytorów, jak Jean Mouton – „Salva nos”, Marcin
Leopolita – „Cibavit eos”, Gilliaume Costeley – „La terre les eaux va bauvant” oraz roman-
tycznego kompozytora niemieckiego Alberta Beckera – „Ich bin die Auferstehung”. Po
mszy œw. chór zaj¹³ miejsce przed o³tarzem i wykona³ koncert przed nowotomysk¹ pu-
blicznoœci¹. Nastêpnego dnia – w niedzielê – podczas mszy œw. o godz. 9.00 chór wyst¹pi³
raz jeszcze z nieco zmienionym i krótszym repertuarem. Zespó³ zaprezentowa³ niezwykle
wysoki poziom wykonawczy. Koncert by³ wyrazem wdziêcznoœci i podziêkowaniem za
pomoc w zorganizowaniu warsztatów wokalnych w Starym Tomyœlu, gdzie muzycy w ci-
szy mogli pracowaæ nad repertuarem.

£ucznictwo wróci³o do Bukowca
11 maja w Bukowcu rozegrano Turniej £uczniczy o Puchar Burmistrza Nowego To-

myœla. O tytu³ najlepszych strzelców Wielkopolski rywalizowa³y zespo³y: KS „Leœnik”
z Poznania, KS „Surma” z Poznania, UKS „Jedynka” z Kórnika i organizatorzy – UKS
„Korona” Bukowiec, sekcja ³ucznicza prowadzona przez Renatê Parniewicz. Najm³od-
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szy zawodnik turnieju mia³ 7 lat. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach – Apaczy
i Orlików, z podzia³em na dziewczêta i ch³opców. Najlepsi zawodnicy otrzymali pucha-
ry, dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. Wrêczy³ je zwyciêzcom, w imieniu Burmi-
strza Nowego Tomyœla, Dyrektor Oœrodka Oœwiaty i Sportu Zdzis³aw Szymczak. 

Æwieræwiecze Turnieju Wsi
Jubileuszowy, bo ju¿ 25. Turniej Wsi odby³ siê 12 maja w Nowotomyskim Oœrodku

Kultury. Imprezê rozpocz¹³ Ma³y Konkurs Kulinarny „Wiejskie Smaki”, którego moty-
wem przewodnim by³o ciasto dro¿d¿owe. W konkursie udzia³ wziê³o 29 osób: Teresa
Stolarz, Jolanta Koch, Ma³gorzata Przyby³a (Boruja Koœcielna), Agnieszka Kaczmarek,
Hanna Dr¹¿kowiak, Wies³awa Jarzyna (Bukowiec), Miros³awa Klimek (Cicha Góra),
Gra¿yna Strzelecka, Zuzanna Pañczak, Helena Zerbst (Glinno), Miros³awa Kula, Joanna
Nowaczyk (Jastrzêbsko Stare), Maria Bilska, Iwona Kosiorek, Krystyna Graœ (Nowa Ró-
¿a), Henryka Misiak, Krystyna Pluskota, Maria Skomra (Paproæ), Alicja Bobkiewicz, Be-
ata Piekarczuk, Krzysztof Herbeæ, Justyna Jandy (S¹topy), Janina Kulus, Ewa Œron, He-
lena Dymkowska (Sêkowo), Wies³awa Hancyk, Dorota Wojtkowiak, £ukasz B¹k, Ga-
briela Michalak (Wytomyœl). Przygotowane potrawy oceniane by³y przez jury w sk³a-
dzie: Maciej Ró¿añski – przewodnicz¹cy oraz Renata Orlicka i Genowefa Hreczyñska.
Po spróbowaniu wszystkich przygotowanych potraw I miejsce przyznano Helenie Ze-
rbst – za wykonany przez ni¹ placek dro¿d¿owy, II miejsce zajê³a Jolanta Koch – za ba-
beczki z nadzieniem ziemniaczanym, a III – Joanna Nowaczyk za kulebiak z nadzieniem.
Przyznano te¿ trzy wyró¿nienia: Wies³awie Jarzyna, która wykona³a funfle, Justynie Jan-
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dy – za bu³eczki z nadzieniem oraz Marii Bilskiej – za p¹czki. Degustacji przysmaków to-
warzyszy³ koncert kapeli „Zb¹szyniacy”.Jak na jubileusz przysta³o, przed prezentacjami,
na scenê sali widowiskowej wjecha³ wielki tort. W tym roku w jubileuszowym Turnieju
Wsi bra³o udzia³ 10 wiosek: Boruja Koœcielna, Bukowiec, Cicha Góra, Jastrzêbsko Sta-
re, Paproæ, Przy³êk, Ró¿a, S¹topy, Sêkowo i Wytomyœl. Ka¿da wieœ przygotowywa³a
15. minutowy program artystyczny, sk³adaj¹cy siê z tañców, piosenek oraz scenek ka-
baretowych, który w tym roku mia³ charakter przegl¹du i nie by³ oceniany przez jury.
Na scenie mo¿na by³o podziwiaæ najm³odszych mieszkañców wsi, m³odzie¿ i doros³ych.
Podczas jubileuszowego spotkania wspominano wielokrotnie zabawne historie towarzy-
sz¹ce imprezie przez lata, by³ to tak¿e czas wielu podsumowañ i podziêkowañ.  Na prze-
strzeni lat zmieniali siê ludzie, zmienia³a siê formu³a, ale zawsze zainteresowanie impre-
z¹ by³o du¿e. Cicha Góra uczestniczy³a w imprezie a¿ 25 razy, Przy³êk – 21 razy, a Bo-
ruja Koœcielna – 18 razy. Przewodnicz¹ce Kó³ Gospodyñ z tych wsi uhonorowane zo-
sta³y dyplomami s³awy, pozosta³e – dyplomami gratulacyjnymi. By³y te¿ nagrody, kwiaty
i talony pieniê¿ne dla wszystkich uczestnicz¹cych w tej zabawie wiosek. 

Targi Pracy w Nowym Tomyœlu
Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowym Tomyœlu zorganizowa³ 14 maja I Powiatowe

Targi Pracy. Odby³y siê w Nowotomyskim Oœrodku Kultury i adresowane by³y do
osób zainteresowanych zatrudnieniem. W targach bra³o udzia³ blisko 30 firm i instytu-
cji z lokalnego rynku pracy, które prezentowa³y oferty pracy i szanse zatrudnienia dla
osób bezrobotnych. Wœród wystawców znaleŸli siê m. in.: Komenda Powiatowa Poli-
cji, Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ, Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej, M³odzie¿owe Centrum Kariery Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
oraz firmy prezentuj¹ce ró¿ne bran¿e z gminy Nowy Tomyœl i ca³ego powiatu nowo-
tomyskiego. 

Seniorzy na majówce
Popo³udnie 14 maja up³ynê³o seniorom z Klubu Seniora „Srebrny W³os” Spó³dziel-

ni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu oraz cz³onkom Zespo³u Œpiewaczego Zb¹szyñ-
skich Seniorów na majówce. Spotkanie odby³o siê w wigwamie w Przy³êku. Wspólne
biesiadowanie rozpoczêto ¿yczeniami i œpiewaniem majowych piosenek przy akompa-
niamencie akordeonu, na którym gra³a Regina Go³ek ze Zb¹szynia. W trakcie zabawy
wybrano króla i królow¹ majowej biesiady oraz wzniesiono toast za zdrowie i pomyœl-
noœæ wszystkich uczestników imprezy, a tak¿e z okazji 10. rocznicy po¿ycia ma³¿eñ-
skiego pp. Œliwów, którzy poznali siê na jednej z imprez Klubu Seniora. £adna pogoda
pozwoli³a na spacery po piêknych terenach wokó³ wigwamu i wspólne tañce do póŸne-
go wieczora, który zakoñczono pieczeniem kie³basek na grillu. 

Dzia³alnoœæ Klubu zainaugurowa³a wystawa
W Nowym Tomyœlu powsta³ Klub „Gazety Polskiej”, który zainaugurowa³ swoj¹

dzia³alnoœæ na terenie miasta, organizuj¹c wystawê pt. „Lech Kaczyñski w s³u¿bie Naj-
jaœniejszej Rzeczypospolitej”. W dniach 17 – 21 maja w holu Nowotomyskiego Oœrod-
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ka Kultury mo¿na by³o obejrzeæ ekspozycjê sk³adaj¹c¹ siê z 15. tablic, prezentuj¹cych
postaæ œp. Lecha Kaczyñskiego, liczne zdjêcia z okresu jego prezydentury, podro¿y za-
granicznych oraz fragmenty jego wypowiedzi. Autorami zdjêæ s¹ Maciej Chojnowski
i Maciej Osiecki. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczy³o kilkadziesi¹t osób; m.
in. Zenon Torz – przewodnicz¹cy poznañskiego Klubu „Gazety Polskiej”, ks. £ukasz
Grys – z parafii pw. NSPJ oraz prof. Stefan Zawadzki z Akademickiego Klubu Obywa-
telskiego im. Lecha Kaczyñskiego. Celem dzia³alnoœci klubów „Gazety Polskiej” jest
wspieranie aktywnoœci spo³ecznej przede wszystkim na szczeblu lokalnym, ale tak¿e
ogólnokrajowym, dba³oœæ o interes narodowy i krzewienie patriotyzmu, budowê pañ-
stwa i spo³eczeñstwa w oparciu o tradycyjne wartoœci wywodz¹ce siê z kultury chrze-
œcijañskiej oraz wspieranie zachowañ sprzyjaj¹cych rozwojowi swobodnej debaty. Od
dnia tragedii smoleñskiej celem dzia³ania klubów „Gazety Polskiej” sta³a siê równie¿
walka o wyjaœnienie wszystkich przyczyn katastrofy w Smoleñsku oraz o godne upa-
miêtnienie jej ofiar. 

Majówka z bieganiem
Rodzinny Festyn Majowy Klubu Osiedlowego Spó³dzielni Mieszkaniowej, który od-

by³ siê 17 maja, po³¹czony zosta³ z III Biegiem Ulicznym „Ruszaj siê chy¿o”. W festynie
uczestniczy³y dzieci wraz z rodzicami i opiekunami, którzy chêtnie brali udzia³ w grach
i zabawach rekreacyjno-sportowych. Jednym z g³ównych punktów programu by³ bieg
„Ruszaj siê chy¿o”, przygotowany wspólnie z Nowotomyskim Klubem Biegacza „Chy-
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Podczas otwarcia wystawy, od lewej: Zenon Torz – Klub „Gazety Polskiej” w Poznaniu, 
Wojciech Kowalski – Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Tomyœlu i ks. £ukasz Grys – parafia NSPJ



¿y”. Trasa biegu, licz¹ca 2,5 km, przebiega³a przez osiedle na ul. Wypoczynkowej oraz
Park Kultury i Wypoczynku. Ju¿ po kilkunastu minutach na mecie zjawi³ siê pierwszy –
z licznej grupy biegaczy – uczestnik biegu. „Dzieñ Nowotomysko-Grodziski”, sprawu-
j¹cy patronat medialny nad imprez¹, ufundowa³ puchar dla najliczniejszej rodziny
uczestnicz¹cej w tym festynowym rodzinnym biegu. Wszyscy uczestnicy festynu otrzy-
mali drobne upominki ufundowane przez organizatorów oraz nadawców programów
telewizyjnych emitowanych w TVK. 

Bieg na czeœæ za³o¿yciela
Zakoñczenie sztafety biegowej ku czci Henri Dunata – za³o¿yciela Czerwonego

Krzy¿a mia³o miejsce 18 maja przy nowotomyskiej muszli koncertowej. W trakcie im-
prezy wrêczone zosta³y okolicznoœciowe medale, a wolontariusze PCK przeprowadzi-
li kwestê na rzecz Oli Ziêtarskiej z W¹sowa. Na scenie wyst¹pili m³odzi artyœci z nowo-
tomyskiego gimnazjum oraz gwiazda imprezy zespó³,, Budge” z Po³czyna Zdroju. 

Zintegrowana Boruja Koœcielna 
Wiejski Dom Kultury i Rada So³ecka wsi Boruja Koœcielna 18 maja zorganizowali fe-

styn dla mieszkañców. Pierwszym punktem tej integracyjnej imprezy by³ rajd rowero-
wy do „Muzeum na Goœciñcu” w Borui Nowej. Po powrocie z wycieczki nadszed³ czas
na artystyczne prezentacje przedszkolaków, uczniów szko³y podstawowej i gimna-
zjum. GwoŸdziem programu by³ wystêp Kapeli Zza Winkla, z któr¹ wyst¹pi³ propaga-
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Na festyn przysz³o wielu najm³odszych nowotomyœlan



tor gwary poznañskiej Jacek Ha³asik. W trakcie festynu swoje sportowe umiejêtnoœci po-
kazali zawodnicy LKS „Budowlani”, natomiast muzyczne – zwyciêzcy lokalnego konkursu
„Mam talent”. Imprezie towarzyszy³y liczne atrakcje dla najm³odszych: dmuchany zamek,
œcianka wspinaczkowa, malowanie twarzy. Wraz z mieszkañcami Borui Koœcielnej na festy-
nie bawili siê te¿ mieszkañcy Sêkowa i Wytomyœla. 

Rodzinna zabawa w S¹topach
I Festyn Rodzinny, zorganizowany przez Radê Rodziców Szko³y Podstawowej im. Le-

onarda Œliwiñskiego w S¹topach odby³ siê19 maja. Przy œwietlicy wiejskiej rodzice przygo-
towali stoiska gastronomiczne, na których serwowano potrawy dla uczestników imprezy.
Pierwszym punktem programu by³y „zabawy na rozgrzewkê”, maj¹ce na celu integracjê
wszystkich przyby³ych. Nastêpnie rodzice przedstawili sztukê pt. „Królewna Œnie¿ka”.
Przedszkolaki wyst¹pi³y z piosenk¹ dla mamy, uczniowie zagrali rytmiczn¹ polkê i wykona-
li uk³ady taneczne do muzyki wspó³czesnej. Imprezê uœwietni³ pokaz zumby i wizyta stra-
¿y po¿arnej, która zaprezentowa³a pokaz ratowniczy. Po po³udniu odby³ siê Turniej o Pu-
char Dyrektora Szko³y na „Rodzinê Roku”. Zg³oszone wczeœniej rodziny (w sk³adzie ma-
ma, tata, dziecko) mia³y do wykonania 6 zadañ, nad poprawnoœci¹ wykonania których czu-
wa³o jury. By³y skoki w workach, wbijanie gwoŸdzi, ubijanie piany z bia³ek, rzuty do celu,
slalom z pi³eczk¹ oraz uk³adanie puzzli. Wszyscy, którzy uczestniczyli w turnieju otrzyma-
li dyplomy, a zwyciêska rodzina puchar. 

BeLow w Nowym Tomyœlu
Gmina Nowy Tomyœl w³¹czy³a siê w organizacjê projektu „BeLow. Kultura Flandrii i Ho-

landii w Poznaniu i Wielkopolsce. Maj 2013”. 22 maja na sali widowiskowej Nowotomy-
skiego Oœrodka Kultury odby³y siê projekcje filmów holenderskich. Przed po³udniem m³o-
dzie¿ z Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, Gimnazjum w Borui Koœciel-
nej, Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu, Zespo³u Szkó³ nr 2 im.
Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu oraz Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im.
Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu obejrza³a dramat m³odzie¿owy pt. „Oœmioklasiœci
nie p³acz¹”. By³a to adaptacja jednej z najpopularniejszych w krajach Beneluxu powieœci dla
dzieci i m³odzie¿y, autorstwa holenderskiego pisarza Jacquesa Vriensa. Wieczorem odby³
siê pokaz komedii pt. „Wujek Hank”. Pokazy filmów poprzedzone zosta³y krótkimi pre-
lekcjami na temat projektu BeLow, a tak¿e charakterystycznych elementów kultury Flan-
drii i Holandii. Wyg³osi³ je Szymon Stemplewski – prezes Fundacji Ad Arte w Poznaniu.
G³ównym organizatorem wydarzenia by³ Zak³ad Studiów Niderlandzkich UAM. W No-
wym Tomyœlu nad wydarzeniem czuwa³ Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego.
Organizacjê wydarzenia wspar³y: Ambasada Królestwa Holandii, Przedstawicielstwo Flan-
drii, Niderlandzka Unia Jêzykowa.

Wizyta kardyna³a Zenona Grocholewskiego 
Jubileusz œwiêceñ kap³añskich przywiód³ ks. kardyna³a Zenon Grocholewskiego do na-

szego miasta, bowiem 50 lat temu w³aœnie tutaj odprawi³ swoj¹ mszê œw. prymicyjn¹. 23
maja ks. Kardyna³ przyby³ do rodzinnej parafii, aby podziêkowaæ Bogu za dar kap³añstwa,
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przedtem jednak na zaproszenie Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimie-
rza Ho³ogi, spotka³ siê z m³odzie¿¹ szkoln¹. Odwiedzi³ równie¿ Szpital Powiatowy,
w którym pracowa³ dr Kazimierz Ho³oga, a na koniec modli³ siê z mieszkañcami mia-
sta podczas eucharystii w parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Podczas spotka-
nia z m³odzie¿¹, ks. Kardyna³ wyrazi³ radoœæ, ¿e szko³a przyjê³a imiê zacnego chirur-
ga, jednoczeœnie zaœwiadczy³, ¿e bêd¹c dzieckiem wiedzia³, jak szeroko rozchodzi³a
siê wieœæ o niezwyk³ym lekarzu z Nowego Tomyœla. Ks. Kardyna³ zachêca³ m³odzie¿,
aby nie obawia³a siê rzeczy trudnych, gdy¿ to one kszta³tuj¹ cz³owieka. Wzruszaj¹-
cym momentem pobytu kardyna³a w Nowym Tomyœlu sta³a siê msza œw. koncele-
browana, któr¹ odprawia³ m. in. wraz z ks. Kazimierzem Piechockim, proboszczem
parafii w Zêbowie. Piêædziesi¹t lat temu, z r¹k abpa Antoniego Baraniaka razem
przyjmowali œwiêcenia kap³añskie. W homilii ks. Kardyna³ odniós³ siê do roku wiary
i zachêca³, aby wierni nie szczêdzili wysi³ku, by nieustannie wzrastaæ w wierze. Po
mszy œw. wrêczono ks. kardyna³owi Grocholewskiemu bukiety kwiatów i okoliczno-
œciowe listy z ¿yczeniami. Ks. Kardyna³ rozpozna³ wœród wiernych wielu znajomych
i przyjació³ z lat m³odoœci. Ci z kolei nie kryli wzruszenia i radoœci z tak wyj¹tkowego
spotkania.(Czytaj wiêcej: ss.65-72)

Mistrzostwa Polski M³odzików w Siatkówce
Od 17 do 19 maja w Nowym Tomyœlu odbywa³y siê Mistrzostwa Polski M³odzików

w Siatkówce. Organizacjê tego presti¿owego wydarzenia powierzono Miêdzyszkolnemu
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Kangur” Nowy Tomyœl. Do fina³ów zakwalifiko-
wa³o siê 8 dru¿yn, które zosta³y rozdzielone na dwie grupy. Grupa I: „Kangur” Nowy To-
myœl, „Resovia” Rzeszów, „Dunajec” Nowy S¹cz, „Trefl” Gdañsk. Grupa II: „Serbinów”
Bia³a Podlaska, „Kasztelan” Miêdzyrzecz, „Wifama” £ódŸ, MOS Wola Warszawa. MUKS
„Kangur” Nowy Tomyœl wyst¹pi³ w sk³adzie: S³awomir Busch, Micha³ Szczechowicz, Wik-
tor Krawczyk, B³a¿ej Czeka³a, Pawe³ Marcinkowski, Bartosz WoŸny, Jakub Wencel, Alek-
sander Frasz, Tomasz Kaczmarek, Dawid Dunaj, Piotr Mentlewicz, £ukasz Liman, I trener
-Jaros³aw Mleczak, II trener – Konrad Stachowiak, kierownik zespo³u – Jakub Skrzypczak.

Uroczyste otwarcie fina³u odby³o siê 17 maja w hali sportowej ZCSTiR w Zb¹szyniu.
Tutaj te¿ rozegrane zosta³y mecze II grupy. I grupa rozgrywa³a spotkania na hali Gimna-
zjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. Tutaj te¿ odby³y siê spotkania pó³fina³o-
we i fina³owe. Po emocjonuj¹cych, pe³nych zwrotów akcji, zawodach „Resovia” Rzeszów
zosta³a Mistrzem Polski M³odzików. W finale pokona³a MOS Wolê Warszawa 2: 1. Z br¹-
zowym medalem Nowy Tomyœl opuœci³ „Serbinów” Bia³a Podlaska, który pokona³ „Du-
najec” Nowy S¹cz. Nowotomyski „Kangur” zaj¹³ siódme miejsce. Ceremonia zakoñczenia
turnieju odby³a siê w hali nowotomyskiego gimnazjum. Uczestnicy imprezy, trenerzy, de-
legaci z Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej byli pod ogromnym wra¿eniem organizacji tur-
nieju i przekazywali s³owa uznania dla twórców tego sukcesu: Jaros³awa Mleczaka, Konra-
da Stachowiak i Jakuba Skrzypczaka, którzy wraz z rzesz¹ wspó³pracowników, przy
wsparciu finansowym m. in. Gminy Nowy Tomyœl zorganizowali turniej na najwy¿szym po-
ziomie. Spotkania Mistrzostw Polski M³odzików by³y transmitowane na ¿ywo na plat-
formie esporttv oraz za poœrednictwem Internetu. (Czytaj wiêcej: ss.  45-4=64 )
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40. lecie pracy twórczej Ryszarda Pozdrowicza 
„Galeria na Piêtrze” Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu wy-

pe³ni³a siê 22 maja wyj¹tkowymi goœæmi, bo i okazja by³a wyj¹tkowa. Podczas wernisa¿u
„RzeŸby i obrazy” nowotomyœlanin Ryszard Pozdrowicz œwiêtowa³ 40. lecie swojej pracy
twórczej. Pasjê malowania, jaka zrodzi³a siê w nim kilka dekad temu, rozwin¹³ jeszcze
w czasach, gdy odbywa³ s³u¿bê w policji. Przez lata twórczej dzia³alnoœci stworzy³ 734 ob-
razy olejne, grafiki, rysunki i pastele, a od niedawna rzeŸbi równie¿ w drewnie. Swoim ta-
lentem dzieli siê te¿ z innymi – jest cz³onkiem Zwi¹zku Artystów Plastyków, wspó³za³o¿y-
cielem Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu, a tak¿e cz³onkiem Podkarpackiego Oddzia³u Stowarzyszenia Maryni-
stów Polskich w Rzeszowie. By³ uczestnikiem ponad 50 plenerów malarskich. Nie mo¿e
dziwiæ fakt, i¿ jubileusz cz³owieka udzielaj¹cego siê w tak wielu gremiach zgromadzi³ pod-
czas bibliotecznego wernisa¿u nie tylko rodzinê i przyjació³, ale tak¿e przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych i twórczych stowarzyszeñ, ¿yczliwych kolegów artystów i dawnych kole-
gów policjantów oraz wielu nowotomyœlan, podziwiaj¹cych prace pana Ryszarda w ra-
mach kolejnej bibliotecznej wystawy. ¯yczenia ci¹g³ych natchnieñ i zapa³u do pracy twór-
czej (prowadz¹cego do namalowania co najmniej tysiêcznego obrazu) skierowali do boha-
tera wieczoru: dyrektor biblioteki Lucyna Koñczal –Gnap, v-ce prezes Zarz¹du Krajowe-
go Zwi¹zku Artystów Plastyków – Stanis³aw Wojcieszak, prezes oddzia³u poznañskiego
Zwi¹zku Artystów Plastyków – Antoni Rut, Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing
wraz z Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Tomaszem Wlek³ym i naczelnikiem Wydzia³u

164

KRONIKA WYDARZEÑ

Kwiecieñ - czerwiec 2013

Ryszard Pozdrowicz  odebra³ ¿yczenia od nowotomyskich samorz¹dowców



Rozwoju i Promocji UM – Ewelin¹ Szofer – Pajchrowsk¹, wystêpuj¹cy w imieniu Komen-
danta Powiatowego Policji – aspirant Pawe³ M¹czyñski oraz Tadeusz Szczerbal – przedsta-
wiciel Niezale¿nego Zwi¹zku Zawodowego Policjantów. Nie zabrak³o te¿ ciep³ych s³ów
od przyjaciela i artysty rzeŸbiarza – Romana Czeskiego i kierownik Klubu Osiedlowego –
El¿biety Kaffler. Po oficjalnych wyst¹pieniach przyszed³ czas na toast, ¿yczenia indywidual-
ne, degustacjê tortu z napisem „40 lat” oraz wys³uchanie muzycznej dedykacji w wykona-
niu W³odzimierza Ciesielczaka, który stosownie do okazji zagra³ melodie z popularnego
serialu „Czterdziestolatek”.

Spotkanie po latach 
Nostalgiczny utwór z repertuaru Ireny Santor „Powrócisz tu” rozpocz¹³ w nowotomy-

skiej bibliotece w sobotê, 25 maja, niecodzienny wieczór poetycko-muzyczny Antoniny
Czebatul-Le¿eñskiej – autorki zbioru wierszy „Wierszoterapia, czyli rozmowy ze sob¹”,
absolwentki nowotomyskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego – matura rocznik 1953. Zor-
ganizowane z okazji 60. lecia matury, w dowód wdziêcznoœci szkole i Profesorom oraz ser-
decznej pamiêci o szkolnych kole¿ankach i kolegach, spotkanie swoj¹ obecnoœci¹ zaszczy-
cili koledzy ze szkolnej ³awy, rodzina i przyjaciele, nowotomyscy wielbiciele poezji, a tak¿e
reprezentuj¹ca nauczycielkê jêzyka francuskiego Zofiê Nitsche – córka Joanna, burmistrz
Henryk Helwing i dyrektor zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych Ryszard Tra-
twal. Goœciem specjalnym autorki by³a pos³anka Bo¿ena Szyd³owska. By³y chwile wzru-
szeñ, wspomnieñ i ciep³ych s³ów skierowanych pod adresem ówczesnej kadry pedagogicz-
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Niecodzienny wieczór poetycko-muzyczny wype³ni³y wiersze Antoniny Czebatul - Le¿eñskiej 
ze zbioru „Wierszoterapia, czyli rozmowy ze sob¹” 



nej. Wiersze poetki czyta³y Biblioentuzjastki: Aleksandra Tabaczyñska, Magdalena Kêdzia-
-Kluj, Katarzyna Mrozik-Stefañska, a tak¿e dyrektor naszej ksi¹¿nicy Lucyna Koñczal-Gnap
i sama poetka. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ Micha³ Cieleb¹k, który akompaniowa³ na piani-
nie. Familiarna, ciep³a atmosfera towarzyszy³a uczestnikom przez ca³y wieczór. By³ toast, ¿y-
czenia i mi³e upominki. Julia Tomaszewicz, reprezentuj¹ca najm³odsze pokolenie rodziny,
zadedykowa³a p. Antoninie wi¹zankê piosenek rodzimych i anglojêzycznych. 

Œwiêto Ludowe 
Zarz¹d Miejsko–Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowym Tomyœlu, zorga-

nizowa³ 26 maja uroczystoœci z okazji Œwiêta Ludowego. W koœciele pw. Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy odprawiona zosta³a uroczysta msza œw. za Ojczyznê, w któ-
rej uczestniczy³y poczty sztandarowe miejskich i gminnych organizacji PSL z terenu powiatu
nowotomyskiego oraz sztandary kó³ek i organizacji rolniczych oraz Rodzinnego Ogrodu
Dzia³kowego. Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w sali wiejskiej w Ró¿y. Podczas tego spo-
tkania, w którym oprócz cz³onków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego, uczest-
niczyli równie¿ zaproszeni goœcie: m. in. dyrektor OT ARR w Poznaniu Andrzej Bobrowski,
Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, radni Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu,
prezes Zarz¹du Powiatowego PSL w Nowym Tomyœlu Ireneusz Kozecki wrêczy³ legityma-
cje cz³onkowskie osobom, które w ostatnim czasie zasili³y szeregi PSL-u. Po oficjalnych uro-
czystoœciach i wyst¹pieniach zaproszonych goœci, spotkanie nabra³o charakteru pikniku.

W rodzinnej atmosferze 
26 maja na pl. Niepodleg³oœci odby³ siê pierwszy w tym roku festyn rodzinny w ramach

kampanii „Postaw na rodzinê”. Przygotowany zosta³ pod has³em „Dom rodzinny uœmie-
chem malowany” przez Œwietlicê Socjoterapeutyczn¹, wspólnie z Komend¹ Powiatow¹ Po-
licji i Polskim Czerwonym Krzy¿em. Wspólnie spêdzony – w piknikowej atmosferze – czas
mia³ pokazaæ, ¿e rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne œrodowisko, w którym oto-
czone indywidualn¹ opiek¹ ma mo¿liwoœæ zaspokajania swoich potrzeb i dziêki temu mo¿e
siê prawid³owo rozwijaæ. Podczas trwania festynu dla dzieci i rodziców przygotowano wie-
le atrakcji o charakterze twórczym, edukacyjnym i zabawowym. W namiotach rozstawio-
nych na pl. Niepodleg³oœci mo¿na by³o wykonaæ pomys³owe kanapki, namalowaæ swój wy-
marzony dom lub szczêœliw¹ rodzinê, spróbowaæ pograæ na ró¿nych instrumentach.
Wzbogaceniem festynu by³a czêœæ artystyczna w wykonaniu dzieci i doros³ych. 

277 urodziny Feliksa
28 maja nowotomyskie gimnazjum obchodzi³o „277 Urodziny Feliksa”, czyli œwiê-

to swojego patrona – Feliksa Szo³drskiego. Obchody podzielone zosta³y na dwie czê-
œci. Najpierw uczniowie i zaproszeni goœcie spotkali siê w gimnazjalnej œwietlicy. W tym
roku uroczystoœæ zosta³a przygotowana przez grupê 12 uczniów z klasy II F (S. Busch,
M. D³u¿ewski, S. Gädeke, E. Intek, R. Kokoszanek, N. Krok-Adamska, M. £odyga, A.
Matuszewska, S. Pi¹tek, K. Sokulska W. Starzak, A. Wachocz), uczestnicz¹cych w pro-
jekcie „eSzko³a Wielkopolska – Moja Wielkopolska” pod kierunkiem nauczycielki jê-
zyka polskiego Danuty Kaczmarek. Zespó³ ten postawi³ sobie za cel pog³êbienie wiedzy
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o XVIII. wiecznym za³o¿ycielu Nowego Tomyœla Feliksie Szo³drskim. W efekcie pó³-
rocznej pracy grupa zaprezentowa³a wyniki swoich dzia³añ. Przede wszystkim by³o to
ods³oniêcie wirtualnego portretu patrona, który powsta³ – na proœbê uczniów – w bar-
dzo niezwyk³y sposób. Zosta³ wygenerowany na Politechnice Gdañskiej w Centrum In-
formatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Wczeœniej opiekunka
grupy, po nawi¹zaniu kontaktu z uczelni¹, uzyska³a na to zgodê JM Rektora prof. Hen-
ryka Krawczyka. Ca³oœæ prac nadzorowa³ dr in¿. Jerzy Proficz, który te¿ osobiœcie zja-
wi³ siê 28 maja w nowotomyskim gimnazjum, aby uczestniczyæ w ods³oniêciu portretu.
Opowiedzia³ on wszystkim zebranym, jak powsta³ portret i wrêczy³ na rêce dyrektora
Andrzeja Wa³êsy pami¹tkow¹ statuetkê oraz list gratulacyjny od JM Rektora. W cere-
monii tej uczestniczy³a tak¿e Barbara Armon, odszukana przez uczniów prawnuczka
stryjeczna Feliksa Szo³drskiego w szóstym pokoleniu, a tak¿e zastêpca Burmistrza No-
wego Tomyœla Wojciech Ruta, przewodnicz¹ca Rady Rodziców Justyna Bronka i dy-
rektor szko³y Andrzej Wa³êsa. Kolejnym punktem obchodów by³o ods³oniêcie drze-
wa genealogicznego potomków Feliksa Szo³drskiego. Aktu tego dokona³a Barbara Ar-
mon, potomek rodu Szo³drskich. Nastêpnie zaprezentowano przedstawienie o Felik-
sie Szo³drskim pt. „Nowy Tomyœl po wieczne czasy”, do którego m³odzie¿ sama napi-
sa³a tekst, opracowa³a scenariusz, muzykê oraz stroje. Zawiera³o ono m. in. scenê
nadania praw miejskich Nowemu Tomyœlowi. Równolegle z t¹ czêœci¹ uroczystoœci, po-
zostali uczniowie pracowali w klasach nad zaplanowanymi z okazji Œwiêta Patrona za-
daniami. Wœród zadañ postawionych przed m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ by³o m. in. przebra-
nie jednej osoby z klasy w strój Bia³ej Damy, wykonanie transparentu promuj¹cego gim-
nazjum, Nowy Tomyœl lub za³o¿yciela miasta, wykonanie tortu urodzinowego z mate-
ria³ów plastycznych, u³o¿enie ¿yczeñ lub stworzenie laurki, udzia³ w teœcie wiedzy o Fe-
liksie Szo³drskim, nauka XVIII. wiecznego tañca i wiele innych. Po wykonaniu zadañ
uczniowie przeszli do hali sportowej, gdzie zaprezentowali wyniki swojej pracy przed
szkoln¹ publicznoœci¹ i jurorami. Ostatnim elementem programu „277 Urodzin Felik-
sa” by³ koncert prezentuj¹cy gimnazjalne talenty. 

Albania – piêkna nieznajoma 
Goœciem Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, dzia³aj¹cego w nowoto-

myskiej bibliotece, by³ 28 maja Andrzej Pas³awski – podró¿nik z Krakowa. Zaprosi³ on
nowotomyœlan w podró¿ po Albanii, w której by³ ju¿ 28 razy. Ukaza³ piêkno tego kra-
ju, obalaj¹c mity, stereotypy i wszelkie uprzedzenia.   Zapewni³, ¿e ten owiany z³¹ s³aw¹
kraj jest rejonem niezwyk³ej przyrody, przyjaznych ludzi i z pewnoœci¹ bezpiecznym dla
podró¿uj¹cych. To w³aœnie tam spe³ni³y siê jego marzenia o ciszy, spokoju i nieska¿onej
cywilizacj¹ przyrodzie.  

W trakcie spotkania w nowotomyskiej bibliotece pokaza³ niezmierzone góry,
majestatyczne kaniony, dzikie pla¿e i zapieraj¹ce dech widoki.  Pañstwo Pas³awscy od
lat pomagaj¹ tamtejszej spo³ecznoœci, przywo¿¹c czapki, polary, czy te¿ ksi¹¿ki do nauki
jêzyka angielskiego dla dzieci. Nastêpnego dnia,  w godzinach przedpo³udniowych,
podró¿nik spotka³ siê z uczniami nowotomyskiego gimnazjum, którym opowiada³ o
Kosowie.  
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Dzieñ Rodzicielstwa Zastêpczego
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastêpczego, 29 maja Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Nowym Tomyœlu zorganizowa³o spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla
rodzin zastêpczych i prowadz¹cych rodzinny dom dziecka oraz dzieci z terenu powiatu
nowotomyskiego. Spotkanie odby³o siê w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w
Nowym Tomyœlu. Uczestnicy wziêli udzia³ w szkoleniu na temat cyberprzemocy
przeprowadzonym przez Komendê Powiatow¹ Policji. Organizatorzy zapewnili
równie¿ szereg atrakcji, m. in. zwiedzanie muzeum i ogrodu zoologicznego. Po
poczêstunku rodzice i dzieci spêdzili mi³o czas  na wspólnych zabawach i grach
terenowych animowanych przez 19 Dru¿ynê Harcersk¹ „Buki” oraz Samodzielny
Zastêp Starszoharcerski „Horyzont”. Uczestnicy spotkania mogli równie¿ obejrzeæ
kroniki harcerskie oraz przymierzyæ sprzêt harcerski w stworzonym przez ZHP
miasteczku. Na zakoñczenie harcerze wrêczyli uczestnikom gier terenowych dyplomy.

Antynikotynowy happening
W ramach obchodów Œwiatowego Dnia bez Tytoniu, 29 maja ulicami Nowego

Tomyœla przeszli uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 oraz Szko³y Podstawowej nr 2,
wyra¿aj¹c swój sprzeciw wobec palenia papierosów. Czarne stroje, w które ubrani byli
uczniowie, mia³y symbolizowaæ szkodliwy wp³yw palenia tytoniu na zdrowie. W
rêkach trzymali tematyczne transparenty,   odnosz¹ce siê do has³a „Papieros zabija –
wybierz zdrowie”. Napotkanym przechodniom  rozdawali ulotki dotycz¹ce
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profilaktyki antynikotynowej. Na zakoñczenie happeningu na placu Niepodleg³oœci
zniszczony zosta³ 2.metrowy papieros przygotowany przez uczestników happeningu.
Do akcji w³¹czyli siê tak¿e dyrektorzy nowotomyskich szkó³ podstawowych,
przedstawiciele Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, Komendy Powiatowej Policji  oraz
Apteka „Centrum”. Pomys³odawcami happeningu byli Beata Roman i Tomasz Siwiñski
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu.

Jan Pawe³ II wœród dzieci  
„Dzieci s¹ wiosn¹ rodziny i spo³eczeñstwa, nadziej¹, która ci¹gle kwitnie,

przysz³oœci¹, która bez przerwy siê otwiera” - te s³owa Jana Paw³a II przyœwieca³y
wystawie, które z okazji Dnia Dziecka zosta³a otwarta 29 maja w Galerii na P³ocie
nowotomyskiej  biblioteki. Zbiór fotografii i pocztówek przedstawiaj¹cych Jana Paw³a
II w otoczeniu  najm³odszych pochodzi³ z kolekcji Zdzis³awa Okonka, a ich ekspozycja
wzbogacona zosta³a fragmentami „Listów dzieci do Ojca Œwiêtego” oraz „Listów dzieci
do Karola”. Podczas wernisa¿u wystawê obejrzeli m.in. Starosta Nowotomyski
Andrzej Wilkoñski oraz Burmistrz Henryk Helwing, którzy korzystaj¹c z okazji z³o¿yli
serdeczne ¿yczenia obecnym na wernisa¿u przedszkolakom z „Plastusiowego
Osiedla”.  O oprawê artystyczn¹ wydarzenia zadba³a katechetka Renata Lisek z grup¹
uczennic.  Kolekcjoner podzieli³ siê z goœæmi swoimi refleksjami na temat
prezentowanych pocztówek i sposobu ich gromadzenia oraz zachêci³ do ich uwa¿nego
obejrzenia. Od 14 do 16 czerwca kolekcjê tê obejrzeæ mogli w sali wiejskiej mieszkañcy
Jastrzêbska Starego, wsi w której mieszka Zdzis³aw Okonek.

Plenerowe projektowanie i wyplatanie
W Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu 31 maja rozpocz¹³

siê XXXV Ogólnopolski Plener Wikliniarski „Wiklina 2013”, zorganizowany przez
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie oraz
Gminê Nowy Tomyœl pod has³em „Artystyczne i u¿ytkowe formy przestrzenne z wi-
kliny aran¿acj¹ otoczenia muzeum”. W ramach imprezy plenerowej, podczas której
odbywa³y siê otwarte pokazy wyplatania, powsta³o 11 wiklinowych form. Projektowa-
li je artyœci, natomiast wykonywali plecionkarze. W tym roku w plenerze uczestniczy³o
8 artystów i 4 plecionkarzy. Dziêki ich pracy nowotomyskie muzeum wzbogaci³o siê
o kolejne eksponaty. Celem imprezy by³a popularyzacja zawodu wikliniarza, rzemios³a
plecionkarskiego oraz wikliny jako surowca ekologicznego o szerokich mo¿liwoœciach
zastosowania. Coroczne plenery sprzyjaj¹ tak¿e tworzeniu warunków do powstawa-
nia i wprowadzania na rynek nowych form wiklinowych, bêd¹cych efektem wspó³pra-
cy artystów-projektantów i plecionkarzy. Plener zakoñczy³ siê 9 czerwca otwarciem
wystawy poplenerowej, na której zobaczyæ by³o mo¿na m. in. wiklinowe tañcz¹ce nie-
wiasty, pergole, motyle, niezwyk³ego anio³a, kwietnik, a nawet altankê dla kota.

Arka Noego na Dzieñ Dziecka
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka Nowotomyski Oœrodek Kultury, we

wspó³pracy z Œwietlic¹ Socjoterapeutyczn¹, zorganizowa³ dla najm³odszych wyj¹tkowy
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spektakl oraz koncert. 31 maja w sali widowiskowej NOK-u wyst¹pili rodzice grupy
starszaków z Przedszkola we Lwówku w przedstawieniu pt. „Królewna Œnie¿ka”. Ro-
dzice wcielili siê w bajkowych bohaterów i znakomicie odegrali swoje role. By³o kolo-
rowo i zabawnie. Niezwyk³ego efektu dodawa³y bajkowe stroje oraz scenografia. Ca-
³oœæ wzbogaca³y tañce wykonywane w rytm popularnych melodii. Dzieci i ich rodzice
bawili siê doskonale. 1 czerwca w muszli koncertowej przy NOK-u zagra³a „Arka No-
ego” – lubiany przez dzieci i doros³ych zespó³, wykonuj¹cy piosenki o tematyce religij-
nej. Do najbardziej znanych nale¿¹: „Sieje je”, „A gu gu”, „Œwiêty, œwiêty uœmiechniê-
ty”, „Tato” i wiele innych. Nie zabrak³o ich tak¿e podczas nowotomyskiego koncertu,
na który licznie przyby³y ca³e rodziny. Artyœci nawi¹zali z publicznoœci¹ wspania³y kon-
takt. Okaza³o siê ponadto, ¿e jeden z muzyków pochodzi z okolic Nowego Tomyœla,
o czym zreszt¹ wspomnia³ ze sceny. 

Doroœli obdarowali dzieci
1 czerwca w Bukowcu odby³ siê II Festyn Rodzinny. Jego organizatorami byli: Rada

Rodziców oraz grono pedagogiczne Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w
Bukowcu. Przewodnicz¹cy Rady Rodziców, jednoczeœnie prowadz¹cy imprezê Dawid
Przybylski, zaprosi³ wszystkich na plac zabaw, gdzie nast¹pi³o uroczystego oddanie go
do u¿ytku, po wyposa¿eniu w nowy sprzêt, ufundowany przez sponsorów.  Nastêpnie
w szkolnej sali gimnastycznej oficjalnie powitano uczestników festynu i w ich obecnoœci
podziêkowano sponsorom za ufundowany sprzêt. Na artystyczne prezentacje
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poszczególnych klas z³o¿y³y siê scenki ze znanych bajek, piosenki i tañce. W ich
przygotowanie zaanga¿owali siê tak¿e rodzice, wcielaj¹c siê w ró¿ne role.  Na boisku
szkolnym przeprowadzono konkurencje sportowe:  rzucanie pi³k¹ do puszek, zabawê
z hydronetk¹, wyœcigi w workach, przeci¹ganie liny. Dochód, jaki uzyskano z festynu,
trafi do bud¿etu Rady Rodziców z przeznaczeniem na potrzeby szko³y.

Nowotomyska dru¿yna na medal
Stowarzyszenie KOLD i Folwark W¹sowo 1 czerwca zorganizowa³y festyn „Zdro-

wo, sportowo, rodzinnie”. W stodole folwarku odby³ siê kiermasz produktów ekolo-
gicznych. Nowotomyska Kapela „Zza Winkla” zaprezentowa³a koncert zatytu³owany
„Od przedszkola do korbola”. Na terenie folwarku wyznaczona zosta³a meta VI Raj-
du Rowerowego, w którym uczestniczy³o ok. 300 osób. W czasie trwania festynu od-
by³ siê tak¿e I Rajd M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych na trasie Chraplewo –W¹so-
wo. W kategorii dziewcz¹t 12-15 lat najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna z Chmielinka, przed
dru¿yn¹ z S¹topów. W kategorii mieszanej 12-15 lat wygra³a dru¿yna z Jastrzêbska
Starego, wyprzedzaj¹c dru¿yny z N¹dni i £omnicy. Wœród zespo³ów mieszanych 16-
18 lat najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna z Brodów, przed dru¿ynami z Michorzewka i Bo-
rui Koœcielnej. Najwiêcej emocji wœród uczestników festynu „Zdrowo, sportowo, ro-
dzinnie” wzbudzi³a rywalizacja dru¿yn reprezentuj¹cych gminy, które wchodz¹ w sk³ad
Stowarzyszenia KOLD. W grze terenowej, któr¹ przygotowali organizatorzy, znalaz³y
siê takie konkurencje jak: uk³adanie puzzli na czas, rozpoznawanie gatunków roœlin,
wielkopolskie gry zapomniane – slalom kapslem, wykonanie pracy plastycznej, konkurs
kulinarny – przygotowanie wiosennej kanapki i zadanie z zakresu udzielania pierwszej
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pomocy. W grze terenowej gminê Nowy Tomyœl reprezentowa³y trzy dru¿yny: w ka-
tegorii szkó³ podstawowych - uczniowie ze Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Borui Koœcielnej (kierownik dru¿yny: Ewa Marcinkowska). W kategorii gimnazjów -
uczniowie z Gimnazjum w Borui Koœcielnej (kierownik dru¿yny: Krystyna Waœkowicz).
W kategorii osób doros³ych udzia³ wziê³y panie: Anna Andrzejczak, Milena
Leszczyñska, Aleksandra Kapelska, Gra¿yna Targiel oraz panowie: Rados³aw Halasz,
Przemys³aw Mierzejewski, £ukasz Pilarczyk, Adam Polañski, Rafa³ Putz  i Arkadiusz
Wieczorek. Kierownikiem tej dru¿yny by³ Ryszard Ratajczak. W koñcowej klasyfikacji,
na tle innych dru¿yn, najlepiej zaprezentowali siê reprezentanci gminy Nowy Tomyœl.
W kategorii szkó³ podstawowych wygra³a  Szko³a Podstawowa z Borui Koœcielnej, a w
kategorii gimnazjalnej II miejsce zajê³o Gimnazjum z Borui Koœcielnej. 

Konkurs fotograficzny w Sêkowie
2 czerwca, podczas festynu z okazji Dnia Dziecka, w Sêkowie rozstrzygniêto – og³o-

szony przez Radê So³eck¹ – konkurs fotograficzny na najpiêkniejsze fotografie obrazu-
j¹ce nadejœcie wiosny w charakterystycznych dla tej wsi miejscach. Na konkurs wp³ynê-
³o kilkadziesi¹t prac, zatrzymuj¹cych w kadrze charakterystyczne krajobrazy okolic Sê-
kowa oraz roœliny i zwierzêta. Wiele fotografii œwietnie wpisa³o siê w temat konkursu
i charakteryzowa³o siê du¿ymi walorami artystycznymi i estetycznymi, które to kryte-
ria – w zgodzie z regulaminem – zadecydowa³y o wyborze zwyciêzców konkursu. Ju-
ry konkursu w sk³adzie: Lucyna Koñczal–Gnap, Anna Nowicka, Adam Polañski, Piotr
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Protas, Henryk Stasiñski, Anna Waberska, Katarzyna Wittchen przyzna³o uczestni-
kom trzy nagrody oraz dwa wyró¿nienia. I miejsce zaj¹³ Krzysztof Pajchrowski za foto-
grafiê „Oznaki wiosny w pobliskim lesie (2)”, II miejsce – Emilia Koz³owska za „Wierz-
bowego smoka”, III – Aleksandra Radzion za „Jeziorko”. Wyró¿nienia otrzymali: Ja-
kub Fr¹ckowiak za „¯abê” i Emilia Koz³owska za „po tamtej stronie…” 

Wielkie czytanie na wiklinowym szlaku 
XII Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom w nowotomyskiej bibliotece, jak co ro-

ku, na wspólnej lekturze zgromadzi³ rzeszê dzieci i doros³ych. Od 4 do 7 czerwca,
w wyj¹tkowym otoczeniu, na najm³odszych czytelników czeka³o sporo atrakcji realizo-
wanych pod has³em: „W muszli, w parku, na deptaku – wielkie czytanie na wiklinowym
szlaku”. Ciê¿kie, deszczowe chmury zasnuwaj¹ce niebo we wtorkowy poranek spra-
wi³y, ¿e zamiast do muszli koncertowej przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury, naj-
m³odsi czytelnicy Oddzia³u dla Dzieci – wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami – uda-
li siê w goœcinne progi Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym
Tomyœlu. Na miejscu mieli okazjê z bliska zobaczyæ samochody stra¿ackie, sprzêt gaœni-
czy oraz elementy akcji ratunkowo – gaœniczej. Pokazy stra¿aków zrobi³y zarówno na
dzieciach, jak i na doros³ych spore wra¿enie. Emocje podtrzyma³a dodatkowo bajka pt.
„Z³omek ogniomistrz” przeczytana podczas wtorkowych „Poranków w bibliotece”.
Drugiego dnia czytelniczego œwiêta nowotomyski deptak od samego rana sk¹pany by³
w s³oñcu. Dzieci z nowotomyskich przedszkoli, na tarasie kawiarni „Agatka” zosta³y
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powitane i uraczone bajkow¹ opowieœci¹ przez specjalnie zaproszonych goœci. Wœród
nich znaleŸli siê: Dorota Nowak i Katarzyna Mrozik – Stefañska – na co dzieñ nauczy-
cielki, z zami³owania poetki; prowadz¹ca drukarniê Eliza B¹bliñska – Masztalerz, wice-
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Krystyna Wilkoszarska oraz pracownik Gminnego
Oœrodka Informacji Ryszard Ratajczak. Wydarzeniu towarzyszyli uczniowie nowoto-
myskiego Gimnazjum, którzy wraz z nauczycielk¹ Marzen¹ Dach – Kolanko, przygo-
towali i zaprezentowali dzieciom trzy ró¿ne inscenizacje znanych bajek, okraszone du-
¿¹ dawk¹ dobrego humoru. Równie weso³o by³o dnia nastêpnego w Parku Kultury
i Wypoczynku. W wigloo, z przedszkolakami spotkali siê harcerze z Hufca ZHP w No-
wym Tomyœlu: Krystian Dybek, Karolina Kucz i Jakub Kaczmarek. Przeczytali dzieciom
bajkê pt. „Lato Pana Misia”, po czym zaprosili je do gry terenowej, prowadz¹cej do od-
nalezienia bajkowego bohatera. Dzieci bardzo chêtnie wybra³y siê na spacer po parku
i z powodzeniem wykonywa³y odnalezione po drodze polecenia. Wœród atrakcji przy-
gotowanych przez harcerzy nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ wspólnego œpiewania
przy dŸwiêkach gitary. Zwieñczeniem XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzie-
ciom obchodzonego w nowotomyskiej bibliotece by³o spotkanie inauguruj¹ce cykl za-
jêæ czytelniczo – edukacyjnych, prowadzonych przez Magdalenê Kêdziê – Kluj – dyrek-
tor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyœlu. 

Dziadkowie w oczach wnuków
Do uczniów Zespo³u Szkó³ nr 2 im. S. Staszica skierowany zosta³ kolejny modu³ bi-

bliotecznego projektu: „M³ode miasto – stare tradycje. Dziadkowie w oczach wnu-
ków”. Zak³adaj¹c, i¿ przesz³oœæ naj³atwiej zg³êbiæ, poznaj¹c przede wszystkim ludzi,
którzy j¹ kszta³towali i tworzyli charakter miejsca, w którym dziœ ¿yjemy, zapropono-
wano uczniom klas drugich – dziennikarskiej (LO) i technikum ekonomicznego, spotka-
nia z bohaterami wywiadów publikowanych na ³amach „Przegl¹du Nowotomyskiego”,
w dziale: „Nowotomyœlanie znani i mniej znani”. 6 czerwca odby³o siê spotkanie z hi-
storykiem, regionalist¹, od 1983 r. zwi¹zanym z naszym miastem – drem Zdzis³awem
Koœciañskim, a 20 czerwca z Mari¹ Fabian – córk¹ Jana i Aliny Dziekañskich – Sybira-
ków i ¿o³nierzy Armii Andersa, nowotomyœlank¹ urodzon¹ na Oceanie Indyjskim. M³o-
dzie¿, która wczeœniej zapozna³a siê z tekstami wywiadów, mia³a szansê spotkaæ ich bo-
haterów osobiœcie, ws³uchaæ siê w „¿yw¹ historiê” oraz zadaæ nurtuj¹ce j¹ pytania. Wy-
wiady na ¿ywo, które prowadzi³a autorka ich wersji pisanej – bibliotekarka Sylwia Ku-
piec, dotyka³y podobnej co teksty problematyki. Z drem Koœciañskim rozmawiano
o patriotyzmie, historycznych pasjach goœcia – kawalerii i powstaniu wielkopolskim,
o sposobach przyswajania wiedzy historycznej o tym, jak wygl¹da praca nad ksi¹¿k¹ hi-
storyczn¹.  M³odzie¿ pozna³a te¿ sposoby odnajdywania informacji na temat historii
w³asnej rodziny i swoich przodków. Maria Fabian opowiedzia³a m³odzie¿y o swoich
pierwszych szeœciu latach ¿ycia spêdzonych w Afryce, a dok³adniej w Kenii, u której wy-
brze¿y przysz³a na œwiat. Opowieœci tej uczniowie wys³uchali z niezwyk³¹ uwag¹,
poznaj¹c przy okazji losy polskich uchodŸców wojennych wywiezionych na tereny
Afryki, ¿o³nierzy Armii Andersa i jej kobiecego oddzia³u PESTKI, do którego nale¿a³a
mama p. Marii - Janina Dziekañska. Wybiegaj¹c w przesz³oœæ trochê bli¿sz¹, bohaterka
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spotkania opowiedzia³a tak¿e o swojej pracy w nowotomyskiej bibliotece, która trwa³a
30 lat i zmianach technologicznych, jakie w tym czasie siê w niej dokona³y. 

Godziny dla rodziny 
Kto mo¿e spe³niæ marzenia? Ile dni ma tydzieñ? Jak urz¹dziæ œwietny bal? Na te i na

wiele innych pytañ odpowiedŸ znaleŸli uczestnicy zajêæ edukacyjnych przeprowadzo-
nych od 7 do 28 czerwca w Oddziale dla Dzieci i M³odzie¿y nowotomyskiej biblioteki
przez Magdalenê Kêdziê – Kluj, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Nowym Tomyœlu. Czerwcowy cykl „Godziny dla Rodziny” w pi¹tkowe popo³udnia
gromadzi³ liczn¹ grupê osób, w której znajdowa³y siê dzieci w wieku przedszkolnym
oraz ich rodzice. Spotkania stanowi³y okazjê do tego, by kreatywnie, twórczo i weso-
³o wspólnie spêdziæ czas. Zajêciom towarzyszy³y ksi¹¿kowe opowieœci, piosenki, edu-
kacyjne zabawy i plastyczne wyzwania. Rodzice chêtnie anga¿owali siê we wszystkie za-
aran¿owane zabawy, sprawiaj¹c tym samym wiele radoœci dzieciom. Dzieci natomiast,
ku uciesze rodziców, z entuzjazmem wykonywa³y ró¿norodne zadania.

Jazzowe muzyczne œwiêto
XVIII Big Band Festiwal, coroczne muzyczne spotkanie mi³oœników jazzu, odby³ siê

7 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Wziê³o w nim udzia³ 10 bandów: Big
Band Akademii Muzycznej  z Poznania, Big Band Jelcz z Laskowic, Big Band Zespo³u
Szkó³ Muzycznych im. Oskara Kolberga  z Radomia, Karol Band z Nowego Tomyœla,

KRONIKA WYDARZEÑ

175Kwiecieñ - czerwiec 2013

Wywiady na ¿ywo przeprowadzi³a bibliotekarka Sylwia Kupiec; na zdjêciu podczas  rozmowy z Mari¹ Fabian



Big Band z Dobczyc, Big Band Akademii Muzycznej im. Gra¿yny i Kiejstuta Bacewiczów
z £odzi, Swingulance z Tarnowa Podgórnego, Big Band Nowosolski z Nowej Soli,
Energy Band z Sosnowca i Big Band Powiatu Ostrowskiego.

G³ówn¹ czêœci¹ jazzowego wieczoru by³y prezentacje konkursowe, które ocenia³o
jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy jury - Jan Ptaszyn Wróblewski, znakomity muzyk
jazzowy, kompozytor, aran¿er i dyrygent, a tak¿e dziennikarz i krytyk muzyczny,  od
lat zwi¹zany  z nowotomyskim festiwalem; Jerzy Szymaniuk - kompozytor, dyrygent,
aran¿er, wyk³adowca, szef Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Grzegorz
Nagórski - puzonista jazzowy, wyk³adowca, stypendysta dwóch amerykañskich
uczelni, prowadz¹cy kursy i warsztaty jazzu w Polsce oraz poza granicami kraju.

Przed og³oszeniem  werdyktu jury na scenie NOK-u, w piosenkach Andrzeja
Zauchy  wyst¹pi³  Kuba Badach. Artyœcie towarzyszy³o dwóch œwietnych muzyków -
Jacek Piskorz oraz Maciej Kociñski. Wœród oryginalnie zaaran¿owanych utworów nie
zabrak³o takich jak: „By³aœ serca biciem”, „B¹dŸ moim natchnieniem” czy te¿ „C’est la
vie”. I miejsce i statuetkê Grand Prix Festiwalu jurorzy przyznali Big Bandowi Akademii
Muzycznej im. Gra¿yny i Kiejstuta Bacewiczów z £odzi, II miejsce -  Big Bandowi
Akademii Muzycznej z Poznania, a III - Big Bandowi Nowosolskiemu z Nowej Soli.
Puchar ufundowany przez „Tygodnik Nasz Dzieñ po Dniu” dla najlepszego
instrumentalisty przyznano Dawidowi G³ówczewskiemu z Energy Band z Sosnowca.
Puchar dla najlepszej wokalistki powêdrowa³ do r¹k  Katarzyny „Pumy” Piaseckiej,
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równie¿ z Energy Band z Sosnowca. Honorowe wyró¿nienie jury przyzna³o Big
Bandowi Powiatu Ostrowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego i Big Bandowi Karol Band
z Nowego Tomyœla. Imprezie towarzyszy³a wystawa sprzêtu muzycznego Lux Serwis
oraz Silesia Music Center. 

„Budowlani” stanêli na wysokoœci zadania
8 czerwca w czterech miastach Polski odbywa³y siê strefowe eliminacje do

Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Podnoszeniu Ciê¿arów. Jednym z nich by³
Nowy Tomyœl, gdzie wyst¹pi³o prawie szeœædziesiêcioro zawodników z czterech
województw. Zawodników z kilkunastu klubów goœcili „Budowlani”. Czwórka
nowotomyskich zawodników wywalczy³a medale i stanê³a na podium. W kategorii
dziewcz¹t do 48 kg - Paulina Kud³aszyk, a w kategorii do 69 kg - Marta Weso³a, która
zosta³a równie¿ najlepsz¹ zawodniczk¹ zawodów. Wœród ch³opców w kategorii
powy¿ej 94 kg zdecydowanie wygra³ Rados³aw Jarnut, a zaraz za nim uplasowa³ siê
Mateusz Miczyñski. Puchar za zwyciêstwo dru¿ynowe zosta³ w Nowym Tomyœlu. Po
podsumowaniu wyników wszystkich czterech eliminacji, w fina³ach Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y wystartuje dziesiêciu zawodników z Nowego Tomyœla. Ka¿dy
zawodnik, który zaj¹³ miejsce na podium, otrzyma³ pami¹tkowy dyplom. 

Jubileusz kap³añstwa 
Ksi¹dz kanonik Andrzej Grabañski, proboszcz parafii pw. Najœwiêtszej Maryi Panny

Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu obchodzi³ 9 czerwca 40. rocznicê œwiêceñ
kap³añskich. Z tej okazji Jubilat celebrowa³ uroczyst¹, uœwietnion¹ udzia³em chóru „Li-
ra” z Pniew, dziêkczynn¹ mszê œw., w której uczestniczyli przedstawiciele nowotomy-
skich w³adz samorz¹dowych, s³u¿b mundurowych, placówek oœwiatowych i kultural-
nych, organizacji spo³ecznych, grup parafialnych oraz liczni wierni. O swoim by³ym pro-
boszczu pamiêtali te¿ licznie przybyli na uroczystoœæ szamotulanie, a wœród nich Bur-
mistrz Szamotu³, delegacje Komendy Powiatowej Policji, Pañstwowej i Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, harcerze z 10 SŒH „Antydes”,
dzia³kowicze i wierni z parafii pw. Matki Bo¿ej Pocieszenia i œw. Stanis³awa Biskupa i Mê-
czennika, poprzedniego miejsca pos³ugi duszpasterskiej Jubilata. Po mszy œw. nadszed³
czas na ¿yczenia i gratulacje. Szczególnie podnios³ym momentem by³a dekoracja Krzy-
¿em Komandorskim Orderu œw. Stanis³awa, której dokona³ Burmistrz Nowego Tomy-
œla Henryk Helwing. Order ten nadali Jubilatowi, d³ugoletniemu kustoszowi relikwii Bi-
skupa i Mêczennika, Wielki Mistrz oraz Kapitu³a Orderu. Na zakoñczenie odczytano
adresy gratulacyjne nades³ane przez Wojewodê Wielkopolskiego Piotra Florka, Wiel-
kopolskiego Komendanta Policji Zbigniewa Hultajskiego, pos³ankê na Sejm RP Krysty-
nê £yback¹ oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanis³awa Kalembê. 

Ksi¹dz kanonik Andrzej Grabañski œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1973 roku w Ka-
tedrze Poznañskiej z r¹k abpa Antoniego Baraniaka. Jego pos³uga duszpasterska roz-
poczê³a siê w parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich, gdzie
jako wikariusz pe³ni³ j¹ w latach 1973-1975. Przeniesiony nastêpnie do parafii pw. Na-
rodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w Kot³owie, pracowa³ tam do 1980 roku. Z Kot³o-
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wa trafi³ do parafii pw. œw. Miko³aja w Lesznie, gdzie przebywa³ do 1982 roku. Stam-
t¹d powróci³ do Poznania i w parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa s³u¿y³ Bogu
do 1984 roku. Wówczas mianowano go proboszczem, kieruj¹c do parafii pw. œw. Mi-
ko³aja w ¯ydowie. Pos³uga w tej parafii dobieg³a koñca w roku 2003, bowiem wtedy
ks. Jubilat obj¹³ kolejn¹ parafiê – pw. Matki Bo¿ej Pocieszenia i œw. Stanis³awa Biskupa
i Mêczennika w Szamotu³ach i sta³ na jej czele do roku 2012, kiedy to przeniesiony zo-
sta³ do Nowego Tomyœla.. Ksi¹dz kanonik Andrzej Grabañski, bêd¹c szczególnym czci-
cielem Matki Bo¿ej, w trudnych czasach PRL-u, nie bacz¹c na szykany ówczesnych
w³adz, przewodniczy³ w latach 1972-1994 jako organizator, a tak¿e jako kapelan, co-
rocznym Poznañskim Pieszym Pielgrzymkom na Jasn¹ Górê. Ponadto, jako kapelan,
sprawowa³ duszpastersk¹ opiekê nad policj¹ w Szamotu³ach, stra¿akami z OSP i PSP w
tamtejszym powiecie, rolnikami tego powiatu, nad 10. Œrodowiskowym Szczepem
Harcerskim „Antydes” oraz Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Szamotu³ach. Od
roku 2005 ksi¹dz Jubilat jest prepozytem Kapitu³y Kolegiackiej w Szamotu³ach oraz jest
kustoszem relikwii œw. Stanis³awa, które – dziêki jego staraniom – zosta³y przekazane
w 2006 roku przez kardyna³a Stanis³awa Dziwisza szamotulskiej kolegiacie.

Na spacerze historycznym
Blisko 70. osobowa grupa nowotomyœlan wziê³a udzia³ w spacerze historycznym,

który 9 czerwca zorganizowa³y Stowarzyszenie „Rychtyk Eka” oraz Niezale¿ne Fo-
rum Nowego Tomyœla. Wszystkich spacerowiczów, a wœród nich tak¿e liczne grono
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m³odzie¿y, rodziny z dzieæmi oraz goœci z Niemiec, przywita³ Jakub Skrzypczak
z „Rychtyk Eki”. Z histori¹ Nowego Tomyœla zaznajomi³ spacerowiczów Przemys³aw
Mierzejewski – nowotomyski „Olêder”, mi³oœnik historii, spo³ecznik, który z zaanga¿o-
waniem opowiada³ o koœciele, jego dawnej wie¿y oraz licznych budynkach znajduj¹cych
siê na trasie spaceru. A jego trasa wiod³a od placu Chopina na plac Niepodleg³oœci, gdzie
pod dzisiejszym budynkiem s¹du, spacerowicze mogli wys³uchaæ wielu ciekawostek
i faktów zwi¹zanych z tym miejscem. Uczestnicz¹cy w spacerze historycznym Bur-
mistrz Henryk Helwing podziêkowa³ jego organizatorom za tê ciekaw¹ inicjatywê. Wy-
dzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu obdarowa³ wszyst-
kich spacerowiczów nowotomyskimi chor¹giewkami. 

Filozofia o ludzkiej twarzy 
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu 10 czerwca

odby³ siê wyk³ad inauguruj¹cy cykl spotkañ pt. „Wyprzeda¿ geometrii”,
prezentuj¹cych autorski program wyk³adania filozofii „o ludzkiej twarzy”.  Jego twórc¹
jest nowotomyœlanin,  prof. dr Piotr Pawe³ de Walla - filozof, etyk, socjolog kultury i
logik, profesor International Personnel Academy w Kijowie.  Pierwsze, wprowadzaj¹ce
spotkanie przynios³o odpowiedŸ na pytanie, czym jest filozofia i kim jest filozof.
Profesor  odkry³ przed nowotomyœlanami trzy rodzaje œwiadomoœci cz³owieka:
œwiadomoœæ samego siebie, œwiadomoœæ œwiata zewnêtrznego i œwiadomoœæ w³asnej
œwiadomoœci. Uœciœli³ równie¿ istotne pojêcia wolnej woli i moralnoœci, skupiaj¹c siê na
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tak istotnych dla cz³owieczego dzia³ania pojêciach jak: jestestwo, forma i jednoœæ. 
W niezwykle ciekawy sposób profesor de Walla zaintrygowa³  s³uchaczy i obudzi³ w
nich pragnienie poznania cz³owieka z filozoficznej perspektywy.
Zainaugurowane 10 czerwca spotkania z filozofi¹  - ku uciesze tych, którzy przebyli
pierwsz¹ podró¿ w ten bogaty, wart odkrycia œwiat - bêd¹ mia³y swoj¹ kontynuacjê po
wakacyjnej przerwie. Wyk³ad wzbogacony zosta³ o czêœæ muzyczn¹, w której
zaprezentowa³ siê lokalny artysta i by³y student profesora – Lechos³aw Szarata. W
umiejêtny, zaskakuj¹cy sposób  w³¹czy³ on do filozoficznej rozprawy  piosenkê oraz
poznañsk¹ gwarê, czyni¹c z tych ró¿norodnych elementów niczym nie zm¹con¹,
spójn¹ ca³oœæ. 

Spotkanie miêdzypokoleniowe 
W ramach projektu pt. „Miêdzypokoleniowa aktywnoœæ – srebrn¹ nici¹ tkana”,

wspó³finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, w sali widowisko-
wej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, 10 czerwca odby³o siê spotkanie miêdzypo-
koleniowe. Uczestniczyli w nim seniorzy, dzieci z nowotomyskich przedszkoli i grono
zaproszonych goœci. Pod okiem terapeuty zajêciowego seniorzy przygotowali dla naj-
m³odszych bajkê „Czerwony Kapturek”. Kolorowe stroje i baœniowa dekoracja prze-
nios³y widzów w œwiat bajek, gdzie œledzili oni przygody ma³ej dziewczynki. Fantastycz-
na gra aktorów-amatorów, spora dawka humoru zawarta w scenariuszu i wa¿ny mo-
ra³ na zakoñczenie, sprawi³y, ¿e bajkê z du¿ym zainteresowaniem ogl¹da³y, zarówno
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dzieci, jak i doroœli. Na scenie, oprócz seniorów, w tañcu oraz w piosenkach zaprezen-
towa³a siê równie¿ grupa „Ekoludki” z Przedszkola „Bajkowe Zacisze”, która zosta³a
zaproszona do udzia³u w projekcie. Oba wystêpy nagrodzone zosta³y gromkimi bra-
wami. Spotkanie seniorów z przedszkolakami by³o okazj¹ sprzyjaj¹c¹ wzajemnej inte-
gracji i przekona³o dzieci, ¿e czas spêdzony wspólnie mo¿e byæ ciekawy, wartoœciowy
i interesuj¹cy. Na zakoñczenie spotkania na dzieci czeka³a s³odka niespodzianka. W im-
prezie wziê³o udzia³ ponad 300 osób.

Wiele atrakcji na Dzieñ Dziecka
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu, wraz z Pe³nomocnikiem Burmi-

strza ds. Uzale¿nieñ i Zarz¹dem Rejonowym PCK, zorganizowa³ 11 czerwca w Klim-
kowej Osadzie w Cichej Górze imprezê integracyjn¹, po³¹czon¹ ze œwiêtowaniem Dnia
Dziecka. Do wspólnej zabawy zaproszono 175 dzieci wraz z rodzicami.

Impreza obfitowa³a w wiele atrakcji, wœród których niew¹tpliwie najwiêksz¹ by³a
wspólna zabawa dzieci z postaciami bajkowymi. Blok zabaw z Myszk¹ Miki oraz Lwem,
obejmuj¹cy wspólne tañce, œpiewy, konkursy, turnieje oraz gry, dostarczy³ dzieciom
mnóstwa wra¿eñ. Dodatkowymi atrakcjami by³y pokazy baniek mydlanych oraz tzw.
„zadymianie”. Dzieci mia³y równie¿ mo¿liwoœæ skorzystania z placu zabaw i przeja¿d¿-
ki konn¹ bryczk¹. Ka¿dy uczestnik skorzysta³ z poczêstunku, a na zakoñczenie spotka-
nia dzieci obdarowane zosta³y upominkami.

II Koncert Charytatywny
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika 11 czerwca

zorganizowa³ w NOK – u II Koncert Charytatywny. Jego celem by³o nie tylko ukazanie
ró¿norodnych artystycznych zdolnoœci uczniów, ale przede wszystkim zebranie œrod-
ków finansowych przeznaczonych na potrzeby tych uczniów „Kopernika”, którzy od
wielu lat zmagaj¹ siê z chorob¹. Koncert przebiega³ pod has³em „¯ycie cudem jest”
i sk³ada³ siê z dwóch czêœci. W ramach pierwszej czêœci w holu NOK – u uczniowie i na-
uczyciele pokazali na wystawie efekty swoich zainteresowañ i zdolnoœci – zdjêcia, pra-
ce plastyczne, robótki rêczne. W trakcie drugiej ods³ony wydarzenia na scenie odby³y
siê muzyczne i taneczne prezentacje uzdolnionych licealistów. Imprezie towarzyszy³a li-
cytacja przedmiotów przekazanych przez sponsorów. 

Spotkanie z Tomaszem Sakiewiczem
Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Tomyœlu 11 czerwca goœci³ Tomasza Sakiewicza

– dziennikarza, wspó³twórcê i redaktora naczelnego „Gazety Polskiej”, a od 2011 r.
tak¿e „Gazety Polskiej Codziennie”; pomys³odawcê grupy medialnej „Strefa Wolnego
S³owa”, w której – oprócz kierowanych przez niego pism – znalaz³y siê portal Nieza-
lezna. pl, telewizja internetowa „Gazeta Polska VOD” oraz miesiêcznik „Nowe Pañ-
stwo”. Tomasz Sakiewicz jest te¿ wspó³twórc¹ Telewizji „Republika”. Na spotkanie
w Nowotomyskim Oœrodku Kultury przysz³o liczne grono zainteresowanych, których
powita³ Wojciech Kowalski, przewodnicz¹cy Klubu. Tomasz Sakiewicz przedstawi³
dzieje „Gazety Polskiej” i jej jeszcze przedwojenn¹ historiê. Druga czêœæ spotkania mia-
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³a formê dyskusji, uczestnicy chêtnie zadawali pytania dotycz¹ce m. in. przysz³ych wy-
borów i zwi¹zanej z nimi rozmowy szefa Pañstwowej Komisji Wyborczej z W³adimi-
rem Czurowem, przeprowadzonej w Moskwie. Tomasz Sakiewicz podpisywa³ swoj¹
ksi¹¿kê, „Partyzant wolnego s³owa”, która jest zbiorem prawie 70 sensacyjnych, prze-
myœlanych i b³yskotliwie napisanych hase³, ukazuj¹cych kulisy polskiej i œwiatowej poli-
tyki oraz wydarzeñ historycznych.

Na Wyspach Salomona 
Ostatnie przed wakacyjn¹ przerw¹ spotkanie w Klubie Mi³oœników Podró¿y

„Przez Kontynenty”, dzia³aj¹cym w nowotomyskiej ksi¹¿nicy, odby³o siê 11
czerwca. Tym razem goœæ spotkania, Krzysztof Kryza – znany poznañski podró¿-
nik i obie¿yœwiat – zabra³ klubowiczów na Wyspy Salomona. Klubowiczów
urzek³ efektem swojej samotnej, kilkumiesiêcznej wyprawy w ten ca³kowicie inny
œwiat. Podró¿nik opowiedzia³ o miejscach jakich ma³o, o ludziach ¿yj¹cych w ma-
lutkich wioskach wzd³u¿ wybrze¿a, w chatkach z drewna, o dachach krytych liœæ-
mi. Jak siê okaza³o, samo wnêtrze wyspy to górzysta d¿ungla, nie do przebycia.
Nie ma tam samochodów, bo te¿ nie ma dróg. Mieszkañcy wyspy zajmuj¹ siê ³o-
wieniem ryb, polowaniem na dzikie œwinie i upraw¹ warzyw. Ludzie na Wyspach
Salomona s¹ bardzo dobrzy i serdeczni. Bez ich pomocy nie sposób tu wêdrowaæ.
Uda³o siê to panu Krzysztofowi, który nie boi siê wyzwañ i dociera tam, gdzie in-
ni byæ mo¿e nigdy nie byli. 
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Krzysztof Kryza wœród nowotomyskich mi³oœników podró¿y



Muzyczne powitanie lata
13 czerwca nowotomyska ksi¹¿nica zaprosi³a bywalców „Czwartkowych wieczo-

rów literacko-muzycznych” na koncert koñcz¹cy artystyczny sezon w bibliotece. Jak
przysta³o na wakacyjn¹ aurê zaproponowano morskie klimaty, a wraz z nimi nostalgiê,
¿ywio³ i prawdziwy bezkres. W programie zatytu³owanym: „Morskie piosenki” wyst¹-
pili: Marta Œliwa – œpiew, gitara, Wojciech Winiarski – gitara, aran¿acje i Pawe³ G³owac-
ki – gitara basowa. Wokalistka oczarowa³a publicznoœæ piosenkami opowiadaj¹cymi
o ludziach morza, ich stylu ¿ycia, marzeniach, zwyczajach i têsknotach. Zaprezentowa-
ne utwory pozwoli³y s³uchaczom przenieœæ siê do g³oœnych portowych tawern, odczuæ
nie tylko radoœæ z ¿eglowania, ale tak¿e smutek kobiet oczekuj¹cych na powrót wilków
morskich. Wzbogaceniem fabularno-wokalnej warstwy tej morskiej opowieœci, któr¹
tworzy³y autorskie kompozycje Marty Œliwy, by³a niew¹tpliwie warstwa instrumental-
na. Melodie w wirtuozowskim wykonaniu na trzy gitary sprawi³y, ¿e jeszcze d³ugo po
koncercie pozosta³y one w uszach i sercach s³uchaczy.

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Wytomyœlu
Uroczystoœæ nadania imienia Marii Kownackiej Szkole Podstawowej w Wytomyœlu

odby³a siê 14 czerwca. Rozpoczê³a j¹ msza œw.  w koœciele pw. Micha³a Archanio³a w
Wytomyœlu, podczas której   ks. proboszcz Artur Andrzejewski poœwiêci³ sztandar
szko³y. Po mszy œw. przemaszerowano pod budynek szko³y, gdzie goœci powita³a
dyrektor placówki Ma³gorzata Ruta, a Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing,
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Muzyczn¹ opowieœæ o ludziach morza zaprezentowali (od lewej): Wojciech Winiarski, Marta Œliwa 
i Pawe³ G³owacki



powo³uj¹c siê na Uchwa³ê Nr XXVIII/227/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu,
uroczyœcie potwierdzi³ fakt nadania szkole imienia Marii Kownackiej i ods³oni³ now¹
tablicê na budynku szko³y. Zaproszeni goœcie  obejrzeli w budynku szko³y wystawê
prac uczniowskich poœwiêconych ¿yciu i twórczoœci patronki. W holu szko³y, pod
portretem Marii Kownackiej, namalowanym przez absolwentkê szko³y – Dominikê
Maciejewicz, zosta³a wy³o¿ona Ksiêga Pami¹tkowa. Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a
siê w œwietlicy wiejskiej. Jej kulminacyjnym punktem sta³o siê przekazanie sztandaru
szko³y. Przewodnicz¹ca Rady Rodziców Alina Zawarta przekaza³a sztandar na rêce
Dyrektor szko³y, która wrêczy³a go uczniom. W imieniu uczniów sztandar przyjêli:
Marta Grzeœkowiak, Roksana KaŸmierowska i Andrzej Kahl, a przedstawiciele
poszczególnych klas z³o¿yli uroczyste œlubowanie. W tym momencie odœpiewano
hymn Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu”, napisany przez Jolan-
tê PrzewoŸn¹. 

Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, wraz z wiceburmistrzem Wojcie-
chem Rut¹ i przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Tomaszem Wlek³ym, z³o¿yli ca³ej spo-
³ecznoœci szkolnej serdeczne gratulacje. Wicekurator Hanna Rajcic – Mergler odczyta-
³a list gratulacyjny od Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty El¿biety Walkowiak. G³os za-
brali równie¿ inni zaproszeni goœcie. Uroczystoœæ uœwietni³a czêœæ artystyczna przygo-
towana przez uczniów pod opiek¹: Marty Kasperskiej–Obornej, Ma³gorzaty Lipieckiej,
Beaty Chwalisz, Magdaleny Szott, Moniki Struga³y i Ma³gorzaty Michalak. Swoj¹ obec-
noœci¹ uroczystoœæ zaszczycili równie¿ emerytowani pracownicy szko³y. W ich imieniu
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Dyrektor szko³y Ma³gorzata Ruta przekaza³a sztandar przedstawicielom uczniów: Marcie Grzeœkowiak,
Roksanie KaŸmierowskiej i Andrzejowi Kahlowi



b. dyrektor Stanis³aw £uka podzieli³ siê mi³ymi wspomnieniami oraz refleksjami doty-
cz¹cymi pracy w szkole. Dyrektor Ma³gorzata Ruta podziêkowa³a wszystkim, dziêki
którym by³a mo¿liwa organizacja tego wydarzenia oraz sponsorom sztandaru. 

Koncert Zbigniewa Wodeckiego 
Podczas koncertu Zbigniewa Wodeckiego, który odby³ siê 15 czerwca, sala wido-

wiskowa Nowotomyskiego Oœrodka Kultury by³a wype³niona do ostatniego miejsca.
Znany i lubiany piosenkarz przypomnia³ takie przeboje jak: „Zacznij od Bacha”, „Lubiê
wracaæ tam gdzie by³em”, czy te¿ sympatyczn¹ „Pszczó³kê Majê”. Artysta œpiewa³, gra³
na tr¹bce, skrzypcach, a nawet i zatañczy³ do piosenki rockowej. Potrafi³ tak¿e dosko-
nale rozbawiæ publicznoœæ swoimi dowcipami oraz anegdotami. Nie oby³o siê oczywi-
œcie bez bisu, po którym publicznoœæ nagrodzi³a wykonawcê brawami na stoj¹co. Z No-
wego Tomyœla Zbigniew Wodecki pojecha³ do Opola, gdzie odbywa³ siê Festiwal Pio-
senki Polskiej. 

Partnerska wizyta 
W ramach trwaj¹cej od 2005 roku wspó³pracy partnerskiej pomiêdzy gminami No-

wy Tomyœl i Sulêcin, 15 czerwca w naszej gminie goœci³a grupa sulêciñskich samorz¹-
dowców. Byli wœród nich radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Urzêdu Miejskiego,
oœwiaty oraz jednostek organizacyjnych, takich jak Oœrodek Pomocy Spo³ecznej i Za-
k³ad Us³ug Komunalnych. Goœcie powitani zostali w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej. Dyrektor biblioteki Lucyna Koñczal – Gnap przedstawi³a dzia³alnoœæ biblio-
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Pami¹tkowa fotografia samorz¹dowców z Sulêcina i Nowego Tomyœla na tle kosza giganta



teki i opowiedzia³a o najwa¿niejszych realizowanych przez placówkê projektach. Spo-
tkanie w bibliotece wype³ni³a tak¿e prezentacja filmu promocyjnego o gminie. Nastêp-
nie goœcie z Sulêcina wraz z gospodarzami (Burmistrzem Nowego Tomyœla Henrykiem
Helwingiem, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tomaszem Wlek³ym i radnymi, kierow-
nictwem Urzêdu Miejskiego i naczelnikami poszczególnych wydzia³ów) udali siê na spa-
cer po mieœcie i zwiedzanie wielu nowotomyskich obiektów. Na ich trasie znalaz³y siê:
wiklinowy deptak, Stacja Uzdatniania Wody oraz Dom Dziennego Pobytu, o którego
dzia³alnoœci opowiedzia³a dyrektor OPS – u Danuta Micha³owicz. Podczas krótkiej wy-
cieczki autokarowej po mieœcie i najbli¿szych jego okolicach przekazano goœciom infor-
macje o specyfice gospodarczej i przyrodniczej nowotomyskiej gminy. Ostatnim punk-
tem rekonesansu po mieœcie by³y odwiedziny w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
oraz w ogrodzie zoologicznym na terenie Parku Kultury i Wypoczynku. Spotkanie sa-
morz¹dowców z Nowego Tomyœla i Sulêcina zakoñczy³o siê w Siedlisku Józefówka
w S¹topach. 

Bieg z Koron¹
15 czerwca odby³ siê w Bukowcu Bieg z Koron¹, którego organizatorem by³

Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Bukowiec, na czele z prezesem Grzego-
rzem Raczkowiakiem – nauczycielem w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimna-
zjalnym w Bukowcu, a tak¿e trenerem pi³karskim, biegaczem i maratoñczykiem.
W zawodach wziê³o udzia³ 88. Biegaczy, startuj¹cych w 13. kategoriach wieko-
wych. Przed startem minut¹ ciszy uczczono niedawno zmar³ego uczestnika gro-
dziskiego Biegu S³owaka. Uczniowie szkó³ z terenu gminy Nowy Tomyœl wystar-
towali na krótszych dystansach. Kulminacyjnym punktem imprezy by³ start
uczestników na odcinku 15 kilometrów, na trasie Bukowiec – Albertowsko – Ci-
cha Góra. Wœród uczestników biegu znajdowali siê zarówno profesjonaliœci, jak
i debiutanci na tak d³ugim dystansie. Najm³odsi uczestnicy biegu startuj¹cy na naj-
d³u¿szym dystansie mieli 16 lat, natomiast najstarsi oko³o 70. Wrêczenie pucha-
rów i nagród odby³o siê z udzia³em sygnalistów z Nadleœnictwa Grodzisk. W ka-
tegorii OPEN kobiet pierwsze trzy miejsca zajê³y: Katarzyna Pietruszka, Joanna
Kaczmarek i Joanna Michalak. W kategorii OPEN mê¿czyzn na podium stanêli:
Bartosz Majorczyk, Pawe³ Bajran oraz Mateusz Rodewald. 

IX Dzieñ M³odoœci
Duszpasterstwo m³odzie¿y „Oaza”, dzia³aj¹ce przy parafii pw. Najœwiêtszego Serca

Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu, 16 czerwca zorganizowa³o regionalne spotkanie
m³odzie¿y pod has³em „Dzieñ M³odoœci”. Spotkanie mia³o charakter œwiêta m³odzie¿y
chrzeœcijañskiej. Gwiazd¹ imprezy  odbywaj¹cej siê na placu przy muszli koncertowej
by³a Magda Anio³ z zespo³em. Wyst¹pi³y równie¿ zespo³y: „Pinokio Brothers”, „Amici
Dei”, „•ród³o”, „The Best” oraz uczennice nowotomyskiego gimnazjum.
Przedstawienia teatralne zaprezentowa³y Duszpasterstwo M³odzie¿y z Przemêtu oraz
organizatorzy Dnia M³odoœci. Imprezie towarzyszy³y stoiska gastronomiczne i loteria z
nagrodami.  
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3. edycja wystawy Otwórz siê na Nowy Tomyœl
W upalne popo³udnie, 18 czerwca, do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Nowym Tomyœlu przyby³y rzesze mi³oœników naszego miasta i jego historii.  Powo-
dem tak licznej ich obecnoœci by³o otwarcie 3. edycji wystawy „Otwórz siê na Nowy
Tomyœl. Nowotomyskie drzwi – pamiêæ, historia, szczegó³”. Motywem przewodnim
ekspozycji – podobnie jak i poprzednich – s¹ nowotomyskie drzwi, ukazane jako ele-
ment architektury, a jednoczeœnie jako symbol i œwiadek dawnych dziejów. Fotografie
drzwi i budynków pamiêtaj¹cych czasy minione, uwieczniaj¹ dawne oblicze miasta s¹
pretekstem do przypomnienia historii miejsc i ludzi dawniej tu mieszkaj¹cych. Zgodnie
z intencj¹ pomys³odawcy cyklu wystaw – Przemys³awa Mierzejewskiego – ka¿da z edy-
cji prezentuj¹ca inne zak¹tki, podwórka, budynki, a wreszcie tytu³owe, stare drzwi ka-
mienic mia³a na celu zwrócenie uwagi na niezwyk³oœæ detali architektonicznych co-
dziennie, czêsto nieuwa¿nie mijanych.  Tak, jak w poprzednich latach, na czas wakacji
biblioteczn¹ Galeriê na Piêtrze wype³ni³y niezwyk³e fotografie Adama Polañskiego oraz
tablice i uliczne s³upy, na których umieszczone zosta³y opisy wybranych budynków
i zwi¹zane z nimi teksty z dawnych gazet lokalnych m. in. „Orêdownika na Powiaty No-
wotomyski i Wolsztyñski”, opracowane i wykonane przez Gra¿ynê i Wiktora Matu-
szaków. Na tegorocznej wystawie zaprezentowano ulice: Pi³sudskiego, Poznañsk¹,
Mickiewicza i Zb¹szyñsk¹ oraz Plac Niepodleg³oœci. Jako eksponaty, do fotografii do³¹-
czy³y autentyczne drzwi jednej z kamienic na ul. Poznañskiej i stara tablica z nazw¹ ul.
Bohaterów. Jako, ¿e kilka ze zdjêæ przedstawia nowotomyski szpital, wystawa wzbo-
gacona zosta³a tak¿e o sprzêty i mapy medyczne udostêpnione przez p. Krzysztofa
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3. edycja wystawy „Otwórz siê na Nowy Tomyœl”  przyci¹gnê³a do biblioteki wielu zwiedzaj¹cych



Twardosza. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali wspó³organizatorzy: Ewelina
Szofer-Pajchrowska – naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego, któ-
ry sfinansowa³ wszystkie edycje i zapewni³ wsparcie merytoryczne pomys³odawcom
i wykonawcom ekspozycji oraz Lucyna Koñczal –Gnap – dyrektor Miejskiej i Powiato-
wej Biblioteki Publicznej, w której wszystkie ods³ony projektu znalaz³y swoje miejsce
i która wspó³organizowa³a wernisa¿e. Po to, by zobaczyæ œwiat, który przemin¹³, a tak-
¿e odkryæ na nowo wspó³czesny Nowy Tomyœl biblioteka zaprasza od poniedzia³ku do
soboty, w godzinach jej otwarcia, a¿ do 20 sierpnia.   

44. Œpiewnik Domowy
19 czerwca odby³o siê ostatnie przed wakacjami spotkanie z cyklu: Œpiewnik

Domowy. Razem ze „Œpiewaj¹cymi Przyjació³mi” zgromadzona w Nowotomyskim
Oœrodku Kultury blisko 80.osobowa grupa mi³oœników wspólnego œpiewu
wykonywa³a piosenki biesiadne, a wœród nich  tak popularne jak: „Hej, bystra woda”,
„Góralu, czy ci nie ¿al”, „Up³ywa szybko ¿ycie”, „Serduszko puka”, „My Cyganie”. 44.
Œpiewnik Domowy jak zwykle up³yn¹³ w bardzo mi³ej atmosferze, nie brakowa³o wielu
zabawnych anegdot i opowieœci, a przede wszystkim dobrej zabawy.

Sceniczne popisy m³odych aktorów 
Teatrzyk Malutki wystawi³ na scenie NOK-u przedstawienie pt. „Król Karol kupi³

królowej Karolinie”. 19 czerwca przed publicznoœci¹ zaprezentowa³o siê grono
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M³odzi aktorzy z uwag¹ s³uchali uwag scenarzysty i re¿ysera sztuki Renaty Œmiertelnej 



m³odych aktorów: Antosia Cyga, Szymek Dominiak, Filip Fr¹ckowiak, Tytus Godula,
Antonina Rufus KoŸmiñski, Joasia Kluj, Kornelia £eszyk, Maciej £uczak, Karol Roszyk,
Wiktoria Sara, Zosia Sza³ek, Krystian Szumiñski, Oleñka Teleszyñska i Igor Ziemek.
Scenariusz przedstawienia zbudowany zosta³ wokó³ dylematu Króla Karola, który
zapomnia³ o urodzinach Królowej Karoliny i postanowi³ kupiæ jej bilet do teatru, korale
i kwiaty. Teatrzyk Malutki jest zabaw¹ w teatr, w trakcie której maluchy realizuj¹ swoje
marzenia, graj¹c na scenie s¹ pe³ne swobody, wdziêku, a wcielaj¹c siê w sceniczne
postacie œwietnie siê bawi¹. Wystêpy maluchów entuzjastycznie przyjête zosta³y przez
widowniê. 

Po nauce strzelania – zawody  
Na strzelnicy ma³okalibrowej w Nowotomyskim Parku Kultury i Wypoczynku 19

czerwca odby³y siê Miêdzyklasowe Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej dla
czteroosobowych reprezentacji klas I gimnazjów z  terenu gminy Nowy Tomyœl. Aby
wy³oniæ czteroosobowe reprezentacje klas, organizatorzy przeprowadzili w klasach
naukê strzelania, po której wy³onili najlepszych zawodników. W nauce strzelania
wziê³o udzia³ 266 uczniów. Organizatorem nauki strzelania i zawodów
miêdzyklasowych by³ Zarz¹d Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Nowym Tomyœlu,  przy
finansowym wsparciu Gminy Nowy Tomyœl. W miêdzyklasowych zawodach wziê³o
udzia³ 9 czteroosobowych reprezentacji, ogó³em 36.uczniów. Nie wystartowali w nich
uczniowie Gimnazjum w Borui Koœcielnej. W wyniku rywalizacji zwyciê¿y³a
reprezentacja klasy I z Bukowca wynikiem 306 pkt., zdobywaj¹c Puchar Burmistrza
Nowego Tomyœla,  przed reprezentacj¹ klasy 1F i klasy 1D z Gimnazjum w Nowym
Tomyœlu. W klasyfikacji indywidualnej dziewcz¹t I miejsce zajê³a Klaudia Chwirot przed
Zuzann¹ Œlawsk¹  (obie z Gimnazjum w Nowym Tomyœlu) oraz Natali¹ Kasperkiewicz
(z Gimnazjum w Bukowcu). W klasyfikacji indywidualnej ch³opców I miejsce zaj¹³
Wiktor Laskowski przed  Sebastianem Wagnerem (z Gimnazjum w Bukowcu) i
Fryderykiem Niewiedzia³ (z Gimnazjum w Nowym Tomyœlu). Najlepsi w
poszczególnych klasyfikacjach, oprócz Pucharu Burmistrza Nowego Tomyœla,
otrzymali medale okolicznoœciowe, dyplomy i upominki rzeczowe, które wrêczy³
Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Naukê strzelania i zawody
miêdzyklasowe prowadzili instruktorzy strzelectwa sportowego LOK-u: Henryk
Sabaturski, Wojciech Teleszyñski, Lech Bobkiewicz i Mieczys³aw Micha³owski.

Œwiêtowali 50 wspólnych lat
20 czerwca w sali sesyjnej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury odby³a siê

uroczystoœæ z okazji jubileuszu 50.lecia po¿ycia par ma³¿eñskich z gminy Nowy Tomyœl.
W tym dniu Z³ote Gody œwiêtowa³o 26 par ma³¿eñskich: Teresa i Jan Klimasowie z
Nowego Tomyœla, Longina i Kazimierz Bayerowie z Nowego Tomyœla, Kazimiera i
Marian Góreccy z Nowego Tomyœla, Czes³awa i Jan Jendruchowie z Wytomyœla,
Zuzanna i Henryk Kaniukowie z Borui Koœcielnej, Stanis³awa i Feliks Kañdu³owie z
Glinna, Franciszka i Kazimierz Kosiorkowie z Paproci, Jadwiga i Kazimierz Kromowie z
Nowego Tomyœla, £ucja i Lucjan Ksiê¿nikowie z Cichejgóry, Janina i Edward Kuczowie
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z Nowego Tomyœla, Krystyna i Zdzis³aw Le¿añscy z Nowego Tomyœla, Felicja i Aleksy
Mingowie z Nowego Tomyœla, Bo¿ena i Eugeniusz Mykajowie z Nowego Tomyœla,
Kazimiera i Stefan Mysiugowie z Glinna, Krystyna i Bonifacy Pieprzykowie z Nowego
Tomyœla, Miros³awa i Tadeusz Pilarscy z Nowego Tomyœla, Maria i Edward Regecowie
z S¹topów, Rozalia i Jan Rutowie z Nowego Tomyœla, Józefa i Stanis³aw Stañkowie z
Borui Nowej, Stefania i Henryk Stasiñscy z Sêkowa, Irena i Józef Szadkowscy z Glinna,
£ucja i Aleksander Utracikowie z Kozich Lasek, Janina i Jerzy W¹sowscy z Wytomyœla,
Leokadia i Jaros³aw Wiœniewscy z Nowego Tomyœla, Maria i Bogdan Wiœniewscy z
Nowego Tomyœla, Janina i Tadeusz Zalewiczowie z Nowego Tomyœla.

Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing udekorowa³ dostojnych jubilatów
medalami za wieloletnie po¿ycie ma³¿eñskie, przyznanymi przez Prezydenta RP oraz
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z³o¿y³ ¿yczenia wielu kolejnych wspólnych lat w dobrym zdrowiu. Ka¿da para
otrzyma³a adresem okolicznoœciowy, bukiet kwiatów i upominek. Uroczystoœæ
poprowadzi³a kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Beata Jakubowska. Spotkanie
zakoñczy³o siê wzniesieniem jubileuszowego toastu oraz wspóln¹ fotografi¹. 

Urz¹d Miejski liderem wielkopolskiej jakoœci
Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu uzyska³ tytu³ Lidera Programu

Kompleksowego Zarz¹dzania Jakoœci¹ i wyró¿nienie znakiem „Wielkopolska
Jakoœæ” - za osi¹gniêcia w doskonaleniu zarz¹dzania zgodnego z Modelem EFQM.
Proces certyfikacyjny programu „Wielkopolska Jakoœæ” przeprowadzony zosta³
przez Wielkopolski Instytut Jakoœci i obejmowa³ dwa etapy – wywiad
przeprowadzony w Urzêdzie Miejskim oraz badanie wielu dokumentów,
stanowi¹cych dowód i potwierdzaj¹cych wdra¿anie okreœlonych rozwi¹zañ.
Podczas spotkania, które odby³o siê w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu w
dniu 20 czerwca, przedstawiciele Wielkopolskiego Instytutu Jakoœci - Monika
Leman-Tomaszewska i Jaros³aw Piszczek, którzy odpowiedzialni byli za
przeprowadzenie audytu w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu, wrêczyli
Burmistrzowi Nowego Tomyœla Henrykowi Helwingowi Certyfikat
Europejskiego Systemu Wyró¿nieñ i Nagród Jakoœci, potwierdzaj¹cy uzyskanie
tytu³u lidera. Certyfikatem tym nowotomyski magistrat bêdzie móg³ siê
pos³ugiwaæ do 15 maja 2015 roku. 
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Fina³  Konkursu Plastycznego Wikli-Nowy Tomyœl oczami dzieci
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 21 czerwca odby³ siê fina³ Konkursu

Plastycznego „Wikli-Nowy Tomyœl oczami dzieci”, który zosta³ zorganizowany przez
Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego. W konkursie wziê³y udzia³ dzieci ze
szkó³ podstawowych w: Wytomyœlu, Jastrzêbsku Starym, Borui Koœcielnej, Bukowcu
oraz ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu. W sumie zg³oszonych zosta³o
ponad 300 prac plastycznych, ukazuj¹cych wiklinowe formy, które znajduj¹ siê w na-
szym mieœcie. Prace ocenia³a 5. osobowa komisja konkursowa w sk³adzie: radny Rady
Miejskiej, artysta fotograf – Adam Polañski, pracownicy Wydzia³u Rozwoju i Promocji
– Marzena Kortus, Milena Leszczyñska i Ryszard Ratajczak oraz pracownica Wydzia³u
Geodezji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomoœciami – Martyna Górna. Nagrody
przyznano w dwóch kategoriach: A. prace pojedyncze: klasy I – III – I miejsce Julia Bom-
belek, II – Martyna Rogacz-Kaczmarek, III – Sara Kaszczyñska; klasy IV – VI – I miejsce
Weronika £ukaszewska, II – Natalia Lamenta, III – Kacper Burkowski (uczniowie Szko-
³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu), wyró¿nienia – Jan Szwiec i Filip £ukaszewicz
(uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2), Weronika Jarmu¿ i Zuzanna Pluskota (ucznio-
wie Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu) i Weronika Stanicka
(uczennica Szko³y Podstawowej w S¹topach). W kategorii B. prace podwójne: klasy I –
III – I miejsce – Patrycja Starkowska (uczennica Szko³y Podstawowej nr 2), II – Klaudia
Hulalka, III – Miko³aj Pajchrowski (uczniowie Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu), wy-
ró¿nienia: Natalia Hancyk (uczennica Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu) i Jagoda K¹-
dziela (uczennica Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej). W kategorii klas IV – VI na-
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Goœciem specjalnym ma³ych artystów by³a maluj¹ca ustami Dorota Szachewicz  



grodzeni zostali uczniowie Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym, I miejsce – Alek-
sandra Woœ, II – Patrycja Górniaczyk, III – Paulina Marchewka, wyró¿nienia – Miko³aj
Patan i Adam Darmonos. Wszystkim uczestnikom konkursu nagrody wrêcza³a Na-
czelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji Ewelina Szofer-Pajchrowska. Prace konkursowe
prezentowane by³y na wystawie pokonkursowej w holu Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury. Przed oficjalnym rozstrzygniêciem konkursu na przyby³ych do Nowotomy-
skiego Oœrodka Kultury czeka³a wyj¹tkowa niespodzianka. By³o to spotkanie z artyst-
k¹ maluj¹c¹ ustami, a jednoczeœnie poetk¹, Dorot¹ Szachewicz ze Z³ocieñca. Pani Do-
rota zaprezentowa³a wykonane przez siebie prace, a tak¿e krótki pokaz swoich
umiejêtnoœci.  W pokonaniu wielu barier architektonicznych, poruszaj¹cej siê na wózku
inwalidzkim, niepe³nosprawnej artystce pomogli zawodnicy LKS „Budowlani” Miko³aj
Krukowski i Mateusz Krydka. 

Otwarto now¹ strzelnicê 
W obiekcie Oœrodka Szkolenia Kierowców Ligi Obrony Kraju 21 czerwca

uroczyœcie otwarto now¹ strzelnicê pneumatyczn¹. Przeciêcia wstêgi dokonali: genera³
brygady Zdzis³aw G³uszczyk, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski oraz
kierownik Oœrodka Szkolenia Kierowców LOK w Nowym Tomyœlu Czes³aw Hryniak.
Nowo oddany obiekt poœwiêci³ ks. kanonik Andrzej Grabañski.   W uznaniu zas³ug za
wk³ad pracy i osobiste zaanga¿owanie w ca³okszta³t prac prowadzonych w obiekcie
strzelnicy, genera³ brygady Zdzis³aw G³uszyk odznaczy³ kierownika rejonu Henryka
Sabaturskiego br¹zowym medalem „Za zas³ugi dla LOK-u.” Ponadto listy gratulacyjne
z r¹k genera³a otrzymali: Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski, Burmistrz
Nowego Tomyœla Henryk Helwing, dyrektor Oddzia³u Biura Zarz¹du G³ównego LOK
w Poznaniu Czes³aw Hryniak, prezes Zarz¹du Rejonu Lech Bobkiewicz, wiceprezes
Zarz¹du Rejonu Stanis³aw Adamczyk oraz by³y kierownik Zarz¹du Rejonu LOK
Zenon Fabian. 

V wybory Miss Wikliny 
Wybory Miss Polskiej Wikliny 2013 i Ma³ej Miss Wiklinka 2013 odby³y siê 22

czerwca. Ich organizatorami byli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i
Wikliniarzy, Nowotomyski Oœrodek Kultury, Studio Paulina Lupa, Gmina Nowy
Tomyœl i Powiat Nowotomyski.  W finale zaprezentowa³o siê 12 kandydatek.
Dziewczêta zaprezentowa³y siê w sukniach œlubnych, strojach k¹pielowych, strojach
wiklinowych oraz sportowych. Ich wystêpy przerywa³y prezentacje 13 ma³ych
kandydatek to tytu³u Ma³ej Miss Wiklinka. Imprezê uatrakcyjni³ wystêp Marty Zaremby
- uczestniczki telewizyjnego muzycznego programu „Bitwa na g³osy”. Po pe³nych
emocji obradach tytu³ Ma³ej Miss Wiklinka jury konkursu przyzna³o Konstancji
Proniewicz z Borui Koœcielnej, która uzyska³a te¿ tytu³ Miss Publicznoœci, I wicemiss
zosta³a Julia Koz³owska, a II wicemiss - Marika Napiera³a. Tytu³ Miss Polskiej Wikliny
2013 przyznano Klaudii Olak ze Zb¹szynia, 18.letniej uczennicy LO im. Garczyñskiego.
Tytu³ I wicemiss i Miss Publicznoœci zdoby³a Weronika Polska, II wicemiss i Miss Friend
zosta³a Monika Telicka. Przyznano tak¿e tytu³y: Miss Foto - Weronice Styperek, Miss
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Portalu Naszemiasto.pl - Joannie Krumrik, Miss Karaoke - Natalii Czechowskiej i Miss
Strzelnicy - Natalii Kalembie. Zarówno doros³e, jak i ma³e zwyciê¿czynie otrzyma³y
atrakcyjne nagrody, m.in. wycieczki, bi¿uteriê i wiklinowe meble. 

Piknik Osiedlowy  
Doroczny Piknik Osiedlowy, organizowany przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹

w Nowym Tomyœlu, odby³ siê 23 czerwca na osiedlowym placu. Imprezê zainau-
gurowa³y wystêpy zespo³ów dzia³aj¹cych w Klubie Osiedlowym: m³odzie¿owego
zespo³u wokalnego „Divine”, zespo³u taneczno-wokalnego „Osiedlowe Nutki”
i duetu „Sylwia & Szymon”. Nastêpnie na scenie pojawi³y siê przedszkolaki
z Przedszkola nr 4 „Bolka i Lolka”, zespó³ taneczny z nowotomyskiego gimna-
zjum, Rostarzewska Orkiestra Dêta, zespó³ taneczno-wokalny ze Szko³y Podsta-
wowej nr 2 i w pokazie tañca towarzyskiego – Oliwia Radwan i Maurycy Fornal.
Odby³ siê te¿ maraton zumby, poprowadzony przez instruktorkê Maritê Herla
oraz pokaz ciê¿arowców z LKS „Budowlani”. Wyst¹pi³ „Dobry Teatr”, a zabawy
dla najm³odszych poprowadzili studenci z Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Admini-
stracji w Poznaniu, Oddzia³ Zamiejscowy w Nowym Tomyœlu. Doroœli bawili siê
na koncercie biesiadnym „Biesiada Frantowska” oraz przy muzyce zespo³u „Bu-
dzyñska Kapela Podwórkowa”. Piknikowi towarzyszy³a wystawa rêkodzielnicza
i wystawa origami. 

Jubileusz przedszkola 
W Przedszkolu nr 4 „Bolka i Lolka” 24 czerwca odby³ siê festyn rodzinny, po-
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³¹czony z obchodami 35. rocznicy powstania tej placówki oraz z obchodami Dnia
Matki i Dnia Ojca. Nie oby³o siê bez urodzinowego tortu, a imprezê uœwietni³y
wystêpy przedszkolaków. 

Doroœli zagrali dla dzieci
Nowotomyski Oœrodek Kultury wraz z Przedszkolem nr 4 „Bolka i Lolka”

w Nowym Tomyœlu 24 czerwca zorganizowa³ dwa wyj¹tkowe przedstawienia,
w których wyst¹pili rodzice przedszkolaków tej placówki oraz nauczyciele wraz
z pani¹ dyrektor, która wcieli³a siê w jedn¹ z g³ównych ról. Rodzice grupy 6. let-
niej „Motylki” zaprezentowali siê w przedstawieniu pt. „Baœñ o wspó³czesnej
Œpi¹cej Królewnie”, natomiast rodzice grupy 5. letniej „S³oneczka” wyst¹pili
w spektaklu pt. „Kto pomiesza³ bajki”. Aktorzy – amatorze doskonale zagrali
swoje role, a kolorowe stroje, rekwizyty i scenografia zadecydowa³y o niezwk³ym
efekcie przedstawienia. Nie zawiod³a równie¿ publicznoœæ, która licznie zgroma-
dzi³a siê w sali widowiskowej oœrodka kultury i bardzo spontanicznie reagowa³a
na to, co dzia³o siê na scenie. Przedstawienie po³¹czone zosta³o ze zbieraniem
œrodków finansowych na wyposa¿enie nowego, przedszkolnego placu zabaw. 

Zumba dla Oli
28 czerwca odby³a siê charytatywna impreza, której celem by³o propagowanie

bezpiecznych wakacji i pomoc dla Oli Ziêtarskiej, chorej na aplazjê szpiku. Zaba-
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wa odby³a siê na placu Niepodleg³oœci, a wype³ni³ j¹ przede wszystkim maraton
zumby, poprowadzony przez instruktorki tego tañca – Lidiê Piglê i Karolinê
Zieliñsk¹. Dla dzieci przygotowano z tej okazji wiele atrakcji – mo¿liwoœæ zobaczenia
bojowego wozu stra¿y po¿arnej, udzia³ w grach i zabawach prowadzonych przez ani-
matorów i harcerzy. W tê szczytn¹ akcjê w³¹czyli siê te¿ cz³onkowie LKS „Budowlani”
i Jeremiasz Pawlak oraz wolontariusze PCK, którzy zbierali datki do puszek. Nietypo-
w¹ nagrod¹ by³a mo¿liwoœæ wspó³rz¹dzenia, wraz z Burmistrzem Nowego Tomyœla
Henrykiem Helwingiem, przez jeden dzieñ gmin¹ Nowy Tomyœl. 

Spotkanie z Jerzym Robertem Nowakiem 
Nowotomyski Klub „Gazety Polskiej” zaprosi³ prof. Jerzego Roberta Nowaka – hi-

storyka, publicystê oraz felietonistê mediów katolickich, za³o¿yciela i prezesa Domu Oj-
czystego, Ruchu Prze³omu Narodowego, Klubów Patriotycznych i Komitetu Obrony
Dobrego Imienia Polski i Polaków, autora oko³o 80. ksi¹¿ek i ponad 1750. publikacji
prasowych, honorowego obywatela miasta Jedwabne. Jego wyk³ad odby³ siê 28
czerwca w nowo wyremontowanej salce katechetycznej przy parafii NMP Nieustaj¹cej
Pomocy w Nowym Tomyœlu. Licznie przyby³ych goœci powita³ proboszcz, ks. kanonik
Andrzej Grabañski. Podczas wyk³adu prof. Nowak pokaza³, w jaki sposób kreowany
jest obraz naszego kraju w mediach g³ównego nurtu, a po wyk³adzie odpowiada³ na py-

tania publicznoœci. Na zakoñczenie spotkania mo¿na by³o kupiæ ksi¹¿ki autorstwa pro-
fesora oraz uzyskaæ dedykacjê i podpis. 
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Zawody Sportowo-Po¿arnicze
Na boisku sportowym w S¹topach 29 czerwca odby³y siê Gminne Zawody Sporto-

wo-Po¿arnicze dru¿yn z terenu gminy Nowy Tomyœl, zorganizowane przez Gminê
Nowy Tomyœl, Zarz¹d Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Nowym To-
myœlu oraz Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, która zapewni³a komi-
sjê sêdziowsk¹. Do rywalizacji przyst¹pi³y 22 dru¿yny, w tym 6 sekcji seniorów i 16 sek-
cji M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych (ch³opcy i dziewczêta w przedziale wieko-
wym 12 – 18 lat). Po zmierzeniu siê z wieloma konkurencjami, najlepszymi wœród se-
niorów okazali siê stra¿acy z OSP Jastrzêbsko Stare, II miejsce zajêli ochotnicy z Ró¿y,
a III z Borui Koœcielnej. W grupie wiekowej 12-15 lat, zarówno dziewcz¹t, jak i ch³op-
ców, wygra³a M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Jastrzêbska Starego. W kategorii
wiekowej 16-18 lat I miejsce przypad³o dru¿ynie ch³opców z Bukowca, natomiast
I miejsce w grupie dziewcz¹t zdoby³a MDP z S¹topów. Wszyscy uczestnicy Gminnych
Zawodów Sportowo-Po¿arniczych otrzymali nagrody, natomiast dru¿yny, które zajê-
³y pierwsze miejsca, uhonorowane zosta³y dodatkowo okolicznoœciowymi pucharami.
Puchar przechodni im. druha Franciszka Kucza do przysz³orocznych zawodów posia-
daæ bêdzie OSP Jastrzêbsko Stare. Zawody zakoñczy³ wspólny posi³ek – grochówka.
Na zawodach goœci³a grupa stra¿aków z zaprzyjaŸnionej gminy Biesenthal-Barnim
w Niemczech. 

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, LKS „Budowlani”, Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym
Tomyœlu, Bogaczyk Fotografia (Œpiewano dla zwierz¹t), S³awa Paw³owska (Doroœli obdarowali
dzieci), Monika Miesi¹c (Na spacerze historycznym), Aleksandra Tabaczyñska (Dzia³alnoœæ
Klubu zainicjowano wystaw¹, Obchody trzeciej rocznicy katastrofy smoleñskiej oraz 73. rocznicy
zbrodni katyñskiej), Adam Polañski (Mistrzostwa Polski M³odzików w Siatkówce),
Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y” (Olêderski Festiwal Biegowy).
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AUTORZY

Zygmunt Duda – opalenicki regionalista, cz³owiek  instytucja, kulturoznaw-
ca, pedagog. Autor blisko 30 ksi¹¿ek i wieluset artyku³ów o tematyce regio-
nalnej. Ostatnio wyda³ monografiê Uœciêcic. By³ wspó³za³o¿ycielem i pierw-
szym redaktorem naczelnym „Ech Opalenickich” – pierwszego czasopisma
gminnego w Polsce. Za³o¿yciel i pierwszy prezes opalenickiego ko³a Towa-
rzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, cz³onek Zarz¹du
G³ównego tej organizacji. Przyjaciel „Przêgladu Nowotomyskiego”.

Szymon Konieczny – bibliotekarz w BPMiG we Lwówku, regionalista, absol-
went historii UAM w Poznaniu, przewodnicz¹cy nowotomyskiego ko³a To-
warzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, prezes Stowarzy-
szenia Qulturalny Lwówek, cz³onek Nowotomyskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego, za³o¿yciel i administrator Niezale¿nego Forum Nowego Tomyœla
i okolic, autor portalu historycznego „Ziemia Lwówecka” (www. ziemialwo-
wecka. pl), a tak¿e animator wielu imprez kulturalnych w powiecie nowoto-
myskim. Zainteresowania: historia, muzyka, film i sport.

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

Sylwia Kupiec  - kulturoznawca, specjalista ds. edukacji regionalnej w Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowa-
nia: socjologia kultury, wspó³czesne zjawiska spo³eczno – kulturowe, media
tradycyjne i elektroniczne, najnowsza historia Polski, muzyka, film. Cz³onek
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. 

Justyna Mleczak – studentka UAM, kierunek: filologiczno-historyczne stu-
dia œrodkowoeuropejskie. Nagradzana i wyró¿niana w ogólnopolskich
konkursach poetyckich; laureatka I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie
Dziennikarskim Gazety Wyborczej „O tym jeszcze nie czytaliœcie...”.
W latach 2005 – 2012 zawodniczka zespo³u MOS MUKS Kangur Nowy
Tomyœl. W wolnym czasie stawia pierwsze kroki w dziennikarstwie repor-
ta¿owym, realizuj¹c plan podró¿y w osiemdziesi¹t lat doko³a œwiata.

Izabela Putz - romanistka, specjalistka ds. animacji kultury w Miejskiej i Powia-
towej  Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: psycholo-
gia spo³eczna, realia spo³eczno-polityczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak-
¿e muzyka i literatura francuska. 
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politolog, dziennikarz, bibliotekarz. Zakochany w Nowym Tomyœlu, Wene-
cji i krakowskim Kazimierzu. Niestrudzony bywalec Teatru „U Przyjació³”
w Poznaniu. Twórca bloga prezentuj¹cego nowotomysk¹ przesz³oœæ (i nie
tylko…): poprzednilokatorzy. blogspot. com. 

Tomasz Siwiñski – pedagog z wykszta³cenia. Od urodzenia mieszkaj¹cy
w Nowym Tomyœlu, pracuj¹cy tam, gdzie aktualnie jest dla niego praca.
Hobbystycznie zajmuje siê dziennikarstwem sportowym, stara siê skrupulat-
nie dokumentowaæ i opisywaæ dzieje sportu, podporz¹dkowuj¹c temu zada-
niu spor¹ czêœæ swojego ¿ycia. Inne zainteresowania: patologie spo³eczne,
polskie kino, rock and roll, numizmatyka.

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

Bogumi³ Wojcieszak – absolwent UAM w Poznaniu, doktor nauk humani-
stycznych, wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania i Bankowoœci
w Poznaniu. Autor ponad 400 publikacji. Naukowo zajmuje siê g³ównie hi-
stori¹ polskiej kultury politycznej w latach zaborów. Wnuk powstañców
wielkopolskich, zastêpca prezesa opalenickiego ko³a Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Obecnie koñczy opracowywanie III
tomu Opalenickiego s³ownika biograficznego oraz ksi¹¿ki o wojennych losach
opaleniczan w latach 1939 - 1945.

Edmund ¯urek – geograf, ekolog, regionalista, d³ugoletni nauczyciel w Ze-
spole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. M. Kopernika w No-
wym Tomyœlu; wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu I kadencji (1998 –
2002), honorowy prezes stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu
Nowotomyskiego.
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