
pod patronatem
NOWOTOMYSKIEGO 

TOWARZYSTWA  KULTURALNEGO

Nr 1 (29)2014                              Cena 8 z³

WYDAWCA:
Wydawnictwo Opalgraf Opalenica
tel.(61) 447 58 00
e-mail:iopalgraf@wp.pl

REDAKCJA:
Lucyna Koñczal - Gnap
Sylwia Kupiec  
Bogumi³ Wojcieszak - redaktor prowadz¹cy

Adres redakcji:
ul. Witosa 8
64-300 Nowy  Tomyœl
tel. (61) 44 21 270
e-mail:info@bibliotekant.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
nades³anych materia³ów, redagowania i opa-
trywania w³asnymi tytu³ami

Na ok³adce: 
Cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ
Historycznych im. Feliksa Piêty  w Bukowcu
Fot. archiwum TDH (Wiêcej na ss. 29 - 41)



Damian Ro¿ek - Paw³owski

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

2

Edmund Kaptur w drzwiach Zak³adu Stolarskiego przy ul. 3 Stycznia - lata 60. XX w. 
•ród³o: Nowotomyska Galeria Internetowa. Fot. z albumu Romualda Kaptura
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Fabryka mebli POLONIA

Zanim na pocz¹tku lat dwudziestych XX wieku, Wojciech Piêta, mistrz stolarski
z Bukowca, naby³ wraz z posesj¹, po³o¿ony dziœ przy ul. 3. Stycznia 2, budynek,
w którym zlokalizowana jest m. in. apteka „Farmacja”, nale¿a³ on do starej
nowotomyskiej rodziny Morzynskich. W miejscu tym znajdowa³ siê browar produkuj¹cy
doskona³e piwo nowotomyskie, a tu¿ obok niego karczma równie¿ nale¿¹ca do tej
rodziny. Podobno w targowe dni okoliczni rolnicy zostawiali na terenie ich posesji swoje
furmanki i – jak s¹dzê – zachodzili do karczmy na piwo. 

Gustav Morzynski urodzi³ siê w 1843 roku, jego rodzicami byli Johanne Wilhelmine
z domu Pietsch i Peter Morzynski. Matk¹ chrzestn¹ Gustava by³a Albertina Wandrey,
a ojcem chrzestnym Tadeusz Narwañski – nauczyciel. W 1871 roku Gustav o¿eni³ siê
z Emili¹ Paulin¹ Schulz. W rozporz¹dzeniu z 1913 roku o pod³¹czeniu nowotomyskich
posesji do wodoci¹gów miejskich, Gustav Morzynski figurowa³ jako w³aœciciel browaru
i karczmy. Jego nazwisko zosta³o jednak przekreœlone i zast¹pione okreœleniem –
spadkobiercy Morzynskiego. W wyborczym spisie uprawnionych do g³osowania
z marca 1919 roku, jako w³aœciciel browaru wskazany jest ju¿ George Morzynski,
a karczmy Arthur Morzynski. 

Zofia Piêtówna urodzona w 1914 roku, œrednia córka Wojciecha i Magdaleny Piêtów
zapamiêta³a, ¿e maj¹c lat 5, wraz z rodzin¹ przeprowadzi³a siê z Bukowca do Nowego
Tomyœla. By³ wiêc rok 1919. Dwa lata póŸniej Wojciech i Magdalena Piêtowie byli ju¿
nowymi w³aœcicielami zabudowañ po browarze Morzynskich. 

W czasie, o którym piszê, czyli mniej wiêcej sto lat wczeœniej, „fyrtel” przy wlocie na
ówczesn¹ ul. Lwóweck¹ (dziœ 3. Stycznia) sk³ada³ siê dok³adnie z tych samych budynków
co i dziœ. Architektonicznie nic tu siê nie zmieni³o. Miejsce to wygl¹da³o jednak zupe³nie
inaczej, jakby bardziej magicznie. Skrzy¿owanie ulic Lwóweckiej i Zb¹szyñskiej wybite
by³o brukiem, czy – jak kto woli – „kocimi ³bami”. Dooko³a ros³y – wyciête w czasach
Polski Ludowej – drzewa. Architektoniczn¹ dominantê w tym rejonie czêœci miasta
stanowi³, wybudowany w stylu neogotyckim, m³yn rodziny Schmidtów. Na lewo od
niego, po drugiej stronie ulicy, do dziœ stoi ta sama, naro¿na, wybudowana w stylu
eklektycznym, z neobarokowymi elementami, kamienica. Charakteryzuje j¹ naro¿ne
wejœcie. Dziœ jest to wejœcie do sklepu papierniczo- zabawkarskiego, a do 1945 roku
prowadzi³o ono do piekarni Gustava Schulza – mistrza piekarskiego i w³aœciciela owej
kamienicy. 
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Od 1921 roku mamy wiêc w budynku po browarze nowych lokatorów – rodzinê
Piêtów. Wojciech Piêta urodzi³ siê w 1879 roku w Bukowcu. Matk¹ Wojciecha by³a
Maria z domu Paw³owska, a ojcem Andrzej Piêta. W 1904 roku Wojciech Piêta poœlubi³
urodzon¹ w 1884 roku Magdalenê z domu Nowak. Ich œlub odby³ siê w koœciele pw. Œw.
Marcina w Bukowcu. Przed przeprowadzk¹ do Nowego Tomyœla Magdalena Piêtowa
prowadzi³a w Bukowcu tzw. kolonialkê. Podobno posiad³oœæ nabyta przez rodzinê
Piêtów by³a doœæ zaniedbana i oni doprowadzili j¹ do porz¹dku, przeprowadzaj¹c tu
generalny remont. Byæ mo¿e po œmierci Gustava Morzynskiego produkcja piwa nie sz³a
ju¿ pe³n¹ par¹, a jego spadkobiercy za jedyny cel postawili sobie z czasem sprzeda¿
browarnianych zabudowañ. 

Wojciech Piêta z zawodu by³ mistrzem stolarskim. Mieszkaj¹c w Bukowcu prowadzi³
tam zak³ad stolarski, pomaga³ równie¿ przy renowacji organów w bukowieckim
koœciele. Jeszcze w Bukowcu w rodzinie Magdaleny i Wojciecha przysz³y na œwiat
kolejno córki: w 1911 r. – Marta (po mê¿u Setna), w 1912 r. – Jadwiga (po mê¿u
Kaptur), w 1914 r. – Zofia (po pierwszym mê¿u Smyk, po drugim Gelbert). W 1926
roku, ju¿ w Nowym Tomyœlu, na œwiat przysz³a ostatnia córka Magdaleny i Wojciecha –
Felicja (po mê¿u Pi¹tkowiak). Pañstwo Piêtowie mieli równie¿ jedynego syna –
przedwczeœnie zmar³ego Zygmunta. 
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Fabryka mebli POLONIA. W œrodku siedzi Wojciech Piêta z ¿on¹. Obok córki. 
Prawdopodobnie rok 1932 lub 1933. 

•ród³o: Nowotomyska Galeria Internetowa. Fot. z albumu Romualda Kaptura



Wojciech przeprowadzi³ siê wiêc do Nowego Tomyœla z zamiarem prowadzenia
w mieœcie produkcji stolarskiej. Fabrykê mebli „Polonia” uruchomi³ w budynku
zakupionego przez siebie browaru, a wraz z rodzin¹ zamieszka³ w mieszkaniu
po³o¿onym na piêtrze tego samego budynku. S¹dzê, ¿e nazwa „Polonia” mog³a mieæ
swój zwi¹zek z faktem niedawno odzyskanej przez Polskê niepodleg³oœci. Na szyldzie
reklamowym fabryki widnia³y napisy: „Specjalna fabryka amerykañskich mebli
biurowych” oraz „Fabryka gabinetów mêskich i jadalnych”. Kilka zestawów jadalnych
z fabryki Wojciecha Piêty stoi do dziœ w nowotomyskich domach. Solidnoœæ ich
wykonania robi wra¿enie, a meble s³u¿¹ kolejnym pokoleniom. 

Po dziesiêciu latach od przeprowadzki do Nowego Tomyœla, Wojciech Piêta by³ ju¿
znanym i szanowanym obywatelem niespe³na 150. letniego miasteczka. W listopadzie
1929 roku Wojciech i Magdalena Piêtowie œwiêtowali srebrne gody ma³¿eñstwa. Tak
o jubileuszu napisano w ukazuj¹cym siê wówczas w Nowym Tomyœlu „Kurierze
Zachodnim”: „Srebrne gody obchodzi³ w pi¹tek dnia 22 bm. znany obywatel i w³aœciciel
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Jubileusz 25. lecia ma³¿eñstwa Magdaleny i Wojciecha Piêtów – listopad 1929 r. Siedz¹ od lewej: NN,
NN, Magdalena Piêta zd. Nowak, Wojciech Piêta, Maria Piêta zd. Paw³owska – matka Wojciecha; stoj¹
w œrodkowym rzêdzie od lewej: NN, Szczepan Hancyk – m¹¿ Anny, szwagier Wojciecha, Stefania
Ciszewska zd. Hancyk – córka Szczepana i Anny, Anna Hancyk zd. Piêta – siostra Wojciecha, Marta Setna
zd. Piêta – córka Wojciecha i Magdaleny, NN, Jadwiga Kaptur zd. Piêta – córka Wojciecha i Magdaleny;
w rzêdzie górnym od lewej: Helena Ciszewska zd. Hancyk, primo voto Süss – córka Szczepana i Anny, NN,
NN, NN, Maria Ludwiczak zd. Hancyk – córka Szczepana i Anny, NN. Fotografia wykonana przez Gottlieba
Hecke (Glinno – Nowy Tomyœl ul. Lwówecka). 

•ród³o: Nowotomyska Galeria Internetowa. Fot. z albumu Zenona Ciszewskiego



fabryki mebli „Polonia” p. Wojciech Piêta wraz z sw¹ ma³¿onk¹ Magdalen¹ z domu No-
wak. Na intencjê Jubilatów odprawione zosta³o nabo¿eñstwo w pi¹tek dnia 22 bm.
o godz. 7: 30. Szczêœæ im Bo¿e w dalszym po¿yciu.” Jubilatów i ich krewnych uwieczni³
na fotografii Gottlieb Hecke, s¹siad z ulicy Lwóweckiej. 

Wojciech Piêta by³ w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego cenionym nowoto-
myskim rzemieœlnikiem i nauczycielem kolejnych pokoleñ stolarskich rzemieœlników. Pe³-
ni³ funkcjê starszego Cechu, by³ przewodnicz¹cym komisji egzaminacyjnej, przeprowa-
dzaj¹cej egzaminy na czeladników stolarskich i organizowa³ dla nich kursy mistrzowskie. 

Dobr¹ passê w ¿yciu rodziny Piêtów przerwa³a wojna. Ich udzia³em sta³o siê wysiedle-
nie do Generalnego Gubernatorstwa, do Czêstochowy. Nie s¹ bli¿ej znane losy rodziny
Piêtów w Czêstochowie. Pod koniec wojny Wojciech krótko poradzi³ córce Jadwidze:
„Poszukaj sobie kogoœ, kto po wojnie poprowadzi firmê.” W zamyœle mia³ zapewne, ¿e
idealnie by³oby, gdyby wybranek córki mia³ zwi¹zek ze stolarstwem. Jadwiga bardzo po-
wa¿nie wziê³a sobie do serca s³owa ojca. Pochodz¹cy z Trzemeszna m³odzieniec, Ed-
mund Kaptur, wywodzi³ siê z rodziny, w której zarówno ojciec Franciszek Kaptur, jak
i brat Józef zajmowali siê przed wojn¹ produkcj¹ trumien. 

M³odzi, Jadwiga i Edmund pobrali siê w 1946 roku, ju¿ w Nowym Tomyœlu. Pro-
boszcz nowotomyskiej parafii, ks. Micha³ Kosicki mia³ wtedy za¿artowaæ: „Prawdziwy to
awans… z Piêty na Kaptura”. 
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Wojciech Piêta w progu budynku przy ul. 3 Stycznia, w którym mieœci³a siê wówczas
Spó³dzielnia Pracy Stolarzy (dawniej Fabryka Mebli „Polonia”) – koniec lat 40. lub lata 50. XX w. 
•ród³o: Nowotomyska Galeria Internetowa. Fot. z albumu Romualda Kaptura



Po wojnie na rodzinê Piêtów „spad³a” nowa rzeczywistoœæ. Przedwojenn¹ fabrykê
mebli „Polonia” przekszta³cono w 1948 roku w Spó³dzielniê Pracy Stolarzy. Edmund
Kaptur, ziêæ Wojciecha, pocz¹tkowo stara³ siê na terenie przedwojennej fabryki teœcia
pracowaæ na w³asny rachunek, kontynuuj¹c tradycjê swojej rodziny, czyli wyrób tru-
mien. Spó³dzielnia stolarzy równie¿ zajê³a siê produkcj¹ trumien i tym samym zabronio-
no Edmundowi wyrobu i sprzeda¿y trumien na terenie spó³dzielni stolarzy przy ulicy 3.
Stycznia. Dopiero po odwil¿y w 1956 roku, Edmund Kaptur powróci³ do jednego z bu-
dynków przedwojennej fabryki teœcia, uruchamiaj¹c regularn¹ produkcjê i sprzeda¿ tru-
mien na w³asny rachunek. 

Najpierw browar rodziny Morzynskich produkuj¹cy doskona³e piwo nowotomyskie,
po nim fabryka rodziny Piêtów, z której wychodzi³y solidne meble przeznaczone do ja-
dalñ i gabinetów, po niej (jak¿e to popularne w okresie socjalizmu okreœlenie zak³adu) –
spó³dzielnia pracy, do 1963 roku spó³dzielnia stolarzy, pomiêdzy 1963 a 1968 rokiem
Spó³dzielnia Wielobran¿owa „Wielkopolanka” produkuj¹ca odzie¿ robocz¹, a od 1968
roku Spó³dzielnia Inwalidów „Krosno”, która z czasem przekszta³ci³a sw¹ nazwê na
Spó³dzielnia Inwalidów „Chemos” – tak najkrócej uj¹æ by mo¿na dzieje budynku przy ul.
3. Stycznia, uzupe³niaj¹c je wskazaniem na mieszcz¹c¹ siê w nim dziœ aptekê „Farmacja”,
która funkcjonuje tu od 1995 roku.
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Wspó³czesny wygl¹d i usytuowanie budynku przy ul. 3 Stycznia 2



Wojciech Piêta zmar³ w 1960 roku. Do jego œmierci w budynku przedwojennej fabry-
ki mebli pachnia³o drewnem. Spó³dzielnia produkuj¹ca robocz¹ odzie¿ wprowadzi³a siê
do niego dopiero w 1963 roku. Jest w zbiorach Nowotomyskiej Galerii Internetowej
wykonana w sierpniu 1959 roku, a wiêc na rok przed œmierci¹ Wojciecha Piêty, fotogra-
fia wykonana w dniu odnowienia sztandaru nowotomyskiego Cechu Rzemios³. Woj-
ciech Piêta siedzi w dolnym rzêdzie, tu¿ obok architekta Micha³a Preislera. Wówczas 80.
latek (na zdjêciu w okularach) wydaje siê byæ pogodnym, spe³nionym w ¿yciu cz³owie-
kiem. Odnowienie cechowego sztandaru dla przedwojennego starszego Cechu musia³o
byæ wa¿nym wydarzeniem. (Fotografiê tê publikowaliœmy w nrze 3 z roku 2013
w zwi¹zku z publikacj¹ artyku³u Lucyny Koñczal-Gnap „Kartki z dziejów i tradycji nowo-
tomyskiego rzemios³a” – przyp. Red.). Magdalena Piêta, ¿ona Wojciecha, odesz³a
w 1968 roku. Piêtowie do koñca swoich dni mieszkali na piêtrze budynku przy ul. 3.
Stycznia, nad ich przedwojenn¹ fabryk¹ mebli. 

W 1971 roku nagle odszed³ Edmund Kaptur, zostawiaj¹c ¿onê, syna i córkê. Po
œmierci mê¿a firmê przejê³a jego ¿ona, Jadwiga Kaptur z d. Piêta. Syn Edmunda, Romu-
ald by³ wówczas studentem pi¹tego roku technologii drewna. Po ukoñczeniu studiów
podj¹³ pracê w Lubuskich Fabrykach Mebli w Œwiebodzinie, a od 1978 roku pracowa³
w Gorzowskich Fabrykach Mebli w Gorzowie Wlkp. na stanowisku g³ównego konstruk-
tora. Rodzinn¹ firm¹ do 1982 roku zarz¹dza³a jego mama Jadwiga. Romuald Kaptur po-
wróci³ jednak do Nowego Tomyœla na sta³e. W 1983 roku uruchomi³ produkcjê szafek
na obuwie, przerywaj¹c na kilka lat produkcjê trumien. Powróci³ do niej w 1986 roku
i produkuje trumny do dziœ. Jak widaæ syn Edmunda i wnuk Wojciecha podtrzymuje
rodzinn¹ stolarsk¹ tradycjê. Z czasem rozszerzy³ sw¹ dzia³alnoœæ o kompleksowe us³ugi
pogrzebowe. 

Gdy pytam pana Romualda, czy s¹dzi, ¿e nowotomyœlanie kieruj¹c siê wieloletni¹
tradycj¹, wybieraj¹ – w smutnych dla nich okolicznoœciach – jego zak³ad, odpowiada, ¿e
w³aœciwie nie wie. Jednak klienci jego zak³adu pogrzebowego czêsto mówi¹: „My ju¿ dla
dziadków i dla rodziców kupowaliœmy u pana rodziny trumny, zawsze w razie potrzeby
tu wracamy”. 
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Gra¿yna Matuszak

Z dziejów Chóru Cecylia w Bukowcu
W stulecie œpiewaczej tradycji

Tradycje towarzystw œpiewaczych s¹ w Polsce bardzo stare. Historia tego, które
chcemy dziœ pañstwu przypomnieæ, siêga pocz¹tków XX stulecia. Cofnijmy siê zatem
w przesz³oœæ o ca³e 100 lat.

Ko³o Œpiewacze w Bukowcu powsta³o 14 lutego 1914 roku. Inicjatorem jego
powo³ania by³ ówczesny proboszcz parafii, ks. dziekan Stanis³aw Maciaszek – wielki
patriota i spo³ecznik, za³o¿yciel wielu polskich towarzystw dzia³aj¹cych na naszym
terenie. Je¿eli zauwa¿y siê, ¿e powstanie ko³a datuje siê jeszcze z czasów nieznoœnej niewoli
pruskiej, przyznaæ trzeba, ¿e za³o¿enie tej organizacji by³o czynem patriotycznym, maj¹cym na
celu pielêgnowanie polskiej pieœni, Ducha Polskoœci!, a niemniej mia³o na celu kszta³cenie
m³odzie¿y na dobrych synów Ojczyzny naszej, której powstanie, wówczas, wydawa³o nam siê
snem, marzeniem! Takie s³owa cz³onkini ko³a Franciszki Skrzypczak mo¿emy przeczytaæ
we wstêpie do powojennej kroniki chóru.

Idea powstania polskiego towarzystwa œpiewaczego spotka³a siê w Bukowcu z du¿ym
zainteresowaniem miejscowego spo³eczeñstwa. Na zebraniu za³o¿ycielskim do Ko³a
Œpiewaczego œw. Cecylii Bukowiec – Sworzyce, jak brzmia³a pierwotna jego nazwa,
zapisa³o siê a¿ 60 osób. Na prezesa wybrano Franciszka Drzyma³ê, sekretarzem zosta³
Stanis³aw III Koza, skarbnikiem – Walenty Kañdu³a, bibliotekarzem – Kazimierz
Jaworowicz, zaœ dyrygentem – organista z koœcio³a pw. œw. Marcina, Ludwik Dutkiewicz.
Repertuar nowo powsta³ego chóru obejmowa³ polskie pieœni œwieckie i koœcielne, zaœ
przeœwiecaj¹ce mu motto, przez wspomnianych prawie 100 lat bukowieckiej tradycji
œpiewaczej, brzmia³o niezmiennie: Nios¹c chwa³ê w œwiat daleki polskiej pieœni czeœæ na
wieki. Po I wojnie œwiatowej, ju¿ w niepodleg³ej Polsce, dyrygentem po Ludwiku
Dutkiewiczu zosta³ Teofil Waraczewski, cz³owiek zami³owany w œpiewie (cyt. z Kroniki
Ko³a). W okresie miêdzywojennym funkcjê tê przejmowali kolejno: Franciszek Szachta,
Jan Baiñski, a po roku 1930 – Józef Koza z Nowego Tomyœla, którego wspierali
Bronis³aw Przybylski i Feliks Koza. W miêdzyczasie ko³em kierowa³ równie¿ dyrygent
nowotomyskiego chóru Chopin – Feliks Miko³ajczyk. Pod koniec lat 20. XX w. chór
zosta³ cz³onkiem Wielkopolskiego Zwi¹zku Kó³ Œpiewaczych w Poznaniu i po raz
pierwszy wzi¹³ udzia³ w ZjeŸdzie Kó³ Œpiewaczych, zdobywaj¹c jednoczeœnie pierwsz¹
w swej historii nagrodê.
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W kolejnych latach bra³ udzia³ w licznych zjazdach œpiewaczych w ca³ym okrêgu
i zdobywa³ wiele nagród i wyró¿nieñ, m. in. I nagrodê na ZjeŸdzie Kó³ w Opalenicy
w roku 1936. 

O¿ywiona rywalizacja miêdzy ko³ami œpiewaczymi powodowa³a wiêksze
zaanga¿owanie œpiewaków. O postêpach bukowieckiego chóru, przy okazji jednego
z koncertów, zorganizowanych na wolnym powietrzu, wœród zieleni ogródka w Grodzisku
Wlkp., tak napisano w Orêdowniku na powiat nowotomyski i wolsztyñski z sierpnia 1937
r.:... O ile¿ wiêksze zrozumienie sprawy okaza³ np. chór z Bukowca! Operuje on g³osami ma³o
jeszcze wyrobionymi i nie wyzyska³ mo¿e wszystkich walorów zaprodukowanych utworów: ale
znaæ w jego wystêpie gorliw¹ i sumienn¹ pracê. Pilnoœæ ta tym wiêcej zas³uguje na uznanie, z im
wiêkszemi – jak s³ychaæ – trudnoœciami zespó³ ten walczy, aby siê we formie utrzymaæ.
Niew¹tpliwie lwi¹ czêœæ zas³ugi przypisaæ nale¿y dyrygentowi, który umie w tak niekorzystnych
warunkach i z takim materia³em g³osowym nie tylko chór utrzymaæ i nie dopuœciæ do s³abniêcia
zainteresowania sam¹ rzecz¹, ale nawet efektywnie pracê doskonaliæ. Bo zanotowaæ trzeba
znaczne postêpy chóru od czasu, gdyœmy go w Grodzisku s³yszeli na zjeŸdzie jubileuszowym
Harmonii....

Dzia³alnoœæ chóru nie ogranicza³a siê jednak wy³¹cznie do œpiewu. W sierpniu 1939
roku, równie¿ w Orêdowniku na powiat nowotomyski i wolsztyñski nr 87, ukaza³a siê
notatka mówi¹ca o udziale Ko³a Œpiewaczego z Bukowca w imprezie, której celem by³o
zebranie funduszy na FON. 
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Wycieczka cz³onków Ko³a Œpiewaczego do Buku -1933 r. 
•ród³o: Nowotomyska Galeria Internetowa. Fot. z albumu El¿biety Sucharzewskiej



Jutro, w niedzielê Tow. œpiewu „Harmonia” (z Grodziska Wlkp.) urz¹dza propagandowy
k o n c e r t œpiewaczy wraz z zabaw¹ latow¹ w K¹kolewie. Na program sk³adaj¹ siê wystêpy
chórów z Grodziska, Nowego Tomyœla, Bukowca i innych oraz zabawa po³¹czona z licznymi
niespodziankami. A¿eby udostêpniæ szerszemu ogó³owi spêdzenie popo³udnia na koncercie
i zabawie, uruchomione zostan¹ wozy, którymi ju¿ od godz. 1-szej bêdzie mo¿na wyjechaæ
z Placu Œw. Anny. Dochód z Koncertu przeznaczony jest na FON. Zatem w niedzielê wszyscy
do mi³ego ustronia w K¹kolewie.

Rok 1939 zwi¹zany jest z dyrygentur¹ Antoniego Witajewskiego z Opalenicy.
Funkcjê prezesa pe³ni³ wówczas Antoni Simon. 29 czerwca 1939 roku, z okazji 25. lecia
istnienia ko³a, zorganizowano w Bukowcu uroczystoœæ jubileuszow¹ po³¹czon¹ z XIII
Zjazdem Kó³ Œpiewaczych Okrêgu. Na tej¿e uroczystoœci zosta³ poœwiêcony,
ufundowany ze sk³adek cz³onków i datków pieniê¿nych bukowieckiej spo³ecznoœci,
sztandar ko³a. Nowym sztandarem cieszono siê jednak krótko. Ju¿ we wrzeœniu, tu¿ po
wybuchu II wojny œwiatowej, dzia³alnoœæ ko³a zosta³a zawieszona. Z ukrywanego,
pocz¹tkowo przez druhnê Franciszkê Skrzypczak w domu, a potem przez ksiêdza
w koœciele, sztandaru, pozosta³y tylko grot i drzewiec. Niemcy zniszczyli sztandar
i maj¹tek towarzystwa. Uda³o siê jednak skutecznie ukryæ i uratowaæ kilka œpiewników
i nut, z którymi ko³o wznowi³o dzia³alnoœæ 27 maja 1945 roku. 

W roku 1945 prezesem, na bardzo krótko, zosta³ ponownie Alojzy Simon, a po jego
rezygnacji, 30 czerwca 1945 roku, powo³ano nowy zarz¹d, w sk³ad którego weszli:
Bernard Cholaszczyñski jako prezes, Bernadeta Sroczyñska jako sekretarz i Feliks
Przybylski jako skarbnik. Dyrygentem, po szeœcioletniej przerwie, zosta³ ponownie
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Ko³o Œpiewacze im. œw. Cecylii z ks. Antonim Koz³owiczem – 1937 r. 
•ród³o: Nowotomyska Galeria Internetowa. Fot. z albumu Klary Kurowskiej



Antoni Witajewski. Chór znów zacz¹³ œpiewaæ i powróci³ do Wielkopolskiego Zwi¹zku
Kó³ Œpiewaczych w Poznaniu. W uznaniu zas³ug swych poprzedników, honorowe
cz³onkostwo przyznano za³o¿ycielom i zas³u¿onym dzia³aczom towarzystwa: ks.
Stanis³awowi Maciaszkowi, Stanis³awowi III Kozie, Franciszkowi Nowakowi, Alojzemu
Simonowi i Kazimierzowi Jaworowiczowi.

Od roku 1946 dyrygentem by³ Sylwester Piskorek. Pod jego batut¹, 2 marca 1947
roku, po raz pierwszy po wojnie, poza Bukowcem chór koncertowa³ podczas zjazdu
chórów w pobliskiej Opalenicy i otrzyma³ tam dyplom uznania. 13 lipca 1947 roku, na
kolejnym zjeŸdzie w Grodzisku Wlkp., konkuruj¹c z chórami: Harmonia z Grodziska
Wlkp., Chopin z Nowego Tomyœla, Moniuszko z Opalenicy, Lutnia z Wolsztyna, Harfa ze
Œwiebodzina oraz Halka z Buku, bukowiecka Cecylia zdoby³a I nagrodê w III kategorii
chórów mieszanych i awansowa³a do kategorii II, a tak¿e wyœpiewa³a I nagrodê
w popisach dowolnych. W tym okresie chór „œpiewaj¹co” konkurowa³ w Zielonej
Górze, w Nowym Tomyœlu, w Grodzisku Wlkp., a tak¿e uœwietnia³ swymi wystêpami
okoliczne uroczystoœci, œpiewaj¹c m. in. na do¿ynkach w Przy³êku, Starym Tomyœlu,
S¹topach, Glinnie i Bolewicach. W roku 1951 to wieœ Bukowiec zosta³a gospodarzem
Festiwalu Muzyki Polskiej, w którym wziê³y udzia³ zaprzyjaŸnione chóry z Grodziska
Wlkp., Nowego Tomyœla, Opalenicy i Buku. 

Wa¿n¹ kartê w historii Towarzystwa Œpiewaczego im. œw. Cecylii zacz¹³ w 1954
roku zapisywaæ kolejny dyrygent, W³adys³aw Adamiak. Pochodz¹cy z Jarocina
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Fotografia Ko³a Œpiewaczego z Dyplomem Zas³ugi. 
•ród³o: Nowotomyska Galeria Internetowa. Fot. z albumu Klary Kurowskiej



organista, instrumentalista graj¹cy na czterech instrumentach: pianinie, skrzypcach,
tr¹bce altowej i akordeonie, swoj¹ spo³eczn¹ funkcjê pe³ni³ nieprzerwanie przez 33
lata. Chór dalej œpiewa³ i zdobywa³ wiele nagród. W roku 1964 hucznie obchodzi³
swój kolejny jubileusz – 50. lecie istnienia. Podczas uroczystoœci na placu Kó³ka
Rolniczego w Bukowcu, obok jubilatów wyst¹pi³ tak¿e chór Lutnia z Wolsztyna.
Obecni te¿ byli przedstawiciele Wielkopolskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr Dêtych
z Poznania. Ko³o Œpiewacze im. œw. Cecylii otrzyma³o wówczas Honorow¹ Z³ot¹
Odznakê. Z chwil¹ rozwi¹zania Okrêgu Wolsztyñskiego, w roku 1965, chór
przyst¹pi³ do IV Okrêgu Szamotulskiego i bra³ udzia³ we wszystkich imprezach
okrêgowych w Szamotu³ach, Dusznikach Wlkp., Brodach, Bolewicach, Kwilczu
i Nowym Tomyœlu. Ze swym repertuarem dociera³ wszêdzie tam, gdzie go
zapraszano: na akademie pañstwowe, œwiêta ludowe, do¿ynki, uroczystoœci
koœcielne. 

W roku 1968 Cecylia wziê³a udzia³ w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
¯o³nierskiej, a za wystêp podczas Festiwalu O Laur XX. lecia PRL w Auli Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzyma³a dyplom uznania. Kolejny zaœ jubileusz
w roku 1974, zosta³ po³¹czony z Okrêgowym Œwiêtem Pieœni i Muzyki. Do Bukowca
zjecha³y chóry z ca³ego okrêgu: Halka z Dusznik Wlkp., Lira z Pniew, chór
z Sierakowa, Halka z Nowego Tomyœla, Pro Sinfonika z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
z Nowego Tomyœla i Grodziska Wlkp. oraz Chór ¯eñski z Niemieckiej Republiki
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Alojzy Simon - ostatni prezes
Ko³a Œpiewaczego „Cecylia”
przed wybuchem II wojny œwiatowej

i krótko po II wojnie. 
•ród³o: Nowotomyska Galeria Interne-
towa. Fot. z albumu Klary Kurowskiej
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Pami¹tka z Jubileuszu 50. lecia chóru – Bukowiec; 5 lipca 1964 r.
Fot. Z albumu rodzinnego El¿biety Sucharzewskiej

Chór Cecylia z ks. Wenancjuszem Baraniakiem - na stopniach koœcio³a pw. œw. Marcina w Bukowcu;
1958 r. Fot. z kroniki chóru
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Chór „Cecylia” – lata 70. Fot. z albumu El¿biety Lehmann

Wystêp chóru w ramach Festiwalu „O Laur XX. lecia PRL”- Aula Uniwersytecka w Poznaniu; 
czerwiec 1966 r. Fot. z kroniki chóru
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Poœwiêcenie sztandaru. Franciszka Skrzypczak wbija w drzewiec pami¹tkowy gwóŸdŸ – 15 maja 1983r.
Fot. z kroniki chóru

W³adys³aw Adamiak – 
dyrygent chóru w latach 1954 – 1986. 

Fot. z kroniki chóru



Z dziejów Chóru Cecylia w Bukowcu 17

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

Wystêp chóru podczas Jubileuszu 60. lecia Klubu Sportowego „Korona” w Bukowcu – 1983 r. 
Fot. z kroniki chóru

Podczas „Œwiêta Pieœni” w Dusznikach Wlkp. - 1985 r. Fot. z kroniki chóru



Demokratycznej (NRD). Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym
Tomyœlu przekaza³o wówczas chórzystom z Bukowca nagrodê zespo³ow¹ w postaci
pianina oraz odznaczenie Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego.

Na zebraniu plenarnym w 1981 roku postanowiono o ufundowaniu dla ko³a nowego
sztandaru, który mia³ byæ kopi¹ orygina³u zniszczonego w czasie II wojny œwiatowej.
Uroczystoœæ wrêczenia nowego sztandaru, z udzia³em w³adz, cz³onków Polskiego
Zwi¹zku Chórów i Orkiestr Dêtych i licznych goœci, mia³a miejsce 15 maja 1983
roku. Nowy sztandar zosta³ osadzony na ocala³ym w czasie wojny drzewcu i ozdobiony
historycznym grotem w kszta³cie liry. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e zosta³ on wniesiony na
salê przez chor¹¿ych pierwszego sztandaru z 1939 roku: Monikê Kozê, Franciszkê
Skrzypczak i Bernarda Cholaszczyñskiego, którzy przekazali go nowemu pocztowi
sztandarowemu: Urszuli Basiñskiej, Gra¿ynie Galas i Kazimierzowi Sucharzewskiemu,
wypowiadaj¹c znamienne wówczas s³owa: Niech ten sztandar bêdzie symbolem dawnych
œwietlanych lat i by³ych pokoleñ œpiewaków. 

Kolejny jubileusz 70. lecia, obchodzony 13 maja 1984 r. jako zjazd okrêgowych
chórów, uœwietni³a swym udzia³em Orkiestra Dêta OSP z Grodziska Wlkp. pod batut¹
kapelmistrza Sowiñskiego, która prowadzi³a pochód œpiewaków przez wioskê musztr¹
paradn¹ i da³a godzinny koncert. 

W roku 1986 umar³ wieloletni dyrygent chóru W³adys³aw Adamiak. Po jego œmierci
chór przez prawie dwa lata dzia³a³ bez dyrygenta. Nie zniechêci³o to jednak œpiewaków,
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Pami¹tkowa fotografia z Jubileuszu 75. lecia Ko³a Œpiewaczego „Cecylia”- 1989 r. 
Fot. z albumu rodzinnego Anny Szczepaniak



którzy wystarali siê o to, by w roku 1987 obj¹³ tê funkcjê, z ramienia Nowotomyskiego
Oœrodka Kultury, Ryszard Brud³o. W 1988 roku na krótko prowadz¹c¹ zosta³a
Krystyna Szymko, obecnie dyrektor Szko³y Muzycznej I stopnia im. Witolda
Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu, a nastêpnie Florian Buda – dyrektor Wiejskiego
Domu Kultury w Bukowcu. 

W roku 1989 chór Cecylia w uznaniu zas³ug otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê z Laurem
przyznan¹ przez Wojewódzki Zwi¹zek Chórów z Poznania. Jubileuszow¹ uroczystoœæ
z okazji 75. lecia, rozpoczêto msz¹ œw. w koœciele pw. œw. Marcina w Bukowcu, na której
odœpiewano Gaude Mater i Mszê œw. Tryumfaln¹ Bo¿e Ojcze Synu Duchu. Po niej odby³o
siê spotkanie wszystkich druhów i druhen, którzy kiedyœ œpiewali w Cecylii. Uroczystoœci
zakoñczono wspóln¹ zabaw¹ taneczn¹. 

Wa¿nym wydarzeniem w historii bukowieckiego towarzystwa œpiewaczego by³
udzia³ delegacji bukowieckiego chóru, wraz ze sztandarem, w ods³oniêciu tablicy
pami¹tkowej w 100. rocznicê Œpiewactwa Wielkopolskiego w Poznaniu, które odby³o
siê 5 marca 1992 r., a tak¿e w obchodach tego jubileuszu. 25 kwietnia tego roku, 20
cz³onków ko³a, równie¿ ze sztandarem, uczestniczy³o w mszy œw. w katedrze
poznañskiej oraz uroczystoœciach przed ratuszem poznañskim na Starym Rynku,
w których wziêli udzia³ przedstawiciele wszystkich chórów z okrêgu. 

W sk³adzie zarz¹du w okresie powojennym zachodzi³y kolejne zmiany personalne.
Funkcjê prezesa sprawowali kolejno: Feliks Przybylski, Franciszek Bielawa, Józef
Bobkiewicz, Stanis³aw Kucz i Edmund Bobkiewicz (1965-1981) i Franciszka Skrzypczak
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Jubileusz 75. lecia „Cecylii” – 1989 r. Fot. z albumu rodzinnego Longiny Bayer



(1981-2001). Sekretarzami by³y: Monika Koza, Maria Duszyñska, Danuta Patan, Zofia
S³ociñska, El¿bieta Przybylska, El¿bieta Rau, Zofia Sucharzewska. Funkcje skarbników
zaœ piastowali: Stanis³aw S³ociñski, Stanis³aw Pasiciel, Henryk Andrzejak, Gracjan Koza,
Stanis³aw Kucz i El¿bieta £ebkowska. Wykrusza³o siê starsze pokolenie œpiewaków. Nie
zwiêksza³ siê niestety nabór nowych cz³onków. Trudno by³o przekonaæ m³ode
pokolenie do chóralnego œpiewu i kontynuowania œpiewaczej tradycji. 16 marca 2005
roku, po ponad 90 latach dzia³alnoœci, Ko³o Œpiewacze Cecylia zawiesi³o swoj¹ dzia³alnoœæ
i przekaza³o swój maj¹tek – w postaci sztandaru, pucharów, dyplomów, pianina oraz nut
– Wiejskiemu Domowi Kultury w Bukowcu i bukowieckiemu Ko³u Emerytów
Rencistów i Inwalidów. 

Te wspólne blisko 100 lat dzia³alnoœci chóru to nie tylko czas wype³niony wspólnym
œpiewem, to tak¿e zwyczajowe dekorowanie o³tarza przy koœciele na zakoñczenie
oktawy Bo¿ego Cia³a, to wspólne wyjazdy na koncerty i wycieczki, a tak¿e
organizowanie zabaw tanecznych i wystawianie amatorskich przedstawieñ teatralnych,
pozwalaj¹ce zdobywaæ fundusze na w³asn¹ dzia³alnoœæ.

W tym roku Ko³o Œpiewacze im. œw. Cecylii obchodzi³oby swoje 100. lecie. Z tej to
okazji, uczestnicy odbywaj¹cych siê w Filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Bukowcu Spotkañ z histori¹, z których wielu œpiewa³o przed laty w bukowieckim
chórze, byli inicjatorami mszy œw. oraz wspomnieniowego spotkania. We mszy œw.
odprawionej 14 lutego 2014 r. w intencji wszystkich cz³onków œpiewaczej braci wziêli
udzia³ ¿yj¹cy cz³onkowie Cecylii oraz rodziny zmar³ych œpiewaków. Spotkanie po latach
dawnych cz³onków ko³a oraz uczestników spotkañ historycznych mia³o miejsce 17
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Wystêp w Tarnowie Podgórnym - 15 listopada 1992 r. Fot. z kroniki chóru
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lutego br. W spotkaniu w bukowieckiej bibliotece, którego goœciem by³a dyrektor
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu – Lucyna Koñczal –
Gnap, wziêli udzia³ chórzyœci: Jadwiga Adamiak – ¿ona dyrygenta W³adys³awa
Adamiaka, Zofia Nowaczyk, Dominika Gorzelniak, Teresa Andrzejak, Bronis³awa
Skotarek, Zofia Sucharzewska, Anna Nowak, Anna Szczepaniak, Genowefa Galas,
Maria Dopiera³a, Stanis³aw Koza, Kazimierz Bayer, Józef Koza i Dariusz Bochna, a tak¿e
Albin £ebkowski – m¹¿ zmar³ej chórzystki, Kazimiera Koza, Henryka Korbas, Maria
Andrzejak, Aniela Brud³o, Katarzyna Kucz, regionalistka Gra¿yna Matuszak, Kinga
£ebkowska. Zorganizowa³a je i poprowadzi³a bibliotekarka Danuta £ebkowska.
Uroczyste spotkanie, w trakcie którego przypomniano historiê œpiewaczego
towarzystwa, obejrzano pami¹tkowe fotografie z wieloletniej dzia³alnoœci chóru,
zebrane m. in. w Nowotomyskiej Galerii Internetowej oraz przyniesione przez
chórzystów publikacje i oryginalne œpiewniki, nie mog³a siê obyæ bez wspólnego œpiewu
i wspomnieñ. Szczególnie mile wspominano okres intensywnej dzia³alnoœci ko³a, kiedy to
chór prowadzony by³ przez W³adys³awa Adamiaka.

Pracowaliœmy du¿o. Próby mieliœmy dwa razy w tygodniu, ale mimo wielu w³asnych zajêæ,
ka¿dy chêtnie przychodzi³ – mówi³a Jadwiga Adamiak, a Zofia Sucharzewska wspomina³a:
Za dyrygentury pana Adamiaka ka¿dy wystêp, niezale¿nie od tego, jaki charakter mia³a
uroczystoœæ, nawet za komuny, rozpoczynaliœmy pieœni¹, której strofy zaczyna³y siê od s³ów: 

Ojczyzna nas wo³a i wo³a nas Bóg,
by œwiête podŸwign¹æ sztandary,
niez³omn¹ kolumn¹ u w³asnych staæ dróg,
w obronie wolnoœci i wiary.
Kiedy wystêpowaliœmy jesieni¹ w Kazimierzu – mówi³a dalej pani Zofia – zaœpiewaliœmy

pieœñ o œw. Cecylii – patronce œpiewu i muzyki koœcielnej, która akurat w listopadzie ma swoje
œwiêto. Tej pieœni nikt tam nie zna³. Spodoba³a siê tak bardzo, ¿e otrzymaliœmy owacje na
stoj¹co, a jej s³owa musieliœmy przepisywaæ dla innych chórów. Po konkursie, na spotkaniu
podsumowuj¹cym, pan W³adek otrzyma³ wyrazy uznania za pomys³owoœæ i dyrygenturê.

Sentymenty i wspomnienia os³odzi³y wszystkim wyœmienite wypieki pañ
uczestnicz¹cych w spotkaniu oraz okolicznoœciowy tort, przygotowany specjalnie na tê
okazjê. 

Ko³o Œpiewacze Cecylia nie przetrwa³o próby czasu. Zmieniaj¹ siê czasy, zmieniaj¹ siê
upodobania kulturalne m³odego pokolenia. Wa¿nym jednak jest, aby przetrwa³a pamiêæ
o tym, co stanowi³o tak istotny element bukowieckiej kultury i co by³o wa¿ne dla wielu
pokoleñ mieszkañców Bukowca, pamiêæ o osobach, które w tym chórze œpiewa³y i dla
których istotne by³o kultywowanie tradycji polskiej pieœni œwieckiej i religijnej. 

Bibliografia:
1. Kronika chóru Cecylia; 2. Jubileusz 60. lecia istnienia chóru pod dyrekcj¹ W³adys³awa Adamiaka.

Broszura okolicznoœciowa; 3. Orêdownik na powiat nowotomyski i wolsztyñski z sierpnia 1937 r.
i sierpnia 1939 r. 
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Tomasz Siwiñski 

Aleksander Preisler
– cz³owiek sportowej pasji i wielu cnót

Okres miêdzywojenny w klubie „Polonia” Nowy Tomyœl obfitowa³ w wa¿ne wyda-
rzenia, maj¹ce wp³yw na rozwój nowotomyskiego sportu i zainteresowanie nim miesz-
kañców. „Polonia” mia³a szczêœcie do dzia³aczy, zaanga¿owanych w spo³eczn¹ pracê na
rzecz klubu. W „Przegl¹dzie Nowotomyskim” (nr 2/2013) zosta³a przedstawiona syl-
wetka Zygmunta Kabzy, prezesa „Polonii” w latach 1937-39. Nastêpc¹ Zygmunta Kab-
zy, i zarazem ostatnim przed II wojn¹ œwiatow¹ prezesem „Polonii”, by³ Aleksander Pre-
isler.

Na prezesa „Polonii” wybrany zosta³ 25 marca 1939 roku, podczas spotkania,
które odby³o siê w restauracji „Kresowianka”. Sk³ad Zarz¹du uzupe³nili: pierwszy
wiceprezes – Józef Kaczmarek, drugi wiceprezes – Ludwik Nitsche, sekretarz –
Edward Kaczmarek i skarbnik – Stefan Polach. Jedn¹ z pierwszych decyzji nowego
Zarz¹du, kierowanego przez Aleksandra Preislera, by³o nadanie tytu³u honorowe-
go cz³onka Zygmuntowi Kabzie, w dowód uznania za zas³ugi po³o¿one dla rozwoju
sportu i „Polonii”.

Aleksander Preisler pochodzi³ ze znanej, nie tylko w Nowym Tomyœlu, rodziny. Uro-
dzi³ siê 27 lutego 1915 roku w Jarocinie. By³ jednym z trzynaœciorga rodzeñstwa. W je-
go akcie urodzenia widnieje imiê Alex, a cz³onkowie rodziny nazywali go Leszkiem. Oj-
cem Aleksandra by³ Micha³, znany in¿ynier budowlany i architekt, a matk¹ Teodora z do-
mu Konieczna. Aleksander przyszed³ na œwiat w okresie I wojny œwiatowej, gdy jego oj-
ciec by³ na wojnie, s³u¿¹c w armii pruskiej, a póŸniej wzi¹³ tak¿e udzia³ w Powstaniu Wiel-
kopolskim. 

Wczesne dzieciñstwo Aleksander spêdzi³ w Jarocinie, gdzie rozpocz¹³ naukê w pol-
skiej szkole podstawowej. By³ uczniem pierwszej klasy, gdy rodzina Preislerów przepro-
wadzi³a siê w 1924 r. do Nowego Tomyœla i zamieszka³a przy ul. Dworcowej (dzisiejsza
ul. Pi³sudskiego). Dwa lata wczeœniej Micha³, ojciec Aleksandra, obj¹³ w Nowym Tomy-
œlu posadê budowniczego powiatowego, co w rezultacie sk³oni³o rodzinê do przepro-
wadzki. Starsze dzieci pozosta³y w Jarocinie i tam kontynuowa³y naukê. Po ukoñczeniu
Szko³y Powszechnej w Nowym Tomyœlu, Aleksander do³¹czy³ do brata pobieraj¹cego
naukê w Gimnazjum im. Tadeusza Koœciuszki w Jarocinie i zamieszka³ w gimnazjalnej
bursie. W drugiej po³owie lat 20. XX wieku przeby³ powa¿n¹ chorobê. W³aœnie choro-
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ba oraz spora odleg³oœæ miêdzy Jarocinem a Nowym Tomyœlem spowodowa³y, ¿e rodzi-
ce Aleksandra postanowili przenieœæ ucz¹ce siê w Jarocinie dzieci bli¿ej domu, do Gimna-
zjum w Wolsztynie.

Aleksander kontynuowa³ naukê w wolsztyñskim gimnazjum ju¿ jako trzecioklasista.
Uczy³ siê bardzo dobrze. Mieszkaj¹c w Wolsztynie, rozwin¹³ swoje sportowe fascynacje.
W pe³ni wykorzystywa³ swoje przyrodnicze warunki okolic Wolsztyna, zw³aszcza jezioro. Prze-
p³ywa³ je wszerz i wzd³u¿, tam i z powrotem. Nie ¿a³owa³ wiose³ na szkolnej przystani
wioœlarskiej. A co do pi³ki no¿nej, gra³ w Nowym Tomyœlu w klubie „Polonia”*. By³ bardzo
sprawny fizycznie, wygimnastykowany. W wolnych chwilach, których jednak z racji obo-
wi¹zków nie mia³ zbyt wiele, najczêœciej w okresie wakacji, grywa³ w „Polonii”. W pi³kê
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no¿n¹ zreszt¹ gra³ ju¿ wczeœniej. W Jarocinie reprezentowa³ barwy gimnazjalnego Klu-
bu Sportowego „Columbia”. Uchodzi³ wówczas za œwietnego pi³karza. 

W okresie gimnazjalnym nale¿a³ do dru¿yn harcerskich, zarówno w Nowym Tomy-
œlu, jak i Wolsztynie, bêd¹c – obok brata Franciszka, wielkiego pasjonata harcerstwa –
organizatorem wielu wycieczek, wydarzeñ kulturalnych i patriotycznych.

Po maturze rozpocz¹³ studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznañskiego, które
ukoñczy³ w paŸdzierniku 1938 roku, uzyskuj¹c tytu³ magistra praw. W styczniu 1939
roku zosta³ mianowany aplikantem S¹du Aplikacyjnego w Poznaniu i przydzielony do
pracy w nowotomyskim S¹dzie Administracyjnym. Po objêciu posady ponownie za-
mieszka³ w domu rodzinnym w Nowym Tomyœlu. W tym w³aœnie okresie zaanga¿owa³
siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹, w tym w dzia³alnoœæ na rzecz klubu „Polonia”.

Prezesurê w klubie obj¹³ w momencie, gdy dru¿yna pi³karska „Polonii” spad³a z kla-
sy „B”. Gra na tym poziomie by³a najwiêkszym przedwojennym sukcesem nowotomy-
skiej sekcji pi³ki no¿nej. Dru¿yna musia³a siê wiêc odbudowaæ, graj¹c tymczasem w me-
czach o tzw. „puchar pocieszenia”. Rozgrywki odby³y siê wiosn¹ 1939 roku, a „Polo-
nia” osi¹gnê³a w nich nastêpuj¹ce wyniki: z „Promieniem” Opalenica – 4: 1 i 3: 3;
z „Wart¹” Miêdzychód – 2: 0 i 7: 1. Spotkania z „Poloni¹” Chodzie¿ zosta³y odwo³ane,
gdy¿ klub z Chodzie¿y wycofa³ siê z rozgrywek. W finale „pucharu pocieszenia” nowo-
tomyska „Polonia” zagra³a z „Lipnem” Stêszew. Mecz odby³ siê w Nowym Tomyœlu na
boisku „Kresownianka”, wzbudzi³ ogromne zainteresowanie mieszkañców i zakoñczy³
siê remisem 5: 5. 
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W lipcu 1939 roku „Polonia” zagra³a w tradycyjnym „turnieju b³yskawicznym”, or-
ganizowanym przez „Koronê” Bukowiec, w którym wyst¹pi³a jako obroñca trofeum
z 1938 roku. Zajê³a w nim 2 miejsce, wygrywaj¹c z „Dyskoboli¹ II” (5: 1) i „Koron¹” (2:
0), natomiast przegra³a z „Dyskoboli¹ I” (0: 4). Pora¿ka z grodzisk¹ dru¿yn¹ by³a jedy-
n¹, jak¹ „Polonia” odnotowa³a za prezesury Aleksandra Preislera. 

Aleksander Preisler – jako prezes – reprezentowa³ „Poloniê” podczas zawodów
strzeleckich na Fundusz Obrony Narodowej, uzyskuj¹c najwiêcej punktów spoœród
wszystkich przedstawicieli klubu. Latem 1939 roku zdo³a³ reaktywowaæ w klubie sekcjê
tenisa ziemnego. Natomiast ostatni przed wybuchem II wojny œwiatowej mecz „Polonia”
rozegra³a, na w³asnym boisku, 13 sierpnia z dru¿yn¹ „Promienia” Opalenica, wygrywa-
j¹c 5: 2. 

We wrzeœniu 1939 roku, tu¿ po wybuchu II wojny œwiatowej, Aleksander Preisler
bra³ udzia³ w ewakuacji miejscowego S¹du. Materia³y dowodowe i akta za³adowano na fur-
manki i ca³y konwój wraz z zespo³em pracowników ruszy³ w drogê. Atakowani z powietrza
przez Luftwaffe dotarli z trudem do Puszczy Kampinoskiej, gdzie konwój zosta³ rozbity na sku-
tek dzia³añ wojennych. Aleksander wróci³ do Nowego Tomyœla na pocz¹tku listopada. 

Tu¿ po pó³nocy, z 12 na 13 grudnia 1939 roku, do mieszkania Preislerów wkroczyli
Niemcy z NSDAP i nakazali rodzinie opuszczenie domu. Rodzina nie by³a na to przygo-
towana, dosta³a zaledwie kwadrans na przygotowanie siê. Nikt nie móg³ niczego zabraæ
ze sob¹. Z Nowego Tomyœla Preislerowie zostali przetransportowani poci¹giem do obo-
zu przejœciowego dla Polaków i ¯ydów w M³yniewa ko³o Grodziska Wlkp. Rodzina zo-
sta³a tam rozdzielona i rozlokowana w ró¿nych budynkach. Aleksander spa³ na sianie
w budynku zaadaptowanym z obory. W M³yniewie Preislerowie przebywali oko³o tygo-
dnia, a nastêpnie zostali wysiedleni do Czêstochowy (prawdopodobnie trafili tam 19.
grudnia 1939 r.). Praktycznie nic przy sobie nie posiadali. Przez trzy miesi¹ce mieszkali
w Domu Rekolekcyjnym OO. Jezuitów, sk¹d zostali wyrzuceni w trybie natychmiasto-
wym przez Niemców. Przez kolejnych kilkanaœcie miesiêcy mieszkali na Jasnej Górze
u OO. Paulinów, by w czerwcu 1941 roku zamieszkaæ w mieszkaniu przy Alei Najœwiêt-
szej Marii Panny 31. 
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Aleksander zajmowa³ siê organizacj¹ ¿ycia rodzinnego, prowadzi³ m. in. zeszyt wydat-
ków. Do czêstochowskiego mieszkania Preislerów czêsto zagl¹dali inni wysiedleni z No-
wego Tomyœla, szukaj¹c tu wsparcia, rady, pocieszenia. Aleksander pomaga³ wysiedlo-
nym Polakom, wspólnie z rodzeñstwem anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ polskiego ruchu
konspiracyjnego. 

W nocy z 16 na 17 grudnia 1941 roku do mieszkania Preislerów wtargnê³o gestapo,
które za konspiracyjn¹ dzia³alnoœæ Aleksandra wraz z braæmi Marianem i Micha³em.
Aleksander zosta³ brutalnie przes³uchany. Po oglêdzinach lekarskich stwierdzono u nie-
go powa¿n¹ chorobê serca, nabyt¹ ju¿ w okresie dzieciñstwa. Zosta³ przeniesiony na ob-
serwacjê do wiêziennej izby chorych, sk¹d po kilku tygodniach zosta³ zwolniony. Marian
wyszed³ na wolnoœæ kolejnego dnia, Micha³ natomiast trafi³ do obozu koncentracyjnego
w Oœwiêcimiu. 

Pobyt Micha³a w Oœwiêcimiu by³ dla ca³ej rodziny dramatycznym prze¿yciem. Alek-
sander czêsto poœci³, jad³ jedynie suchy chleb i pi³ wodê. W ten sposób, choæby ducho-
wo, stara³ siê byæ blisko Micha³a. Mia³ te¿ powiedzieæ, ¿e je¿eli Micha³ wyjdzie z Oœwiêci-
mia ca³y i zdrowy, to w podziêce za szczêœliwy powrót brata bêdzie studiowa³ teologiê i zosta-
nie ksiêdzem. 

Mimo i¿ czêsto chorowa³, nigdy nie narzeka³, znosi³ swoje cierpienia bez skargi. Du¿o
siê modli³, codziennie o 6.00 rano uczestniczy³ w nabo¿eñstwach odprawianych przed
obrazem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze. Jak tylko móg³, stara³ siê odci¹-
¿aæ rodziców, zajmowa³ siê wychowywaniem i edukacj¹ m³odszego rodzeñstwa. By³
w tym stanowczy i wymagaj¹cy. Sta³ siê dla nich autorytetem. Nad wyraz kocha³ matkê,
szanowa³ ojca. Wiele czasu Jej poœwiêca³, zawsze stara³ siê byæ blisko Niej. To matczyne serce
mia³o w Nim prawdziwe oparcie. Jego postawa religijno-moralna stawia Go bardzo wysoko.
Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e to by³ cz³owiek bez skazy. Nigdy siê nie denerwowa³. £agodzi³
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obyczaje, ale by³ stanowczy. By³ i jest wzorem do naœladowania. Organizowa³ wycieczki do
zamku w pobliskim Olsztynie. Wraz z braæmi, Czes³awem i Franciszkiem, pracowa³ spo-
³ecznie w Radzie G³ównej Opiekuñczej (RGO), zbieraj¹c pieni¹dze dla biednych i wysie-
dlonych. Podczas okupacji Aleksander zadba³ równie¿ o w³asne dokszta³canie. Do 1943
roku, kiedy to Niemcy ostatecznie zakazali nauki, uczêszcza³ na wyk³ady z ekonomii.

Krótko po wyzwoleniu Czêstochowy, rodzina Preislerów przenios³a siê do mniejsze-
go mieszkania na ul. Jasnogórskiej 102. W kwietniu 1945 roku rodzice i rodzeñstwo
Aleksandra opuœcili Czêstochowê i wrócili do Nowego Tomyœla. Aleksander, wraz z sio-
str¹ Barbar¹ i pp. Œmia³ek, dotar³ samochodem ciê¿arowym do Rakoniewic, a stamt¹d
do Nowego Tomyœla. Preislerowie nie mogli pocz¹tkowo zaj¹æ w³asnego domu, gdy¿
mieœci³a siê tam poczta. Czêœæ rodziny zamieszka³a przy ul. D³ugiej, pozostali w domu
ciotki.

Aleksander rozpocz¹³ organizowanie w Nowym Tomyœlu s¹du, pomaga³ mu w tym –
delegowany z S¹du Okrêgowego w Poznaniu – sêdzia Adam Rynarzewski, póŸniej m¹¿
Julii £ucji Preisler, siostry Aleksandra. Z racji swojego wykszta³cenia, Aleksander by³ szy-
kanowany i poni¿any przez komunistyczn¹ w³adzê, prowadz¹c¹ nagonkê na inteligencjê.
Kazano mu m. in. zg³osiæ siê do prac spo³ecznych. Wszystkie te zdarzenia spowodowa-
³y pogorszenie siê stanu – i tak mocno nadszarpniêtego – zdrowia.

Aleksander Preisler zmar³ 24 maja 1945 roku w rodzinnym domu w Nowym Tomy-
œlu. Dwa tygodnie przed œmierci¹ powiedzia³ do siostry: Jestem bardzo chory. Kocham Was
i nie chcia³bym Was opuszczaæ. Ale – gdybym wiedzia³, ¿e w dalekiej Afryce jest takie miej-
sce, gdzie móg³bym siê wyleczyæ – to bym pojecha³, by wróciæ zdrowy i byæ razem z Wami,
byæ i ¿yæ.

Fotografie i cytaty pochodz¹ z ksi¹¿ki-kroniki rodziny Preislerów pt. „Kaprysy losu
wielkopolskiej rodziny z bliskiej i dalekiej przesz³oœci 1907-1989”.

•ród³a:
Preisler Eligiusz, Kaprysy losu wielkopolskiej rodziny z bliskiej i dalekiej przesz³oœci 1907-1989,

Poznañ 1998.
Owsiañski Jaros³aw i Siwiñski Tomasz, Histora futbolu wielkopolskiego, Poznañ 2013.
Orêdownik Nowotomyski 1938-39
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Aleksandra Tabaczyñska

Bóg – Honor – Ojczyzna 

Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty 
w barwach 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii

Kto dziœ kocha Ojczyznê?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieæ na to bardzo proste pytanie. Wydaje siê, ¿e
wszyscy. Z ca³¹ pewnoœci¹ s¹ to te¿ tysi¹ce motocyklistów modl¹cych siê na Jasnej Gó-
rze, a tak¿e kibice pi³karscy porz¹dkuj¹cy groby powstañców wielkopolskich. I bez w¹t-
pienia setki m³odych ludzi, bior¹cych udzia³ w rekonstrukcjach historycznych najwa¿niej-
szych wydarzeñ z naszych dziejów. Tak w³aœnie wygl¹da wspó³czesna odmiana patrioty-
zmu i zwi¹zanych z nim tradycji. Zamiast typowej akademii z recytacj¹ wierszy mo¿emy
obserwowaæ bitwy z udzia³em piechoty i kawalerzystów, walki powstania wielkopolskie-
go, a nawet zmagania œredniowiecznych wojów. Rekonstrukcje historyczne coraz czê-
œciej zastêpuj¹ tradycyjne formy upamiêtniania rocznic wa¿nych wydarzeñ czy postaci. 

Wydaje siê, ¿e nie jest to chwilowa moda. Przynajmniej nic na to nie wskazuje. Mo¿-
na wrêcz powiedzieæ, ¿e fascynacja rekonstrukcjami historycznymi wœród Polaków
wci¹¿ narasta. W popularnym serwisie www.dobroni.pl zarejestrowanych jest ju¿ po-
nad 800 grup rekonstrukcyjnych. Wed³ug ostro¿nych szacunków, zaanga¿owanych
w odtwarzanie wydarzeñ z przesz³oœci mo¿e byæ ju¿ nawet ok. 100 tys. Polaków. Wie-
lokrotnie wiêcej jest chêtnych do ogl¹dania tego typu inscenizacji. Najpopularniejsz¹ re-
konstrukcj¹ historyczn¹ w Polsce od lat pozostaje rekonstrukcja bitwy pod Grunwal-
dem, w której co roku bierze udzia³ ponad 2 tys. uczestników, a ogl¹da j¹ grubo ponad
100 tys. widzów. Liczbowo najwiêcej jest rekonstrukcji odnosz¹cych siê do najnowszej
historii Polski, zw³aszcza okresu I i II wojny œwiatowej.

Rekonstruktorzy z Bukowca – opowiada Dariusz Kaczmarek, prezes TDH 57pp

Ka¿dy z nas mia³ takie militarno – historyczne ci¹gotki. Pierwszy raz spotkaliœmy siê
w 2006 roku w Cigacicach podczas jednej z inscenizacji, jeszcze jako widzowie. Razem
z Paw³em Rzepeckim, Mariuszem Brychem i Dawidem ¯ygad³o tworzyliœmy tak¹ grup-
kê poszukiwaczy historii. To nam jednak nie wystarcza³o. Poci¹g do rekonstrukcji wyda-
rzeñ historycznych narasta³. Chcieliœmy wspó³tworzyæ widowiska historyczne, a nie tyl-
ko je ogl¹daæ. 
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Nasz¹ przygodê z rekonstrukcj¹ historyczn¹ rozpoczêliœmy w SGRH 3 Bastion
Grolman z Poznania. W styczniu 2007 roku braliœmy udzia³ w naszej pierwszej insce-
nizacji w Pniewie, w obszarze Miêdzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Debiut zali-
czyliœmy w mundurach niemieckich. Taki dziwny by³ pocz¹tek sekcji polskiej, któr¹
z czasem utworzyliœmy w Grolmanie. By³a to tzw. sekcja wrzeœniowa, czyli odtwarza-
j¹ca sylwetki ¿o³nierzy z okresu II Rzeczypospolitej. Na pocz¹tku mundury trzeba by-
³o wypo¿yczaæ, ale powoli ka¿dy z nas kompletowa³ swoje umundurowanie i wypo-
sa¿enie. Nie jest to niestety tanie hobby. 

Dzia³aliœmy nie tylko na polu rekonstrukcyjnym. Wiosn¹ 2008 roku rozpoczêli-
œmy prace przy odnowieniu mogi³y powstañca Feliksa Piêty, która znajduje siê na bu-
kowieckim cmentarzu parafialnym. Mogi³a by³a zaroœniêta i wygl¹da³a na zapomnia-
n¹. Postanowiliœmy zmieniæ ten stan rzeczy, nadaæ mogile charakter bardziej podnio-
s³y. Ca³oœæ utrzymana jest w naszych barwach narodowych, a poœrodku pomnika
z grysu utworzyliœmy bia³o-czerwon¹ flagê. Now¹ p³ytê nagrobn¹ ufundowa³ Pawe³
Wierkiewicz. We wrzeœniu 2008 roku ówczesny proboszcz parafii œw. Marcina
w Bukowcu, ks. kan. W³adys³aw Adamczak odprawi³ mszê œw. w kaplicy na cmenta-
rzu, a nastêpnie ods³oni³ i poœwiêci³ now¹ p³ytê. 

Te dzia³ania by³y impulsem do samodzielnoœci. W 2009 roku po¿egnaliœmy siê
z Grolmanem i za³o¿yliœmy Towarzystwo Dzia³añ Historycznych, a za patrona obra-
liœmy w³aœnie powstañca wielkopolskiego Feliksa Piêtê. Grupa liczy³a oko³o 20 osób.
Pracowaliœmy bardzo intensywnie. Corocznie braliœmy udzia³ w ponad 30 impre-
zach, nie tylko w rekonstrukcjach, ale tak¿e uroczystoœciach patriotycznych i koœciel-
nych, zaci¹gaj¹c wartê honorow¹ podczas rozmaitych wydarzeñ rocznicowych, wy-
g³aszaliœmy prelekcje w szko³ach itd. W tej dziedzinie nie powinno siê dzia³aæ w pró¿-
ni. Postanowiliœmy, ¿e bêdziemy odtwarzaæ konkretn¹ jednostkê wojska polskiego II
Rzeczypospolitej. 

Wybór 57 Pu³ku Piechoty Karola II króla Rumunii nie by³ przypadkowy. To w³a-
œnie ¿o³nierzom tego pu³ku, 10 lipca 1938 roku w Nowym Tomyœlu spo³eczeñstwo
powiatu przekaza³o w darze broñ i wyposa¿enie wojskowe. To równie¿ ¿o³nierze
zwiadu 57 pp, pod dowództwem por. W³adys³awa Polaszka, w pierwszych dniach
wrzeœnia 1939 roku walczyli w przygranicznym Zb¹szyniu, Nowy Tomyœl traktuj¹c
jako bazê wypadow¹. 

By rzetelnie przedstawiæ wydarzenie historyczne, odtworzyæ bitwê lub potyczkê,
potrzebna jest równie¿ druga strona konfliktu. Z tej w³aœnie potrzeby narodzi³a siê
najpierw sekcja niemiecka, a póŸniej sekcja Ludowego Wojska Polskiego. Tak wiêc
w ramach Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty dzia³a³y niezale¿nie
trzy sekcje. Niestety z czasem nasze drogi zaczê³y siê rozchodziæ, trudno znaleŸæ dla
trzech tak odmiennych formacji wspólny mianownik, bo to co nas po³¹czy³o, czyli
okres powstania wielkopolskiego, okaza³o siê niewystarczaj¹ce. Rozstaliœmy siê i ka¿-
dy poszed³ swoj¹ drog¹.
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14 lutego 2014 roku powo³aliœmy do ¿ycia nowe stowarzyszenie TDH 57pp, czy-
li Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty w barwach 57 Pu³ku Piecho-
ty Karola II króla Rumunii. Data ta nie jest przypadkowa, jest ona mianowicie ³¹czni-
kiem miêdzy naszym patronem Feliksem Piêt¹, którego pogrzeb odby³ siê w³aœnie 14
lutego 1919 roku, a 57 pp, który równie¿ corocznie 14 lutego obchodzi³ swoje Œwiê-
to Pu³kowe. 

Jesteœmy wiêc grup¹ typowo polsk¹, ³¹cz¹c¹ w swych dzia³aniach rekonstrukcyj-
nych elementy zwi¹zane z powstaniem wielkopolskim oraz nawi¹zuj¹c¹ do chlub-
nych tradycji polskiego wojska w okresie II Rzeczypospolitej.

Dzia³alnoœæ rekonstrukcyjna nie jest dla nas wy³¹cznie zabaw¹, oderwaniem od
szaroœci codziennego ¿ycia. Wierzymy w to, co robimy. Jesteœmy patriotami. Swo-
j¹ postaw¹ chcemy daæ œwiadectwo wspania³ej historii i postawy ¿o³nierza polskie-
go. W tym co robimy, przyœwieca nam znana dewiza: Bóg – Honor – Ojczyzna. Du-
¿¹ wagê przywi¹zujemy równie¿ do swojego wygl¹du, munduru i wyposa¿enia oraz
sposobu zachowania, staraj¹c siê jak najwierniej odtworzyæ sylwetkê strzelca 57 pp.
Sk³ada siê na to równie¿ musztra oraz szkolenie taktyczne w oparciu o przedwojen-
ne regulaminy piechoty. Mundury i wszystko to, co robimy, finansujemy z naszych
prywatnych pieniêdzy. Z moich doœwiadczeñ wiem, ¿e tam, gdzie pojawiaj¹ siê „in-
ne” pieni¹dze, zaczynaj¹ siê te¿ problemy. Zdarza siê, ¿e organizator inscenizacji
zwraca nam koszty dojazdu, ale nie jest to regu³¹. 
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Aleksandra Tabaczyñska

Rekonstrukcja wydarzeñ poprzedzaj¹cych wyzwolenie Nowego Tomyœla w styczniu 1945 r. 
- 26 stycznia 2008 r. 
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Piknik militarny - Chaw³odno k. Go³añczy; 26 wrzeœnia 2009 r.

Przemarsz cz³onków Towarzystwa Dzia³añ Historycznych 
podczas Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego  - Nowy Tomyœl, 2011 r.
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Piknik militarny w Go³añczy - 13 czerwca 2013 r.

Rowerowy rajd pamiêci œladami wrzeœniowego zwiadu por. Polaszka z 55 Pu³ku Piechoty -
Zb¹szyñ, 1 wrzeœnia 2013 r.



Czasem zastanawiam siê, czy gdyby dziœ og³oszono mobilizacjê, to ktoœ poszed³-
by walczyæ za wolnoœæ Ojczyzny. Do powstania wielkopolskiego wyruszy³o z Bu-
kowca ponad sto osób. Mo¿na powiedzieæ, ¿e poszli wszyscy zdolni do walki. Bojê
siê, ¿e teraz trudno by³oby uzbieraæ taki oddzia³.

Czasem zdarzaj¹ siê nam chwile zw¹tpienia, ale to s¹ tylko chwile, które szybko
mijaj¹. Gdy widzimy zadowolone twarze ludzi ogl¹daj¹cych przygotowane przez
nas inscenizacje, gdy s³yszymy s³owa podziwu i akceptacji dla tego, co robimy, wów-
czas przekonujemy siê, ¿e to wszystko ma sens, ¿e nasze dzia³ania maj¹ jakiœ g³êb-
szy wymiar. Warto te¿ dodaæ, ¿e pasja rekonstrukcji i odtwórstwa historycznego
poch³ania bardzo, bardzo du¿o czasu i nie by³aby mo¿liwa bez zrozumienia i akcep-
tacji ze strony naszych rodzin. I za to im serdecznie dziêkujemy.

Chcemy przywróciæ w lokalnej spo³ecznoœci pamiêæ Feliksa Piêty 

... bo by³ jednym z tysiêcy tych, o których milcz¹ podrêczniki historii, a którzy wal-
czyli i polegli za wolnoœæ Ojczyzny.

Feliks Piêta urodzi³ siê 6 paŸdziernika 1895 roku w D¹browie. Bra³ udzia³ w po-
wstaniu wielkopolskim, walcz¹c w szeregach I opalenickiej kompanii 3 batalionu Gru-
py Zachód. Staraniem ówczesnego proboszcza ks. Stanis³awa Maciaszka, z Bukowca
wyruszy³ 100. osobowy oddzia³ powstañczy. Wœród ochotników by³ 24. letni Feliks
Piêta, który jako jedyny nie powróci³ z pola walki. Odda³ ¿ycie za wiarê i Ojczyznê. 
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"Strefa militarna" - zlot grup rekonstrukcyjnych; Gostyñ, 14 lipca 2012 r.
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Uroczyste obchody 95. rocznicy œmierci Feliksa Piêty, patrona Towarzystwa,  rozpoczê³a msza œw.
w koœciele parafialnym pw. œw. Marcina  - Bukowiec; 9 lutego 2014 r.
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Uroczyste obchody 95. rocznicy œmierci Feliksa Piêty, patrona Towarzystwa; 
apel poleg³ych na bukowieckim cmentarzu -  9 lutego 2014 r.
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Aleksandra Tabaczyñska

Tablica na mogile patrona Towarzystwa, Feliksa Piêty, na cmentarzu w Bukowcu 

Tablica wskazuj¹ca miejsca spoczynku powstañców wielkopolskich na cmentarzu w Bukowcu



Poleg³ 9 lutego 1919 roku podczas bitwy pod £omnic¹. Spoczywa na cmentarzu
parafialnym w Bukowcu.

W niedzielê, 9 lutego 2014 roku, z inicjatywy Towarzystwa Dzia³añ Historycz-
nych, w Bukowcu mia³y miejsce uroczyste obchody 95. rocznicy œmierci Feliksa Piê-
ty, patrona Towarzystwa. Uroczystoœci rozpoczê³a msza œw. w koœciele parafialnym
pw. œw. Marcina. Eucharystiê w intencji poleg³ych,
pomordowanych i zmar³ych powstañców wielko-
polskich odprawi³ ks. proboszcz Mariusz Dudkie-
wicz. W homilii nawi¹za³ tak¿e do idea³ów pracy
organicznej i pracy u podstaw, wartoœci które od
ponad stu lat pozostaj¹ w œwiadomoœci spo³ecznej
i do których zawsze warto powracaæ. 

– Zryw powstañczy wzi¹³ siê z umi³owania wspól-
noty narodowej, Ojczyzny, aby w domu naszym, pa-
triotyzm i wolnoœæ nie by³y tylko pustymi ideami, ale
mia³y wymiar zarówno religijny, jak i publiczny – po-
wiedzia³.

Po mszy œw. odby³ siê apel poleg³ych przy gro-
bie Feliksa Piêty na cmentarzu parafialnym. Na
mogile powstañca kwiaty z³o¿yli przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych: Burmistrz Nowego To-
myœla Henryk Helwing, Burmistrz Opalenicy dr Roman Maternik, Sekretarz Gmi-
ny Miedzichowo Ireneusz Skorupa oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i po-
tomkowie powstañców. Na uroczystoœci przyby³a m. in. bratanica Feliksa Piêty,
Janina Kaczmarek z Opalenica. 

Nowoczesna edukacja historyczna 

Cz³owiek XXI wieku, wychowany w tzw. kulturze obrazkowej, coraz czêœciej
rozpoznaje rzeczywistoœæ tylko za poœrednictwem obrazów. Tak wiêc za spraw¹
widowiskowych inscenizacji wspó³czesny obywatel – widz ma mo¿liwoœæ wy-
obra¿enia sobie ¿ycia codziennego, wytworów kultury dawnych spo³eczeñstw,
poznania rzemios³ i gin¹cych zawodów, prze¿ycia spektakularnych bitew i dzia³añ
wojennych. 

Niejednokrotnie dzia³ania entuzjastów historii, a wiêc tak¿e rekonstruktorów,
sprzyjaj¹ odœwie¿eniu pamiêci o dawnych postaciach i minionych wydarzeniach,
przywracaniu dawnej œwietnoœci zabytkom, powstawaniu i wzbogacaniu zbiorów
muzeów, czy izb pamiêci. Ruch rekonstruktorski sta³ siê te¿ istotnym elementem
projektów badawczych, a tak¿e atrakcj¹ turystyczn¹ promuj¹c¹ regiony (bitwa
pod Grunwaldem, bitwa pod Olszynk¹ Grochowsk¹, bitwa warszawska, powsta-
nie wielkopolskie). 
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Janina Kaczmarek
- bratanica Feliksa Piêty
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Aleksandra Tabaczyñska

Rekonstrukcja historyczna w 95. rocznicê boju o Miedzichowo - 2 lutego 2014 r.



Trzeba te¿ dobitnie podkreœliæ, ¿e inscenizacje historyczne ciesz¹ siê ogromn¹
popularnoœci¹ zw³aszcza wœród m³odzie¿y, co jest najlepszym dowodem na to, ¿e
s¹ one atrakcyjnymi i przystêpnymi noœnikami wa¿nych treœci. Choæby takich jak
ta, ¿e obowi¹zkiem ka¿dego Polaka jest pamiêæ o przestrogach, jakie niesie naro-
dowa historia oraz przestrzeganie zasady, ¿e interes narodu zawsze winien staæ
ponad dobrem osobistym i s³u¿y³ ka¿demu obywatelowi. 

W to przes³anie idealnie wpisuj¹ siê dzia³acze TDH 57pp z Bukowca. Swoj¹ po-
staw¹ i podejmowanymi dzia³aniami daj¹ œwiadectwo, ¿e we wspó³czesnym œwie-
cie credo: Bóg – Honor – Ojczyzna, które towarzyszy³o ¿o³nierzom powstania
wielkopolskiego, nie jest tylko pustym starym sloganem. Pamiêæ o cichych boha-
terach, takich jak patron TDH, powstaniec Feliks Piêta, musi byæ zawsze ¿ywa
i stanowiæ drogowskaz, przede wszystkim dla lokalnej spo³ecznoœci. 

Kolejnym wa¿nym celem, jaki przyœwieca Towarzystwu Dzia³añ Historycznych
jest te¿ jak najwierniejsze odtwarzanie wygl¹du i zachowania ¿o³nierzy przedwo-
jennego polskiego wojska, przede wszystkim kultywowanie chlubnej tradycji ¿o³-
nierzy 57 pu³ku piechoty, a zw³aszcza zwiadu por. W³adys³awa Polaszka, który
swój szlak bojowy rozpocz¹³ 1 wrzeœnia 1939 roku dzia³aniami w przygranicz-
nym Zb¹szyniu i okolicach Nowego Tomyœla.

Mi³oœæ Ojczyzny

Jesteœmy ró¿ni, pochodzimy z ró¿nych stron Polski, mamy ró¿ne zainteresowania, ale ³¹czy
nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy ¿yæ i pracowaæ – powiedzia³ Roman
Dmowski.

Od nas dziœ zale¿y, czy bêdziemy potrafili zabiegaæ o nauczanie w szko³ach historii
w sposób rzetelny, czy wspólnie bêdziemy podejmowaæ dzia³ania s³u¿¹ce dobru naszej
Ojczyzny. £¹czy nas krew naszych przodków przelana za woln¹ Polskê. W obliczu prze-
mian zachodz¹cych obecnie w Europie, powolnej agonii wspólnot narodowych, nie staæ
nas dzisiaj na k³ótnie. Staæ nas tylko na aktywn¹ walkê o Ojczyznê siln¹, tak w regionie,
jak i w Europie. 

£atwo usi¹œæ przed komputerem i spieraæ siê na forach dyskusyjnych. £atwo spotkaæ
siê przy piwie czy kawie i dyskutowaæ o b³êdach wspó³czesnych polityków. Jeszcze ³a-
twiej pisaæ takie artyku³y jak ten. Trudno natomiast poœwiêciæ swój czas, zaci¹gn¹æ war-
tê honorow¹ w dniu wolnym od pracy, czy godzinami zg³êbiaæ narodow¹ historiê, by po-
tem wiernie odtwarzaæ wydarzenia historyczne. Trudno staæ kilka godzin w mundurach,
„walczyæ” na polach bitew powstania czy II wojny œwiatowej. A najtrudniej przekazaæ
lekcjê mi³oœci do Polski m³odemu pokoleniu. Wszyscy chyba zgodzimy siê wiêc z twier-
dzeniem, ¿e edukacyjna rola Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty
w barwach 57 Pu³ku Piechoty Karola II króla Rumunii 57 z Bukowca jest nie do przece-
nienia. Upowszechnia ono bowiem w œwiadomoœci spo³ecznej wspania³e przyk³ady mi-
³oœci Ojczyzny, bezinteresownoœci i heroizmu minionych pokoleñ.
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Sylwia Kupiec

Dariusz Stachecki przy pracy



Lubi³ Pan szko³ê jako dziecko? Bardzo
siê ró¿ni³a, Pana zdaniem, od wspó³cze-
snej?

Szko³ê lubi³em zawsze. Moi rodzice by-
li nauczycielami i mogê powiedzieæ, ¿e
w szkole w Bukowcu, gdzie uczyli, czu³em
siê jak w domu – dos³ownie i w przenoœni.
By³a zawsze czêœci¹ mojego ¿ycia, wiêc
mo¿e st¹d wzi¹³ siê wybór mojego zawo-
du. Czy szko³a by³a wtedy inna? Trochê in-
na, tak. Ró¿ni³a siê od wspó³czesnej bra-
kiem ca³ej tej technologii, która nam teraz
pomaga uczyæ, ale atrybuty mia³a takie sa-
me – klasy, ³awki, uczniowie, nauczycie-
le… Lekcja trwa³a równie¿ 45 minut. Wte-
dy szko³a by³a dla nas miejscem nawi¹zy-
wania przyjaŸni, znajomoœci. Do szko³y
chodziliœmy równie¿ po lekcjach, bo na jej
terenie mieœci³y siê boiska sportowe, gdzie

mo¿na by³o sobie pobiegaæ, poæwiczyæ al-
bo chocia¿by posiedzieæ na ³awkach i po-
gadaæ. By³a nie tylko miejscem nauki, ale
te¿ miejscem spotkañ.Dzisiejsza szko³a
ró¿ni siê od tamtej w kwestii metod pracy,
podejœcia do ucznia, jego zaanga¿owania.
Zmieni³y siê formy i metody, natomiast
myœlê, ¿e idea pozosta³a taka sama. Z jed-
nej strony dobrze, z innej nie, bo szko³a
ma wiele swoich plusów, ale ma te¿ wiele
minusów. W³aœnie tam, gdzie jest s³aba,
próbujemy j¹ wzmacniaæ, ¿eby by³a efek-
tywniejsza, ale te¿ ¿eby wychowywa³a
uczniów, nie tylko uczy³a. Wydaje mi siê,
¿e to mo¿na zrobiæ, wbrew trendom, ¿e
wa¿na wy³¹cznie wiedza, któr¹ podajemy
uczniom, a potem egzekwujemy. Nie lubiê
szko³y, która tylko uczy zdawaæ egzaminy
i testy.

43Rozmowa z Dariuszem Stacheckim...
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Sylwia Kupiec

...Telefon komórkowy 
ma wiêksz¹ moc obliczeniow¹ od komputera,
który wys³a³ cz³owieka w kosmos… 

Rozmowa z Dariuszem Stacheckim, nauczycielem informatyki i wicedyrektorem
Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, pomys³odawc¹ i organizato-
rem ogólnopolskich Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
(KASSK), instruktorem akademii CISCO, egzaminatorem ECDL, Wzorcowym Eduka-
torem Apple, cz³onkiem Rady ds. Informatyzacji i Edukacji przy MEN na temat tajem-
nicy sukcesu nowotomyskiego gimnazjum, fascynacji technologi¹, wizji cyfrowej szko³y,
wszechobecnoœci zmiany, komputerowej rewolucji naszych czasów, si³y samokszta³ce-
nia i tego, kto wchodzi do radia, by zagraæ hejna³ z Wie¿y Mariackiej….



Zmieniaj¹ siê czasy, wiêc i ona powinna
siê zmieniaæ. Kiedy ja chodzi³em do szko³y,
czyli jakieœ czterdzieœci lat temu, codzienne
¿ycie zmienia³o siê bardzo wolno. Szcze-
gólnie w dziedzinie technologii. Mieliœmy
w domu ma³y czarno-bia³y telewizor, po-
tem trochê wiêkszy, a szczytem marzeñ
by³ telewizor kolorowy. Ale taka zmiana
nastêpowa³a wolno. Na przestrzeni 20 lat
wydarza³o siê w technice tyle, ile siê dzisiaj
wydarza na przestrzeni 2 lat. G³ówn¹
zmian¹ w stosunku do tamtych czasów,
jest w³aœnie zmiennoœæ. Pokolenia moich
rodziców czy dziadków wiod³y ¿ycie jakby
wzd³u¿ prostej linii – koñczyli szko³ê pod-
stawow¹, mo¿e potem zawodow¹, albo
ogólnokszta³c¹c¹ i pracowali do emerytu-
ry w jednym miejscu. Dzisiaj ju¿ tak nie
jest. M³odzi ludzie bardzo czêsto zmienia-
j¹ zawody, a poza tym wspó³czeœnie trud-
no w ogóle mówiæ o typowym zawodzie,
jakim kiedyœ by³ szewc, murarz… Dzisiaj
mówimy raczej o pewnym zespole kom-
petencji, w które nale¿y ucznia wyposa-
¿yæ, ¿eby potrafi³ sobie poradziæ w warun-
kach, które wymagaj¹ od niego kreatyw-
noœci, innowacyjnoœci, twórczego podej-
œcia do problemu, a nie myœlenia, mówi¹c
kolokwialnie, „pod sznurek”. 

Jeœli sobie dobrze przypominam,
w 2004 roku s³ysza³em przemówienie se-
kretarza edukacji w Stanach Zjednoczo-
nych, Richarda Rileya, twierdz¹cego, ¿e
10 zawodów, które bêd¹ najbardziej po-
pularne w 2010 roku jeszcze nie zosta³o
wymyœlonych. To dok³adnie mo¿na prze-
nieœæ na grunt szko³y. Gdy uczniowie przy-
chodz¹ do gimnazjum, nie wiemy, jak bê-
dzie wygl¹da³a rzeczywistoœæ, gdy je ukoñ-
cz¹, albo gdy skoñcz¹ szko³ê œredni¹, czy
gdy stan¹ siê aktywni zawodowo. Nie mo-
¿emy ich wiêc przyuczaæ do warunków

zastanych, tylko antycypowaæ to, co nadej-
dzie. St¹d w moim przekonaniu „naucza-
nie wyprzedzaj¹ce” powinno byæ sensem
wspó³czesnej edukacji, bo œwiat siê zmie-
nia i edukacja siê zmienia. Z tego te¿ bior¹
siê ca³kiem nowe metody pracy – metoda
projektu, web quest albo popularna na
œwiecie metoda challenge based learning,
polegaj¹ca na tym, ¿e uczymy siê przez
wyzwania, stawiamy sobie problem i pró-
bujemy go rozwi¹zaæ jak¹œ metodologi¹.
To ucznia bardziej anga¿uje. W mojej
szkole, z tego co pamiêtam, nikt nie
sprawdza³ naszych umiejêtnoœci rozwi¹zy-
wania problemów. By³a jakaœ porcja mate-
ria³u do nauczenia i odtworzenia. A póŸ-
niej nastêpowa³ szok poznawczy – choæby
na studiach, gdy nie mo¿na by³o po prostu
wszystkiego siê nauczyæ i trzeba by³o za-
cz¹æ myœleæ i analizowaæ tê wiedzê. 

O szkole, jako takiej, porozmawiamy
za chwilê, teraz jednak wróæmy do Pañ-
skiej edukacji. Wymarzony zawód za-
wiód³ Pana na studia pedagogiczne na
UAM-ie i nawet pracowa³ Pan jako na-
uczyciel nauczania pocz¹tkowego, jednak
– mo¿na powiedzieæ – ¿e to technologii
odda³ siê Pan bez reszty….

Zacz¹³em pracê w zawodzie, ale od po-
cz¹tku studiów i w ogóle od zawsze, inte-
resowa³em siê technologi¹ i jej utylitarnym
zastosowaniem. Ju¿ w liceum pracowa³em
na komputerkach typu Timex czy ZX
Spectrum, a gdy poszed³em na studia, mój
rocznik okaza³ siê pierwszym, dla którego
wprowadzono informatykê, jako przed-
miot przybli¿any nam – o zgrozo! per wy-
k³ad, ex catedra. (œmiech) Nie by³o ¿ad-
nych æwiczeñ, no bo nie by³o kompute-
rów… Na pierwszy wyk³ad przysz³a do
nas bardzo sympatyczna pani dr Krystyna
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Breliñska z Zak³adu Technologii i Kszta³ce-
nia i poprowadzi³a z nami zajêcia, opowia-
daj¹c o komputerach i ilustruj¹c swoje s³o-
wa obrazami z epidiaskopu. (œmiech)
Uk³ad klawiatury pokazywa³a nam na ry-
sunku. (œmiech) Wielu z nas by³o strasznie
zmartwionych tak¹ form¹ przekazu i pa-
miêtam, ¿e po wyk³adzie z kole¿ank¹ i ko-
leg¹ podeszliœmy do pani Doktor. Powie-
dzieliœmy, ¿e temat nas fascynuje i chcieli-
byœmy dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej, ale
forma wyk³adowa nic nam nie daje, bo my
ju¿ te podstawy dawno poznaliœmy. (Pro-
szê pamiêtaæ, ¿e na uczelniach w 1987 ro-
ku nie by³o komputerów, a sprzêt typu
IBM PC by³ szczytem marzeñ.) Pani Dok-
tor powiedzia³a nam wtedy, ¿e kompute-
ry zak³adowe s¹ wolne w soboty i w nie-
dziele, i ¿e ona nam pozwoli na nich praco-
waæ. To by³a pierwsza osoba, która w tej
dziedzinie poda³a mi rêkê. Przesiadywa³a
z nami w zak³adzie w soboty i niedziele,
poœwiêcaj¹c nam mnóstwo swojego wol-
nego czasu, poza jak¹kolwiek œcie¿k¹ edu-
kacyjn¹. Po prostu w zobaczy³a w nas ten
zapa³ i dla nas przyje¿d¿a³a. Dziêki tym
nieoficjalnym zajêciom nauczy³em siê bar-
dzo du¿o. Inaczej nie mia³bym szans, bo
wtedy nie by³o studiów informatycznych,
a jedynym kierunkiem, trochê z nimi zwi¹-
zanym, by³y metody numeryczne na poli-
technice, kierunek, który nie kszta³ci³ na-
uczycieli informatyki w dzisiejszym znacze-
niu, tylko specjalistów potrafi¹cych kodo-
waæ programy. Specyfikê tego czasu do-
brze obrazuje fakt, ¿e chocia¿ pracê magi-
stersk¹ pisa³em w Zak³adzie Technologii
i Kszta³cenia na temat technologii w szko-
le, to na maszynie do pisania. (œmiech)

Pracuj¹c ju¿ w nowotomyskiej Szkole
Podstawowej nr 3, poprzedniczce nasze-
go gimnazjum, ukoñczy³em bardzo du¿¹

liczbê kursów, które mnie interesowa³y
i studia podyplomowe z informatyki,
g³ównie z tego powodu, ¿e trzeba by³o
mieæ udokumentowane kwalifikacje do
nauczania tego przedmiotu. 

Informatyczne studia podyplomowe
koñczy³ Pan w latach 90., kiedy kompute-
ry u nas pracowa³y jeszcze na oprogra-
mowaniu w DOS-ie, wiêc to ci¹gle jeszcze
nie by³o to...

Tak, chocia¿ ja zawsze by³em krok do
przodu, bo nawet na tych studiach mia³em
wyk³adowcê, którego wczeœniej sam uczy-
³em na kursie programowania. Po dwóch
latach role siê odwróci³y. Ja zosta³em
znów studentem, a on by³ magistrem na
wydziale informatyki i matematyki. Gdy
mnie zobaczy³, to obaj ¿eœmy siê serdecz-
nie uœmiali i powiedzia³ do grupy, ¿e on nas
bêdzie uczy³, ale wie mniej ni¿ „ten pan”
i pokaza³ na mnie. Faktycznie to by³y takie
pionierskie czasy. Trzeba by³o mieæ for-
malny kwit upowa¿niaj¹cy do nauczania
informatyki w szko³ach, ale kompetencje
trzeba by³o zdobyæ samemu. Ja mia³em
jednak taki problem, ¿e bardzo chcia³em
siê uczyæ, jednak gdy patrzy³em na progra-
my ró¿nego typu studiów podyplomo-
wych czy kursów z tej dziedziny, to one
koñczy³y siê tam, gdzie ja chcia³bym za-
cz¹æ. Wiedzia³em wiêcej ni¿ te studia ofe-
rowa³y. Tak wiêc uczy³em siê sam. 

A oprócz „zwyk³ego” uczenia dzieci,
zaj¹³ siê Pan komputeryzacj¹ szko³y...

Tak. W czasie, gdy jeszcze ¿adne szko-
³y nie mia³y sieci komputerowych, posta-
nowi³em tak¹ sieæ stworzyæ w Szkole Pod-
stawowej nr 3. Wspólnie z dyrektorem
Andrzejem Wa³ês¹, uda³o nam siê prze-
konaæ Komitet Rodzicielski i kupiliœmy
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pakiet kart sieciowych oraz oprogramo-
wanie na dwóch czy trzech dyskietkach.
Sprzêt przyszed³ poczt¹ w du¿ym karto-
nie, w którym znalaz³em te¿ 8 grubych
podrêczników po angielsku. Nie zna³em
angielskiego, bo nikt nie chcia³ mnie tego
jêzyka uczyæ, wiêc musia³em sam nabyæ ja-
kieœ kompetencje jêzykowe… W Warsza-
wie, co prawda, dzia³a³a firma PARK, któ-
ra mog³aby nam zamontowaæ ten sprzêt,
ale kosztowa³o to takie pieni¹dze, na któ-
re szko³ê nie by³o staæ. Kiedy przeczyta-
³em te tomy i stworzy³em sieæ, wspomnia-
na firma odsy³a³a do mnie ludzi z Wielko-
polski i okolic, z informacj¹, ¿e specjalista
od sieci LANtastic jest w Nowym Tomy-
œlu. Ludzie przyje¿d¿ali i ja im pokazywa-
³em, jak siê to robi. Tak zreszt¹ powsta³a
idea KASSK (Konferencja Administrato-
rów Szkolnych Sieci Komputerowych), ¿e
iluœ nauczycieli, informatycznych zapaleñ-
ców przyje¿d¿a³o do naszej szko³y w so-

boty, ¿eby siê nauczyæ zaciskaæ kabelki.
(œmiech) Dos³ownie tak by³o, bo kupi³em
sobie – za w³asne pieni¹dze, bo nikt nie by³
mi w stanie daæ takiej horrendalnej kwoty
– zaciskarkê do przewodów koncentrycz-
nych, która by³a jedynym takim instru-
mentem w okolicy. Pamiêtam, ¿e przyje¿-
d¿ali do mnie ludzie z Grodziska, Pniew
i Poznania z jakimiœ kabelkami, po to, ¿eby
im zacisn¹æ koñcówki. (œmiech) Jak o tym
teraz myœlê, to wydaje siê œmieszne! Ale
wtedy taka zaciskarka – doœæ precyzyjne
urz¹dzenie, ale jednak mechaniczne –
kosztowa³a prawie tyle, co dziœ skromny
komputer. Tak to siê zaczyna³o…. 

Jeszcze jako podstawówka byliœmy jed-
n¹ z nielicznych szkó³, która do swojego
nauczania wprowadzi³a informatykê.
Dziêki pomys³owi Jerzego Kaczmarka,
obecnego wicedyrektora nowotomyskie-
go Kopernika, powsta³ w Trójce pierwszy
klub komputerowy, w którym na kompu-
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terach Atari pracowaliœmy i bawiliœmy siê
z dzieæmi. 

Mo¿na powiedzieæ, ¿e zawsze byliœmy
technologicznie „do przodu”, nie wyroœli-
œmy nagle jak grzyby po deszczu. Nasze-
mu myœleniu o szkole towarzyszy³a za-
wsze idea wdra¿ania technologii jako cze-
goœ bardzo istotnego. Byliœmy pionierami,
maj¹c pierwsze komputery w administra-
cji i oprogramowanie wspieraj¹ce pracê
sekretariatu czy ksiêgowoœci i kadr. Tech-
nologiê, obecn¹ nie tylko w dydaktyce, ale
we wszystkich obszarach dzia³alnoœci
szko³y. Zawsze uwa¿a³em, ¿e ona nie mo-
¿e byæ zamkniêta w pracowniach informa-
tycznych, ¿e ma sens wtedy, kiedy wyj-
dziemy z ni¹ do wszystkich nauczycieli,
kiedy poka¿emy, w jaki sposób mo¿na
komputery wykorzystaæ na lekcji, do przy-
gotowania materia³ów dydaktycznych, ¿e-
by nauczyciele ró¿nych przedmiotów mo-
gli u¿ywaæ komputera jako narzêdzia swo-

jej pracy. W tym aspekcie te¿ byliœmy pio-
nierami, bo ju¿ w roku szkolnym
2000/2001 powsta³y pierwsze miejsca
pracy w³asnej nauczyciela. U nas w szkole
praktycznie nie ma pokoju nauczycielskie-
go, s¹ tzw. kantorki przedmiotowe, gdzie
kilkoro nauczycieli przygotowuje siê do
lekcji, spêdza przerwy, spotyka siê. Uzna-
³em, ¿e tam nale¿y postawiæ komputery,
i to nie przestarza³e, ¿eby nie zniechêcaæ
nauczycieli do pracy na tym sprzêcie. Do-
stali dobry sprzêt i szkolenia, i sami prze-
konali siê, jak bardzo okaza³o siê to przy-
datne i potrzebne.

Wraz z rozwojem technologii szkole
przybywa³o sprzêtu, nauczycielom kom-
petencji, Panu natomiast coraz to nowych
i – dla laika obco brzmi¹cych – kwalifikacji
i tytu³ów. W notce autorskiej, któr¹ za-
mieœciliœmy w „Przegl¹dzie Nowotomy-
skim” przy okazji pañskiej publikacji (PNT
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1/9/2009) odczytaæ mo¿na, ¿e jest Pan
instruktorem akademii CISCO, egzamina-
torem ECLD i ECLD Advanced oraz
Wzorcowym Edukatorem APPLE … Co
znacz¹ te tajemnicze skróty – mo¿e tak po
kolei…

Samokszta³cenie ma wielk¹ wartoœæ.
Szczególnie w tej dziedzinie trzeba byæ ca-
³y czas na bie¿¹co, ca³y czas siê uczyæ i jesz-
cze raz uczyæ. Kiedy brakowa³o mi profe-
sjonalnego podejœcia do zarz¹dzania du¿y-
mi strukturami sieciowymi, projektowania
tych sieci i budowania, zainteresowa³em

siê Akademi¹ CISCO – pionierem je¿eli
chodzi o pewnego typu rozwi¹zania sie-
ciowe. Idea akademii pojawi³a siê w Euro-
pie, a potem rozwinê³a siê, tworz¹c aka-
demie krajowe i regionalne. W Polsce po-
wsta³ projekt, w ramach którego adiunkci
Politechniki Zielonogórskiej uczyli siê pew-
nego programu w Budapeszcie, a potem
wracali i uczyli nas nowatorskich rozwi¹-
zañ, jeœli chodzi o sieæ na œwiecie. To by³y
bardzo przydatne dla mnie zajêcia. Ka¿da
partia materia³u koñczy³a siê testem i egza-
minem praktycznym – trzeba by³o, na
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przyk³ad, wykonaæ sieæ w oparciu o bar-
dzo zaawansowany sprzêt, znaleŸæ i roz-
wi¹zaæ problemy itd. Po ukoñczeniu takiej
akademii otrzymywa³o siê tytu³ instrukto-
ra i mo¿na by³o prowadziæ zajêcia. W no-
wotomyskim liceum powsta³a Lokalna
Akademia Cisco, w której obok Jerzego
Kaczmarka, prowadzi³em zajêcia, ucz¹c
profesjonalnego projektowania i budowa-
nia sieci.

Egzaminator ECDL z kolei, zwi¹zany
jest z projektem realizowanym przez Pol-
skie Towarzystwo Informatyczne. ECDL

to Europejski Certyfikat Umiejêtnoœci
Komputerowych, o który mo¿e siê ubie-
gaæ praktycznie ka¿dy. ECDL Advanced to
po prostu poziom wy¿ej. Certyfikat ten
ma coraz wiêksze znaczenie nie tylko
w UE, ale ca³ej Europie, bo stanowi zestan-
daryzowany dokument œwiadcz¹cy
o kompetencjach w zakresie technologii
informacyjnej i komunikacyjnej. Kurs
obejmuje 7 egzaminów, które sprawdzaj¹
w ka¿dym kraju dok³adnie te same umie-
jêtnoœci. Pierwszy z nich dotyczy wiedzy
ogólnej na temat technologii, drugi modu³
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pos³ugiwania siê urz¹dzeniami technolo-
gicznymi, czyli wiedzy z zakresu systemów
operacyjnych, kolejny modu³ to edycja
tekstów, nastêpnie arkusze kalkulacyjne,
póŸniej bazy danych i ich przetwarzanie,
jeszcze dalej grafika prezentacyjna i mana-
gerska, a na koñcu modu³ dotycz¹cy tech-
nologii sieciowych w ogóle – projektowa-
nia ma³ych sieci, pod³¹czania siê do nich,
uruchamiania prostych us³ug – konfigura-
cji poczty, serwerów, korzystania z Inter-
netu. Posiadacz takiego dokumentu ma
konkretne umiejêtnoœci. Student, który
zdoby³ taki certyfikat jest zwalniany z zajêæ
dotycz¹cych technologii informacyjnej.
Dokument taki jest wa¿ny do¿ywotnio,
w ca³ej Europie. Nowy Tomyœl by³ swego
czasu zag³êbiem ECDL-a w Polsce. Kiedyœ
by³ taki projekt realizowany przez Staro-
stwo Powiatowe, o nazwie „ECDL prze-
pustk¹ w przysz³oœæ”. Wydano kilka tysiê-
cy takich certyfikatów. Dziœ w naszym
Gimnazjum znajduje siê certyfikowane
przez PTI Laboratorium ECDL, wiêc mo-
g¹ siê o niego ubiegaæ zarówno uczniowie
gimnazjum, jak i osoby w ka¿dym wieku. 

Zosta³o nam jeszcze rozwiniêcie pojê-
cia Wzorcowy Edukator Apple...

W oryginale Apple Distinguished Educa-
tor, czego siê nie da bezpoœrednio inaczej
przet³umaczyæ. ADE to ogólnoœwiatowy
program, który prowadzi firma Apple, je-
den z wiod¹cych dostawców rozwi¹zañ
edukacyjnych. Zreszt¹ podobne progra-
my ma te¿ Microsoft i Intel. Program doce-
nia pracê i zaanga¿owanie nauczyciela sto-
suj¹cego nowe technologie z naciskiem na
technologie w³aœnie tej firmy, i nie tylko ich
znajomoœæ, ale wykorzystanie ich w prak-
tyce. Wymyœlanie jakichœ koncepcji, me-
tod kszta³cenia, prowadzenie oraz inicjo-

wanie projektów. Ten tytu³ mam od 2008
roku, teraz trochê siê zmieni³a formu³a je-
go przyznawania. Do Cork w Irlandii wy-
sy³a siê aplikacjê, która podlega weryfika-
cji, ewaluacji, jest potem oceniana i wysy³a-
na do Stanów Zjednoczonych i jeœli tam
przejdzie przez sito wymagañ komisji, to
aplikuj¹cy przyjêty zostaje w poczet edu-
katorów. Edukatorów, czyli spo³ecznoœci
nauczycieli z ca³ego œwiata, którzy wymie-
niaj¹ siê swoimi doœwiadczeniami, pomy-
s³ami, swoj¹ wiedz¹, ksi¹¿kami, filmami
czy scenariuszami lekcji, których s¹ auto-
rami. Od momentu, kiedy pisa³em artyku³
do PNT, otrzyma³em kolejny tytu³, je¿eli
chodzi o Apple – APD – Apple Profesional
Development, oznaczaj¹cy trenera rozwo-
ju zawodowego. W tej chwili w Polsce
jest, wraz ze mn¹, 5 takich trenerów. Mo-
¿emy zatem prowadziæ dla nauczycieli
szkolenia certyfikowane przez Apple. ¯e-
by zostaæ APD, trzeba aplikowaæ, przejœæ
szkolenie i zdaæ egzaminy w Londynie, bo
nie zawiaduje tym centrala polska, tylko
brytyjska. Szkolenie sk³ada siê z serii cieka-
wych, rozbudowanych zajêæ dla nauczy-
cieli, pokazuj¹cych, jak w sensowny spo-
sób wdra¿aæ i wykorzystywaæ technologiê
w szkole.

Zasiada Pan tak¿e w ministerialnej Ra-
dzie ds. Informatyzacji Edukacji, proszê
opowiedzieæ o niej coœ wiêcej.

Rada ds. Informatyzacji Edukacji zosta³a
powo³ana przez Ministra Edukacji Naro-
dowej. Powo³anie do niej to dla mnie
ogromny zaszczyt. Zasiadaj¹ w niej wybit-
ni przedstawiciele œwiata nauki, w³aœciwie
sami profesorowie, m. in. – Wojciech Cel-
lary, Maciej Sys³o, Stanis³aw Dylak, Broni-
s³aw Siemieniecki, Krzysztof Diks, Janusz
Morbitzer, Micha³ Federowicz, a szefuje jej
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prof. Madej. Jeœli ktoœ interesuje siê infor-
matyk¹, doskonale zna te nazwiska, bo s¹
to wybitne osobowoœci i niekwestionowa-
ne autorytety œwiatowej rangi. W tej ra-
dzie zasiadam równie¿ ja, mo¿e nie jako
profesor, ale ktoœ, kto maj¹c swoje zaple-
cze teoretyczne, wykorzystuje je w dzia³a-
niu praktycznym. Zawsze siê œmiejê, ¿e
mam tak¹ przewagê nad profesorami, ¿e
przynajmniej wiem, jak wygl¹da szko³a, bo
niektórzy edukacjê koñczyli bardzo daw-
no. (œmiech) Zw³aszcza z prof. Sys³o tak
siê po przyjacielsku przekomarzamy. Ra-
da ta ma charakter doradczy, jest orga-
nem pomocniczym Ministra Edukacji Na-
rodowej. Zasiadanie w niej ma charakter
spo³eczny – samo cz³onkostwo jest za-
szczytem i nie przynosi ¿adnych profitów.
Posiedzenia odbywaj¹ siê, w zale¿noœci od
potrzeby, raz w miesi¹cu, a czasem raz na
dwa miesi¹ce. Rada zajmuje siê m. in. przy-
gotowywaniem dokumentów i rekomen-
dacji, czy te¿ opiniowaniem dzia³añ mini-
sterstwa. Podczas przygotowania reko-
mendacji dla „Cyfrowej Szko³y”, kilka-
krotnie by³em na spotkaniach roboczych
m. in. z udzia³em przedstawicieli Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji. Dla mnie to
jest o tyle wa¿ne, ¿e bêd¹c zwyk³ym, sza-
rym nauczycielem z Nowego Tomyœla,
mam jakiœ wp³yw na to, co siê dzieje
w szkolnictwie w skali kraju. Teraz, na
dniach, pojawi siê w szko³ach ankieta doty-
cz¹ca dostêpu do sieci Internet w szko-
³ach, któr¹ postrzegam w kategoriach
swojego sukcesu, bo uda³o mi siê j¹,
wspólnie z koleg¹, przeforsowaæ i dopro-
wadziæ do tego, ¿e ankieta pojawi siê
w szko³ach. Nie jest ona niczym odkryw-
czym, ale daje odpowiedŸ na proste pyta-
nie, na które nie znamy teraz odpowiedzi,
a mianowicie – jakim Internetem i czy

w ogóle dysponuj¹ szko³y, co jest moim
zdaniem warunkiem sine qua non prowa-
dzenia takich projektów, jak chocia¿by
„Cyfrowa Szko³a”. Musimy wiedzieæ, jak
wygl¹da infrastruktura sieci szkolnej, ¿eby
móc wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom i po-
trzebom tych szkó³. Mam nadziejê, ¿e uda
siê w szybki sposób zebraæ informacje,
których – notabene – wczeœniej ¿adna in-
stytucja nie zebra³a! Cyfryzacja polskich
szkó³, to jest kwestia ustaleñ miêdzyresor-
towych, bo przecie¿ MEN nie jest w stanie
sfinansowaæ wszystkim potrzebuj¹cym
szko³om œwiat³owodu, to te¿ dzia³anie MA
i C, Ministerstwa Infrastruktury i Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego. A dialog miê-
dzy tymi ministerstwami jest czêsto ogra-
niczony. Cieszê siê, ¿e mogê mieæ na to ja-
kiœ wp³yw.

Mówi¹c o wdra¿aniu technologii, mó-
wi³ Pan o pewnej wizji szko³y, nie tylko
o budynku naszpikowanym komputerami
i Internetem… Z czego ta wizja wyrasta? 

Jak ju¿ wspomnia³em wczeœniej, zmie-
niaj¹ siê czasy, wiêc i szko³a powinna siê
zmieniaæ. Sama technologia jest coraz tañ-
sza i bêdzie trafia³a pod strzechy. Kiedyœ
w szkole by³y komputery, a uczniowie
w domu ich nie mieli. Teraz szko³y, które
nie inwestuj¹ w tê sferê, postrzegane s¹ jak
muzea techniki, bo w domach s¹ lepsze
sprzêty. Szko³a nie mo¿e byæ oderwana
od rzeczywistoœci. My staramy siê powi¹-
zaæ to, co robimy w szkole, z tym, co
uczniowie robi¹ w domach. Oni wtedy wi-
dz¹ ci¹g³oœæ tych dzia³añ. 

Furorê na œwiecie robi obecnie Akade-
mia Khana, stworzona w roku 2006 przez
absolwenta Massachusetts Institute of
Technology, Salmana Khana, który zacz¹³
publikowaæ w sieci filmy – lekcje z ró¿nych
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dziedzin, chocia¿ sam nigdy nie by³ nauczy-
cielem. Bardzo szybko zebra³a siê grupa
zapaleñców, która podjê³a ten sposób
przedstawiania wiedzy i Khan Academy
ma w tej chwili kilkadziesi¹t milionów u¿yt-
kowników dziennie. Dzieci uwielbiaj¹ siê
uczyæ za pomoc¹ materia³ów przygoto-
wanych dla nich przez Akademiê Khana,
a nie bardzo lubi¹ uczyæ siê w szkole. To
daje do myœlenia – dlaczego? Po pierwsze
– dostaj¹ partiê materia³u podan¹ w spo-
sób bardzo atrakcyjny; ja sam ogl¹daj¹c
wiele takich materia³ów dziwi³em siê, ¿e

mo¿na pewne zagadnienia wyt³umaczyæ
w tak prosty i efektowny sposób. Po dru-
gie – zgodnie z filozofi¹ akademii – mamy
tu elementy gemifikacji, czyli grywalizacji.
Uczeñ ogl¹da na monitorze komputera
lekcjê, podczas której nauczyciel interesu-
j¹co t³umaczy jakieœ zagadnienie za pomo-
c¹ rysunków, obrazów, filmów, a póŸniej
korzysta z elementów sprawdzaj¹cych
wiedzê, na przyk³ad trenerów – progra-
mów, które potrafi¹ trenowaæ pewne za-
chowania. I okazuje siê, ¿e to siê spraw-
dza. Wspó³czeœni dydaktycy powiedzieli
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nawet, ¿e Khan „spoliczkowa³” ca³¹ edu-
kacjê, bo nie bêd¹c nauczycielem, pod-
szed³ do niej w ca³kiem inny sposób. Oczy-
wiœcie, w tej chwili z KA wspó³pracuj¹ na-
uczyciele i wyk³adowcy najwy¿szych lo-
tów. W Polsce tym projektem zajmuje siê
prof. Lech Mankiewicz z PAN-u, przezna-
czono te¿ fundusze na spolszczanie mate-
ria³ów z akademii i s¹ one dostêpne dla
ka¿dego nauczyciela i ucznia. Wa¿na jest
pewna zmiana metod kszta³cenia. Do cze-
go zmierzam? Do tego, ¿e dziœ z uczniem
mo¿na pracowaæ inaczej. Mo¿na przecie¿

poprosiæ go o zapoznanie siê z jak¹œ parti¹
materia³u, on sobie obejrzy na przyk³ad
Khan Akademy i na lekcji mo¿emy o tym
rozmawiaæ.

Zmienia siê te¿ rola nauczyciela w szko-
le. Z takiego, który stoi na piedestale, jest
centralnym punktem, mówi do dzieci,
a one go s³uchaj¹ i jest Ÿród³em wiedzy
wszelakiej… Powinien byæ przewodni-
kiem, nawigatorem. Oczywiœcie jest po-
trzebny, musi spinaæ, organizowaæ proces
dydaktyczny. Nie wyobra¿am sobie ca³-
kiem wolnego nauczania.
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Przed waszyngtoñskim
Parlamentem USA i spa-
cer po Moskwie podczas
Europejskiego Forum
Innowacyjnych Szkó³



Dzisiaj jednak trzeba przede wszystkim
nauczyæ m³odzie¿ stawiania pytañ. Bo to
jest najwiêksza wartoœæ. Zmiana sposobu
kszta³cenia, jest tym wyzwaniem, przed
którym stoimy i w moim przekonaniu ta
zmiana siê zaczyna. Na koñcu edukacji
w gimnazjum pojawia siê te¿ pewien „stra-
szak” w postaci egzaminu, sprawdzaj¹cego
wiedzê, a nie kreatywnoœæ, nie twórczoœæ,
umiejêtnoœæ analizowania, wnioskowania,
czyli te kompetencje, które w moim prze-
konaniu s¹ najbardziej istotne. Staramy siê
jednak przygotowaæ naszych uczniów do
tego egzaminu bardzo rzetelnie i – jak po-
kazuj¹ wyniki – jest to skuteczne. Cieszy
mnie fakt, ¿e uczniowie, którzy aktywnie
wykorzystuj¹ technologiê w nauce, radz¹
sobie z egzaminem doskonale.

To s¹ idee, które przyœwiecaj¹ Panu,
nowotomyskiemu Gimnazjum i paru in-
nym szko³om, a co z polskimi szko³ami
w ogóle? Nie wszyscy s¹ pionierami...

Obecnie wdra¿ane s¹ programy, które
szko³ê zmieniaj¹ – chocia¿by „Cyfrowa
Szko³a”. Program maj¹cy, co prawda, wie-
le minusów, ale jednak bêd¹cy zapowie-
dzi¹ powolnych zmian. Je¿eli chcemy mó-
wiæ o cyfrowej szkole w ogóle, to musi ona
mieæ specjalnie przygotowan¹ infrastruk-
turê sieciowo-dostêpow¹. Mamy now¹
perspektywê finansowania z UE 2014 –
2020, gdzie na tzw. cyfrow¹ szko³ê, czyli
na wyposa¿enie szkó³ w sprzêt, zostanie
przeznaczone 4,3 miliarda z³otych. To s¹
potê¿ne pieni¹dze i nigdy w historii pol-
skiego szkolnictwa takich nie by³o. Bêd¹
one wydawane przez regiony, st¹d te¿
moja praca polegaj¹ca na tym, ¿eby przy-
gotowaæ w³aœciwe rekomendacje dla tych
regionów, ¿eby one mog³y we w³aœciwy
sposób te pieni¹dze wykorzystaæ. Dziœ tre-

œci edukacyjne dostarczane s¹ za pomoc¹
sieci, zatem podstaw¹ jest pod³¹czenie
szkó³ do” krêgos³upa” szybkiej sieci, a to
jesteœmy w stanie w Polsce zrobiæ, bo ma-
my jedn¹ z lepszych w Europie optycznych
sieci szkieletowych. O tym siê nie mówi.
PCSS, czyli Poznañskie Centrum Super-
komputerowo Sieciowe, które jest agend¹
naukow¹, podlegaj¹c¹ PAN-owi, dostar-
cza ten „krêgos³up” wszystkim uczelniom
w Polsce. Wystarczy zrobiæ taki projekt,
by szko³y dopi¹æ do sieci Pionier, bo tak siê
ona nazywa i wszyscy bêdziemy mogli
mieæ dostêp do Internetu na w³aœciwym
poziomie. Bo je¿eli szko³a, jako instytucja
korzysta z takiego samego Internetu, co
Jan Kowalski, to jest jakaœ pomy³ka... To s¹
dwie inne us³ugi internetowe. W szkole
jest przecie¿ kilkuset u¿ytkowników. Naj-
lepszym po³¹czeniem jest œwiat³owód. I za
10 lat te¿ bêdzie. Bo on ma nieograniczo-
ne mo¿liwoœci transmisyjne. Proces cyfry-
zacji szkó³ wymaga wiedzy i przemyœlenia
od samego pocz¹tku. Abstrahuj¹c od te-
go, ¿e pierwszym pytaniem, na które po-
winien sobie odpowiedzieæ dyrektor, jest
pytanie, po co mi technologia, co chcê
przy jej u¿yciu zmieniæ w mojej szkole. 

Maj¹c œwiadomoœæ plusów i minusów
programu „Cyfrowa Szko³a”, podkre-
œlam, ¿e jego wartoœci¹ jest zapocz¹tkowa-
nie zupe³nie innego myœlenia o szkole.
Dziêki niemu powsta³ na przyk³ad projekt
„e – podrêcznik do kszta³cenia ogólne-
go”, który jest realizowany przez Oœro-
dek Rozwoju Edukacji w MEN, przy
wspó³pracy kilku innych podmiotów. E-
-podrêczniki na pocz¹tku potêpiane
w czambu³, g³ównie przez wydawców, te-
raz wreszcie zosta³y uznane za przystêpny
sposób dostarczenia najwy¿szej jakoœci
treœci, z zastrze¿eniem, ¿e bêd¹ one mo-
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g³y zostaæ odtworzone na ka¿dym noœni-
ku elektronicznym. Do tej pory wydawcy
traktowali szko³ê w prosty, biznesowy
sposób – jest podstawa programowa, to
siê do niej robi podrêcznik… i byli najszczê-
œliwsi wtedy, gdy dokonywa³a siê jakaœ
zmiana i mo¿na by³o wydawaæ nowy pod-
rêcznik, z now¹ cen¹. Gdy jako pierwsza
publiczna szko³a w Polsce, w 2011 roku
wprowadziliœmy do nauczania iPady, nie
by³o ¿adnego elektronicznego podrêczni-
ka. Prosi³em wydawców, ¿eby nam udo-
stêpnili podrêczniki w formie elektronicz-
nej, chocia¿by w pdf-ie, ale -niestety – nie
spotka³em siê ze zrozumieniem… Mimo
¿e uczniowie ju¿ wczeœniej kupili sobie
podrêcznik papierowy, nie chciano w ¿a-
den sposób udostêpniæ tego podrêcznika
ani go sprzedaæ. Zwyciê¿y³y obawy, ¿e po
udostêpnieniu rozejdzie siê po Internecie
i potem nikt nie bêdzie chcia³ kupiæ jego
papierowej wersji… Teraz jednak wydaw-
cy zostali postawieni niejako przed faktem
dokonanym, bo podrêczniki elektronicz-
ne s¹ przygotowywane przez uniwersyte-
ty i bêd¹ udostêpniane nieodp³atnie. 

W Polsce mamy niestety powa¿ny pro-
blem z udostêpnianiem naszej w³asnoœci in-
telektualnej innym, podczas gdy w wielkich
uniwersytetach na œwiecie, takich jak
Oxford, Harvard, University College Lon-
don, Stanford, Yale, naturalne jest, ¿e misj¹
profesora i wydzia³u jest m. in. udostêpnia-
nie wiedzy akademickiej i takiej, która tra-
fia do ni¿szych poziomów kszta³cenia. S¹
specjalne portale, kana³y edukacyjne – na
przyk³ad iTunes U, na których treœci publi-
kuj¹ potê¿ne uniwersytety i tam s¹ w tej
chwili miliony ksi¹¿ek, skryptów, æwiczeñ,
przyk³adów, kursów, z których nieodp³at-
nie mo¿e skorzystaæ ka¿dy. W Polsce ka-
na³ ten ruszy³ od stycznia i ju¿ pojawiaj¹ siê

pierwsze publikacje, chocia¿ jeszcze nie ma
wyraŸnej odpowiedzi naszych uniwersyte-
tów, które siê trochê broni¹ przed udo-
stêpnianiem w³asnej myœli intelektualnej.
To wszystko siê zmienia, choæ jeszcze po-
woli. Proszê popatrzeæ, jak by³o 10 lat te-
mu z muzyk¹. Nie mogliœmy jej legalnie ku-
piæ inaczej, ni¿ iœæ do Empiku i nabyæ p³ytê.
Jeœli chcia³em mieæ tylko jedn¹ piosenkê
z tej p³yty, to nie mog³em jej kupiæ. Dzisiaj
ju¿ jest wiele sklepów, na przyk³ad w³aœnie
iTunes, które pozwalaj¹ mi na zakup poje-
dynczych utworów. Pojawi³y siê nowe ka-
na³y dystrybucji – np. Spotify, daj¹cy do-
stêp do ca³ej muzyki na œwiecie za 30 gro-
szy dziennie, albo z reklamami, ca³kiem za
darmo. Tak samo z filmami – dziêki VOD
mogê obejrzeæ film czy serial wtedy, kiedy
mam na to czas i ochotê. Je¿eli wiêc zmie-
ni³a siê forma dystrybucji treœci, to dlacze-
go, na Boga, ma siê nie zmieniaæ szko³a,
która jest te¿ pewn¹ form¹ dystrybucji tre-
œci! Do treœci zawartych w e-podrêczni-
kach mo¿emy mieæ dostêp z ka¿dego
miejsca. I to nie jest tylko zwyk³y tekst, bo
e-podrêcznik zawiera du¿o wiêcej ele-
mentów – galerie zdjêæ, filmy, æwiczenia
interaktywne, animacje, obiekty trójwy-
miarowe – tego jest bardzo du¿o. Sposób
dostarczania i przyswajania tych treœci jest
zupe³nie inny. Bardziej atrakcyjny. 

Oczywiœcie, zdajê sobie sprawê, ¿e
w niektórych szko³ach e-podrêcznik, to
nie jest najwiêksza troska czy d¹¿enie, ale
skoro my jesteœmy podobno pioniersk¹
szko³¹, staramy siê jak najwiêcej tych prze-
myœleñ i swoich idei stosowaæ w praktyce
i efekty ju¿ widaæ. Pamiêta pani, ¿e
w ksi¹¿ce „Harry Potter” pojawia³y siê ga-
zety z poruszaj¹cymi siê zdjêciami? Dziœ
ju¿ tak jest. Mamy takie ksi¹¿ki i to nie s¹
czary, tylko technologia...
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Myœli Pan, ¿e e-podrêczniki to jest
przysz³oœæ szko³y? To takie pytanie trochê
jak to, czy audiobooki wypr¹ ksi¹¿ki pa-
pierowe…

Ju¿ kilka razy zadawano mi takie pyta-
nie. Jestem ostro¿ny w wypowiedziach,
choæ niektórzy mówi¹ o mnie, ¿e jestem
wizjonerem, bo faktycznie kilka rzeczy, je-
œli chodzi o nowe technologie, uda³o mi siê
przewidzieæ. Dok³adnie przypominam so-
bie historiê z 2000 roku, kiedy uczniom
policealnego studium informatycznego
mówi³em, ¿e ju¿ nied³ugo wszyscy bêd¹

mieli dostêp do Internetu i komputer
w ka¿dym domu. To by³ moment, w któ-
rym królowa³y modemy wydzwaniane i to
kosztowa³o jakieœ du¿e pieni¹dze, wiêc pa-
trzyli na mnie ze zdziwieniem. Gdy powie-
dzia³em, ¿e komputer stoj¹cy w domu bê-
dzie ca³y czas pod³¹czony do Internetu
i bêdzie spe³nia³ takie funkcje jak lodówka,
do której podchodzi ktoœ g³odny i wyci¹ga
coœ do jedzenia, a jeœli bêdzie potrzebowa³
informacji, to podejdzie do komputera i tê
swoj¹ potrzebê wiedzy zaspokoi, to pa-
trzyli na mnie z politowaniem. Gdy zaœ po-
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Wykres, w którym zawar³em
koncepcjê rozwoju technologii
informacyjnej w szkole (ICT)
zdoby³ wielkie uznanie i by³ pre-
zentowany na internetowych
forach innowacyjnych szkó³



wiedzia³em, ¿e za dwa, trzy lata, ka¿dy
z nas bêdzie mia³ telefon komórkowy
w kieszeni, to wszyscy wybuchnêli œmie-
chem. A jednak tak siê sta³o – pani ma
swój telefon przy sobie, a ja tu mam nawet
dwa. Niewiele lat up³ynê³o, a zmiany s¹
ogromne. Czy e-booki wypr¹ ksi¹¿ki? Ja
myœlê, ¿e to jest nieuniknione. Pewnie
ksi¹¿ka papierowa ca³kiem nie zniknie, tak
jak nie zniknê³y p³yty winylowe w momen-
cie pojawienia siê p³yt kompaktowych.
Oczywiœcie, schowa³y siê na moment, ale
potem zaczê³y siê pojawiaæ – dro¿sze, ma-
j¹ce wartoœæ kolekcjonersk¹ i tak¹ wartoœæ
prawdopodobnie bêd¹ mia³y ksi¹¿ki tra-
dycyjne za kilka lat.

Sam bardzo lubiê czytaæ. Kupujê ksi¹¿-
ki, ale ostatnio nie kupujê ksi¹¿ek papiero-
wych... Myœla³em, ¿e nie dojdê nigdy do te-
go etapu, ale doszed³em. Bardzo lubi³em
czytaæ na iPadzie, ale w momencie kiedy
kupi³em sobie czytnik Kindla, stwierdzi-
³em, ¿e to jest du¿o wygodniejsze. Ostat-
nio w moje rêce wpad³a ksi¹¿ka, taka zwy-
k³a, „analogowa” (œmiech) i muszê powie-
dzieæ, ¿e mia³em problem z jej przeczyta-
niem, jakoœ mi nie pasowa³a do rêki, by³a
ciê¿ka, a ¿e lubiê czytaæ na le¿¹co, wiêc nie
mog³em z ni¹ sobie jakoœ znaleŸæ miejsca.
Co jeszcze ciekawego zaobserwowa³em?
Od kiedy zacz¹³em korzystaæ z e-booków,
moje czytelnictwo wzros³o. Czytam wiê-
cej ksi¹¿ek, bo mogê to urz¹dzenie zabraæ
ze sob¹ w podró¿, a z nim kilka tysiêcy
ksi¹¿ek. To ju¿ jest wartoœæ. 

Faktem jest, ¿e na przyk³ad zamykane
s¹ czytelnie uniwersyteckie, bo œwieci³y
pustkami i studenci ju¿ do nich nie przy-
chodzili. Nie musieli siedzieæ iluœ godzin
przy lampce i czytaæ, bo mieli inny dostêp
do ksi¹¿ek, wirtualny. £atwiej wypo¿yczaæ
cyfrow¹ ksi¹¿kê, jest zawsze dostêpna, nie

niszczy siê, a jeœli ktoœ naprawdê potrzebu-
je papieru, to mo¿e j¹ po prostu wydruko-
waæ. Biblioteka jednak nie mo¿e ograni-
czaæ siê do wypo¿yczania ksi¹¿ek, jest dys-
trybutorem wielu innych treœci, zajmuje siê
równie¿ udostêpnianiem technologii. Ja
nasz¹ bibliotekê, a w³aœciwie Gimnazjalne
Centrum Informacji, nazywam multime-
dialnym sercem szko³y, bo tam siê w³aœci-
wie wszystko zaczyna. Ka¿dy kto ma po-
trzebê, problem idzie do biblioteki i dosta-
je rozwi¹zanie. W bibliotece zapewniony
jest dostêp nie tylko do ksi¹¿ek, ale do cy-
frowych treœci, do filmów i nagrañ dŸwiê-
kowych, do nowoczesnych komputerów
i szybkiego Internetu. To jest te¿ kwestia
œwietnie przygotowanej kadry, która ofe-
ruje ¿yczliwe i fachowe wsparcie, zarów-
no uczniom, jak i nauczycielom. Czy e-bo-
oki wypr¹ ksi¹¿kê? Tak. Na pewno bêdzie
to kwestia czasu i na pewno ksi¹¿ka nie
zniknie ca³kiem, ale zwyczajnie nie bêdzie
nam siê op³aca³o wycinaæ lasów, po to, ¿e-
by drukowaæ tony papieru.

W 2008 roku, kiedy pisa³ Pan do PNT
artyku³ „Innowacyjna szko³a, czyli Gimna-
zjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym
Tomyœlu” szko³a otrzyma³a ten w³aœnie
tytu³. Jak siê póŸniej okaza³o, pierwszy
z kilku kolejnych presti¿owych – Innowa-
cyjna szko³a 2008, Pathfinder School
2010, Mentor School 2011. Jak wygl¹da-
³a droga do tych sukcesów?

Po odebraniu tytu³u Innowacyjnej
Szko³y, podczas uroczystej gali na Zamku
Królewskim w Warszawie, pojawi³o siê
dla nas bardzo wiele ró¿nych propozycji.
Jako reprezentanci Polski, wraz z dyrekto-
rem Andrzejem Wa³ês¹, wziêliœmy udzia³
w forum innowacyjnych szkó³ oraz naj-
wiêkszych europejskich targach eduka-
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Œwiatowe Forum Innowacyjnych szkó³ w Pradze - od lewej prof. Maciej Sys³o, Ma³gorzata Snarska,
Lauren Woodman, Dariusz Stachecki, Krystyna Górecka

Po powrocie z targów BETT w Londynie postanowi³em wprowadziæ do naszej szko³y iPada, co zyska³o
natychmiastow¹ aprobatê dyrektora Andrzeja Wa³êsy
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cyjnych BETT w Londynie. Przede wszyst-
kim jednak, jako szko³a zaczêliœmy praco-
waæ, mo¿na powiedzieæ, w strukturach
europejskich, w programie „Partners in
Learning”, pilotowanym przez Microsoft.
Braliœmy udzia³ w wirtualnych uniwersyte-
tach, gdzie s³uchaliœmy wyk³adów ró¿nych
autorytetów ze œwiata uczelni wy¿szych,
pasjonatów edukacji. Druga czêœæ progra-
mu polega³a na opracowaniu, w miêdzy-
narodowym teamie, koncepcji rozwoju
technologii informacyjnej w szkole, jako
elementu strategii d³ugofalowego rozwoju
szko³y. Moja koncepcja polega³a na tym,
¿e podzieli³em sobie obszar rozwoju na
cztery zasadnicze filary, wg których e-
-szko³a mia³a siê opieraæ na: edukacji, us³u-
gach, infrastrukturze i zarz¹dzaniu. By³y to
cztery obszary, w których ta technologia
funkcjonuje i jednoczeœnie filary, w któ-
rych nacisk technologii powinien byæ rów-
nomiernie roz³o¿ony. Wyrysowa³em te¿
diagram, pokazuj¹cy co nale¿y w tych
czterech obszarach zrobiæ, wyznaczaj¹c
kamienie milowe, a¿ do 2013 roku. Wy-
kres ten zdoby³ wielkie uznanie i pokazy-
wany by³ na forach innowacyjnych szkó³,
zarówno europejskich, jak i œwiatowych.

Po Londynie odby³o siê Europejskie Fo-
rum Innowacyjnych Szkó³ w Berlinie i tam
po raz pierwszy, wspólnie z pani¹ Mari¹
Neubauer-Darsk¹, koordynatorem jêzy-
kowym projektu, pokazywaliœmy swoje
koncepcje. Zostaliœmy te¿ zaproszeni na
Œwiatowe Forum Innowacyjnych Szkó³,
które odby³o siê w 2010 roku w Kapszta-
dzie, w RPA. Tam te¿, w uznaniu naszych
rocznych prac, otrzymaliœmy tytu³ Pathfin-
der School, co znaczy³o, ¿e jesteœmy szko³¹
z wizj¹, wyznaczamy kierunki, a nasze roz-
wi¹zania maj¹ charakter ponadczasowy

i ponadterytorialny i nadaj¹ siê do zain-
plantowania wszêdzie. Po Kapsztadzie –
nie wiem, czy nie przestawiam kolejnoœci
– Europejskie Forum Innowacyjnych
Szkó³ 2011 mia³o miejsce w Moskwie.
W kolejnym roku, nasze koncepcje mogli-
œmy zaprezentowaæ na Œwiatowym Fo-
rum w Waszyngtonie, gdzie zrobi³y bar-
dzo du¿e wra¿enie. Amerykanie podcho-
dzili do naszego stoiska, ¿eby robiæ sobie
zdjêcia, nie tylko z nami, ale i z materia³a-
mi, które prezentowaliœmy, bo wczeœniej
nie widzieli tak usystematyzowanego po-
dejœcia do rozwoju technologicznego za-
plecza w szkole. Oni maj¹ u siebie
instytucje, które to robi¹ za nich. Gdy
zrozumieli, ¿e my nie mamy wdro¿onych
pewnych centralnych programów, ich po-
dziw dla nas wzrós³ jeszcze bardziej.
U nich zapotrzebowanie na tablicê inte-
raktywn¹ zg³asza siê do wydzia³u edukacji.
Pisz¹: „Potrzebna mi tablica jest” (œmiech)
i albo nie ma œrodków i nie dostaj¹ tablicy,
albo s¹ i dostaj¹. Przyje¿d¿a tablica, do te-
go ekipa, która j¹ montuje i gotowe. U nas
nie ma takich programów, my musimy do-
konaæ wielu zabiegów, ¿eby taka tablica
do nas trafi³a – zdobyæ œrodki na zakup
i korzystanie z niej, na dokupienie akceso-
riów, g³oœników itp., wreszcie sprawiæ, ¿e
bêdzie przydatna, ¿e bêdzie efektywnie
wykorzystywana przez nauczycieli (wdro-
¿enie i szkolenia). Po forum w Waszyng-
tonie uczestniczyliœmy te¿ w forach euro-
pejskich w Lizbonie i œwiatowym w Pra-
dze, gdzie te¿ prezentowaliœmy swoje
osi¹gniêcia. Piêkne miejsca, chocia¿ cza-
sem nie by³o nawet mo¿liwoœci wyjœcia
„z podziemia”, jak ja to mówiê, bo spali-
œmy w hotelu, na parterze którego jedli-
œmy œniadania, a potem dwa piêtra ni¿ej
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zje¿d¿aliœmy do sali konferencyjnej i tam
siedzieliœmy do godz. 19 czy 20. Tak wiêc
trudno by³o o relaks, czy zwiedzanie. 

Oczywiœcie, pracuj¹c w tych europej-
skich strukturach, nie tylko jeŸdziliœmy na
fora. Uczestnicz¹c w wirtualnych uniwer-
sytetach, mieliœmy pod swoj¹ opiek¹ szko-
³y z ca³ego œwiata – z Holandii, S³owenii,
Kazachstanu, Azerbejd¿anu, Chorwacji,
S³owacji, a nawet z Moskwy – nale¿¹ce do
zespo³u, któremu szefowaliœmy. Za pracê
z nimi – jako jedna z 30 szkó³ na œwiecie –
otrzymaliœmy w 2011 roku tytu³ Mentor
School. By³ to dla nas olbrzymi sukces, bo
szkó³ z ca³ego œwiata pracuj¹cych w tym
projekcie jest kilkanaœcie tysiêcy. Tytu³
Mentor School otrzymaliœmy dwukrotnie,
rok po roku, bo mo¿na go otrzymaæ tylko
dwa razy. Ale jesteœmy nadal szko³¹ wzor-
cow¹, która jest pokazywana jako przy-
k³ad dobrych implementacji technologicz-
nych. W Polsce, poza nami, tytu³ Mentor
School uzyska³ tylko Zespó³ Szkó³ Tech-
nicznych w Radomiu, zreszt¹ nasz wycho-
wanek. Mieliœmy tê szko³ê pod swoj¹ opie-
k¹ bardzo d³ugo i nasze rozwi¹zania uda³o
siê przenieœæ równie¿ na ich grunt. To taka
historia, która cieszy, bo jesteœmy jedyn¹
szko³¹ w Polsce, która w tej dziedzinie od-
nios³a taki sukces i to mogê powiedzieæ
z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹. Niektórzy
nam zazdroszcz¹, inni bior¹ przyk³ad. Sta-
ramy siê wspó³pracowaæ z innymi szko³a-
mi, m. in. poprzez organizowanie konfe-
rencji KASSK, której presti¿ jest bardzo
wysoki.

Zanim porozmawiamy o konferencji
KASSK chcia³abym siê dowiedzieæ –
i wiem, ¿e to bêdzie w³aœciwie zadane py-
tanie – jak uda³o siê Panu sprowadziæ do

szko³y iPady i wyposa¿yæ w nie wszyst-
kich nauczycieli i wielu uczniów?

iPada w szkole, powiem szczerze, wy-
marzy³em sobie kiedyœ sam. Otwieraj¹c
pierwszy oddzia³ e-klasy w 2010 roku, za-
kupiliœmy na potrzeby jej uczniów kompu-
tery ClassMate PC – edukacyjne rozwi¹-
zanie firmy Intel, czyli komputer na po-
trzeby szko³y, odpowiednio wykonany,
obudowany i oprogramowany. Gdy ju¿
dopinaliœmy formalnoœci zwi¹zane z otrzy-
maniem tego sprzêtu, premierê na œwiato-
wym rynku mia³ w³aœnie iPad. Zobaczyw-
szy to urz¹dzenie, zda³em sobie sprawê
z tego, ¿e jego stworzenie to efekt ogrom-
nego skoku technologicznego i od razu
strasznie zapragn¹³em mieæ tego iPada…
Chocia¿ w Polsce pojawi³ siê on dopiero
w grudniu, ja mia³em go ju¿ w paŸdzierni-
ku. Koledzy z jednej z wiêkszych firm dys-
trybucyjnych kupowali iPada dla siebie na
rynku niemieckim, wiêc ja siê te¿ za³apa-
³em. Gdy po raz pierwszy przyszed³em
z iPadem do szko³y, niektórzy patrzyli na
mnie trochê jak na wariata – chodzi sobie,
g³aszcze jak¹œ deseczkê (œmiech) i nie wia-
domo, co jest grane…

Ale pamiêtam te¿ jedn¹ rzecz – b³ysk
oczu dzieci, które ogl¹da³y ten sprzêt, to,
jak im siê podoba³, jak mówili, ¿e „to jest
jakiœ kosmos” i „co by by³o, gdybyœmy my
coœ takiego mieli” i ¿e „na pewno wyjdzie-
my z gimnazjum i siê tego nie doczeka-
my”.… Obs³uguj¹c iPada bardzo szybko
odkry³em jego wielkie mo¿liwoœci eduka-
cyjne, mimo ¿e w momencie, gdy trafi³
w moje rêce, w Polsce dostêpnych by³o
tylko kilka aplikacji w jêzyku angielskim,
nie by³o systemu dystrybucji, czyli na przy-
k³ad gazet, ksi¹¿ek, e-ksiêgarni, o e-pod-
rêcznikach w ogóle zapomnijmy…. Kiedy
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jednak w 2011 roku wyjecha³em po raz
kolejny na targi BETT do Londynu, zoba-
czy³em prawdziw¹ potêgê iPada, który by³
prezentowany na bardzo wielu stoiskach.
W krótkim czasie powsta³o bardzo du¿o
kontentu edukacyjnego, który zosta³
stworzony przez ró¿ne firmy i by³em pod
wra¿eniem tego, jak urz¹dzenie trafnie
wpasowa³o siê w rynek. Wczeœniej ¿adne
inne urz¹dzenie nie znalaz³o sobie tak
szybko miejsca w edukacji. Wtedy sobie
pomyœla³em: „Skoro mog¹ Anglicy, to dla-
czego nie my?” 

Wróci³em z postanowieniem, ¿e musi-
my mieæ iPada w szkole. Pomys³ natych-
miast zyska³ aprobatê dyrektora Andrzeja
Wa³êsy, który zawsze wspiera³ mnie
w wielu inicjatywach. Nasza wspó³praca
ma dla mnie szczególn¹ wartoœæ. Zawsze
bardzo ceniê sobie jego zdanie, opinie i po-
mys³y. Sukcesy naszego Gimnazjum to

przecie¿ jego zas³uga, bo posiada niezwy-
k³¹ umiejêtnoœæ zarz¹dzania placówk¹
w taki sposób, by ka¿dy móg³ siê w niej re-
alizowaæ i móg³ maksymalnie wykorzystaæ
swój potencja³ dla wspólnego dobra. Dziê-
ki tak znakomitej wspó³pracy uda³o nam
siê zas³u¿yæ na opiniê, ¿e „Nowotomyskie
Gimnazjum jest Sèvres cyfrowej eduka-
cji”. Dlatego nad obmyœlaniem sposobu na
wykorzystanie iPada w naszej szkole pra-
cowaliœmy wspólnie. Nastêpne miesi¹ce to
okres „urabiania” i przekonywania niektó-
rych ludzi w Polsce. Jego efektem by³o
uruchomienie programu, w ramach które-
go stworzyliœmy koncepcjê zastosowania
tego urz¹dzenia w dydaktyce na gruncie
polskim, co wymaga³o wsparcia, zarówno
merytorycznego, jak i technologicznego,
¿eby to nowe urz¹dzenie zaimplemento-
waæ do naszej sieci. Poprosi³em firmê Ap-
ple o wsparcie merytoryczne, chocia¿ cho-

Zasiadanie w Radzie ds. Informatyzacji Edukacji powo³anej przez Ministra Edukacji Narodowej to dla mnie wielki
zaszczyt - tutaj jedyne zdjêcie z odbioru nominacji



dzi³o mi g³ównie o b³ogos³awieñstwo i do-
stêp do materia³ów edukacyjnych i doku-
mentów referencyjnych, pokazuj¹cych,
jak tym sprzêtem administrowaæ. Jak to
zrobiæ, ¿eby iPada mo¿na by³o w ogóle
u¿ywaæ w szkole, co rodzi³o przecie¿
mnóstwo problemów. Chocia¿by z pozy-
skiwaniem oprogramowania, które mo¿-
na by³o kupowaæ tylko przez sklep inter-
netowy, za pomoc¹ karty kredytowej.
A nasza szko³a, jako szko³a publiczna, nie
mog³a zaci¹gaæ zobowi¹zañ finansowych,
wiêc nie mogliœmy pos³ugiwaæ siê kart¹
kredytow¹, zreszt¹ tak jak szko³y na ca-
³ym œwiecie. Dla innych to jest oczywiste,
niestety dla naszej ksiêgowoœci bud¿eto-
wej nie jest. Trzeba by³o opracowaæ sys-
tem pozyskiwania oprogramowania na te
urz¹dzenia w inny sposób.

Wspiera³y nas w tej pracy m. in. Cor-
land – Apple Solution Expert for Education

w Polsce i £ódzkie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kszta³cenia Praktycznego. Ja
wzi¹³em na siebie obowi¹zek przeszkole-
nia nauczycieli, co wcale nie by³o trudnym
zadaniem, bo urz¹dzenie jest bardzo
wdziêczne. £atwo by³o zapoznaæ grupê
z jego dzia³aniem, zachêciæ do kreatywno-
œci i… maszyna ruszy³a. Projektem objêli-
œmy pocz¹tkowo dwie e-klasy. Jeden iPad
s³u¿y³ dwóm uczniom, bo na wiêcej urz¹-
dzeñ nas nie by³o staæ, ale w programie
wziê³o tak¿e udzia³ 20. nauczycieli. Szyb-
ko zobaczyli, ¿e to jest urz¹dzenie daj¹ce
ogromne mo¿liwoœci, a za jego pomoc¹
mo¿na zrobiæ i dokument w edytorze, i ar-
kusz kalkulacyjny, i prezentacjê, i zmonto-
waæ film. To by³o du¿e zaskoczenie dla
uczniów, którzy pod koniec roku mówili,
¿e iPad jest poza sfer¹ ich mo¿liwoœci.

W ubieg³ym roku sprzêtu u¿ywa³y ju¿
dwie e-klasy i dodatkowa grupa nauczy-

NOWOTOMYŒLANIE  

63Rozmowa z Dariuszem Stacheckim...

Cieszê siê, ¿e taki zwyk³y, szary nauczyciel z Nowego Tomyœla ma wp³yw na to, co siê dzieje w szko³ach 
w skali kraju - tu debata z udzia³em m. in. ministra Micha³a Boniego,

doradcy Prezydenta RP Krzysztofa Króla i prof. Macieja Sys³o



cieli. Zaczêliœmy te¿ organizowaæ konfe-
rencje „Technologie mobilne w szkole”,
pokazuj¹c innym, co zrobiliœmy do tej po-
ry. Dzieliliœmy siê wiedz¹, podkreœlaj¹c, ¿e
mo¿e nie jesteœmy doskonali, ale chcieli-
œmy pokazaæ, w jaki sposób pracujemy.
Nowatorskie by³o to, ¿e posadziliœmy
w jednej ³awce ucznia i nauczyciela, i nie-
jednokrotnie to uczeñ by³ nauczycielem.
Mam nawet takie zdjêcie, na którym jeden
z uczniów siedzi w ³awce z prof. Hann¹
Goliñsk¹ z Zak³adu Dydaktyki Chemii
UAM w Poznaniu i ona czerpie z tego
„szkolenia” wiele radoœci. Obecnie z iPa-
dami pracuj¹ trzy e-klasy w systemie 1: 1.
Rano pobieraj¹ swoje urz¹dzenie, pracuj¹
na nim ca³y dzieñ, a potem oddaj¹. Mamy
te¿ uruchomion¹ mobiln¹ pracowniê z³o-
¿on¹ z 20 urz¹dzeñ, której udostêpnia-
niem zajmuje siê biblioteka. IPady s¹ zabie-
rane na lekcje do innych klas i w³aœciwie

non stop w ruchu. Uda³o siê te¿ z pocz¹t-
kiem roku dopi¹æ plan „iPadyzacji” na-
uczycieli i w tej chwili wszyscy posiadaj¹ te
urz¹dzenia, na zasadzie powierzenia mie-
nia. Wykorzystuj¹ je fantastycznie jako
swoje narzêdzie pracy. IPad s³u¿y ka¿de-
mu, zarówno do obs³ugiwania dziennika
elektronicznego, jak i pokazywania pre-
zentacji, filmów. W urz¹dzeniu, które ga-
barytami przypomina zeszyt 60. Kartko-
wy, jest wszytko, czego nauczyciel potrze-
buje – dziennik elektroniczny, komplet
podrêczników, lektury szkolne, wszystkie
dokumenty szko³y. IPady rozwi¹zuj¹ tak-
¿e sprawê rewitalizacji sprzêtu. Kompute-
ry stacjonarne szybko siê starzej¹, wiêc
ci¹gle trzeba by by³o je wymieniaæ na no-
we, pomijaj¹c fakt, i¿ zu¿ywaj¹ one kilka-
krotnie wiêcej energii ni¿ iPady, wiêc s¹
tak¿e dro¿sze w eksploatacji... 
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Skoro jesteœmy przy kwestii kosztów.
Tak wysokie ob³o¿enie w sprzêt sk³ania
do zadania pytania o Ÿród³a finansowania.
Bud¿et szkolny, to w tym przypadku za-
pewne o wiele za ma³o…

Gdybyœmy zdali siê tylko na œrodki z fi-
nansowania bud¿etowego, z pewnoœci¹
nie mielibyœmy takiego zaplecza, bo jeste-
œmy zwyk³¹ szko³¹, w przeciêtnie zamo¿-
nej gminie. Staramy siê jednak gromadziæ
œrodki pozabud¿etowe i przeznaczaæ je na
doposa¿enie naszej infrastruktury. To s¹
kwestie wynajmu sal, przeprowadzania
szkoleñ dla podmiotów zewnêtrznych Sta-
ramy siê te¿ sprzedawaæ nasze know-how.
Nie ukrywam, ¿e nasze dzia³ania, rozwi¹-
zania, praca spotykaj¹ siê te¿ po prostu ze
zwyk³¹ ludzk¹ ¿yczliwoœci¹ i z tego wzglê-
du mo¿emy liczyæ na pomoc firm i instytu-
cji, które wspieraj¹ edukacjê. Czasem jest

to dotacja celowa na zakup kolejnych
urz¹dzeñ, a czasem dofinansowanie przez
jednego z rodziców uczniów, bêd¹cego
pod wra¿eniem naszego zaanga¿owania
w pracê z dzieæmi… Œrodki zbieramy lata-
mi, ale staramy siê zdobyæ ich jak najwiê-
cej, ¿eby móc realizowaæ nasz¹ wizjê. Na
pewno nie mo¿na robiæ jednej rzeczy –
czekaæ na to, a¿ pieni¹dze spadn¹ z nieba,
a¿ ktoœ nam coœ da. Trzeba byæ krok
z przodu, udowodniæ, ¿e jest taka potrze-
ba. Rozmawiaæ z rodzicami, zyskaæ ich ak-
ceptacjê. Rodzic te¿ powinien wiedzieæ, ¿e
urz¹dzenie, którego uczeñ u¿ywa na lek-
cjach, jest mu potrzebne, a nie s³u¿y zaba-
wie na przerwie. Edukacyjne zastosowa-
nie technologii uda siê i bêdzie z korzyœci¹
dla wszystkich, ale bêdzie zgrzyta³o, jeœli
nie bêdzie akceptacji rodziców. Tak samo,
jak nauczycieli i uczniów. W naszej szkole
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o tê akceptacjê ³atwiej, bo widaæ, ¿e to
dzia³a, funkcjonuje, ¿e jest jakiœ sukces. 

Czêsto jestem w ró¿nych miejscach na-
szego kraju, w Krakowie, Lublinie, Kiel-
cach, Bia³ymstoku i jeœli gdzieœ pada nazwa
Nowy Tomyœl, ludzie zaraz kojarz¹ j¹
z gimnazjum, a kiedy mówiê, ¿e jestem
z tego gimnazjum, to zaraz spotyka mnie
uœmiech, co sprawia mi wielk¹ przyjem-
noœæ. Ostatnio by³em na konferencji w So-
pocie, gdzie prezentowa³em koncepcjê
wdro¿on¹ w naszej szkole. Wychodz¹c na
przerwê, szed³em za paniami, które zde-
nerwowane dyskutowa³y: „Kto nie s³ysza³
o Sopocie? Wszyscy s³yszeli! A taki Nowy
Tomyœl? Praktycznie nikt o nich nie s³ysza³,
ale tam mog¹ zrobiæ coœ takiego, czego
w Sopocie nie da siê przeprowadziæ!
„.(œmiech) Potem rozmawia³em z tymi pa-
niami, opowiada³em, co siê u nas dzieje,
radzi³em. Zreszt¹ przyje¿d¿a do nas mnó-
stwo wycieczek z ró¿nych szkó³, ¿eby
podpatrzeæ, w jaki sposób pracujemy…

Zastanawiam siê, na ile mierzalne jest
to, czy technologia podnosi wyniki w na-
uce?

Ja walczê od pewnego czasu z tym py-
taniem…

... ono siê tutaj narzuca...
Ono siê narzuca, ale w moim przekona-

niu, to jest chyba Ÿle postawione pytanie.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e – po pierwsze bada-
nia wyników kszta³cenia przeprowadza siê
w oparciu o coœ, np. o test gimnazjalny.
Czy u¿ycie technologii ma wp³yw na jego
wynik? Jest zbyt wiele zmiennych, by od-
powiedzieæ na to twierdz¹co lub przecz¹-
co. Tym bardziej, ¿e test bada co innego.
Co my mo¿emy powiedzieæ na ten temat,
maj¹c kilkuletnie doœwiadczenie w pracy

z e-klasami, które ucz¹ siê za pomoc¹ no-
wych technologii, maj¹ iPady itd.? Mogê
powtórzyæ opiniê nauczycieli, ¿e dzieci od-
pytywane z materia³u realizowanego za
pomoc¹ technologii, na sprawdzianie maj¹
wy¿sze wyniki. W ubieg³ym roku wypuœci-
liœmy pierwszy rocznik e-klasy, która uzy-
ska³a na koniec nauki najwy¿sz¹ œredni¹
w historii szko³y. Nigdy wczeœniej œrednia
ca³ej klasy nie siêga³a powy¿ej 5. Ci ucznio-
wie uzyskali te¿ najwy¿sze wyniki na egza-
minach gimnazjalnych. ¯yczy³ bym sobie,
¿ebyœmy mieli wszystkie takie klasy, ale
czy to tylko wp³yw technologii? Nie jestem
w stanie odpowiedzieæ jednoznacznie
twierdz¹co. Istniej¹ wyniki badañ mówi¹ce
o tym, ¿e u¿ycie technologii przyspiesza
procesy myœlenia, szczególnie u dzieci
z pewnego rodzaju deficytami. Na przy-
k³ad uczniowie z upoœledzeniem w stopniu
lekkim, dziêki technologii, interaktywnym
æwiczeniom, ten sam materia³ opanowuj¹
a¿ siedmiokrotnie szybciej i trwalej. I to
mo¿na zmierzyæ. Natomiast trudno zmie-
rzyæ bezpoœredni wp³yw technologii na
wyniki w nauce. M³odzie¿ u¿ywa techno-
logii równie¿ w domu, nie tylko dla roz-
rywki, dostaje od nauczycieli propozycje
rozwi¹zywania zadañ na platformie edu-
kacyjnej, do której wszyscy maj¹ dostêp.
I bawi¹ siê tym, ucz¹c siê jakby „mimocho-
dem”. Ciesz¹ siê, ¿e „pani z angielskiego
nam takie coœ przygotowa³a, bo my siê lu-
bimy w to bawiæ”... Myœl¹, ¿e siê bawi¹,
a tymczasem pracuj¹. Elementy gemifikacji
i zabawy w dydaktyce na pewnym etapie
kszta³cenia daj¹ œwietne wyniki. Za pomo-
c¹ zabawy mo¿na opanowaæ na przyk³ad
100 s³ówek po angielsku. W grze celem
by³o zdobycie z³otego medalu, ale „przy
okazji” uczeñ nauczy³ siê s³ówek i na
100% napisa³ kartkówkê... Pozwoliliœmy
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te¿ uczniom korzystaæ z prywatnych urz¹-
dzeñ. Trend BYOD – bring your own devi-
ce, u nas w szkole jest realizowany w prak-
tyce. I tych urz¹dzeñ jest coraz wiêcej...

To teraz ja pani zadam pytanie – proszê
mniej wiêcej oszacowaæ, ile urz¹dzeñ bez-
przewodowych pracuje codziennie w na-
szej sieci? 

Powiedzmy 500?
Bardzo dobry szacunek. (œmiech) Do-

brze, bo inni strzelaj¹ du¿o poni¿ej.

Trochê siê orientujê… Poza tym wielu
moich znajomych to nauczyciele gimna-
zjum i w naszych prywatnych rozmowach
czêsto pojawia siê technologia. Kole¿anki
wyjmuj¹ iPady z torebek, pokazuj¹ zdjê-
cia czy filmy ze szkolnych projektów, i to
jest te¿ taki dobry PR...

To co mnie w³aœnie cieszy to to, ¿e tech-
nologia jest u nas tak naturalna. Je¿d¿¹c
z wyk³adami, by³em ostatnio w Tarnowie
po to, by mówiæ o roli technologii w edu-
kacji. Czêœæ wyk³adu poœwiêci³em kon-
kretnemu przyk³adowi – opowiedzia³em
o tym, jak siê pracuje w naszej szkole. Moi
s³uchacze mieli szeroko otwarte usta i pa-
trzyli na mnie, jak na jakiegoœ ufoludka.
(œmiech) Szczególnie, gdy mówi³em, ¿e In-
ternet w naszej szkole po prostu „jest”.
Nikt siê nie musi zastanawiaæ, czy w sali
105 czy 205, gdzie bêdzie mia³ lekcje jest
sieæ czy nie, bo sieæ jest wszêdzie. Gdy cza-
sem, niezmiernie rzadko, zdarza siê jakaœ
awaria i przez chwilê nie ma Internetu, to
wszyscy biegaj¹, krzycz¹c niemal: „Bo¿e,
co siê sta³o, nie mo¿na pracowaæ”. I w ze-
stawieniu z telefonem od zaprzyjaŸnione-
go dyrektora, który do mnie dzwoni i mó-
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wi: „S³uchaj, mo¿e wpad³byœ mi pomóc,
bo u nas ju¿ drugi tydzieñ Internet nie dzia-
³a”, to jest przepaœæ. U nas by³oby to nie-
mo¿liwe, bo s¹ platformy edukacyjne, bo
jest dziennik internetowy… wszystkiego
u¿ywamy na co dzieñ… Na Facebooku
jest taka grupa „superbelfrzy”, która ma
pewien wp³yw na dzia³ania Oœrodka Edu-
kacji, czy pomys³y MEN i CEO, i tam w³a-
œnie rozgorza³a dyskusja na temat dostêp-
noœci i prêdkoœci Internetu w szkole. Dys-
kusja by³a d³uga i szeroka, a ja tylko wrzu-
ci³em wykres, pokazuj¹cy prêdkoœci na-
szego szkolnego Internetu i dyskusja siê
skoñczy³a. (œmiech) Dla nas obecnoœæ In-
ternetu jest tak naturalna, jak wody w kra-
nie, czy œwiat³a po naciœniêciu w³¹cznika
lampy. Naszym sukcesem jest równie¿ to,
¿e nauczyciele u¿ywaj¹ sprzêtu jako na-
rzêdzia pracy. Dzisiaj maj¹ ju¿ kompeten-

cje i to, co realizowa³o siê kiedyœ z mozo-
³em, dziœ odbywa siê w sposób automa-
tyczny. Nauczyciele wymieniaj¹ siê do-
œwiadczeniami, bo ka¿dy ma teraz iPada,
co owocuje wspó³prac¹: „Patrz, a ja znala-
z³am tak¹ fajn¹ aplikacjê, albo program,
a zobacz jak to wygl¹da, a ja to zrobi³am
tak”. Oni siê ucz¹ sami od siebie. Zreszt¹
narzêdzia, których u¿ywamy w szkole s¹
intuicyjne, ¿eby bez sensu nie traciæ czasu
na ich opanowanie. Na tym polega war-
toœæ technologii. Intuicyjnoœæ i niezawod-
noœæ. 

Czasem pokazujê uczniom jak¹œ cieka-
wa aplikacjê, na co oni zaraz reaguj¹: „Ale
by by³o fajnie jakby pani z biologii zrobi³a
to z nami!” i biegn¹ pokazaæ: „A widzia³a
pani coœ takiego?” (œmiech) No i pani te¿
siê uczy czegoœ nowego... To jest fajny,
naturalny sposób – nikt siê nikogo nie boi.
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Oczywiœcie, nie mo¿na wszystkiego zast¹-
piæ zabaw¹ i technologi¹, bo z uporem ma-
niaka powtarzam, ¿e w szkole wa¿ne jest
m¹dre wykorzystanie technologii. Tech-
nologia ma wspomagaæ proces kszta³ce-
nia, a nie byæ „zamiast”. Tak siê w³aœnie
staramy robiæ, ¿eby to by³ element wspie-
rania edukacji, a iPad by³ tak samo wa¿ny
jak zeszyt, cyrkiel, linijka. 

Najwiêksz¹ promocj¹ tych dzia³añ
szko³y jest niew¹tpliwie KASSK. Ju¿ za pa-
rê dni w kwietniu odbêdzie siê X KASSK,
bêdzie wiêc okazja tak¿e na ³amach
„Przegl¹du Nowotomyskiego” wróciæ do
tematu i podsumowaæ dorobek kolejnych
edycji tego bezprecedensowego przedsiê-
wziêcia. Powiedzmy tylko, jak rozwija³a
siê ta idea, jakie by³y pocz¹tki, bo sam po-
mys³, ju¿ wiemy, sk¹d siê wzi¹³… Zaczy-

naliœcie z patronatem Burmistrza Nowego
Tomyœla, teraz jest to patronat MEN-
-u i wielu innych podmiotów. 

Pierwsze spotkania, jak wspomina³em,
odbywa³y siê w gronie fachowców, zapa-
leñców, wariatów takich jak ja, którzy
w szkole próbowali rozkrêciæ sieci kompu-
terowe. Pomys³ KASSK-u zrodzi³ siê, gdy
przyjecha³a do nas wiêksza liczba nauczy-
cieli, nie tylko tych typowych zapaleñców.
Rozmawialiœmy o tym, jak przygotowaæ
œrodowisko pracy w szko³ach, aby ta tech-
nologia siê „zadzia³a”. W drugiej czêœci
konferencji pokazywaliœmy jak to dzia³a
u nas. Wi¹za³o siê to z przekonaniem na-
szych nauczycieli – co wcale nie by³ ³atwe
– do pokazania ich w³asnego warsztatu
pracy, pocz¹tkowo skromnego. I nasz
sukces polega³ na tym, ¿e ci nauczyciele
stanêli przed goœæmi, mówi¹c: „Zobaczcie,
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my to robimy tak. Wiemy, ¿e jeszcze ci¹-
gle siê uczymy, ¿e nasze umiejêtnoœci nie
s¹ doskona³e, ale tak pracujemy. Pewnie
mo¿e byæ lepiej, ale po to robimy te kon-
ferencje, by zobaczyæ te¿, jak wy to robi-
cie”. I tak siê zaczê³o… Pocz¹tkowo
KASSK by³ konferencj¹ o zasiêgu woje-
wódzkim, dziœ mamy ju¿ sta³e, wypróbo-
wane grono partnerów i uczestników w³a-
œciwie z ka¿dego zak¹tka Polski. Mi³o mi
s³yszeæ, ¿e nasza konferencja jest najwiêk-
sz¹, najbardziej presti¿ow¹ tego typu im-
prez¹ w kraju.

Jest Pan cz³onkiem towarzystw czy te¿
stowarzyszeñ nie zwi¹zanych z edukacj¹?

Moje ¿ycie krêci siê g³ównie wokó³
szko³y. Jestem cz³onkiem Polskiego Towa-
rzystwa Informatycznego, trochê czasu
zajmuj¹ mi tak¿e dzia³ania dotycz¹ce ADE
i APD – Apple Distingush Educator i Apple
Proffesjonal Development, wiêc moja praca
nigdy nie koñczy siê o 15. Najczêœciej wy-
chodzê ze szko³y z baga¿em dokumen-
tów, które muszê zrobiæ po po³udniu
w domu. Ale jestem t¹ szczêœliw¹ osob¹,
która pracuje tam, gdzie lubi i wykonuje
to, co lubi. Moja praca jest jednoczeœnie
moim hobby. Obszary moich dzia³añ do-
tycz¹ g³ównie szko³y i nowych technologii,
choæ ten fakt sprawia czasem, ¿e – nie
ukrywam – najchêtniej oddali³bym siê i od-
da³ temu, co lubiê najbardziej – wêdrów-
kom po górach, wyciszeniu. Marzê cza-
sem o tym, by gdzieœ wyjechaæ i na chwilê
zapomnieæ o technologii, chocia¿ …
(œmiech) telefon i iPada zawsze mam ze
sob¹. Zamiast targaæ mapê turystyczn¹,
czy przewodnik, mogê zabraæ tylko iPho-
na. Z niego mogê zadzwoniæ, jak coœ siê
stanie, wytyczyæ sobie marszrutê, czy

przeczytaæ przewodnik o miejscach,
w których jestem. Myœlê, ¿e technologia
niczego nie zastêpuje, tylko pomaga – mo-
¿e mi pokazaæ, ile przeszed³em kilome-
trów, czy ju¿ czas na schabowego, czy
jeszcze nie.

Co w technologii Pana najbardziej fa-
scynuje? W³aœnie ta jej wszechstronnoœæ? 

Trudne pytanie… Gdy siê cofnê pamiê-
ci¹ do tych lat, w których styka³em siê
z technologi¹ po raz pierwszy, to pamiê-
tam jak, jako ma³e dziecko, s³uchaj¹c ra-
dia, fascynowa³em siê tym, jak ono dzia³a.
Przypominam sobie stoj¹ce w pokoju do-
mu rodzinnego wielkie stare radio lampo-
we, które oprócz tego, ¿e gra³o, to jeszcze
œwieci³o. Z ty³u mia³o takie dziurki, które
rzuca³y obraz na œcianê. Jako bardzo ma³y
ch³opiec s³ucha³em w programie I Polskie-
go Radia o 12.00 hejna³u z Wie¿y Mariac-
kiej i gdy s³ysza³em odg³os kroków hejnali-
sty, stara³em siê zajrzeæ do radia, ¿eby zo-
baczyæ, kto tam wchodzi… (œmiech) Chy-
ba st¹d ta fascynacja siê wziê³a. Co to jest?
Sk¹d ta muzyka siê wydobywa? Potem po-
jawi³y siê magnetofony, którymi te¿ siê
bardzo interesowa³em, potem wie¿e,
wzmacniacze, nag³aœnianie imprez, pro-
wadzenie dyskotek, najpierw w szkole,
potem w oœrodku kultury… PóŸniej poja-
wi³y siê komputery, fascynacja oprogra-
mowaniem – jak to jest, ¿e taki ma³y, pro-
stok¹tny uk³ad scalony ma takie mo¿liwo-
œci, sk¹d siê bierze mo¿liwoœæ „rozmowy
„z tym urz¹dzeniem, wydawanie mu pole-
ceñ i to, co siê w efekcie otrzymuje. Fascy-
nacja faktem, ¿e urz¹dzenie nas s³ucha, ro-
zumie, ¿e mogê nim sterowaæ, powodo-
wa³a, ¿e anga¿owa³em siê coraz bardziej
w ten temat i stara³em siê byæ na bie¿¹co
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ze wszystkimi nowinkami technologiczny-
mi. Tak jak pani wspomnia³a, by³a to te¿
fascynacja mo¿liwoœciami i wszechstron-
noœci¹ tych urz¹dzeñ, ich multimedialno-
œci¹. Doœæ du¿o wiem na temat konstruk-
cji tych urz¹dzeñ, wiêc te bardzo nowo-
czesne technologie rzeczywiœcie mnie fa-
scynuj¹. A przecie¿ historia informatyki
jest bardzo krótk¹ histori¹. Kiedyœ przygo-
towywa³em wyk³ad na temat historii ma-
szyny cyfrowej i siêgn¹³em po pierwsze
„urz¹dzenia”, które wspomaga³y oblicze-
nia – abakusy, liczyd³a, tabliczki sumeryj-
skie… Dopiero kilka tysiêcy lat póŸniej wy-
myœlone zosta³y pa³eczki Napiera, maszy-
na Pascala, czy koncepcja Charlesa
Babbage’a, który tak naprawdê wymyœli³
ju¿ 200 lat temu komputer, ale nie móg³
go zbudowaæ, bo nie mia³ z czego.
Komputer wed³ug pomys³u Babbege’a
powsta³ dopiero w momencie, gdy pojawi-
³a siê elektrycznoœæ, na pocz¹tku XX wie-
ku. Pierwszy komputer, który móg³ zro-
biæ coœ rozs¹dnego, powsta³ w latach
czterdziestych, a ju¿ 30 lat póŸniej, w la-
tach 70. ka¿dy na rêku nosi³ zegarek elek-
troniczny, który mia³ moc obliczeniow¹
kilka razy wiêksz¹ ni¿ komputer, który
zajmowa³ po³owê tego budynku i by³ zasi-
lany „specjaln¹ elektrowni¹”. Dzisiaj ka¿-
dy telefon komórkowy ma o wiele wiêk-
sz¹ moc obliczeniow¹ od komputera, któ-
ry wys³a³ cz³owieka w kosmos. Z roku na
rok pokonujemy kolejne bariery, wiêc
trudno siê tym nie fascynowaæ. Gdy wy-
produkowano procesor Intela celleron
z oznaczeniem 300 A (300 MHz) uznano,
¿e osi¹gniêto szczyt myœli technicznej. Ja-
poñczycy jednak przetaktowali ten proce-
sor do czêstotliwoœci 1 GHz. Musia³ byæ
ch³odzony ciek³ym helem i azotem jedno-

czeœnie, ¿eby móg³ jakoœ dzia³aæ. Dziœ
w telefonie, który siê w ogóle nie grzeje,
mamy procesor kilkadziesi¹tset razy szyb-
szy ni¿ tamten. I to mnie ogromnie fascy-
nuje w technologii. Lubiê urz¹dzenia, któ-
re s¹ wykonane w innowacyjny i jednocze-
œnie porz¹dny sposób. Bardzo nie lubiê
tandety, czegoœ, co szwankuje. Poza tym
uwa¿am, ¿e urz¹dzenia mog¹ byæ piêkne.
Tak jak pani zegarek, jest jednoczeœnie
funkcjonalny, a z drugiej designerski, jest
elementem bi¿uterii. Nie musimy siê ota-
czaæ brzydot¹. Technologia powinna nam
u³atwiaæ i upiêkszaæ ¿ycie, a im bardziej
nam u³atwia i upiêksza, tym bardziej mnie
fascynuje.

Piêkna pointa. Zadam jednak przekor-
ne pytanie… Obserwuj¹c postêp techno-
logiczny ostatniej dekady, zaczê³am siê za-
stanawiaæ, dok¹d to wszystko zmierza,
gdzie to siê skoñczy i – tak po dzieciêce-
mu – co siê stanie, jak Internet ulegnie
awarii, zniknie… Czy Pan sobie zadaje ta-
kie pytania? Jaka jest wizja wizjonera? Do-
k¹d dojdziemy?

Nie wiem… Mo¿e prawd¹ jest legenda
o Atlantydzie, której szybki rozwój tech-
nologiczny doprowadzi³ do wielkiego bum
i Atlantyda zginê³a. Mo¿e znowu siê to
wszystko odradza i do tego prowadzi…?
Nie wiem. Jeœli chodzi o Internet, to myœlê,
¿e ¿yj¹c w takim zindustrializowanym
œwiecie jesteœmy nara¿eni bardziej na inne
niebezpieczeñstwa ni¿ znikniêcie Interne-
tu. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e nagle prze-
staje istnieæ elektrownia zasilaj¹ca czêœæ
Polski, choæby Poznañ, który zostanie na
jakiœ czas bez wody i oczyszczalni œcieków.
Dwa, trzy dni i mamy „pozamiatane”. Nie
dzia³aj¹ piekarnie, nie dostarczamy ¿yw-
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noœci, nie odprowadzamy œcieków, mo¿e-
my siê wszyscy potruæ. Dzisiaj Internet jest
wszechogarniaj¹cy i mo¿emy dziêki niemu
dostaæ siê do ró¿nych informacji, nawet
w przypadku katastrofy. W momencie
ataku na WTC nie dzia³a³o nic oprócz In-
ternetu, bo on ma strukturê pajêczynow¹,
ma nieskoñczenie wiele dróg po³¹czeñ, ro-
utery brzegowe, które ³¹cz¹ siê przez ro¿-
ne kraje. To jest wielka pajêczyna, której
nie mo¿na ot tak przeci¹æ. Trzeba by by³o
wy³¹czyæ wszystkie elektrownie na œwie-
cie. Owszem, technologiczne uzale¿nienie
naszego zindustrializowanego spo³eczeñ-
stwa jest bardzo wysokie i rzeczywiœcie
mo¿na siê obawiaæ, co by by³o, gdyby do-
sz³o na przyk³ad do wojny. Wystarczy³yby
ataki na kilka celów strategicznych, kilka
elektrowni i jest po tym pañstwie... nie
dzia³a zarz¹dzanie, nic… Tak zreszt¹ zo-
sta³ wymyœlony Internet. By³ tworem woj-
skowym, który zosta³ stworzony po to,
¿eby dzia³a³ w momencie wojny, gdy
wszystkie alternatywne sposoby komuni-
kacji przestan¹ istnieæ. On z tego wyrós³,
wiêc jest takim elementem, którego
mo¿emy byæ pewni. Oczywiœcie niesie ze
sob¹ okreœlone niebezpieczeñstwa.
Naszymi pieniêdzmi zdeponowanymi
w bankach zarz¹dzamy elektronicznie
i nie by³oby fajnie, gdyby nagle siê okaza³o,
¿e nasze karty nie dzia³aj¹, a dostêp do
pieniêdzy jest tylko wirtualny. Przenosimy
nasz¹ rzeczywistoœæ coraz bardziej do
wirtualnego œwiata, ale nie umiem
powiedzieæ, czy on jest bardziej
bezpieczny ni¿ ten realny. Wszystko
zale¿y od cz³owieka. Na pewno trzeba
mieæ do niego dystans i pamiêtaæ, ¿e œwiat
wirtualny nie jest rzeczywisty. Oczywiœcie,
mo¿emy w nim bywaæ, ale nie ma on
zast¹piæ naszego ¿ycia codziennego, choæ

staje siê jego elementem. Na pewno nas
zmieni³. Ma³o kto ju¿ pisze listy, wysy³amy
e-maile albo smsy. Ale pisaæ listy? Po co,
jeœli s¹ skype’y, e-maile, komórki, mo¿na
siê na odleg³oœæ zobaczyæ, dlatego
uwa¿am, ¿e technologia bardziej zbli¿a
ludzi ni¿ ich oddala. Pod warunkiem
m¹drego z niej korzystania.

Ostatnie pytanie do fascynata technolo-
gii… Ma Pan jakieœ technologiczne marze-
nie? O sprzêcie, który mo¿e jeszcze nie
powsta³, a który chcia³by Pan mieæ, albo
jakiejœ sztucznej inteligencji…

Chyba nie mam takich marzeñ. Tech-
nologia jest tak¹ dziedzin¹, w której ma-
rzenia nie powinny byæ spe³nione, one po-
winny byæ spe³niane, wiêc dla mnie zado-
walaj¹ce bêdzie to, ¿e ta technologia bê-
dzie siê rozwija³a, ¿e bêdzie dla mnie przy-
jazna, ¿e bêdzie mi s³u¿yæ. Niech powstaj¹
coraz to nowsze urz¹dzenia, bo technolo-
gia nie powinna siê zatrzymywaæ, ale te¿
nie powinna pójœæ za daleko. Nie powinni-
œmy chodziæ za kilka, czy kilkanaœcie lat,
z wszczepionymi chipami, maj¹c kompu-
ter wbudowany w siebie… Chocia¿ mo¿e
to bêdzie dobre? Kto wie? Byæ mo¿e takie
chipy nie pozwol¹ na rozwój chorób i mo-
¿e bêdzie siê mo¿na leczyæ za ich pomoc¹?
Technologia powinna przede wszystkim
s³u¿yæ cz³owiekowi, nie powinna mu nigdy
szkodziæ. I to jest moje marzenie, ¿eby
technologia zawsze pomaga³a ludziom, ¿e-
by nie by³a wykorzystywana do tego, ¿eby
szkodziæ. I to jest chyba sedno sprawy.
A urz¹dzenie marzeñ? Niech mnie to
urz¹dzenie zaskakuje, niech nie przestanie
zaskakiwaæ i fascynowaæ. 
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Maria Szyszkiewicz-Golis, Daria Zarabska-Bo¿ejewicz

Akademia Talentów Przyrodniczych: 
akcenty regionalne w projekcie unijnym
Przedmiot dodatkowy „ekologia krajobrazu” 
w szko³ach ponadgimnazjalnych Wielkopolski

Od 1 stycznia 2013 r. Instytut Œrodowiska Rolniczego i Leœnego Polskiej Akademii
Nauk (IŒRiL PAN) w Poznaniu realizuje projekt edukacyjny pt. AKADEMIA TALENTÓW
PRZYRODNICZYCH – podwy¿szenie jakoœci kszta³cenia kompetencji naukowych i przyrodni-
czych w szko³ach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu, wspó³fi-
nansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go. Realizacja projektu jest bezpoœrednio nadzorowana przez instytucjê poœrednicz¹c¹ II
stopnia, której funkcjê pe³ni Oœrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, bêd¹cy publicz-
n¹ placówk¹ doskonalenia nauczycieli o zasiêgu ogólnokrajowym, prowadzon¹ przez
Ministra Edukacji Narodowej.

G³ównym celem projektu jest podniesienie jakoœci kszta³cenia kompetencji nauko-
wych i przyrodniczych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ucznia zdolnego, poprzez opra-
cowanie i wdro¿enie w szeœciu szko³ach ponadgimnazjalnych Wielkopolski innowacyjne-
go programu nauczania i rozpowszechnienie go do 30 wrzeœnia 2015 r. Adresatami pro-
jektu s¹ szko³y ponadgimnazjalne, ich nauczyciele i uczniowie. Przeprowadzona na po-
cz¹tku ubieg³ego roku rekrutacja szkó³ pozwoli³a zakwalifikowaæ do udzia³u w projekcie
6 placówek oœwiatowych z terenu Wielkopolski. S¹ to: I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Oskara Kolberga w Koœcianie, I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Lesznie, Zespó³ Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Niet¹¿kowie, Liceum Ogólnokszta³c¹ce przy Ze-
spole Szkó³ im. E. Sczanieckiej w Pniewach oraz I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. D¹-
browskiego w Rawiczu i Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Powstañców Wielkopolskich
w Œrodzie Wlkp.

W ramach przedsiêwziêcia powsta³ interdyscyplinarny program nauczania przedmio-
tu o nazwie „ekologia krajobrazu”, zawieraj¹cy 24 projekty badawcze, przeznaczone
do realizowania przez uczniów przy u¿yciu komputera i Internetu oraz w terenie. £¹czy
on treœci z zakresu biologii, geografii, ekologii, ochrony œrodowiska i planowania prze-
strzennego, wyjaœniaj¹c procesy i zale¿noœci przyrodnicze na trzech poziomach: teore-
tycznym, pó³praktycznym i praktycznym. Oprócz interdyscyplinarnoœci, innowacyjne
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jest problemowe przedstawienie zjawisk zachodz¹cych w œrodowisku, uwzglêdnienie
najnowszych zdobyczy nauki oraz zastosowanie metod z zakresu technologii informacyj-
no-komunikacyjnej (TIK). Program uzupe³niaj¹ wideowyk³ady, prezentacje multimedial-
ne oraz oprogramowanie do tablic interaktywnych. Dziêki du¿ej ró¿norodnoœci tema-
tów oraz zró¿nicowaniu poziomów trudnoœci, program daje mo¿liwoœæ wyboru przez
nauczycieli treœci, metod, narzêdzi i zakresu godzinowego. Uczniowie wspó³uczestnicz¹
w projektach badawczych, w trakcie których wykorzystuj¹ sprzêt zakupiony ze œrod-
ków unijnych. W ramach wyposa¿enia szkó³ przekazano m. in. termohigrometry s³u¿¹-
ce do pomiaru wilgotnoœci i temperatury, solarymetry, czyli mierniki promieniowania
s³onecznego, podrêczne zestawy do analiz wody, czy te¿ przyrz¹dy wykorzystywane
podczas od³owów owadów np. motyli (tzw. czerpaki entomologiczne), jak równie¿ ta-
blice interaktywne, projektory i komputery.

Program zaspokaja potrzeby utalentowanych w naukach przyrodniczych uczniów
poprzez ich zaproszenie do udzia³u w zajêciach pozalekcyjnych (nieobowi¹zkowych)
w ramach „Akademii Talentów Przyrodniczych”. Uczniowie ci maj¹ mo¿liwoœæ dodat-
kowego skorzystania z informacji pog³êbiaj¹cych wiedzê. Wezm¹ oni tak¿e udzia³ w wa-
kacyjnych obozach naukowych, w trakcie trwania których zajêcia bêd¹ prowadziæ pra-
cownicy naukowi specjalizuj¹cy siê w wybranych dziedzinach przyrodniczych. 

Wiêcej informacji na temat projektu mo¿na znaleŸæ na stronie:  www.ekologia-
krajobrazu.pl

M³odzi mieszkañcy powiatu nowotomyskiego na tropie ptaków w krajobrazie 
rolniczym 
W wyniku pomyœlnie rozpatrzonej aplikacji, Liceum Ogólnokszta³c¹ce przy Zespole

Szkó³ w Pniewach, wraz z 5. Innymi szko³ami ponadgimnazjalnymi z terenu Wielkopol-
ski, zosta³o zaproszone do udzia³u w dwuletnim projekcie unijnym. Szko³a ta jako jedy-
na reprezentuje placówki tej rangi po³o¿one w pó³nocnozachodniej i pó³nocnej czêœci
województwa wielkopolskiego. Nauczyciele pniewskiego liceum prowadz¹cy zajêcia
projektowe to: biolog – Bo¿ena Kolanoœ oraz geograf – Iwona Krzyczkowska. Swoich
rad w zakresie wykorzystania sprzêtu oraz technik informacyjnych podczas lekcji udzie-
la Agnieszka Misiewicz, ucz¹ca chemii i informatyki. W toku wewnêtrznej rekrutacji
przeprowadzonej w szkole, na pocz¹tku wrzeœnia 2013 r. wy³oniono 20 uczniów
uczestnicz¹cych w zajêciach dodatkowych z przedmiotu „ekologia krajobrazu” oraz 10
uczêszczaj¹cych na zajêcia pozalekcyjne w ramach „Akademii Talentów Przyrodni-
czych”. W drugiej grupie znalaz³o siê a¿ 8 uczennic, co jest œwiadectwem d¹¿enia do
podnoszenia kompetencji naukowych kobiet uzdolnionych w naukach przyrodniczych.
Wœród uczniów bior¹cych udzia³ w zajêciach projektowych s¹ m³odzi mieszkañcy po-
wiatu nowotomyskiego: Aleksandra Batura (Zgierzynka), Dominika Dachtera (Zêbo-
wo), Marcin Kaczmarek i Karolina Kiersztan (Lwówek) oraz Lidia Marciniak i Nikodem
Puk (Brody). Warto zaznaczyæ, i¿ Dominika Dachtera, Lidia Marciniak oraz Nikodem
Puk nale¿¹ do grupy uczêszczaj¹cej na zajêcia przyrodnicze w ramach „Akademii Talen-
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tów Przyrodniczych”, realizuj¹cej projekty w wariancie rozszerzonym, dostosowanym
do potrzeb i mo¿liwoœci uczniów zdolnych. 

Projekty uczniowskie podjête w bie¿¹cym roku szkolnym przez pniewskich liceali-
stów pod kierunkiem ich nauczycieli to: „Wp³yw terenów uprawnych na zagêszczenie
ptaków” oraz „Jak zmienia siê krajobraz?”. Autorem pierwszego z wymienionych wy¿ej
projektów jest dr hab. Krzysztof Kujawa, prof. nadzw. IŒRiL PAN – ornitolog, pracow-
nik Instytutu Œrodowiska Rolniczego i Leœnego PAN. Zgodnie z programem nauczania,
wœród celów realizacji tego projektu podano m. in.: przyswojenie podstawowych infor-
macji o zjawisku fragmentacji ekosystemów i heterogenicznoœci (niejednorodnoœci krajo-
brazu) i ich konsekwencji dla ró¿norodnoœci biologicznej, kszta³cenie umiejêtnoœci w roz-
poznawaniu ptaków, w tym szczególnie zwi¹zanych z terenami uprawnymi (np. skow-
ronka, pliszki ¿ó³tej, potrzeszcza, przepiórki i kuropatwy) oraz identyfikacji istniej¹cych
dla niej zagro¿eñ. W ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy, pocz¹wszy od pocz¹tku roku szkol-
nego, uczniowie podczas zajêæ m. in. uczyli siê rozpoznawania ptaków po wygl¹dzie oraz
g³osach. Nabyte w trakcie lekcji w szko³ach umiejêtnoœci niew¹tpliwie pomog³y udosko-
naliæ zajêcia w Oœrodku Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w D¹browie, prowadzone przez
M. Bernata – pracownika Nadleœnictwa Pniewy oraz spotkania terenowe
w „Zgierzynieckim Uroczysku” (zob. ) i w Turwi k. Koœciana, na terenie Parku Krajobra-
zowego im. D. Ch³apowskiego.

W projekcie pt. „Jak zmienia siê krajobraz?” uczniowie przyswajaj¹ wiedzê, m. in.
z zakresu zagro¿eñ krajobrazu powsta³ych wskutek negatywnej dzia³alnoœci cz³owieka
i potrzeb ochrony oraz kszta³towania przestrzeni przyrodniczej zgodnie z zasad¹ zrów-
nowa¿onego rozwoju. Podczas prac terenowych nabywaj¹ umiejêtnoœci w³aœciwej ob-
s³ugi urz¹dzenia nawigacyjnego GPS, a wyniki w ich trakcie uzyskane wykorzystywane s¹
nastêpnie podczas zapoznawania siê z komputerowym Systemem Informacji Geograficz-
nej (GIS). Autorem tego projektu uczniowskiego jest dr M. Nowak, obecnie pracownik
Zbiorów Przyrodniczych Wydzia³u Biologii UAM oraz Zarz¹du Parków Krajobrazo-
wych Województwa Wielkopolskiego, natomiast funkcjê jego opiekuna merytoryczne-
go pe³ni aktualnie Paulina Konieczna zwi¹zana zawodowo z IŒRiL PAN. W ramach pro-
jektu pniewscy uczniowie wziêli udzia³ m. in. w warsztatach poprowadzonych przez
wspomnian¹ ju¿ wczeœniej P. Konieczn¹ oraz K. Pêdziwiatr (równie¿ pracownik IŒRiL
PAN) w pniewskiej szkole. Warsztaty te umo¿liwi³y zapoznanie siê z dzia³aniem oraz za-
stosowaniem GIS oraz programem ArcGIS, jak równie¿ z mo¿liwoœciami dokonywania
bonitacji krajobrazu (oceny atrakcyjnoœci przyrodniczej) wybranego terenu. 

Podczas styczniowej wycieczki do Parku Miejskiego nad Jeziorem Pniewskim ucznio-
wie wykonali szkice terenu oraz wybrali 15 punktów tzw. waypointów, wskazuj¹cych na
obecnoœæ ciekawych i rzadkich drzew oraz innych obiektów przyrodniczych. 

Warto podkreœliæ szczególne zaanga¿owanie uczennic w realizacjê projektu poprzez
przygotowanie prezentacji mo¿liwych do wykorzystania w innych szko³ach, wprowa-
dzaj¹cych innowacyjny program nauczania. Jedn¹ z takich aktywnych uczennic jest po-
chodz¹ca z Zêbowa Dominika Dachtera, która przygotowa³a prezentacjê poœwiêcon¹
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Fot. 1. ¯urawie nad Jeziorem Zgierzynieckim (Fot. £. Paku³a)

Fot. 2. Stado gêsi gêgaw nad Jeziorem Zgierzynieckim. Ptak z obr¹czk¹ zosta³ oznakowany w Kiszko-
wie ko³o Gniezna; osobnik ten by³ obserwowany w Belgii (Fot. £. Paku³a) 
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Fot. 3. L¹duj¹cy ³abêdŸ nad wodami Jeziora Zgierzynieckiego (Fot. £. Paku³a) 

Fot. 4. Metalowa konstrukcja stanowi¹ca pozosta³oœæ po zastawce piêtrz¹cej wodê w korycie rzeki
Mogilnicy w bliskim s¹siedztwie jeziora. Rozebranie zastawki przyczyni³o siê do negatywnych zmian
w œrodowisku (Fot. D. Zarabska-Bo¿ejewicz)



zagadnieniu fotosyntezy, wyjaœniaj¹c i podkreœlaj¹c rolê tego istotnego dla ¿ycia na ziemi
procesu. Na stronie projektowej dostêpna jest równie¿ prezentacja autorstwa Lidii Mar-
ciniak z Brodów, dotycz¹ca globalnego ocieplenia. Zosta³y w niej uwzglêdnione przyczy-
ny oraz skutki wzrostu temperatury, którego negatywne nastêpstwa s¹ Ÿród³em powa¿-
nych zagro¿eñ w wielu rejonach œwiata. Prezentacja ta zosta³a przedstawiona podczas
paŸdziernikowego spotkania w Oœrodku Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w D¹browie.

Nauczyciele podkreœlaj¹ szczególn¹ rolê warsztatów terenowych udoskonalaj¹cych
umiejêtnoœci uczniów, nabyte podczas zajêæ w murach szkolnych. Biolog Bo¿ena Ko-
lanoœ zwraca uwagê na wycieczki przyrodnicze, organizowane w ramach projektu
przez pniewskie liceum: Realizuj¹c projekt,, Wp³yw struktury terenów uprawnych na za-
gêszczenie ptaków” w ramach nak³adki AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH,
chc¹c pog³êbiæ nasze wiadomoœci i umiejêtnoœci dotycz¹ce tematyki ornitologicznej udaliœmy
siê 22 marca 2014 r. na wycieczkê rowerow¹ do Zgierzynieckiego Uroczyska […]. Mo¿na
tu spotkaæ m. in. gêœ zbo¿ow¹, bia³oczeln¹, ¿urawia, czaplê bia³¹, b¹ka. Wystêpuje tu rów-
nie¿ podró¿niczek – gatunek s³owika prowadz¹cy skryty tryb ¿ycia, który mo¿e nie œpiewa
tak piêknie jak s³owik szary, ale jest œlicznie ubarwiony. Spotkanie z przyrod¹ by³o dla nas
wa¿nym wydarzeniem. Przy okazji us³yszeliœmy du¿o ciekawych informacji o ¿yj¹cych tu ssa-
kach m. in. o bobrach, p³azach – ¿abie moczarowej oraz roœlinach chronionych: kuku³ce
krwistej, kruszczykach: b³otnym i szerokolistnym. Wyprawa do Zgierzynieckiego Uroczyska
by³a drug¹ nasz¹ wycieczk¹ terenow¹ zwi¹zan¹ z realizowanym projektem. Wczeœniej, je-
sieni¹ ubieg³ego roku odwiedziliœmy Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w D¹browie,
gdzie specjalista ds. ekologii pan Maciej Bernat zapozna³ nas z awifaun¹ tutejszych lasów.
15 kwietnia 2014r. udaliœmy siê z m³odzie¿¹ do Stacji Badawczej IŒRiL PAN w Turwi. Tam
wys³uchaliœmy ciekawego wyk³adu o ptakach krajobrazu rolniczego, zaprezentowanego
przez pracownika stacji dr hab. Krzysztofa Kujawê. W terenie przyjrzeliœmy siê zadrzewie-
niom œródpolnym i dowiedzieliœmy siê o ich roli dla ró¿norodnoœci biologicznej. Wa¿nym
punktem tej wycieczki by³a nauka liczenia ptaków na polach uprawnych metod¹ transekto-
w¹. Zajêcia terenowe s¹ szczególnie wa¿ne w realizacji projektu. M³odzie¿ w bezpoœrednim
kontakcie z przyrod¹ mo¿e obserwowaæ ptaki, a to zawsze budzi emocje. Ponadto ucznio-
wie doskonalili umiejêtnoœæ rozpoznawania gatunków ptaków, poznali pospolite gatunki ro-
œlin uprawnych, a tak¿e poznali znaczenie struktury krajobrazu dla zasiedlaj¹cych go pta-
ków.

Spotkanie w „Zgierzynieckim Uroczysku”
W sobotni poranek 22 marca 2014 r. uczniowie pniewskiego liceum, pod opie-

k¹ nauczycielek – Bo¿eny Kolanoœ i Iwony Krzyczkowskiej – wyruszyli na wyciecz-
kê rowerow¹ do „Zgierzynieckiego Uroczyska”, po³o¿onego w okolicach Zgie-
rzynki k. Brodów (gmina Lwówek). Celem wyjazdu by³o poszerzenie wiedzy
uczniów z zakresu ornitologii, w zwi¹zku z realizowanym w bie¿¹cym roku szkol-
nym projektem uczniowskim pt. „Wp³yw struktury terenów uprawnych na zagêsz-
czenie ptaków”. 
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„Zgierzynieckie Uroczysko” to cenne pod wzglêdem przyrodniczym miejsce, nie
tylko w skali naszego województwa, ale i kraju. Na jego obszarze znajduj¹ siê dwa re-
zerwaty: Wielki Las, utworzony w 1959 r. i powiêkszony w 2003 r., chroni¹cy kom-
pleks lasów liœciastych oraz Rezerwat im. Boles³awa Papi na Jeziorze Zgierzynieckim,
ustanowiony w 1974 r. w celu zachowania miejsc lêgowych ptaków wodno-b³otnych.
Chronione dodatkowo prawem miêdzynarodowym, w ramach ogólnoeuropejskiego
systemu obszarów przyrodniczo cennych Natura 2000, s¹ dwa kolejne obszary: ob-
szar maj¹cy znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Zgierzyniecka PLH300007 i obszar spe-
cjalnej ochrony ptaków Jezioro Zgierzynieckie PLB300009. 

Jezioro Zgierzynieckie zosta³o objête ochron¹ rezerwatow¹ w 1974 r. Czêœæ niec-
ki jest zajêta przez zbiorowiska szuwarowe oraz p³ytkie i o niewielkiej powierzchni
oczka wodne (Smolny Staw, Wielki Staw i Ma³y Staw). Na terenie jeziora stwierdzo-
no do tej pory wystêpowanie prawie 160 gatunków ptaków. Obszar ten odgrywa
istotne znaczenie zw³aszcza w trakcie jesiennych przelotów ¿urawi Grus grus (Fot.1).
To w³aœnie tutaj zatrzymuje siê nawet do 1000 osobników tych ptaków. Zlotowisko
¿urawi jest jednym z trzech najwiêkszych w Wielkopolsce. Obszar Natura 2000 Jezio-
ro Zgierzynieckie PLB300009 jest tak¿e wa¿n¹ ostoj¹ dla podró¿niczka Luscinia sveci-
ca w okresie lêgowym tego ptaka. Gêsi zbo¿owe Anser fabalis i bia³oczelne Anser albi-
frons zatrzymuj¹ siê tutaj na odpoczynek i nocleg w trakcie swoich wêdrówek. Ptaki te
wystêpuj¹ wyj¹tkowo licznie; wielokrotnie obserwowano mieszane stada gêsi w licz-
bie nawet ponad 10000 osobników ¿eruj¹cych w okresie wiosennym na polach w s¹-
siedztwie zbiornika. Wœród gniazduj¹cych przedstawicieli awifauny wymienia siê m. in.
b¹ka Botaurus stellaris, gêœ gêgawê Anser anser (Fot. 2), ¿urawia, kaniê rud¹ Milvus mi-
lvus, zielonkê Porzana parva, w¹satkê Panurus biarmicus, podró¿niczka i ³¹bêdzia nie-
mego Cygnus olor (Fot.3). Na polowania przylatuje tutaj para bielików Haliaeetus albi-
cilla i bocianów czarnych Ciconia nigra. 

Istniej¹ce aktualne zagro¿enia dla jeziora s¹ konsekwencj¹ dzia³añ podjêtych kilka
lat temu, w wyniku których rozebrano zastawkê piêtrz¹c¹ wodê w zbiorniku (Fot. 4)
oraz oczyszczono i pog³êbiono ok. 2. kilometrowy odcinek rzeki Mogilnicy. Co wiê-
cej, w wyniku robót dosz³o do zniszczenia tamy wybudowanej przez bobry. W efek-
cie, zwiêkszony sp³yw wody z jeziora przypuszczalnie doprowadzi do osuszenia i za-
roœniêcia akwenu. Zagro¿one jest istnienie nie tylko samego zbiornika, ale i zwi¹za-
nych z odpowiednim poziomem wód powierzchniowych i gruntowych wielu roœlin
i zwierz¹t, w tym cennych gatunków. Niestety, ju¿ zaobserwowaæ mo¿na negatywne
zmiany bêd¹ce rezultatem podjêtych zabiegów melioracyjnych. Kilkanaœcie miesiêcy
po rozebraniu zastawki, przyrodnicy z prê¿nie dzia³aj¹cego Polskiego Towarzystwa
Ochrony Przyrody „Salamandra” z siedzib¹ w Poznaniu, przeprowadzili liczenie ¿ura-
wi nocuj¹cych na terenie jeziora. Liczba zaobserwowanych ptaków wynosi³a zaledwie
niewiele ponad 300 osobników. Gwa³towny spadek z poziomu ok. 1000 ptaków
zwykle nocuj¹cych na tym obszarze, t³umaczy siê zarastaniem p³ycizn wskutek obni-
¿enia poziomu wód. Tym samym p³ycizny przesta³y spe³niaæ funkcjê bezpiecznego
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schronienia dla ¿urawi. Wœród innych zagro¿eñ dla awifauny tego terenu identyfikuje
siê wzrost liczebnoœci lisa Vulpes vulpes, jenota Nyctereutes procyonoides oraz norki
amerykañskiej Neovison vison, jak równie¿ plany lokalizacji w pobli¿u turbin wiatro-
wych. Ponadto sukces lêgowy ptaków i tym samym ich liczebnoœæ ogranicza bardzo
liczna na badanym terenie populacja dzików Sus scrofa (Fot. 5).

„Zgierzynieckie Uroczysko” wyró¿nia siê tak¿e wysokimi walorami florystycznymi.
Na terenie tym, a zw³aszcza na jego podmok³ych ³¹kach, w ¿yznych lasach oraz wilgot-
nych zaroœlach, mo¿na znaleŸæ 5 gatunków przedstawicieli rodziny storczykowatych. S¹
to: storczyk kukawka Orchis militaris o ró¿owo-fioletowych kwiatostanach, licznie wystê-
puj¹ca kuku³ka krwista Dactylorhiza incarnata o ró¿owych kwiatach, pozbawiony zapa-
chu kruszczyk b³otny Epipactis palustris o niepozornie ubarwionych kwiatach, kwitn¹cy
nawet we wrzeœniu kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine oraz listera jajowata Li-
stera ovata, której nazwa gatunkowa wywodzi siê od dwóch charakterystycznych jajowa-
tych liœci u nasady pêdu. Wszystkie wskazane wy¿ej roœliny objête s¹ œcis³¹ ochron¹ ga-
tunkow¹, st¹d ich np. zbieranie czy wykopywanie jest surowo zabronione. Inne realne
zagro¿enie dla tych roœlin stanowi zaniechanie u¿ytkowania ³¹k i pastwisk znajduj¹cych
siê w s¹siedztwie jeziora. Warto wskazaæ, i¿ kruszczyk b³otny i storczyk kukawka to ga-
tunki zagro¿one w skali kraju, natomiast w kontekœcie regionalnym taki status posiadaj¹:
kuku³ka krwista Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata i listera jajowata. Wysokie szuwa-
ry trzcinowe i pa³kowe porastaj¹ bagienn¹ czêœæ tego terenu. Osobliwoœæ przyrodnicz¹
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Fot. 5. Dziki podczas przeprawy przez wody Jeziora Zgierzynieckiego (Fot. £. Paku³a)



stanowi wystêpuj¹ca tutaj chroniona k³oæ wiechowata Cladium mariscus, która tworzy
cenne po³acie szuwaru k³ociowego. Degradacja jeziora mo¿e stanowiæ istotne zagro¿e-
nia dla utrzymania stabilnoœci populacji tej roœliny. W czêœci zachodniej do Jeziora Zgie-
rzynieckiego przylega kompleks dojrza³ych lasów ³êgowych i olsów chronionych w gra-
nicach rezerwatu Wielki Las. 

Zajêcia terenowe dla uczniów na terenie „Zgierzynieckiego Uroczyska” poprowadzi-
li: £ukasz Paku³a – cz³onek sekcji ornitologicznej przy UAM i dzia³acz Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Aleksandra Bogdanowska z Polskiego Towarzy-
stwa Ochrony Przyrody „Salamandra” z Poznania. Szczególn¹ uwagê zwróciæ nale¿y na
fakt, i¿ £ukasz Paku³a jest mieszkañcem Lwówka. Jego ornitologiczn¹ pasjê wzbudzi³ po-
darowany mu przez tatê w dzieciñstwie (jako 11. latkowi) atlas ptaków. Po odbyciu s³u¿-
by wojskowej zapisa³ siê do Sekcji Ornitologicznej, dzia³aj¹cej przy Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zwi¹zku z niewielk¹ odleg³oœci¹ miejsca jego za-
mieszkania od charakteryzuj¹cego siê cennymi walorami przyrodniczymi „Zgierzyniec-
kiego Uroczysko”, obszar ten sta³ siê g³ównym celem jego ornitologicznych wypraw. £u-
kasz Paku³a wspó³pracuje zarówno z Aleksandr¹ Bogdanowsk¹, jak i prof. Andrzejem
Bereszyñskim, dziêki staraniom którego objêto ten wa¿ny pod wzglêdem przyrodni-
czym teren ochron¹ rezerwatow¹. Prowadz¹c od wielu lat obserwacje awifauny nad Je-
ziorem Zgierzynieckiem, £ukasz Paku³a sta³ siê tym samym naocznym œwiadkiem postê-
puj¹cych niekorzystnych zmian w œrodowisku przyrodniczym tego cennego w naszym
regionie zak¹tka. 
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Fot. 6. Jeleñ przemierzaj¹cy wody Jeziora Zgierzynieckiego (Fot. £. Paku³a)



Zaproszeni goœcie, £ukasz Paku³a i Aleksandra Bogdanowska, przedstawili m³o-
dzie¿y walory przyrodnicze chronionych obszarów, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na
ptaki, p³azy oraz roœliny, równoczeœnie omawiaj¹c zagro¿enia wyró¿nionych w oko-
licach Zgierzynki form ochrony przyrody, spowodowane dzia³alnoœci¹ cz³owieka.
Uczniowie mogli m. in. us³yszeæ hucz¹cego b¹ka oraz ¿urawia, zobaczyæ przelatuj¹-
c¹ gêœ gêgawê i myszo³owa Buteo buteo oraz przebiegaj¹c¹ w oddali sarnê Capreolus
capreolus. Dla tej ostatniej, podobnie jak dla silnej populacji jelenia europejskiego (Fot.
6), dzika oraz lisa, borsuka Meles meles i jenota obszar ten stanowi bezpieczne schro-
nienie oraz zasobn¹ bazê pokarmow¹. Mimo usilnych starañ, nie uda³o siê zobaczyæ
goduj¹cych ¿ab moczarowych Rana arvalis. Warto jednak podkreœliæ, ¿e na terenie
Ostoi Zgierzynieckiej PLH300007 stwierdzono wystêpowanie a¿ 12 gatunków p³a-
zów, wœród których kumak nizinny Bombina bombina i traszka grzebieniasta Triturus
cristatus, znajduj¹ce siê w Za³¹czniku II Dyrektywy Siedliskowej, stanowi¹ przedmio-
ty ochrony tego obszaru Natura 2000.

Po zajêciach terenowych, m³odzie¿ z opiekunami uda³a siê do zgierzynieckiej sali
wiejskiej, w której poczêstunek zorganizowa³a uczennica Aleksandra Batura – miesz-
kanka Zgierzynki. W trakcie spotkania w œwietlicy mo¿na by³o obejrzeæ wystawê,
prezentuj¹c¹ zdjêcia interesuj¹cych gatunków roœlin i zwierz¹t. Wystawa powsta³a
w trakcie realizacji przez So³ectwo Zgierzynka projektu „Cudze chwalicie, swego nie
znacie”, przy wspó³udziale Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego, Gminy
Lwówek, Nadleœnictwa Pniewy i Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Sala-
mandra”. Jego g³ównym za³o¿eniem by³o przygotowanie tablic edukacyjnych zawie-
raj¹cych informacje o historii, walorach przyrodniczych i zagro¿eniach Jeziora Zgie-
rzynieckiego (Fot. 7). Tablice zosta³y rozmieszczone przy wylotach g³ównych dróg
prowadz¹cych do „Zgierzynieckiego Uroczyska” oraz bezpoœrednio przy Jeziorze
Zgierzynieckim. 

Filmy edukacyjne
Innym akcentem regionalnym, który towarzyszy realizacji unijnego projektu jest

zrealizowanie filmów edukacyjnych (tzw. wideowyk³adów) przez Micha³a Sitê, w ra-
mach wspó³pracy z Fundacj¹ Tres, której siedziba mieœci siê w Zb¹szyniu. Fundacja ta
prowadzi dzia³alnoœæ kulturaln¹ poprzez podejmowanie projektów artystycznych, ar-
tystyczno-edukacyjnych i wydawniczych. Szczególn¹ uwagê poœwiêca ona fotografii,
badaj¹c j¹ jako medium poznawania œwiata i historii oraz jako bodziec do zmiany spo³ecz-
nej (•ród³o:; dostêp: 15.04.2014 r.). Misj¹ Fundacji Tres, przedstawion¹ na jej stronie
internetowej, jest m. in. inspirowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych promuj¹cych ak-
tywn¹ komunikacjê interkulturow¹; gromadzenie, dokumentowanie, odnowa i udostêpnia-
nie dóbr kultury; wspieranie edukacji w zakresie budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz
krzewienia idei demokracji i tolerancji. Wœród podejmowanych przez fundacjê dzia³añ,
s³u¿¹cych realizacji jej celów statutowych, znajduje siê m. in. produkcja filmów. I to
w³aœnie filmy poœwiêcone zagadnieniom przyrodniczym zosta³y opracowane pod
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wzglêdem technicznym i zmontowane przez poznaniaka Micha³a Sitê – fotografa oraz
antropologa kultury i równoczeœnie cz³onka Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików
Okrêg Wielkopolski (ZPAF), zwi¹zanego z Fundacj¹ Tres. Do ostatnich wa¿nych osi¹-
gniêæ Micha³a Sity nale¿y zredagowanie wspólnie z dr in¿. Mari¹ Szyszkiewicz-Golis al-
bumu pt. „Wies³aw Rakowski, fotografie 1924-1939”. Album ten zosta³ nominowa-
ny w Konkursie o Nagrodê im. J. £ukaszewicza na najlepsz¹ ksi¹¿kê, w kategorii Po-
snaniana wydan¹ w 2013 r. 

Na filmach zarejestrowano wyk³ady pracowników IŒRiL PAN i przeprowadzone
przez nich doœwiadczenia, poœwiêcone przep³ywowi energii i obiegu wody w krajobra-
zie (prof. dr hab. A. Kêdziora), gospodarowaniu zasobami wodnymi w krajobrazie,
w tym na terenach zurbanizowanych (dr hab. In¿. P. Kowalczak, prof. IŒRiL PAN),
zmianom klimatu i ich skutkom (prof. dr hab. Z. W. Kundzewicz) oraz magazynowa-
niu energii przez roœliny (dr Z. Bernacki). Wideowyk³ady zosta³y udostêpnione tak¿e
na stronie projektowej, a do ich obejrzenia zachêcani s¹, zarówno nauczyciele, jak
i uczniowie zainteresowani wskazan¹ wy¿ej tematyk¹ multimedialnych produkcji. Fil-
my s¹ dostêpne pod adresem: www.ekologia-krajobrazu.pl/index.php/baza-wie-
dzy/filmy.

W kolejnym roku szkolnym….
Zgodnie z za³o¿eniami projektu program nauczania wdra¿any jest w szko³ach do

czerwca 2015 r. Od wrzeœnia br. prowadzona bêdzie rekrutacja drugiej grupy
uczniów uczestnicz¹cej w zajêciach dodatkowych z przedmiotu „ekologia krajobrazu”
oraz pozalekcyjnych w ramach „Akademii Talentów Przyrodniczych” w poszczegól-
nych szko³ach, w tym tak¿e w pniewskim liceum. Zgodnie z wczeœniejszymi ustalenia-
mi, w kolejnym roku szkolnym (2014-2015) w LO przy ZS w Pniewach bêd¹ podej-
mowane nastêpuj¹ce projekty uczniowskie: „Jaka struktura krajobrazu jest najdogod-
niejsza dla motyli dziennych?” oraz „Czy istnieje zale¿noœæ miêdzy typem krajobrazu rol-
niczego a liczb¹ i ró¿norodnoœci¹ ofiar w sieciach pajêczych?”.

Serdecznie zapraszamy obecnych i przysz³ych wychowanków szko³y, w tym pocho-
dz¹cych z regionu nowotomyskiego, do uczestnictwa w zajêciach. Niech zachêt¹ bêdzie
opinia ju¿ bior¹cej w nich udzia³ uczennicy z Zêbowa – Dominiki Dachtery:

Od pocz¹tku wrzeœnia uczestniczê w projekcie edukacyjnym pt: „AKADEMIA TALENTÓW
PRZYRODNICZYCH – podwy¿szenie jakoœci kszta³cenia kompetencji naukowych i przy-
rodniczych w szko³ach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”.
Zgodnie z za³o¿eniami projektu odwiedziliœmy wiele miejsc zwi¹zanych z cyklem ¿yciowym
ptaków: „Zgierzynieckie uroczysko”, Nadleœnictwo w D¹browie oraz Park Krajobrazowy im D.
Ch³apowskiego w Turwi. Podczas pobytu w tych miejscach wys³uchaliœmy serii wyk³adów (doty-
cz¹cych miejsc lêgowych, ¿ycia i rozwoju ptaków), nauczyliœmy siê techniki liczenia ptaków czy
te¿ prowadziliœmy badania zwi¹zane z tamtejszym terenem. Wa¿n¹ kwesti¹ jest to, ¿e zajê-
cia te by³y prowadzone przez osoby kompetentne z szerokim zakresem wiedzy, potrafi¹cych
udzieliæ odpowiedzi na nasze ka¿de pytanie. Dziêki funduszom z projektu szko³a, do której
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chodzê zosta³a wyposa¿ona w ró¿ne sprzêty elektroniczne, które zachêci³y uczniów do podjê-
cia badañ i dokonywania pomiarów w terenie oraz rozwijania zainteresowañ ekologicznych (m.
in. tablica interaktywna, aparat cyfrowy, lornetki, termohigrometry, solarymetry). Projekt znacz-
nie poszerzy³ moj¹ wiedzê oraz przyczyni³ siê do chêci udzia³u w dalszych badaniach nad pta-
kami. Jestem bardzo zadowolona z udzia³u w zajêciach projektu, poniewa¿ wiedza, któr¹ uda-
³o mi siê pozyskaæ przyda mi siê w dalszej drodze edukacyjnej, ale równie¿ warto wspomnieæ,
¿e udzia³ w tym projekcie jest œwietn¹ zabaw¹.

Uczniom koñcz¹cym w tym roku zajêcia ¿yczymy, aby zdobyta wiedza mog³a byæ
przydatna w przysz³oœci, nie tylko podczas spacerów na ³onie przyrody, ale byæ mo¿e
tak¿e podczas podejmowania decyzji, dotycz¹cych kontynuowania edukacji na uczel-
niach wy¿szych i rozwoju zawodowego. Wyra¿amy równie¿ nadziejê, i¿ pobyt uczniów
zdolnych, w tym pochodz¹cych z regionu nowotomyskiego, na letnich obozach nauko-
wych bêdzie inspiracj¹ do prowadzenia samodzielnych obserwacji przyrodniczych i po-
g³êbiania swojej wiedzy z zakresu ekologii krajobrazu. 
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Fot. 7. £ukasz Paku³a – ornitolog oraz Bo¿ena Kolanoœ – nauczycielka geografii w LO przy ZS
w Pniewach przy jednej z tablic edukacyjnych na obrze¿ach „Zgierzynieckiego Uroczyska”; Zgie-
rzynka, 22 marca 2014 r. (Fot. D. Zarabska-Bo¿ejewicz)
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Z teki... Wies³awy Ptaszyk

Zatrzymane w kadrze...

Opit¹ kroplê na igliwiu, mostek w pó³cieniu, pomarszczone d³onie – utrwalam
Przychodzi taki okres w ¿yciu, gdy uœwiadamiamy sobie, jak szybko mija czas –

dzieci dorastaj¹, rodzice potrzebuj¹ naszego wsparcia. Nieustanny cykl narodzin i
œmierci. Jak odnaleŸæ siê w tym, co naturalne i nieuniknione? Na to pytanie nie ma
prostych odpowiedzi. Dla mnie niewa¿na jest metryka, tylko to, jak prze¿ywamy
tu i teraz. Szukanie radoœci w drobnych codziennych sprawach: rozmowa przy
stole, spacer po lesie, wymieniony z przechodniem uœmiech.

Odnajdujê w sobie zgodê na przemijanie, akceptujê ograniczenia, jakie niesie ze
sob¹ wiek.

Si¹œæ przy drodze pod kop¹ œwie¿o ustawion¹. I patrzeæ jak mijaj¹ mnie ludzie
zwyczajni – (...) Czasami dzieñ pod wieczór staje siê upalny”- pisa³ Jaros³aw
Iwaszkiewicz, jeden z moich ulubionych poetów.

Nie czekam na nadzwyczajne wydarzenia. Zwyk³e chwile utrwalam w kadrach
i s³owach. Fotografia od dawna jest moj¹ wielk¹ pasj¹ – najchêtniej „zatrzymujê”
krajobrazy i zabytki kultury.

Staram siê uchwyciæ odpowiednie œwiat³o, przed wschodem s³oñca lub tu¿
przed zmierzchem. Podobaj¹ mi siê œwiat³ocienie i ciep³e kolory (byæ mo¿e
dlatego, ¿e tak bardzo lubiê malarstwo impresjonistów).

Mam œwiadomoœæ, jak niekompletne s¹ to obrazy. Mo¿na sfotografowaæ
strzelist¹ katedrê, kwiat polny, ale o czym myœleli budowniczy? Kto zostawi³ œlad
na piasku? To ju¿ pozostaje niewiadom¹... Tak w fotografii, jak i w poezji,
pozostaj¹ niedomówienia – i to jest frapuj¹ce. Z drugiej strony, te dwa sposoby
narracji uzupe³niaj¹ siê, s¹ jak bliŸniacze siostry, których nie potrafiê rozdzieliæ.

Odczuwam siln¹ wiêŸ z natur¹. Wychowa³am siê na wsi, w Cichej Górze, gdzie
rodzice mieli ma³e gospodarstwo. Do dziœ lubiê wiejskie klimaty: ujadanie psów po
zmierzchu, zapach przeoranej wiosn¹ ziemi, ciche, gwiaŸdziste noce, majow¹
wilgotnoœæ lasów. Piêkno jest tak blisko nas, tylko czêsto nie dostrzegamy go,
przechodz¹c w zamyœleniu. Nowy Tomyœl i okolice to moja ma³a Ojczyzna, któr¹
czêsto opisujê i fotografujê. Najczêœciej wybieram siê na d³ugie spacery z psem do
naszego parku. Z tego miejsca mam setki ujêæ z ró¿nych pór roku. Zwykle w
trakcie takich wêdrówek – w ciszy – uk³adam wiersze. Pod¹¿aj¹c autostrad¹ do
Poznania, podziwiam wielkopolskie krajobrazy, w „przeciêciu czasowym” z wy-
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boist¹, zacienion¹ poln¹ drog¹, po której niespiesznie wêdrowa³o siê furmank¹.
Napotkan¹ sosenkê samosiejkê ³¹czê z miejscem i zdarzeniami, które znam tylko
z opowieœci, a o których pamiêæ ju¿ siê zaciera. Brzoza, zasadzona w dzieciñstwie,
staje siê symbolem zakorzenienia, wiêzi rodzinnych, ale i trudnych nieraz kolei lo-
su. Od czasów szkolnych, kiedy to profesor Jerzy Konecki (nauczyciel chemii w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym im. M. Kopernika – przyp. Red.) organizowa³ obozy
wêdrowne (Dolina Pr¹dnika, Beskidy), zachwyca mnie piêkno gór i do dziœ chêt-
nie, w gronie najbli¿szych, przemierzam górskie szlaki. Ostatnimi czasy „odpuœci-
liœmy sobie” najwy¿sze szczyty, ale samo obcowanie z przyrod¹, umiarkowane
zmêczenie i „wyciszenie” – to jest najlepszy relaks.

Mam jeszcze jedn¹ wielk¹ pasjê, któr¹ dzielê z mê¿em – podró¿e. W ostatnich
latach zwiedzaliœmy Europê, jako ¿e kr¹g cywilizacji antyczno-chrzeœcijañskiej jest
nam najbli¿szy. W szczególnoœci sakralna architektura gotyku. Wra¿eniami z
podró¿y, ilustrowanymi zdjêciami, urozmaicam lekcje historii, przekonuj¹c
m³odzie¿, ¿e warto „dotkn¹æ” przesz³oœci, ogl¹daj¹c dzie³a sztuki, st¹paj¹c po
pamiêtaj¹cych czasy rzymskie kamieniach, czy zwiedzaj¹c œredniowieczne lochy. 

Czasami wracam do czasów swojego dzieciñstwa, z perspektywy dziejów nie
tak bardzo odleg³ych, a jednak dla m³odego pokolenia trudnych do wyobra¿enia.
W latach 60. XX wieku w mojej wiosce by³ tylko jeden telewizor (pó³ wioski
schodzi³o siê do jednego ma³ego, drewnianego domku ogl¹daæ telewizjê), a do
niektórych domów jeszcze nie doprowadzono pr¹du. Wieczory bez ekranów...
tylko s³abe œwiat³o lampy naftowej. Wodê trzeba by³o nosiæ ze studni, rozpaliæ
ogieñ w piecu, ¿elazko na duszê, pranie w rêkach na tarce. Zapracowane matki
nie mia³y czasu rozczulaæ siê nad dzieæmi, musia³y organizowaæ œrodki, ¿eby
przetrwaæ kolejny dzieñ. Zdarza³o siê, ¿e dzieci zostawa³y same w domu, gdy
rodzice pracowali w polu albo wychodzili po zakupy. Na rozproszonej wsi
wszêdzie by³o daleko, a jedynym œrodkiem lokomocji by³ rower. Wtedy starsze
dzieci opiekowa³y siê m³odszymi. Bliskoœæ, jaka wówczas nawi¹zywa³a siê miêdzy
rodzeñstwem, cementowa³a rodzinê na zawsze.

Utrwalaj¹c swoje prze¿ycia i poznane miejsca w wierszach i na fotografiach, sta-
ram siê ocaliæ je od zapomnienia. Przy tym zostawiæ swój skromny œlad na ziemi,
z prostym przes³aniem skierowanym do dzieci – ¿eby zawsze odnajdywa³y jaœniej-
sz¹ stronê ¿ycia.

***
Wies³awa Ptaszyk jest absolwentk¹ Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-

znaniu. Od 20 lat uczy historii w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych
im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu. Jej debiut czytany mia³ miejsce 19 lu-
tego br. podczas wieczoru Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich w no-
wotomyskiej bibliotece. Swoje wiersze i zdjêcia publikuje w Internecie na porta-
lach: poezja – polska. pl, hotoblog. pl i Niezale¿nym Forum Nowego Tomyœla.
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A-2 - wielkopolskie impresje
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Oblicza jesieni

Znak



Obraz niekompletny

paziu królowej – rozwiñ skrzyd³a
chmuro – nie zas³aniaj s³oñca
sarno – przemó¿ strach
czekam

opit¹ kroplê na igliwiu
mostek w pó³cieniu
pomarszczone d³onie
utrwalam
a te kamienie w Chartres
¿³obione kolanami
z b³aganiami p¹tników
jak zatrzymam

nie ogarniam ca³oœci
ma³e kawa³ki sk³adam
codziennie od nowa

A2-wielkopolskie impresje

Obrazy zmieniaj¹ siê jak w kalejdoskopie.
P³askie poletka niczym rdzawo rude chusty
postrzêpione frêdzlami faluj¹cej trzciny.

Na miedzach wci¹¿ trwaj¹ rosochate wierzby.
Tam w polu krzy¿ bia³y w topniej¹cym œniegu.
Myszo³owy na s³upach czyhaj¹ na zdobycz.

Migaj¹ sosnowe laski w gasn¹cym blasku.
I giêtkie brzozy na skraju jak przednie stra¿e.
Tu droga donik¹d przeciêta autostrad¹.

Lipowa aleja – w niej lipcowe s³oñce
strzêpkami ko³ysze siê na zadach koni.
WoŸnica pob³a¿liwie luzuje lejce.

Dok¹d tak siê spieszymy...
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Oblicza jesieni

Jesieñ ju¿ na progu stoi
w z³otej ciszy, wrzosów krasie
drzwi uchylasz, choæ siê boisz,
¿e rozgoœci siê na zawsze.

Pelerynê strz¹sa w sieni
z kropel rosy, rdzawej sieci
jeszcze ¿ycie siê rumieni
ka¿da chwila serce cieszy.

Mg³¹ opada szata nowa
w mlecznej toni pola, ³êgi
przez szk³a grube, sk³adasz s³owa
coraz wiêcej z tym mitrêgi.

Z wiatrem nowe ju¿ porz¹dki
pêdzi chmury, targa drzewa
gubisz myœli, tracisz w¹tki
stare z nowym w jedno zlewasz.

Szronem œciête jak w opoñczy
zwiêd³e chyl¹ siê badyle
i ta myœl, co spokój m¹ci
czy to ju¿ ostatnie chwile...

Znak

dawniej wierzono, ¿e dusza zmar³ego
przychodzi po¿egnaæ siê z bliskimi
zastuka w szybê, zaskrzypi wrotami,
przemknie cieniem w pó³mroku
zapowie j¹ wycie psa
niepokój koni

czekano w nabo¿nym skupieniu
ze s³owami zdrowasiek na wargach
w ciszy – czasem prze³amanej
polanem w ogniu czasem wiatrem
gnaj¹cym przez sad
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zaœwiaty by³y w nas
bliskie jak s¹siad
na ³aweczce przed domem
naturalne jak dzieñ i noc
czy w czasach ekranów
us³yszymy siebie...

Na Mariackiej w Gdañsku

z mroku gotyckiego ³uku
przebija wie¿a
Mariackiego koœcio³a
granitowe kamienie
polerowane deszczem
b³yszcz¹ œwiat³em lamp

patrycjuszowski dostatek
wychyla siê przedpro¿ami
rzygaczami z gardzielami
bestii na stra¿y z³a
które przesz³o zostawiaj¹c

92

Z TEKI

Wies³awa Ptaszyk



zgliszcza utrwalone
na starej fotografii

melodia ratuszowych
kurantów sp³ynê³a
w zmierzch pokojem

Spe³nienie

By³o tak jak mia³o byæ.
Trasa na Wysoki Kamieñ
nie za krótka nie za d³uga.
Dzieñ s³oneczny ale nieupalny
otwiera³ widoki nie ujmuj¹c energii.
Czas nie nagli³. Mo¿na pochylaæ siê
nad rdzawymi skrzyd³ami motyli
i purpurowymi dzwonkami naparstnic.
Srebrne chmury muska³y b³êkit ponad
³agodnymi œwierkowymi wzgórzami.
Nie ¿al, ¿e Krywañ, Orla Peræ ju¿ za nami.
Jak opisaæ uczucie radosnego spe³nienia
gdy wyobraŸnia staje siê rzeczywistoœci¹.
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W swoim czasie

Sosenka samosiejka na ³¹ce wyros³a
za ni¹ bez dziki dawnej osady œlad.

Tam gdzie las sosnowy pnie siê w górê
sta³ dom, który potem przeniesiono
w inne miejsce na wiejsk¹ œwietlicê.

Jeszcze w g¹szczu dojrzysz star¹ lipê
z trudem przebijaj¹c¹ siê do œwiat³a
z zabliŸnionymi kr¹¿kami po huœtawce.

S³yszê weso³e g³osy dzieci, nawo³ywania
dogl¹daj¹cych na pastwiskach krów.
A w powietrzu zapach siana i koñskiego potu.

Sosence nic do tego co by³o, co bêdzie
pozostaje w swoim czasie , dopóki
komuœ z ludzi nie spodoba siê jej œci¹æ.

Jeszcze jedna wiosna

Czerwcowy dzieñ wstaje w s³oñcu.
Zapach hyczki przenika powietrze.
Spacerujemy niespiesznie.
Kulejesz na jedn¹ ³apê - mój piesku.
Nie wiesz, ¿e lat nam przybywa.
Nie dogonisz ptaków- odfrun¹
jak marzenia o lataniu.
Zacieraj¹ siê kropki na
skrzyd³ach biedronek.
Szczegó³y gin¹ w niepamiêci.
Spacerujemy niespiesznie.
Krople rosy na p³atkach piwonii
i œwie¿o skoszonej trawy
lœni¹ w porannym blasku.
Jak rzeœko – odpocznijmy.
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Brzoza

Gdybyœ móg³ j¹ zobaczyæ
W s³oñcu, szarudze, szronie
Ramionami otoczyæ
Do ran przytuliæ skronie

Spêkanej kory blizny
Oddechami ho³ubiæ
Pos³uchaæ szeptu liœci
Oderwaæ siê, zagubiæ

Odp³yn¹æ z ob³okami
Raz spojrzeæ z lotu ptaka
Na to co... hen za nami
I tam gdzie Twoja Itaka

Z wiatrem w konarach drzewa
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W swoim czasie 

Jeszcze jedna wiosna

Villanella 
z rodzinnych stron



Villanella z rodzinnych stron

ten ma³y skrawek ziemi jest twoim przeznaczeniem
piaszczystej drogi ³uk, dom stary w sosny wtulony
w nieszczêœciu zgodny ton – reszta niech bêdzie milczeniem

tutaj stale powracasz – obaw¹ i wspomnieniem
a brzozê wyros³¹ nad las sadzonk¹ pamiêtasz
ten szary skrawek ziemi jest twoim przeznaczeniem

na œrodku sto³u lampa jasnym mruga p³omieniem
maluj¹ sk³adnie szlaczki, palce plami atrament
w nieszczêœciu zgodny ton – reszta niech bêdzie milczeniem

mleczaki w szpary belek chowane ze wzruszeniem
i szkie³ka ró¿nobarwne ogl¹dane jak skarby
ten ma³y punkt na ziemi jest twoim przeznaczeniem

myd³o i deszczówka z octem sobotnim zwyczajem
szczypa³y w oczy a bielizna wiatrem pachnia³a
w nieszczêœciu zgodny ton – reszta niech bêdzie milczeniem
dopóki mama w progu wita ciê z rozrzewnieniem
piesek wybiega i widzisz z dala dym z komina
ten ma³y skrawek ziemi jest twoim przeznaczeniem
w nieszczêœciu zgodny ton – reszta niech bêdzie milczeniem

Przetrwaæ

Nie trwoni³a energii na przytulanie dzieci
Czu³oœci nie zapisa³y siê w kodzie jej przodków
DŸwigaj¹c baga¿ trosk ponad si³y
Dawa³ radê – dla nich

Bia³e kwiaty spowi³y szyby okien
Trzeba przebiæ siê przez zaspy
Po wodê, po chleb
I zakopcony cylinder lampy
Przywróciæ do jasnoœci

Ju¿ na palenisku b³yskaj¹ weso³e p³omyki
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Wprawne rêce mieszaj¹ mleczn¹ zupê
Nielubiane korzuchy przywieraj¹ do talerzy
Na œrodku chropowatego sto³u
Naznaczony krzy¿em bochenek

Pora budziæ dzieci.
Nie bêdzie tkliwych po¿egnañ.
Nios¹c w tornistrach chleb ze skrzyczkami
Wybiegn¹ z domu, do którego zawsze
Bêd¹ wracaæ – dla niej

Bliskoœæ

Zmierzcha. Knot lampy tli siê s³abiutko.
Nas³uchuj¹ odg³osów kroków na œniegu.
Nie wraca. Czas odmierza droga po chleb.
Najpierw pod górkê, dalej las, las...
Zasypa³o œcie¿ki, ci¹¿y ka¿dy krok.

Przygasa. Jak uchyliæ drzwiczki piecyka.
Kto pójdzie do sieni? Kto wyjrzy za próg?
To tylko mysz, wiatr, ga³êzie. Czekaj¹.
Po œcianach przeœliznê³o siê œwiat³o.
Sarna, ³abêdŸ, pajacyk. Widzisz te cienie.

Bawi¹ siê zgodnie. W krêgu ciep³a.
Nie zabieraj¹ niewidzialnych zabawek.
Ma³a mama-poziuzia, ubierze sweterek,
Pog³aszcze liche w³oski, przytuli.

W ciemnoœci majacz¹ kontury strzechy.
Zmêczon¹ rêk¹, w poœpiechu, przeciera szybê.
Cisza. Dzieci zasnê³y przytulone do siebie.
Ca³a pi¹tka. Najstarsza niedawno posz³a do szko³y.

Mia³am tylko dwa miesi¹ce. Pamiêtam.
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Lucyna Koñczal - Gnap

10. lecie dzia³alnoœci 
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ ponad dzie-
siêæ lat temu, ukonstytuowane zosta³o bowiem 25 wrzeœnia 2003 r. Nazw¹ i – w ogól-
nym zarysie - celami nawi¹zuje do swego poprzednika, ró¿ni siê natomiast wyraŸnie za-
kresem samych dzia³añ, sposobem ich realizacji, cyklicznoœci¹ podejmowanych inicjatyw
i konsekwencj¹ ich realizacji. Jednymi z powodów, dla których – po latach przerwy –
NTK mog³o zaistnieæ w obecnym kszta³cie, by³y: transformacja ustrojowa lat 90. XX
wieku, bêd¹ce jej konsekwencj¹ przemiany spo³eczne, rozwój i wzrost znaczenia samo-
rz¹dnoœci oraz otwarcie na potrzeby lokalnej spo³ecznoœci. Kwesti¹ czasu sta³o siê wiêc
powo³anie do ¿ycia organizacji, która zajê³aby siê kultywowaniem miejscowych tradycji,
dokumentowaniem historii i wspó³czesnoœci mieszkañców, przywo³ywaniem pozytyw-
nych wzorców osobowych, promowaniem dorobku regionu. W³aœnie takie intencje
przyœwieca³y za³o¿ycielom Towarzystwa, którzy w nowej organizacji widzieli te¿ mo¿li-
woœæ czynnego w³¹czenia siê w nurt ¿ycia kulturalnego ziemi nowotomyskiej. 

NTK-owskie tradycje 
Poprzednikiem Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego by³ dzia³aj¹cy od

1964 r. Powiatowy Oddzia³ Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, od 1970 r. ist-
niej¹cy jako Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne. Za³o¿ycielami organizacji byli ludzie
zas³u¿eni dla spo³ecznoœci lokalnej: Henryk B³a¿, Antoni Janiszewski, Edward Kaczmarek,
Czes³aw Krolek, Jerzy Tyc, Stefan Wojtkiewicz, Zdzis³aw Wa³êsa i Antonina WoŸna. Sta-
tutow¹ dzia³alnoœæ stowarzyszenia charakteryzowa³ wyraŸnie okreœlony profil – kultura,
rozumiana w sposób bardzo szeroki. Inicjatyw podejmowanych i zrealizowanych przez
towarzystwo, g³ównie w latach 70. i 80. ubieg³ego wieku by³o bardzo wiele, do najwa¿-
niejszych wszak¿e nale¿a³y: modernizacja baz lokalowych bibliotek, œwietlic i domów kul-
tury, tworzenie izb regionalnych, aktywizacja ruchu amatorskiego, organizowanie prze-
gl¹dów kapel, festiwali, chórów oraz plenerów malarskich, wikliniarskich i fotograficz-
nych. NTK prowadzi³o te¿ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹, publikowano Nowotomy-
skie Kroniki Filmowe, z okazji obchodów 200. lecia Nowego Tomyœla powsta³o wiele
opracowañ o mieœcie, w tym pierwsza monografia „Zarys dziejów Nowego Tomyœla”,
wydano te¿ kilka tomików wierszy lokalnych poetów. (Wiêcej o dzia³alnoœci NTK w
artykule Katarzyny £ukaszewicz „Z tradycji Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalne-
go”, zamieszczonym w „Przegl¹dzie Nowotomyskim” nr 2 z 2008 r.) 
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Goœæmi honorowymi spotkania inauguruj¹cego  dzia³alnoœæ Towarzystwa byli m. in. (od lewej):
prof. Dzier¿ymir Jankowski , burmistrz Henryk Helwing i prezes WTK Stanis³aw S³opieñ 

- 4 marca 2004 r. 

Pierwszy - po reaktywacji : sk³ad Zarz¹du NTK (od lewej): Pawe³ Pawlicki - skarbnik, 
Danuta Bukczyñska, El¿bieta Kowalska, Genowefa  Hreczyñska ; Tomasz Wlek³y - prezes, 

Lucyna Koñczal-Gnap - wiceprezes, Andrzej Wa³êsa - sekretarz;    12 grudnia 2003 r.
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NTK po reaktywacji 
Inicjatork¹ odrodzenia dzia³alnoœci NTK jest obecna dyrektor Miejskiej i Powiatowej

Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Lucyna Koñczal-Gnap, która swoim pomys³em
zainteresowa³a grono podobnych sobie pasjonatów, dzia³aczy kultury, spo³eczników, lu-
dzi z pomys³ami, gotowych zrobiæ coœ dla spo³ecznoœci lokalnej i realizowaæ siê w dzia³a-
niu. Za³o¿ycielami stowarzyszenia w nowej formule byli: Wojciech Budzisz, Danuta Buk-
czyñska, Agata Chojnacka-Nowak, Lidia Ga³êcka, Krzysztof G³odek, Bogdan Górny, £u-
kasz Gularek, Genowefa Hreczyñska, Barbara Jandy, Lucyna Koñczal-Gnap, El¿bieta Ko-
walska, Wojciech Kowalski, Pawe³ Pawlicki, Aleksandra Rutecka, Karol Soko³owski, An-
drzej Wa³êsa, Tomasz Wlek³y i Stefan Wojtkiewicz. Przygotowania do reaktywowania
organizacji trwa³y blisko rok. Podczas kilku spotkañ organizacyjnych, przypominaj¹cych
prawdziwe „burze mózgów”, nakreœlono cele i zadania stowarzyszenia, opracowano je-
go statutu, a tak¿e zarys struktury organizacyjnej. Czêœæ tych dzia³añ zosta³a niejako wy-
muszona przez nowe realia spo³eczne, ale wszystkie te¿ wynika³y z przekonania za³o¿y-
cieli o celowoœci i powadze rodz¹cej siê inicjatywy. Na zebraniu, które odby³o siê 25
wrzeœnia 2003 r. reaktywowano dzia³alnoœæ NTK, a ju¿ 30 wrzeœnia tego samego roku
zosta³o ono wpisane do Krajowego Rejestru S¹dowego. Uroczysta inauguracja dzia³alno-
œci stowarzyszenia mia³a miejsce 4 marca 2004 r. w nowotomyskiej bibliotece i po³¹czo-
na by³a z otwarciem wystawy „Regionaliœci wielkopolscy” zainicjowanej przez Wielko-
polskie Towarzystwo Kulturalne i zorganizowanej wspólnie z Miejsk¹ Bibliotekê Publicz-
n¹ w Lesznie. Wyk³ad inauguracyjny pt.: „Znaczenie regionalizmu we wspó³czesnej kul-

I - po reaktywacji - Walne Zebranie NTK; na I planie cz³onek honorowy NTK Stefan Wojtkiewicz  -
12 grudnia 2003 r.



turze” wyg³osi³ prof. Dzier¿ymir Jankowski, a goœæmi honorowymi byli: prezes WTK
Stanis³aw S³opieñ i dyrektor leszczyñskiej ksi¹¿nicy Janina Ma³gorzata Halec.

Reaktywowane Towarzystwo dzia³a w oparciu o obowi¹zuj¹ce prawo o stowarzysze-
niach. Posiada osobowoœæ prawn¹. Od 1 grudnia 2005 roku posiada status organizacji po-
¿ytku publicznego. Jego siedzib¹ jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym
Tomyœlu. Podstawowe cele dzia³ania NTK i sposób ich realizacji okreœla statut.

Celem dzia³ania NTK jest m. in.: inspirowanie ruchu intelektualnego wspieraj¹cego
rozwój ziemi nowotomyskiej; poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzic-
twa kulturalnego regionu; propagowanie trwa³ych, historycznych wartoœci dorobku spo-
³eczno-gospodarczego; wspó³udzia³ w tworzeniu i realizacji programów rozwoju kultu-
ralnego; rozwijanie ró¿norodnych form samorz¹du kulturalnego, s³u¿¹cych wyra¿aniu
opinii, zaspakajaniu potrzeb spo³eczno-kulturalnych obywateli; wspieranie i upowszech-
nianie tradycyjnych oraz nowych form aktywnoœci spo³eczno-kulturalnej, regionalnych
stowarzyszeñ kulturalnych, ogniw samorz¹du terytorialnego, zwi¹zków twórczych i in-
nych organizacji spo³ecznych. Realizacja celów dokonuje siê poprzez: skupienie wokó³
idei towarzystwa wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji i organizacji; zbiera-
nie opinii o spo³ecznych potrzebach kulturalnych oraz ich opracowywanie i rozpo-
wszechnianie; organizowanie konferencji, spotkañ i dyskusji poœwiêconych zagadnie-
niom spo³eczno-kulturalnym, oœwiatowym, artystycznym; inicjowanie i opracowywanie
ekspertyz, ocen i analiz oraz projektów dzia³alnoœci kulturalnych; organizowanie wy-
staw, pokazów, konkursów oraz innych imprez o charakterze spo³eczno-kulturalnym;
organizowanie i prowadzenie zespo³ów problemowych, klubów oraz kó³; dokumento-
wanie oraz popularyzacjê dzia³alnoœci lokalnych oraz regionalnych stowarzyszeñ kultu-
ralnych, zwi¹zków twórczych, grup artystycznych, wspieranie ich przedsiêwziêæ; prowa-
dzenie w³asnej dzia³alnoœci medialnej – w tym prasowej i wydawniczej; inspirowanie i po-
pieranie inicjatyw wydawniczych o tematyce zwi¹zanej z realizacj¹ celów Towarzystwa;
udzia³ w fundacjach kulturalnych oraz wspieranie inicjatyw ich powstania.

Cz³onkiem NTK mo¿e zostaæ obywatel RP, który ukoñczy³ 18 lat i przez z³o¿enie pi-
semnego oœwiadczenia zadeklarowa³ przyst¹pienie do Towarzystwa i gotowoœæ realiza-
cji jego celów statutowych. W³adzami Towarzystwa s¹: Walne Zebranie, bêd¹cy jego or-
ganem wykonawczym i wybierany na 3. letni¹ kadencjê Zarz¹d oraz Komisja Rewizyjna.
Na maj¹tek Towarzystwa sk³adaj¹ siê: sk³adki cz³onkowskie, dotacje i subwencje, daro-
wizny, odpisy z 1% podatku. 

Zarz¹d Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego dzia³a od 2003 r. do dzisiaj
w 7. osobowym sk³adzie z niewielkimi zmianami personalnymi: prezes – Tomasz Wle-
k³y; wiceprezes – Lucyna Koñczal-Gnap; skarbnik – do 2011 r. Pawe³ Pawlicki (obecnie
cz³onek Zarz¹du), od 2011 r. Barbara Jandy; sekretarz – Andrzej Wa³êsa i cz³onkowie
Zarz¹du – Danuta Bukczyñska (do 2011 r.), Genowefa Hreczyñska (do 2013 r.), El¿-
bieta Kowalska (do 2005 r.), Maria Tyszkowska (od 2005 r.) i Przemys³aw Mierzejew-
ski (od 2013 r.)
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Uczestnicy Walnego Zebrania NTK -w lutym 2006 r. (u góry) i lutym 2014 r.(u do³u)



Od samego pocz¹tku cz³onkowie Towarzystwa postawili na transparentnoœæ, co
œwiadczyæ mo¿e o powa¿nym podejœciu do planowanych zamierzeñ i profesjonalizmie.
Dlatego te¿ pierwsze dwa lata funkcjonowania stowarzyszenia zosta³y zdominowane
przez dzia³ania o charakterze organizacyjnym, w du¿ej mierze na rzecz samego Towa-
rzystwa. Nale¿a³y do nich: wyst¹pienie o nadanie numerów NIP i REGON, otwarcie ra-
chunku bankowego, ustalenie wzoru i wykonanie pieczêci, akceptacja logo i wzoru legi-
tymacji cz³onkowskiej, umieszczenie tablicy informacyjnej na budynku MiPBP w Nowym
Tomyœlu – siedzibie NTK oraz akces Towarzystwa do Ruchu Stowarzyszeñ Regional-
nych Rzeczpospolitej w Warszawie.

Niew¹tpliwie najwiêkszym sukcesem organizacyjnym tego okresu by³y, zakoñczone
powodzeniem, wielomiesiêczne starania o nadanie Towarzystwu statusu organizacji po-
¿ytku publicznego. Od 2006 r. korzystaj¹c z przywileju, wynikaj¹cego z posiadania tego
statusu, NTK podejmuje starania o pozyskanie dodatkowych œrodków finansowych i ich
przeznaczenie na dzia³alnoœæ statutow¹ organizacji. Fakt, ¿e czêœæ mieszkañców regionu
przekazuje 1% podatku na rzecz towarzystwa o charakterze kulturalnym, œwiadczy o je-
go rozpoznawalnoœci i zrozumieniu potrzeb takiej organizacji. Ka¿dorazowo Zarz¹d
wszystkim ofiarodawcom sk³ada podziêkowania na ³amach lokalnej prasy lub te¿
imiennie. 

W kolejnych latach NTK partnerowa³o obu nowotomyskim instytucjom kultury, tzn.
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej i Nowotomyskiemu Oœrodkowi Kultury,
w projektach w których bra³y one udzia³, tj.,, Programie Rozwoju Bibliotek”, a w 2008
r. w programie,, Domy Kultury +”. 

Ponadto do bie¿¹cych, powtarzalnych zadañ organizacyjnych Towarzystwa nale¿¹:
sk³adanie corocznych sprawozdañ merytorycznych i finansowych z dzia³alnoœci NTK do
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz dokonywanie rozliczeñ i sk³adanie sprawozdañ
do Burmistrza Nowego Tomyœla i Starosty Nowotomyskiego z wykonania zadania, ja-
kim jest wydawanie kwartalnika „Przegl¹d Nowotomyski”.

W 2013 r. Zarz¹d NTK zaanga¿owa³ siê w proces tworzenia Gminnej Rady Dzia³al-
noœci Po¿ytku Publicznego, w której ma swego przedstawiciela. 

Z dzia³alnoœci NTK
Od pocz¹tku swego funkcjonowania Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne ak-

tywnie w³¹cza siê w nurt ¿ycia kulturalnego lokalnej spo³ecznoœci m. in. poprzez wspó³-
organizowanie, obejmowanie patronatem i inicjowanie dzia³añ o charakterze kultural-
nym i promuj¹cym region, prezentowanie dokonañ twórczych artystów, a tak¿e pozy-
skiwanie funduszy na te dzia³ania. 

Do najwa¿niejszych realizowanych przez NTK zadañ zaliczyæ trzeba wydawanie pod
jego patronatem pisma spo³eczno-kulturalnego „Przegl¹d Nowotomyski”. W latach
2004-2005 pod patronatem NTK i we wspó³pracy z wydawnictwem „Politañski” uka-
zywa³ siê jego poprzednik „Kwartalnik Nowotomyski”, którego redaktorem naczelnym
by³ poznañski dziennikarz Witold Machura. Przygotowanie tego periodyku wspiera³ ze-
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spó³ w sk³adzie: Lucyna Koñczal-Gnap, Maria Tyszkowska, Andrzej Wa³êsa. „Kwartal-
nik Nowotomyski” zyska³ du¿e uznanie grona czytelników, jednak w zwi¹zku z trudno-
œciami finansowymi, organizacyjnymi i rezygnacj¹ w 2006 r. Witolda Machury z redago-
wania pisma, Zarz¹d NTK – dziêki inicjatywie Ewy Wojtanowskiej, cz³onka NTK – na-
wi¹za³ wspó³pracê z drem Bogumi³em Wojcieszakiem i – pod jego piecz¹ – we wspó³-
pracy z wydawnictwem „Opalgraf” z Opalenicy, kwartalnik spo³eczno-kulturalny ukazu-
je siê do dziœ. Pierwszy jego numer w zmienionym, wiêkszym formacie i pod nowym ty-
tu³em „Przegl¹d Nowotomyski” ukaza³ siê w maju 2007 r. W tym samym miesi¹cu
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Nowym Tomyœlu zorganizowano spotkanie pro-
mocyjne nowego pisma, uœwietnione interesuj¹cymi wyk³adami dra Bogumi³a Wojcie-
szaka na temat prasy nowotomyskiej oraz prof. dra hab. Ryszarda Kowalczyka, który
mówi³ o roli i znaczeniu prasy lokalnej. Wspó³praca z drem Bogumi³em Wojcieszakiem,
który jest nie tylko wydawc¹ pisma, ale przede wszystkim jego redaktorem i autorem
wielu interesuj¹cych artyku³ów, jest gwarancj¹ wysokiego poziomu merytorycznego
i edytorskiego tego kwartalnika. W sk³ad pierwszej Rady Programowej pisma wesz³o sie-
dem osób; Lucyna Koñczal-Gnap, Marzena Kortus, Maria Tyszkowska, Andrzej Wa³êsa,
Tomasz Wlek³y, Bogumi³ Wojcieszak i Ewa Wojtanowska. Czteroosobowy zespó³
redakcyjny tworzyli Lucyna Koñczal-Gnap, Sylwia Kupiec, Izabela Putz i Bogumi³
Wojcieszak. 

Z DZIA£ALNOŒCI NTK

10510. lecie dzia³alnoœci NTK

Pierwszy numer "Przegl¹du Nowotomyskiego" prezentuje 
redaktor prowadz¹cy dr Bogumi³ Wojcieszak - 31 maja 2007 r.



Na zawartoœæ pisma od samego pocz¹tku sk³ada siê 9 dzia³ów traktuj¹cych o historii,
wspó³czesnych wydarzeniach o charakterze spo³ecznym, kulturalnym, religijnym,
gospodarczym, artystycznym i sportowo-turystycznym oraz ukazuj¹cych walory
krajobrazowe Nowego Tomyœla i jego okolic („Œladami przesz³oœci”; „Tu i teraz”;
„Nasze œrodowisko”; „Odczytane na nowo”). Na ³amach pisma prezentowane s¹ te¿
sylwetki osób, które w znacz¹cy sposób zaznaczy³y b¹dŸ zaznaczaj¹ swoj¹ obecnoœæ
poprzez swoje ró¿norodne dzia³ania i osi¹gniêcia „Nowotomyœlanie znani i mniej
znani”). Na ³amach kwartalnika prezentowana jest tak¿e rzeczywistoœæ s¹siednich gmin
(„Wokó³ nas”), jest tu miejsce na prezentowanie aktywnoœci artystycznej i dorobku
lokalnych twórców, hobbystów („Z teki…”) oraz kronikarski zapis nowotomyskich
wydarzeñ („Kronika wydarzeñ”). Sta³e miejsce ma rozdzia³ „Z dzia³alnoœci NTK”,
w którym zamieszczane s¹ informacje o dzia³alnoœci stowarzyszenia i podejmowanych
przez niego inicjatywach. 

Autorzy tekstów to przede wszystkim ludzie zwi¹zani z regionem z racji urodzenia,
pracy, dzia³alnoœci, badañ naukowych, czêsto te¿ z sentymentu. Reprezentuj¹ ró¿ne za-
wody i maj¹ ró¿ne zainteresowania. £¹czy ich jedno – chêæ udokumentowania spraw
wa¿nych, ciekawych, wartoœciowych i bliskich mi³oœnikom Ma³ych Ojczyzn. Nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e za powierzane redakcji teksty autorzy nie otrzymuj¹ wynagrodzenia. Auto-
rów tekstów cechuje wysoki profesjonalizm, co przek³ada siê na wartoœæ merytoryczn¹
tekstów, wzbogacanych czêsto bogat¹ ikonografi¹ w formie zdjêæ, wykresów i map. Au-
tork¹ najwiêkszej iloœci tekstów zamieszczonych w ró¿nych dzia³ach „Przegl¹du” jest
niew¹tpliwie obdarzona dziennikarsk¹ pasj¹ Sylwia Kupiec. Wielkim zainteresowaniem
czytelników ciesz¹ siê jej wywiady z ciekawymi nowotomyœlanami. 

Wysoka jakoœæ „Przegl¹du” zosta³a dostrze¿ona nie tylko przez sta³ych czytelników
pisma. Za publikowane w nim artyku³y dwukrotnie zosta³a nagrodzona ich autorka
Aleksandra Tabaczyñska. W XI edycji. Konkursu Dziennikarskiego im. Romy Brzeziñ-
skiej „Znak Dobra” za artyku³ „Po co szkole patron”, wspólnie z Zespo³em Szkó³ Za-
wodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi, a w XIII edycji Konkursu Dziennikar-
skiego o Nagrodê Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska obywatel-
ska – Wielkopolska Europejska – za artyku³ „Wiêzi miêdzypokoleniowe – z nowotomy-
skiej perspektywy – kryzys czy rozkwit?”. Sam „Przegl¹d Nowotomyski” sta³ siê przed-
miotem wnikliwej analizy prof. Ryszarda Kowalczyka w „Zarysie czasopiœmiennictwa re-
gionalistycznego w Wielkopolsce po II wojnie œwiatowej” (Opole 2013). Zdaniem prof.
Kowalczyka jest wzorcowym przyk³adem czasopisma regionalistycznego. Autor tego
opracowania nie tylko sporz¹dzi³ wnikliw¹ charakterystykê czasopisma, dokona³ m. in.
analizy treœci poszczególnych dzia³ów, odniós³ siê do autorów tekstów, ale te¿ wysoko
oceni³ jego zawartoœæ merytoryczn¹ i szatê graficzn¹. Na uwagê zas³uguje stwierdzenie,
¿e „Przewodnik Nowotomyski” jest udan¹ i konsekwentnie realizowan¹ inicjatyw¹ pra-
sowo-wydawnicz¹ o charakterze regionalistycznym, ukazuj¹c¹ siê z czêstotliwoœci¹
kwartalnika. 
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Aktualny sk³ad redakcji "Przegl¹du Nowotomyskiego" ( od lewej): 
Lucyna Koñczal-Gnap, Sylwia Kupiec i dr Bogumi³ Wojcieszak - 2014 r.

Aleksandra Tabaczyñska - autorka artyku³ów  publikowanych na ³amach "Przegl¹du
Nowotomyskiego" - odbiera nagrodê dziennikarsk¹  "Znak Dobra" - Poznañ, 14 stycznia 2012 r.
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Laureaci i organizatorzy 2.edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  "O Wiklinowy Laur" 
- 1 wrzeœnia 2006 r.

Prezes NTK wrêcza nagrodê Izabeli Grelowskiej, laureatce II miejsca w 2.edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego  "O Wiklinowy Laur"  - 1 wrzeœnia 2006 r.



Wysoka jakoœæ czasopisma i sukcesy autorów tekstów s¹ mo¿liwe dziêki doskona³ej
wspó³pracy obecnej redakcji, czyli Lucyny Koñczal-Gnap i Sylwii Kupiec oraz dra Bogu-
mi³a Wojcieszaka. Ich wk³ad pracy w utrzymanie wysokiego poziomu „Przegl¹du” za-
s³uguje na najwy¿sze uznanie, a œwietne opinie o zawartoœci periodyku s¹ w du¿ej mie-
rze efektem ich wytê¿onych wysi³ków. Cieszyæ mo¿e równie¿ fakt, ¿e sta³¹ wspó³pracê
z „Przegl¹dem” deklaruje coraz wiêksze grono autorów. W przygotowaniu jest strona
internetowa NTK, na której m. in. udostêpnione zostan¹ archiwalne numery kwartalni-
ka.

Kolejnym wa¿nym zadaniem statutowym NTK, realizowanym cyklicznie od 2005 r.
jest Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej i Patriotycznej pod nazw¹ „Idzie ¿o³nierz bo-
rem, lasem...”, odbywaj¹cy siê corocznie w zwi¹zku ze Œwiêtem Niepodleg³oœci. Pomy-
s³odawczyni¹, osob¹ prowadz¹c¹ i sprawuj¹c¹ pieczê nad ca³oœci¹ projektu jest cz³onek
Zarz¹du NTK Maria Tyszkowska. Przegl¹d ka¿dorazowo gromadzi m³odzie¿ z ró¿nych
typów szkó³ z ca³ego regionu, bo adresowany jest g³ównie do m³odego pokolenia. War-
to zauwa¿yæ, ¿e jest to doskona³y przyk³ad krzewienia pamiêci i popularyzowania histo-
rii. Tradycj¹ tej imprezy sta³o siê wspólne z widowni¹ œpiewanie pieœni patriotycznych
i sk³adanie wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na placu Nie-
podleg³oœci. 
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Uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu bior¹cy udzia³ w  Przegl¹dzie  Piosenki
¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej - 8 listopada 2012 r.



Od 2004 r. NTK wspó³pracuje z Komitetem Organizacyjnym Jarmarku Chmielo-Wi-
kliniarskiego, a od 3 lat tak¿e z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wikliniarzy i Plecion-
karzy. Efektem tej wspó³pracy jest organizowany w cyklu dwuletnim Ogólnopolski Kon-
kurs Literacki „O Wiklinowy Laur”. W szeœciu dotychczasowych edycjach konkursu
udzia³ wziê³o ponad stu uczestników z ca³ej Polski, a tak¿e z Niemiec i Austrii, którzy na-
des³ali ponad 230 niepublikowanych dot¹d utworów literackich. G³ównym celem kon-
kursu jest popularyzowanie wiedzy o ziemi nowotomyskiej i sta³ych elementach jej pej-
za¿u, rozbudzanie wra¿liwoœci estetycznej i refleksji nad piêknem przyrody. Poziom nad-
sy³anych prac oraz podziêkowania, jakie organizatorzy otrzymuj¹ od uczestników,
œwiadcz¹ o nies³abn¹cym zainteresowaniu tym przedsiêwziêciem. Nagrodzone i wyró¿-
nione prace s¹ publikowane w „Przegl¹dzie Nowotomyskim”.

Od 2011 r. kolejne edycje konkursu organizowane s¹ w tych samych latach co Œwia-
towy Festiwal Wikliny, w organizacjê którego NTK równie¿ siê w³¹czy³o. W ramach te-
go festiwalu NTK objê³o patronatem m. in. organizacjê wystawy „Œwiat w plecionkach
zamkniêty”. 

Wa¿nym przedsiêwziêciem edukacyjnym, adresowanym do m³odzie¿y gimnazjalnej
i organizowanym wspólnie z Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu
(w 1. edycji tak¿e z Gimnazjum z Borui Koœcielnej) oraz Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotek¹
Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu jest „Akademia nad Szark¹. Studium edukacji regionalnej
dla gimnazjalistów”. Cele projektu zak³adaj¹ poznanie tradycji, historii i wspó³czesnoœci
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Cz³onkowie NTK  podczas spotkania z ówczesnym Marsza³kiem Sejmu Bronis³awem
Komorowskim; z lewej: "przewodniczka" nowotomyœlan po polskim Parlamencie, 

Antonina Czebatul - Le¿eñska - Warszawa; 26 czerwca 2009 r.



Nowego Tomyœla, strategii jego rozwoju,
walorów turystycznych i rekreacyjnych
miasta i okolicy, kszta³towanie poczucia
to¿samoœci regionalnej i postaw aktyw-
nego dzia³ania. NTK wspiera³ ten pro-
jekt m. in. przez dofinansowanie i fundo-
wanie nagród. 

Wspó³praca NTK z Miejsk¹ i Powiato-
w¹ Biblioteka Publiczn¹, Nowotomy-
skim Oœrodkiem Kultury, Urzêdem
Miejskim, Starostwem Powiatowym,
a tak¿e nowotomyskimi artystami i hob-
bystami zaowocowa³a zorganizowaniem
wielu ciekawych projektów o charakte-
rze kulturalnym, rozrywkowym i eduka-
cyjnym. Wystarczy wspomnieæ uroczy-
œcie obchodzone w 2005 r. 25. lecie
dzia³alnoœci artystycznej „Kapeli Zza
Winkla”. Jubileusz by³ sta³ siê okazj¹ do
zorganizowania imprezy „Pitolinie we
wiklinie, czyli Unikatowe Spotkania Ka-
pel Podwórkowych”. Partnerami NTK
w realizacji tego projektu byli: Wojewoda Wielkopolski, Marsza³ek Województwa,
a tak¿e pose³ na Sejm RP Stanis³aw Kalemba. Towarzystwo wyst¹pi³o równie¿ z wnio-
skiem o przyznanie nagród indywidualnych dla cz³onków zespo³u, a tak¿e pozyska³o
fundusze na organizacjê jubileuszowych uroczystoœci. Z kolei w 2010 r. NTK wyst¹pi-
³o do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o przyznanie indywi-
dualnych nagród dla cz³onków zespo³u z okazji 30. lecia ich dzia³alnoœci artystycznej.
Wrêczenie nagród nast¹pi³o podczas uroczystoœci otwarcia II Œwiatowego Festiwalu
Wikliny. 

W tym samym roku NTK wyst¹pi³o z wnioskiem do Burmistrza Nowego Tomyœla
o nadanie Honorowej Odznaki „Zas³u¿ony dla Gminy Nowy Tomyœl” drowi Zdzis³a-
wowi Koœciañskiemu – historykowi i regionaliœcie, Edwardowi Kupcowi – rzeŸbiarzo-
wi i plastykowi oraz drowi Bogumi³owi Wojcieszakowi – historykowi, wydawcy i re-
daktorowi „Przegl¹du Nowotomyskiego”. 

NTK by³o tak¿e wspó³organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
„Portret prawdziwy”, zapewniaj¹c jego finansow¹ obs³ugê. Pomys³odawc¹ i g³ównym
organizatorem tego przedsiêwziêcia by³ nowotomyski fotografik Adam Polañski.
W konkursie wziê³o udzia³ 180 uczestników z ca³ego kraju. W paŸdzierniku 2013 r.,
podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, Towarzystwo otrzyma³o z r¹k g³ównego
organizatora medal pami¹tkowy i podziêkowania za wsparcie organizacyjne. 
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Tomasz Wlek³y - prezes NTK od 2003 r.
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Rok Podejmowane dzia³ania Stopieñ zaanga¿owania 

2003 Reaktywacja dzia³alnoœci Stowarzyszenia; wpis NTK     
do Krajowego Rejestru S¹dowego 

 

2004 Ogólnopolski Konkurs Literacki i Plastyczny            
„O Wiklinowy Laur” 

wspó³organizacja 

2004-
2006 

„Kwartalnik Nowotomyski” patronat 

2005 Pitolinie we Wiklinie, czyli Unikatowe Spotkania Kapel 
Podwórkowych” 

Jubileusz 25.lecia „Kapeli Zza Winkla” 
 

Wystawa z okazji 50.lecia Ruchu Filatelistycznego       
w Polsce 

Nowotomyskie powroty – spotkanie                  
z prof. Andrzejem Ga³gankiem 

I Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej                
i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem, lasem...” 

Nadanie NTK statusu organizacji po¿ytku publicznego 

Patronat, wspó³organizacja 
 

przygotowanie projektu           
i pozyskanie œrodków 

wspó³organizacja 
 

inicjatywa i organizacja 
 

inicjatywa i organizacja 

 

2006 Cykl: Nowotomyskie powroty – wycieczka do 
Go³uchowa i spotkanie z kustoszem zamku 

II Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Wiklinowy 
Laur” 

I edycja „Akademii nad Szark¹” 

II Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej               
i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem, lasem...” 

inicjatywa i organizacja 
 

 

wspó³organizacja 

wspó³organizacja 

inicjatywa i organizacja 

2007 Wydanie 4 nrów pisma spo³eczno-kulturalnego 
„Przegl¹d Nowotomyski” 

 

II edycja „ Akademii nad Szark¹. Studium Edukacji 
Regionalnej dla Gimnazjalistów” 

 

III Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej               
i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem, lasem...” 

patronat, pozyskiwanie funduszy 

 
 

wspó³organizacja, nagrody 

 

 

inicjatywa i organizacja 

2008 Wydanie 4 nrów pisma spo³eczno-kulturalnego   
„Przegl¹d Nowotomyski” 

III Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Wiklinowy 
Laur”. 

IV Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej               

patronat, pozyskiwanie funduszy 
 

wspó³organizacja 

inicjatywa i organizacja 
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2009 Wydanie 4 nrów pisma spo³eczno-kulturalnego      
„Przegl¹d Nowotomyski” 

Cykl: „Nowotomyskie powroty” – wycieczka do 
Warszawy, spotkanie z p. Antonin¹ Czebatul-

Le¿eñsk¹ pracuj¹c¹ od lat w Kancelarii Sejmowej 

V Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej               
i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem, lasem…” 

Koncert charytatywny w ho³dzie Tadeuszowi Nalepie. 

patronat, pozyskiwanie funduszy 

 

inicjatywa i organizacja 

 

inicjatywa i organizacja 
 

patronat 

2010 Wydanie 4 nrów pisma spo³eczno-kulturalnego   
„Przegl¹d Nowotomyski” 

Spotkanie integracyjne dla cz³onków NTK w wigwamie  
we wsi Przy³êk 

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Wiklinowy 
Laur”. 

VI Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej               
i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem, lasem…” 

Pocz¹tek wspó³pracy przy organizacji II Œwiatowego 
Festiwalu Wikliny 

patronat, pozyskiwanie funduszy 

 

inicjatywa i organizacja 
 

wspó³organizacja 

inicjatywa i organizacja 
 

opracowanie publikacji 

2011 Wydanie 4 nrów pisma spo³eczno-kulturalnego   
„Przegl¹d Nowotomyski” 

II Œwiatowy Festiwal Wikliny. 

V Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Wiklinowy 
Laur”. 

Wystawa „Œwiat w plecionkach zamkniêty”. 

II edycja „Akademii nad Szark¹. Studium Edukacji 
Regionalnej dla Gimnazjalistów” 

VII Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej i 
Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem, lasem…” 

patronat, pozyskiwanie funduszy 

wspó³organizacja 

wspó³organizacja 

patronat 

dzia³ania wspieraj¹ce 
 

inicjatywa i organizacja 

2012 Wydanie 4 nrów pisma spo³eczno-kulturalnego  
„Przegl¹d Nowotomyski” 

Wycieczka cz³onków i sympatyków NTK do Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie 

Konkurs graffiti w formie murale 

VIII Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej              
i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem, lasem…” 

patronat, pozyskiwanie funduszy 

inicjatywa i organizacja 

próba organizacji 

inicjatywa i organizacja 

2013 Wydanie 4 nrów pisma spo³eczno-kulturalnego   
„Przegl¹d Nowotomyski” 

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Wiklinowy 
Laur”. 

IX Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej i 

patronat, pozyskiwanie funduszy 
 

wspó³organizacja 

inicjatywa i organizacja 



Poprzez podejmowane dzia³ania, maj¹ce g³ównie na celu poznawanie i promowanie
regionu, Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne wpisuje siê w nurt ¿ycia kulturalnego
lokalnej spo³ecznoœci. Jest doskona³ym przyk³adem funkcjonowania organizacji pozarz¹-
dowej i wykorzystywania mo¿liwoœci, jakie daje szeroko rozumiana samorz¹dnoœæ. Ka¿-
d¹ organizacjê tworz¹ ludzie, w przypadku NTK to ludzie wyj¹tkowi; przede wszystkim
spo³ecznicy, ambitni, konsekwentni, pracowici, niezwykle twórczy. Dziêki ich inicjaty-
wom i zaanga¿owaniu znacznie wzbogaci³ siê kalendarz wydarzeñ kulturalnych naszej
Ma³ej Ojczyzny.

Fot. archiwum NTK

114

Z DZIA£ALNOŒCI NTK

Lidia Ga³êcka

Wycieczka cz³onków NTK do zamku w Go³uchowie; w œrodku goszcz¹ca nowotomyœlan kustosz
zamku, nowotomyœlanka z pochodzenia  Danuta Marek - 24 czerwca 2006 r.  



Styczeñ – marzec 2014 roku

Pani Antonina œwiêtowa³a 107 urodziny 
6 stycznia 107 urodziny obchodzi³a najstarsza nowotomyœlanka, p. Antonina Pi¹t-

kowska. Urodzi³a siê 6 stycznia 1907 roku. Wg Wikipedii, jej wiek plasuje j¹ na 14. miej-
scu na liœcie najd³u¿ej obecnie ¿yj¹cych ludzi w Polsce. W 107. rocznicê urodzin p. Anto-
niny w parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu odprawiona zo-
sta³a msza œw. dziêkczynna za jej ¿ycie, z proœb¹ o si³y, zdrowie i wiarê. Z ¿yczeniami uro-
dzinowymi do ukochanej mamy, babci i prababci przyby³a rodzina. P. Antonina wycho-
wa³a troje dzieci, doczeka³a siê te¿ czworga wnucz¹t i siedmiorga prawnucz¹t. Jubilatka
otoczona jest wyj¹tkow¹ trosk¹ i opiek¹. Z wielk¹ mi³oœci¹ i zaanga¿owaniem dba o ni¹
jej córka Janina, troszcz¹c siê, by mamie niczego nie brakowa³o, by w poczuciu bezpie-
czeñstwa, komfortu i dobrym samopoczuciu up³ywa³ ka¿dy dzieñ jej ¿ycia. Najstarsz¹
mieszkankê Nowego Tomyœla z okazji urodzin odwiedzi³ Burmistrz Henryk Helwing. 

Orszak Trzech Króli
Parafialne oddzia³y Akcji Katolickiej, dzia³aj¹ce w obu nowotomyskich parafiach, ju¿

po raz drugi, z okazji œwiêta Objawienia Pañskiego, 6 stycznia, zorganizowa³y przemarsz
mieszkañców miasta, zwany Orszakiem Trzech Króli. Trasa wiod³a z pl. Niepodleg³oœci,
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Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, Jubilatka p. Antonina Pi¹tkowska 
oraz córka pani Antoniny, Janina Pi¹tkowska 



nowotomyskim deptakiem, ul. Pi³sudskiego, do koœcio³a pw. Najœwiêtszej Marii Panny
Nieustaj¹cej Pomocy, gdzie na uczestników orszaku czeka³a „Œwiêta Rodzina” z maleñ-
kim dzieci¹tkiem. Wczeœniej, przed koœcio³em pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa,
przedstawiono scenê spotkania monarchów ze Wschodu z Herodem. W rolê trzech
mêdrców wcielili siê ksiê¿a proboszczowie z dekanatu lwóweckiego: ks. kan. Andrzej
Grabañski – proboszcz parafii NMP NP w Nowym Tomyœlu, ks. Pawe³ Szu³cik – pro-
boszcz parafii pw. œw. Andrzeja Boboli w S¹topach oraz ks. Tomasz Sobolewski – pro-
boszcz parafii NSPJ w Nowym Tomyœlu. Mieszkañcy miasta, bardzo licznie, odpowie-
dzieli na inicjatywê Akcji Katolickiej. Wœród uczestników w barwnych przebraniach mo¿-
na by³o zobaczyæ nie tylko monarchów, ale i ich dwór, wojsko i anio³y. Na zakoñczenie
ks. kanonik A. Grabañski, podziêkowa³ wszystkim organizatorom przemarszu, a byli
wœród nich tak¿e katecheci i nauczyciele z nowotomyskich szkó³, którzy w³o¿yli du¿o
wysi³ku w przygotowanie strojów i niezbêdnych rekwizytów oraz propagowanie idei
Orszaku Trzech Króli. 

Jak za dawnych lat...
Od wielu ju¿ lat w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu organizowane s¹ spotkania

noworoczne dla pracowników Urzêdu Miejskiego, którzy zakoñczyli ju¿ sw¹ aktywnoœæ
zawodow¹ i obecnie przebywaj¹ na emeryturze. W tegorocznym spotkaniu, które od-
by³o siê 9 stycznia, uczestniczy³o 16. emerytowanych pracowników nowotomyskiego
ratusza: Genowefa Brudz, Irena Kasperczak, Zofia Kinastowska, Bo¿ena Klemt, Zbi-
gniew Korbanek, Urszula Nowak, Maria Pajchrowska, Ryszard Perz, Joanna Rakowicz,
Marianna Semczyszyn, Franciszek Sobczak, Kazimiera Suszka, Stefania Tchórzewska,
Florentyna Tylczyñska, Helena Weiss, W³adys³awa Wtyk³o. 
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Pami¹tkowa fotografia uczestników noworocznego spotkania 



W sali narad nowotomyskiego Urzêdu Miejskiego z goœæmi spotkali siê: Henryk Hel-
wing – Burmistrz Nowego Tomyœla, Wojciech Ruta – Zastêpca Burmistrza oraz Maria
Ceglecka – Sekretarz Gminy, a tak¿e Helena Zerbe i Jerzy Kimstacz – przedstawiciele
Komisji Socjalnej nowotomyskiego Urzêdu Miejskiego i S³awomira Ksi¹g-Górna – inspek-
tor ds. kadr. 

Burmistrz Henryk Helwing opowiedzia³ o obecnym funkcjonowaniu Urzêdu, zmia-
nach organizacyjnych i kadrowych, które mia³y miejsce w minionym roku. Zaprezento-
wa³ te¿ najwa¿niejsze dzia³ania podejmowane w gminie, zarówno w sferze spo³ecznej,
jak i gospodarczej, podkreœli³ osi¹gniêcia gminy potwierdzone wysokimi lokatami w ogól-
nopolskich rankingach. ¯ywo zainteresowani bie¿¹cymi wydarzeniami z ¿ycia gminy go-
œcie, skierowali pod adresem obecnych pracowników wiele pytañ i prowadzili o¿ywion¹
dyskusjê. 

W trakcie spotkania, w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê wieloletniej zastêpczyni
kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego Zofii Kinastowskiej, oficjalnie podziêkowano jej za
wieloletni¹, rzeteln¹ pracê i powitano w gronie emerytów. Na koniec uczestnicy spotka-
nia obejrzeli odcinek programu TVP „Nie ma jak Polska”, w którym zaprezentowany
zosta³ Nowy Tomyœl, wraz z jego wiklinowymi atrakcjami. 

22. Fina³ WOŒP
50. wolontariuszy z terenu powiatu nowotomyskiego, kwestuj¹cych na terenie No-

wego Tomyœla, a tak¿e w Borui Koœcielnej, Jastrzêbsku Starym, Bukowcu, Wytomyœlu
i Miedzichowie, kilkanaœcie koncertów i ró¿nych prezentacji, wystêpy taneczne, pokazy,
licytacje, t³um ludzi o otwartych sercach – tak najkrócej mo¿na streœciæ kolejny ju¿ fina³
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, którego organizatorem tradycyjnie by³ Nowo-
tomyski Oœrodek Kultury. Tegorocznemu fina³owi przyœwieca³o has³o „Na ratunek”.
Zebrane podczas akcji, w dn. 12 stycznia, pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na zakup spe-
cjalistycznego sprzêtu dla dzieciêcej medycyny ratunkowej i oddzia³ów opieki medycznej
nad seniorami. Podczas 22. fina³u WOŒP w Nowym Tomyœlu pobity zosta³ ubieg³orocz-
ny rekord. W sumie zebrano 30.652,20 PLN, 66.63 EUR i 0,15 GBP. Nowotomyœla-
nie po raz kolejny udowodnili, ¿e s¹ gotowi nieœæ pomoc potrzebuj¹cym. 

Spotkanie z Tadeuszem Matraszkiem 
Jak by to by³o obudziæ siê pewnego ranka 1919 roku? Przenieœæ siê z czasów wspó³-

czesnych wprost na ulice miasta ogarniêtego powstañcz¹ wrzaw¹? Zobaczyæ, jak rodzin-
na miejscowoœæ wygl¹da³a blisko 100 lat temu? Do podobnych rozwa¿añ, podczas spo-
tkania w Strefie Koloru Oddzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y nowotomyskiej biblioteki, nak³o-
ni³ czwartoklasistów ze Szko³y Podstawowej nr 1 Tadeusz Matraszek – autor ksi¹¿ki pt.
Tajny rozkaz. Z wykszta³cenia historyk, zawodowo pracuj¹cy w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Chodzie¿y spotka³ siê z m³odymi czytelnikami 16 stycznia. Jego ksi¹¿ka Tajny
rozkaz, bêd¹ca efektem historycznych zainteresowañ autora, zrodzi³a siê z chêci przybli-
¿enia dzieciom i m³odzie¿y wiedzy dotycz¹cej powstania wielkopolskiego, jego znaczenia
dla regionu i ca³ego kraju. Przy pomocy ksi¹¿kowych ilustracji goœæ spotkania przybli¿y³
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uczestnikom fabu³ê ksi¹¿ki, zwracaj¹c uwagê, ¿e choæ akcja jego powieœci rozgrywa siê
w Chodzie¿y, równie dobrze mog³aby toczyæ siê w ka¿dym wielkopolskim mieœcie, np.
w Nowym Tomyœlu, kiedy nosi³ jeszcze nazwê Neutomischel. Zachêca³ uczniów do po-
znawania historii swojego miasta, swojej rodziny oraz lektury ksi¹¿ki, która jest pierw-
szym literackim utworem o powstaniu wielkopolskim skierowanym do m³odych czytel-
ników. 

Noworoczne spotkanie 
Spotkanie noworoczne, od lat organizowane wspólnie przez nowotomyski samorz¹d

gminny i powiatowy, odby³o siê 17 stycznia i zgromadzi³o w Nowotomyskim Oœrodku
Kultury blisko 300 osób, które na co dzieñ wspó³pracuj¹ z obydwoma nowotomyskimi
samorz¹dami. W tym dniu przybyli do NOK-u, aby podsumowaæ miniony rok i z³o¿yæ
sobie noworoczne ¿yczenia.

Na powitanie, we fragmencie baletu „Jezioro £abêdzie” wyst¹pi³y Joanna i Weronika
– tancerki przygotowane przez Alicjê Curujew, instruktorkê, prowadz¹c¹ w NOK-u za-
jêcia baletowe. 

W imieniu Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Helwinga i Starosty Nowotomy-
skiego Andrzeja Wilkoñskiego przyby³ych na uroczystoœæ goœci powita³a Beata Baran.
Wydarzenia minionego, 2013 roku, w swym wyst¹pieniu podsumowa³ Starosta Nowo-
tomyski Andrzej Wilkoñski. Spotkanie noworoczne sta³o siê te¿ w³aœciw¹ okazj¹ do
podkreœlenia zas³ug osób, które w szczególny sposób poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ i zaan-
ga¿owanie budowa³y pozytywny wizerunek ziemi nowotomyskiej. Odznaczeniem „Za-
s³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego” Rada Powiatu Nowotomyskiego uhonorowa³a
lek. med. Ryszarda Kozie³a. Odznaczenie zas³u¿onemu nowotomyskiemu lekarzowi
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wrêczyli: Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski i Staro-
sta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski. Z kolei Rada Miejska Nowego Tomyœla przyzna-
³a odznaczenie „Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl” – Marcinowi Lampe, tre-
nerowi LKS „Budowlani”. Odznaczenie wrêczyli: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w No-
wym Tomyœlu Tomasz Wlek³y i Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Prezy-
dent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu dr Marian Król i dyrektor Gabi-
netu Prezydenta Towarzystwa Edmund Dudziñski wrêczyli Statuetkê Honorowego Hi-
polita nowotomyskiemu artyœcie Zdzis³awowi Po³¹carzowi. Ponadto z okazji Jubileuszu
90. lecia Automobilklubu Wielkopolski pami¹tkowymi plakietami uhonorowani zostali
Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski i Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Hel-
wing. Wrêczenia plakiet dokonali: Prezes Automobilklubu Wielkopolski Robert Werle
oraz prezes nowotomyskiej Delegatury Automobilklubu Rados³aw Halasz. 

W czêœci artystycznej spotkania na scenie NOK-u wyst¹pi³ duet wokalno-instrumen-
talny, który tworz¹ nowotomyœlanie: Paulina Maciejewicz – wokalistka i Sebastian Ko-
berling – gitarzysta. 

Burmistrz Henryk Helwing, w imieniu samorz¹dów gminnego i powiatowego, podziê-
kowa³ firmom i osobom, dziêki którym mog³o siê odbyæ to spotkanie. Oficjaln¹ uroczy-
stoœæ zakoñczy³o wzniesienie noworocznego toastu. 

Pod dachem œwiata z Andrzejem Funk¹
Ju¿ po raz drugi goœciem Klubu Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty, dzia³aj¹cego

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, by³ nowotomyœlanin,
zapalony mi³oœnik gór wszelkiego rozmiaru – Andrzej Funka, który 21 stycznia, z wiel-

119Styczeñ - marzec 2014

KRONIKA WYDARZEÑ

Andrzej Funka wœród nowotomyskich mi³oœników górskich przestrzeni 



k¹ pasj¹ opowiedzia³ o swojej ubieg³orocznej, miesiêcznej wyprawie w Himalaje. Przybli-
¿y³ klubowiczom szczegó³y dotycz¹ce przygotowañ do wymarzonej, wysokogórskiej
ekspedycji. Jak siê okaza³o organizacj¹ sprzêtu zaj¹³ siê sam, a o nienagann¹ kondycjê po-
mogli mu zadbaæ koledzy z Nowotomyskiego Klubu Biegacza „Chy¿y”, którego p. An-
drzej jest cz³onkiem i którzy licznie przybyli do biblioteki, by pos³uchaæ jego opowieœci.
Przed wypraw¹ p. Andrzej przewertowa³ stosy przewodników o Nepalu i Himalajach
oraz ksi¹¿ek traktuj¹cych o wspinaczce, choæ intuicyjnie przeczuwa³, ¿e to, co go tam
spotka, bêdzie wielkim zaskoczeniem. Tak te¿ siê sta³o. Najbardziej zadziwi³y go kontra-
sty: Kathmandu, wielkie miasto zape³nione po brzegi ludŸmi, motocyklami, sklepikami,
zabytkami. Mieszanina biedy i wielkomiejskiego szyku. Bêd¹c w tych dalekich rejonach
podró¿nik nie omieszka³ zobaczyæ objêtych ochron¹ UNESCO trzech starówek, daw-
niejszych centrów w³adzy: Kathmandu, Patanu i Bhakktapuru, a tak¿e Stupy Swaymbu-
nath i Boudnath, klasztorów buddyjskich i Oczu Buddy Wszechwidz¹cego.

Krzysztof Wyszkowski goœciem Klubu „Gazety Polskiej”
22 stycznia do naszego miasta przyby³ Krzysztof Wyszkowski, b. wspó³pracownik

KSS KOR, inicjator Wolnych Zwi¹zków Zawodowych Wybrze¿a oraz twórca wydaw-
nictw podziemnych: „Klin” i „Oficyna Narodowa”, który w 1989 r. opublikowa³ g³oœn¹
krytykê „Okr¹g³ego Sto³u”. Publikowa³ m. in. w tygodniku „G³os”, „Tygodniku Solidar-
noœæ” i „Rzeczypospolitej”, a od 2007 r. jest sta³ym publicyst¹ „Gazety Polskiej”. 

Na spotkanie, które odby³o siê w sali przy parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy, Krzysz-
tof Wyszkowski przyby³ z wyk³adem pt. „70 lat od narzucenia komunizmu, 25 lat od
wprowadzenia postkomunizmu” oraz z ksi¹¿k¹ „G³ow¹ w mur” swojego autorstwa. 

Swoje wyst¹pienie zacz¹³ od krótkiego komentarza na temat bie¿¹cej sytuacji na ki-
jowskim Majdanie i proœby o uczczenie ofiar wœród ukraiñskiej opozycji chwil¹ ciszy. Od-
niós³ siê do wielu problemów wspó³czesnej Polski, maj¹cych swe Ÿród³o w „grzechu pier-
worodnym”, jakim – jego zdaniem – by³y uzgodnienia z 1989 roku, podjête przy „Okr¹-
g³ym Stole” oraz w Magdalence.

Podczas spotkania z nowotomyœlanami, Krzysztof Wyszkowski odpowiada³ równie¿
na pytania z sali, m. in. wyjaœni³ sprawê swojego udzia³u w komitecie wyborczym Lecha
Wa³êsy oraz dlaczego po wygranych przez Wa³êsê wyborach nie przyj¹³ ¿adnego stano-
wiska w Kancelarii Prezydenta RP. 

Komendant WKU pp³k Czes³aw Bogucki na emeryturze 
W Wojskowej Komendzie Uzupe³nieñ w Nowym Tomyœlu, podleg³ej Wojewódzkie-

mu Sztabowi Wojskowemu w Poznaniu, 22 stycznia odby³a siê odprawa rozliczeniowa
za 2013 roku, w której udzia³ wziêli: szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Po-
znaniu p³k dr Zdzis³aw Ma³kowski, wojskowi komendanci uzupe³nieñ podlegli Woje-
wódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Poznaniu, Komendant Garnizonu Poznañ, kie-
rownicza kadra Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, starostowie, burmi-
strzowie, wójtowie, prezesi oraz dyrektorzy zak³adów i instytucji wspó³pracuj¹cych
z Wojskow¹ Komend¹ Uzupe³nieñ. Tego te¿ dnia odby³o siê po¿egnanie Wojskowego
Komendanta Uzupe³nieñ w Nowym Tomyœlu pp³k. Czes³awa Boguckiego, który podj¹³
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decyzjê o przejœciu na emeryturê. Pp³k Czes³aw Bogucki s³u¿bê wojskow¹ rozpocz¹³ 16
wrzeœnia 1978 r. jako podchor¹¿y w Wy¿szej Szkole Oficerskiej Wojsk In¿ynieryjnych
we Wroc³awiu, po ukoñczeniu której, w 1982 r., pe³ni³ obowi¹zki dowódcy plutonu,
i zastêpcy dowódcy w 2 kompanii drogowo-eksploatacyjnej. W 1986r. zosta³ skierowa-
ny do Dowództwa Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego, na stanowisko oficera s³u¿by komu-
nikacji, a nastêpnie starszego oficera Terenowego Aparatu Mobilizacyjnego. W 1991 r.
rozpocz¹³ s³u¿bê w Wojskowej Komendzie Uzupe³nieñ w Lesznie, gdzie kolejno pe³ni³
obowi¹zki: oficera sekcji mobilizacji i administracji rezerw, kierownika sekcji oficerskiej,
zastêpcy komendanta – szefa wydzia³u planowania mobilizacyjnego i administrowania
rezerwami. Od 12 listopada 2007 r. pe³ni³ obowi¹zki Wojskowego Komendanta Uzu-
pe³nieñ w Nowym Tomyœlu. Pp³k Bogucki jest równie¿ absolwentem studiów magister-
skich oraz podyplomowych na Politechnice Wroc³awskiej. Uroczystoœæ po¿egnania pp³-
ka Boguckiego uœwietni³ poczet sztandarowy Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych
w Poznaniu oraz zespó³ muzyczny „Kopernik Band” z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu.

Staroœwieckie morderstwo
Amatorska Grupa Teatralna, dzia³aj¹ca przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury, 24

i 26 stycznia wystawi³a dziesi¹ty jubileuszowy spektakl pt. „Staroœwieckie morderstwo”.
Na scenie zaaran¿owanej na kawiarenkê pod nazw¹ „Dama Pik”, stali jej bywalcy oma-
wiali lokalne wydarzenia. Zarówno kawiarenka, jak i ca³e miasteczko dotkn¹³ kryzys fi-
nansowy. Los miasteczka mog³a zmieniæ tajemnicza inwestorka. Chwilowa euforia za-
mieni³a siê jednak w przera¿enie: inwestorka przyby³a z zamiarem zemsty. Przed laty,
piêkna i m³oda, przez zazdrosne damy zosta³a zmuszona do opuszczenia £ab¹dek.
I wróci³a, jak sama o sobie mówi, „groŸna jak tsunami”, aby rozliczyæ z grzechów m³o-
doœci sta³ych bywalców kawiarenki. Tak rozpoczynaj¹c¹ siê historiê zaprezentowa³a 18.
osobowa grupa teatralna. W jubileuszowym przedstawieniu udzia³ wziêli prawie wszy-
scy aktorzy, którzy kiedykolwiek zwi¹zani byli z Amatorsk¹ Grup¹ Teatraln¹. Swoje ro-
le brawurowo odegrali: Sylwia Kupiec jako Modesta Rojek, Renata Orlicka – Prudencja
Skowron, Tomasz Kasper – Ambro¿y Bolesta, Andrzej Bobkiewicz – Idzi Biebrza, Bar-
bara Jandy – Amelia Mascarpone, Emilia Wa³êsa – Lawinia Hyrny, Jaros³aw Musia³ –
Ewaryst Wyprost, Jaros³aw Mleczak – Kilian Ligiêza, Eleonora Œcieszka – Jacenta Zas³aw-
ska, Aleksandra Walczak – Kordelia Tylicz, Beata Baran – Biruta Kowalska, Bogus³aw
Nawrot – Achacy Kisiel. W rolê narratora wcieli³ siê Henryk Helwing. Na scenie pojawi³
siê tak¿e bardzo widowiskowy i ¿ywio³owy zespó³ cygañski Sare Roma, w sk³adzie: Ge-
nowefa Hreczyñska, Alina Koœciañska, Maria Wolska- Mleczak, Marek Biñkowski i Da-
riusz Czarnecki.

Scenografiê do spektakli wykona³y Maria Gawron i Elwira Wolna. Nag³oœnieniem
i oœwietleniem zaj¹³ siê Piotr Mañka. Kostiumy przygotowa³a Karolina Uryzaj. Ca³oœæ
w znakomitym stylu, jak zawsze przygotowa³a i wyre¿yserowa³a niezast¹piona Renata
Œmiertelna.Spektakle by³y ¿ywio³owo oklaskiwane przez publicznoœæ, która doceni³a
znakomit¹ grê aktorsk¹, talent, zaanga¿owanie i pracê aktorów. Nie tylko publicznoœæ,
ale tak¿e artyœci bawili siê doskonale. Przedstawienie obejrza³o ponad 600 osób.
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Rocznica wyzwolenia Nowego Tomyœla
Na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyœlu, przy mogile pomordowanych nowo-

tomyœlan, 27 stycznia odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna, upamiêtniaj¹ca 69. rocznicê
tragicznych wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w naszym mieœcie w 1945 roku, w trakcie wy-
pierania z miasta Niemców. W trakcie uroczystoœci oddano ho³d mieszkañcom Nowe-
go Tomyœla, bestialsko zamordowanym przez hitlerowskich okupantów oraz okazano
nale¿yt¹ czeœæ i pamiêæ wszystkim imiennym i bezimiennym ¿o³nierzom, którzy oddali
¿ycie w walkach o wyzwolenie ziemi nowotomyskiej. W uroczystoœci wziê³y udzia³ dele-
gacje organizacji kombatanckich, powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, par-
tii politycznych, organizacji spo³ecznych oraz szkó³. Przy zbiorowej mogile pomordowa-
nych harcerze zaci¹gnêli wartê honorow¹. Ksi¹dz senior kanonik W³adys³aw Kasprzak
odmówi³ modlitwê za poleg³ych, a nastêpnie wspólnie z ksiêdzem proboszczem parafii
pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu Andrzejem Grabañskim poœwiêci³
mogi³ê, w której spoczywaj¹ pomordowani mieszkañcy Nowego Tomyœla. 

Krzysztof Ziemiec goœciem nowotomyskiej biblioteki
27 stycznia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu odby-

³o siê spotkanie z Krzysztofem Ziemcem, bêd¹cym obecnie jedn¹ z g³ównych twarzy
Wiadomoœci TVP1. Znany, lubiany oraz ceniony za profesjonalizm i obiektywizm dzien-
nikarz opowiedzia³ nie tylko o pracy w mediach, ale tak¿e o trudnych ¿yciowych do-
œwiadczeniach, które sta³y siê jego udzia³em w wyniku zdarzenia z 2008 roku, kiedy to
ratuj¹c swoj¹ rodzinê z po¿aru, dziennikarz poparzy³ cia³o w niemal 50 procentach. 
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Klimat spotkania, przede wszystkim ciep³y, radiowy g³os oraz ¿yczliwoœæ wobec osób
przyby³ych na spotkanie, sprawi³y, ¿e blisko dwugodzinna rozmowa z dziennikarzem
up³ynê³a w bardzo mi³ej atmosferze. Na wszystkie zadawane pytania goœæ odpowiada³
skrupulatnie i cierpliwie. W pierwszej czêœci rozmowê prowadzi³a dyrektor biblioteki,
Lucyna Koñczal – Gnap, jednak nie brakowa³o równie¿ pytañ ze publicznoœci. Porusza-
ne tematy dotyczy³y wielu sfer ¿ycia Krzysztofa Ziemca. Nowotomyœlanie dowiedzieli siê
m. in., ¿e znany dziennikarz jest absolwentem wydzia³u In¿ynierii Ochrony Œrodowiska
Politechniki Warszawskiej. Jego marzenia z dzieciñstwa i chêæ pracy w mediach sprawi-
³y jednak, ¿e dziêki determinacji i ciê¿kiej pracy jest obecnie jedn¹ z najbardziej znanych
postaci w polskich mediach. Nie mog³o siê te¿ obyæ bez rozmów o ksi¹¿kach jego autor-
stwa. Wspomnienia tragicznego zdarzenia zawar³ w ksi¹¿ce „Wszystko jest po coœ”.
Dziennikarz jest ponadto autorem ksi¹¿ek „Droga zbawienia”, „Niepokonani” i „Filozofia
dla ¿ycia” (wraz z prof. Andrzejem Pó³tawskim). Wszystkie tytu³y mo¿na by³o kupiæ po
spotkaniu. Do stolika po autograf autora ustawi³a siê bardzo d³uga kolejka.

Pejza¿e i portrety Jerzego Sikuciñskiego
Galeriê na Piêtrze w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu

wype³ni³y po raz kolejny dzie³a malarskie i ich mi³oœnicy. Autorem prac których wernisa¿
mia³ miejsce 28 stycznia, jest Jerzy Sikuciñski – nauczyciel historii w zb¹szyñskim
gimnazjum, stroiciel fortepianów, pasjonat malarstwa realistycznego i twórca obrazów w
tej technice. Twórcê i jego goœci, nie tylko nowotomyœlan, ale i wielu zb¹szynian, powita³
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zespó³ DIVINE, prowadzony przez Tomasza Tomaszewicza, dzia³aj¹cy w Klubie Osie-
dlowym Spó³dzielni Mieszkaniowej. Tworz¹ go: Dominika Piechowiak, Sandra Ruga³a
i Oliwia Tomaszewicz. Wernisa¿ otworzy³a dyrektor biblioteki: Lucyna Koñczal – Gnap,
zdradzaj¹c zebranym szereg „tajemnic” dotycz¹cych bohatera wieczoru. Okaza³o siê, ¿e
Jerzy Sikuciñski po raz pierwszy zagoœci³ w bibliotece jako stroiciel fortepianów, a dopie-
ro póŸniej da³ siê poznaæ jako artysta. Jego malarstwo odkry³ bywalec bibliotecznych wy-
darzeñ, Krzysztof £opusiewicz, który przyby³ na wernisa¿ z prowadzonym przez siebie
zespo³em wokalnym „Wiklinki”. Seniorki tworz¹ce zespó³ zadedykowa³y artyœcie kilka
utworów. Wra¿liwoœæ i talent zb¹szynianina docenili nie tylko przyjaciele, rodzina i zna-
jomi, ale tak¿e przybyli na wernisa¿ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych: Starosta No-
wotomyski Andrzej Wilkoñski, Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, Przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Zb¹szynia Marek Furman, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Nowe-
go Tomyœla Tomasz Wlek³y i jej wiceprzewodnicz¹ca Krystyna Wilkoszarska, Marek
Nyækowiak – sekretarz Gminy Zb¹szyñ oraz Ewelina Szofer – Pajchrowska – naczelnik
Wydzia³u Rozwoju i Promocji nowotomyskiego Urzêdu Miejskiego. 

Dzieñ Babci i Dziadka 
29 stycznia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury obchodzony by³ Dzieñ Babci i Dzieñ

Dziadka. Na scenie NOK-u prezentowa³y siê dzieci i m³odzie¿ z sekcji tanecznych oraz
zaprzyjaŸnione z oœrodkiem przedszkolaki z grupy „S³oneczka” z Przedszkola nr 4 im.
Bolka i Lolka w Nowym Tomyœlu. W piosenkach wszystkich pokoleñ wyst¹pi³a tak¿e
Waleria Fludra. Na widowni, oprócz babæ i dziadków, zasiad³y ca³e rodziny oraz znajo-
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mi m³odych wykonawców. Jako pierwsze na scenie wyst¹pi³y dzieci z zajêæ utaneczniaj¹-
cych. W ich wykonaniu mo¿na by³o zobaczyæ trzy uk³ady taneczne, w których przygo-
towanie maluchy w³o¿y³y wiele pracy i zaanga¿owania. Za swoje sceniczne popisy grupa
nagrodzona zosta³a gromkimi brawami. Ich wystêp przygotowa³y Agnieszka Mazurek
oraz Olga S³ociñska. Odby³ siê tak¿e pokaz sekcji break-dance, prowadzonej przez Ra-
fa³a Madeja. Niezwykle widowiskowe i starannie przygotowane uk³ady taneczne, wspól-
nie ze swoimi grupami, zaprezentowa³a tak¿e Martyna WoŸniak. Pod jej kierunkiem wy-
st¹pi³o oko³o 40 osób w ró¿nym wieku. W wykonaniu dzieci i m³odzie¿y mo¿na by³o
zobaczyæ m. in. hip hop, walca wiedeñskiego, sambê czy cha-chê. Jako ostatnie na scenie
pojawi³y siê dzieci z Przedszkola nr 4 im. Bolka i Lolka. Wraz ze swoimi wychowawczy-
niami, Karolin¹ Œwitalsk¹ oraz Weronik¹ Gawron, zaprezentowa³y program s³owno-
-muzyczny pt. „Moja Babcia i Mój Dziadek 30 lat temu”. Dzieci w zabawny sposób opo-
wiedzia³y o historii poznania siê babci i dziadka oraz przypomnia³y wiele zabawnych zda-
rzeñ z ich ¿ycia. Ca³¹ imprezê poprowadzi³a Beata Baran. To wyj¹tkowe popo³udnie do-
starczy³o wszystkim wielu wra¿eñ oraz wywo³a³o uœmiech na niejednej twarzy.

Urodziny zas³u¿onej nauczycielki
30 stycznia swe 99. urodziny obchodzi³a p. Zofia Nitsche – wieloletnia nauczycielka

jêzyka francuskiego i ³aciny w nowotomyskim liceum. Z pochodzenia lublinianka, do No-
wego Tomyœla trafi³a w 1945 r., poœlubiwszy Romana Nitsche, cz³onka zas³u¿onego dla
Nowego Tomyœla rodu. Pani Zofia jest absolwentk¹ romanistyki na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim, który ukoñczy³a w 1938 r. W czasie wojny, na tajnych kompletach
w podlubelskich wsiach, uczy³a jêzyka polskiego, francuskiego, ³aciñskiego oraz historii.
By³a pierwsz¹ nauczycielk¹ zatrudnion¹ przez dyrektora Stanis³awa Musia³a do
tworzonego przez niego nowotomyskiego gimnazjum. Znalaz³a siê zatem w gronie 7 na-
uczycieli, którzy w dniu uroczystej inauguracji pierwszego roku szkolnego – 11 wrzeœnia
1945 r. rozpoczynali wraz z uczniami zapisywaæ karty historii szko³y – ówczesnego Miej-
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skiego Gimnazjum Koedukacyjnego (obecnego Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Po-
licealnych), które pocz¹tkowo mieœci³o siê w kilku izbach lekcyjnych, odst¹pionych przez
Szko³ê Powszechn¹ przy ul. 3 Stycznia. W Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Nowym To-
myœlu, w którym by³a zatrudniona w latach 1945 – 1972, tj. do momentu przejœcia na
emeryturê, pani Zofia uczy³a jêzyka francuskiego i ³aciny. By³a i jest nauczycielk¹ i wycho-
wawczyni¹ oddan¹ ca³ym sercem swej pracy i m³odzie¿y, mistrzyni¹ w swoim zawodzie,
osob¹ o rozleg³ej wiedzy humanistycznej. 

Do tej zas³u¿onej dla nowotomyskiej oœwiaty nauczycielki z urodzinowymi ¿yczenia-
mi uda³ siê 3 lutego Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Sk³adaj¹c jubilatce ¿y-
czenia powiedzia³: „Dla swoich uczniów i wychowanków by³a Pani i jest niekwestiono-
wanym autorytetem moralnym. Jako jeden spoœród nich zapewniam, ¿e cieszy siê Pani
naszym szacunkiem po dziœ dzieñ”.Pani Zofia Nitsche utrzymuje z wieloma swoimi wy-
chowankami bliski, przyjacielski kontakt i ¿ywo interesuje siê ich losami. 

Wariaci Teatru Paragraf – 2
W sobotni wieczór, 1 lutego, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym To-

myœlu po raz kolejny zaprosi³a nowotomyœlan do obejrzenia spektaklu Teatru Paragraf -
2. Grupa dzia³a od 11 lat przy Gminnym Oœrodku Kultury w Siedlcu, a powsta³a z inicja-
tywy Grzegorza Œmia³ka – g³ównego dramaturga i re¿ysera Paragrafu i grupy przyjació³,
którzy dziœ nie tylko tworz¹ teatr, ale s¹ siedleckimi animatorami kultury. Wariaci to czar-
na komedia pe³na niezwyk³ych zwrotów akcji i szalonych – w dwojakim znaczeniu tego
s³owa – postaci. Bohaterowie spektaklu to pacjenci i personel szpitala psychiatrycznego.
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Ow³adniêci swoimi – mniejszymi lub wiêkszymi demonami pacjenci – Czapa (Sebastian
Dziêdzio³), Szajba (Daria Bimkiewicz), Dama (Alicja Brud³o), Kaftan (Liliana Brud³o)
i Usterka (Paulina Brud³o) postanawiaj¹ uciec spod opieki nieczu³ej Siostry Marioli (Ma-
ria Malewicz) i nierozgarniêtego Lekarza (Krzysztof Œwig³o). Jaki maj¹ plan? Co stanie im
na przeszkodzie? Czy uda im siê namówiæ do pomocy sprz¹taj¹c¹ w szpitalu charyzma-
tyczn¹ Pani¹ Jadziê (Marzena Guzior – Piosik)? Na te pytania znaleŸli odpowiedŸ licznie
przybyli na spektakl widzowie. Ale nie tylko. Czeka³a na nich prawdziwa teatralna uczta
– prosta scenografia (grupa), dope³niana kolorowymi, zmieniaj¹cymi siê œwiat³ami (A.
Brud³o, Dariusz Miko³ajczak) i muzyk¹ (Maria Malewicz, G. Œmia³ek), sugestywne kostiu-
my (A. Brud³o, M. Guzior – Piosik), a przede wszystkim fantastyczne aktorstwo, jakim
popisali siê wykonawcy wiarygodnie, a jednoczeœnie wyraziœcie skrojonych przez autora
sztuki i re¿ysera – Grzegorza Œmia³ka – postaci. 

Koncert Trzech Tenorów
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³a siê 2. czêœæ Koncertu Trzech Tenorów.

3 lutego przed nowotomysk¹ publicznoœci¹ wyst¹pili artyœci Teatru Muzycznego w Po-
znaniu: Miros³aw Niewiadomski, Bartosz Kuczyk oraz W³odzimierz Kalemba. Koncert
poprowadzi³ Bartosz Kuczyk, który bawi³ publicznoœæ anegdotami i zabawnymi opowie-
œciami. Podczas koncertu publicznoœæ us³ysza³a m. in. takie utwory jak: „Love Me Ten-
der”, „My Way”, „O sole mio” itd. Oprócz wspania³ego kunsztu muzycznego mo¿na
by³o podziwiaæ talent taneczny goœci. Publicznoœæ bawi³a siê doskonale i brawami na sto-
j¹co nagrodzi³a w finale wykonawców. 
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S³awomir Kmiecik w Nowym Tomyœlu
3 lutego goœciem Klubu „Gazety Polskiej” w Nowym Tomyœlu by³ S³awomir Kmiecik,

dziennikarz, redaktor, publicysta, komentator, maj¹cy wieloletnie doœwiadczenie w pra-
cy w prasie, ale tak¿e w telewizji i internecie. Na spotkaniu w salce przy parafii NMP Nie-
ustaj¹cej Pomocy, mo¿na by³o kupiæ ksi¹¿ki jego autorstwa „Przemys³ Pogardy” i „Prze-
mys³ Pogardy 2”. Obie pozycje stanowi¹ dokumentacjê zorganizowanego procederu
niszczenia wizerunku Lecha Kaczyñskiego. Cytowane wypowiedzi, pochodz¹ce z ró¿-
nych przekazów medialnych, zosta³y udokumentowane przez podanie imienia, nazwi-
ska, profesji lub funkcji cytowanej osoby oraz tytu³u (nazwy) medium i daty publikacji,
a w przypadku stron internetowych równie¿ g³ównego adresu w sieci. Kmiecik pokaza³,
jak Lech Kaczyñski by³ i jest zwalczany przez œrodowiska opiniotwórcze: polityków, lu-
dzi mediów, elity III RP, artystów i celebrytów. Sw¹ relacj¹ obj¹³ równie¿ akcje prowa-
dzone w internecie, na ulicy i wœród zwyk³ych ludzi. Pos³uguj¹c siê tym zestawieniem wy-
kazywa³, w jakim stopniu szyderstwa ze strony pierwszoplanowych polityków i publicy-
stów oddzia³uj¹ na opiniê publiczn¹.

Ferie na tropie dobrych ksi¹¿ek 
„Zw³okopolscy”,”FBI i dziewiêæ kocich ¿ywotów”, a tak¿e „Biuro detektywistyczne

Lassego i Mai”, „Detektyw Max i kryjówka wisielca” oraz „Awantura w cyrku Campa-
no” – to ksi¹¿ki towarzysz¹ce dzieciom podczas ferii w Strefie Koloru Oddzia³u dla Dzie-
ci i M³odzie¿y nowotomyskiej biblioteki, które up³ynê³y na czytaniu, zabawach oraz roz-
wi¹zywaniu detektywistycznych zagadek. Od 3 do 7 lutego Strefê Koloru licznie odwie-
dzali uczniowie szkó³ podstawowych, którzy zimow¹ przerwê w zajêciach szkolnych
spêdzili przenosz¹c siê w czasie i przestrzeni, przy u¿yciu w³asnej wyobraŸni oraz samo-
dzielnie skonstruowanego wehiku³u czasu, w skrócie nazywanego WC. Pomys³ jego bu-
dowy podsunê³a pierwsza z poznanych w czasie bibliotecznych ferii ksi¹¿ek, której bo-
haterem jest detektyw historyczny rozwi¹zuj¹cy zagadki z odleg³ej przesz³oœci. Jego œla-
dem uczestnicy zajêæ przenieœli siê w klimat staro¿ytnego Egiptu, gdzie zdobyli wiedzê m.
in. na temat: hieroglifów, faraona Tutenchamona, egipskiej mody i wynalazków. Nastêp-
ny dzieñ ferii up³yn¹³ w mrocznej atmosferze kryjówki wisielca, w której biblioteczni de-
tektywi szukali skradzionych pieniêdzy. Nie mniej emocji i wra¿eñ przynios³y kolejne za-
jêcia: podró¿ do Hollywood i tworzenie scenariusza filmu kryminalnego, zawieraj¹cego
rozwi¹zanie tajemnicy kina, akrobacje w cyrku Campano, a nawet podró¿ do przysz³o-
œci. Przemieszczanie siê w czasie i przestrzeni do miejsc poznanych w ksi¹¿kach i pomoc
literackim detektywom w rozwi¹zywaniu tajemniczych spraw wymaga³o od uczestni-
ków ferii nieprzeciêtnej uwagi i pomys³owoœci, gwarantuj¹c jednoczeœnie wyœmienit¹ za-
bawê i niezapomniane wra¿enia. 

Mówiê, co myœlê – czyli s³owa jak sztylety 
Goœciem Spotkañ niebanalnych, które odby³y siê 6 lutego w Miejskiej i Powiatowej Bi-

bliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu by³a Ma³gorzata Kwieciñska, na co dzieñ prowa-
dz¹ca warsztaty umiejêtnoœci spo³ecznych. Goœæ spotkania próbowa³ odpowiedzieæ na
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pytania mog¹ce niejednej osobie u³atwiæ ¿ycie. Dotyczy³y one szczeroœci w relacjach miê-
dzyludzkich, umiejêtnoœci przekazywania swoich opinii, przyjmowania komplementów,
a tak¿e sztuki odmawiania. Zwróci³ równie¿ uwagê na to, i¿ zbyt czêsto u¿ywamy s³ów,
które s¹ ostre i które bol¹. Spotkanie zosta³o wzbogacone o wymowne fotografie i ksi¹¿-
kowe fragmenty. 

Patrycja Piechowiak w gronie najlepszych sportowców
7 lutego odby³ siê w Poznaniu Bal Sportowca, na którym og³oszone zosta³y wyniki

plebiscytu na Sportowca Roku Wielkopolski. Nominowan¹ do tego tytu³u by³a równie¿
zawodniczka LKS „Budowlani” Patrycja Piechowiak. Kibice docenili osi¹gniêcia sporto-
we Patrycji, czego potwierdzeniem jest uzyskanie przez ni¹ ponad 66 tysiêcy g³osów
i uplasowanie siê na 9 miejscu w plebiscycie. Tym samym zawodniczce LKS „Budowlani”
przys³uguje miano jednego z najlepszych sportowców Wielkopolski. By³ to pierwszy
udzia³ Patrycji Piechowiak w tym uznanym w Wielkopolsce plebiscycie.

Wizyta DoctorRiders
Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing 8 lutego goœci³ 27. osobow¹ grupê

cz³onków Klubu Motocyklowego Lekarzy „DoctorRiders”, stowarzyszenia zrzeszaj¹ce-
go lekarzy – mi³oœników motocykli z ca³ej Polski. Grupa ta czêsto spotyka siê na zlotach,
organizowanych w ró¿nych czêœciach kraju. £ódzki Klub Motocyklowy Lekarzy jest jedy-
nym na œwiecie bran¿owym klubem lekarzy je¿d¿¹cych na motocyklach. Burmistrz spo-
tka³ siê z goœæmi w Urzêdzie Miejskim. Tutaj zaprezentowany zosta³ film promocyjny
o gminie. Spotkanie stanowi³o te¿ okazjê do podzielenia siê przez lekarzy swoj¹ pasj¹
motocyklow¹. Przy najwiêkszym wiklinowym koszu œwiata na pl. Niepodleg³oœci wyko-
nana zosta³a wspólna, pami¹tkowa fotografia. Nastêpnie grupa, w towarzystwie Burmi-
strza, uda³a siê na zaproszenie w³aœcicieli do firmy Bartex Bartol Sp. J. Zwiedzi³a zak³ad,
zapoznania siê z profilem produkcji oraz obejrza³a najwy¿sze w Europie wiatraki elek-
trowni wiatrowej, nale¿¹cej do firmy. 

Feliks Piêta – bukowiecki bohater
Z inicjatywy Towarzystwa Dzia³añ Historycznych w Bukowcu, 9 lutego odby³y siê

uroczyste obchody 95. rocznicy œmierci Feliksa Piêty, patrona Towarzystwa. 
Uroczystoœci rozpoczê³a msza œw. w koœciele parafialnym pw. œw. Marcina w Bukow-

cu. Eucharystiê, w intencji poleg³ych i zmar³ych powstañców wielkopolskich, odprawi³ ks.
proboszcz Mariusz Dudkiewicz. W homilii zwróci³ tak¿e uwagê na pracê organiczn¹
i pracê u podstaw, wartoœci które od ponad stu lat pozostaj¹ w œwiadomoœci spo³ecznej
i do których zawsze warto powracaæ. Po mszy œw., przy grobie Feliksa Piêty na cmenta-
rzu parafialnym w Bukowcu, odby³ siê apel poleg³ych, a przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oraz Burmistrz Opalenicy Roman
Maternik oraz lokalnych instytucji i krewni powstañców z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze. Na
uroczystoœci przyby³a m. in. bratanica Feliksa Piêty, Janina Kaczmarek.  Towarzystwo
Dzia³añ Historycznych zosta³o powsta³o w 2009 roku. Skupia w swych szeregach pasjo-
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natów historii. W ramach stowarzyszenia dzia³a sekcja odtwarzaj¹ca dru¿ynê piechoty
PSZ II RP, popularyzuj¹c  chlubne tradycje wojskowe okresu miêdzywojennego,
a w szczególnoœci 57 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii. Cz³onko-
wie TDH im. Feliksa Piêty, swoj¹ postaw¹ i podejmowanymi dzia³aniami daj¹ œwiadec-
two, ¿e we wspó³czesnym œwiecie dewiza: Bóg – Honor – Ojczyzna, która  nie jest tyl-
ko pustym sloganem. Pamiêæ o cichych bohaterach, takich jak patron TDH, musi byæ za-
wsze ¿ywa i stanowiæ drogowskaz, przede wszystkim dla lokalnej spo³ecznoœci. (Czytaj
wiêcej: ss. 29-41).

55. lecie Spó³dzielni Mieszkaniowej 
Z okazji Jubileuszu 55. lecia dzia³alnoœci Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomy-

œlu, w sali Klubu Osiedlowego 12 lutego odby³o siê uroczyste posiedzenie Rady Nadzor-
czej. Uroczystoœæ otworzy³ Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Spó³dzielni Franciszek
Stachowiak, który powita³ przyby³ych goœci, wœród których znaleŸli siê m. in.: pose³ na
Sejm RP Jakub Rutnicki, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, cz³onek Rady Zwi¹zku
Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie i cz³o-
nek Krajowej Rady Spó³dzielczej Zdzis³aw Kujawa, samorz¹dowcy powiatowi i gminni,
prezesi zaprzyjaŸnionych spó³dzielni mieszkaniowych z Murowanej Goœliny, „Osiedla
M³odych” z Poznania i Szamotu³, prezesi zak³adów i firm wspó³pracuj¹cych ze spó³dziel-
ni¹ oraz komendanci Komendy Powiatowej Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. S³owa
powitania skierowano do wieloletnich dzia³aczy spó³dzielczych oraz pracowników spó³-
dzielni, by³ych i aktualnie pracuj¹cych. Szczególnie serdecznie powitano jedn¹ z za³o¿y-
cielek Spó³dzielni p. Zofiê Bia³ek, mieszkaj¹c¹ od pocz¹tku w zasobach spó³dzielczych.
Podczas uroczystoœci przypomniano historiê za³o¿enia i dotychczasow¹ dzia³alnoœæ Spó³-
dzielni, omówiono jej aktualn¹ sytuacjê, a tak¿e podkreœlono szczególne osi¹gniêcia. Pre-
zes Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej Zbigniew Markowski s³owa podziêkowania skie-
rowa³ do Franciszka Stachowiaka, nazywaj¹c go niew¹tpliwym animatorem sukcesu
spó³dzielni. Podziêkowania z³o¿ono osobom, które wnios³y znacz¹cy wk³ad w rozwój
spó³dzielni, pracuj¹c w Radzie Nadzorczej i Zarz¹dzie ponad 20 lat. W gronie tym zna-
leŸli siê: Jan Matysiak, Kazimierz Sochacki, Andrzej Rutnicki, Czes³aw Równiak, Krzysz-
tof Czarnuszka, Karol Barañski i Józef Nowak.

S³owa uznania i podziêkowania skierowano tak¿e do pracowników, którzy przepra-
cowali w spó³dzielni ponad 30 lat, tj. Aliny Dysiewicz, Marii Simon, Anny Sokalla, Krysty-
ny Pawlak, El¿biety Michalak, Janiny Zaraœ, W³adys³awy Juskowiak, El¿biety Kaffler, Ma-
riana Mrówki, Kazimierza Kasprzaka, Janusza Gorzelannego, Teresy Hamrol, W³odzi-
mierza Krakowskiego i Janusza Wróbla.Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej poinformo-
wa³ o przyznaniu postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z³otych medali
„Za d³ugoletni¹ s³u¿bê”, którymi zostali uhonorowani: Z-ca Prezesa Zarz¹du Krzysztof
Grzelak i konserwator w Administracji Osiedla w Nowym Tomyœlu Ireneusz Andrzej-
czak. Odznaczenia wrêczy³ Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek.

Na wniosek Rady Nadzorczej Spó³dzielni, przyznane zosta³y równie¿, przez Krajow¹
Radê Spó³dzielcz¹ w Warszawie, wyró¿nienia w postaci odznaki „Zas³u¿ony Dzia³acz
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Ruchu Spó³dzielczego”, które za wieloletni¹ dzia³alnoœæ w Radzie Nadzorczej otrzyma-
li: Teresa Paczkowska i Prezes Zarz¹du Zbigniew Markowski oraz za d³ugoletni¹ pracê
w spó³dzielni cz³onek Zarz¹du Barbara Cyprowska. Przyznane odznaki wrêczy³ cz³onek
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spó³dzielczej w Warszawie Zdzis³aw Kujawa.
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej i Prezes Zarz¹du z³o¿yli specjalne podziêkowania za
d³ugoletni¹ wspó³pracê i aktywn¹ dzia³alnoœæ w Radzie Nadzorczej Romanowi Kurko-
wiakowi i Januszowi Rajowi, którzy dzia³ali w minionych latach w Radzie, bêd¹c przez
dwie kadencje jej cz³onkami.

Wmurowano akt erekcyjny pod Miejsk¹ Oczyszczalniê Œcieków
13 lutego wmurowany zosta³ akt erekcyjny (kamieñ wêgielny) pod przebudowê i roz-

budowê Miejskiej Oczyszczalni Œcieków w Nowym Tomyœlu. Podpisy na akcie erekcyj-
nym z³o¿yli: Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej w Nowym Tomyœlu Tomasz Wlek³y, Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej PWiK Sp.
z o. o. w Nowym Tomyœlu Henryk Ambrozik, Prezes PWiK Sp. z o. o. w Nowym To-
myœlu Marek Wichtowski, Wiceprezes PIB „Infra” Sp. z o. o. Gorzów Wlkp. Rados³aw
Czarny – Kropiwnicki, Kierownik Kontraktu PIB „Infra” Sp. z o. o. Gorzów Wlkp. Ma-
ciej Matuszczak, Przedstawiciel „In¿yniera” Komplet Inwest S. J. Gorzów Wlkp., inspek-
tor nadzoru Pawe³ Ma³kiewicz oraz Przedstawiciel Biura Projektów Budownictwa Ko-
munalnego Sp. z o. o. we Wroc³awiu Parys Pilicydis. Budowa Miejskiej Oczyszczani Œcie-
ków jest najwiêksz¹ inwestycj¹ w dziejach miasta, wspó³finansowan¹ przez Uniê Euro-
pejsk¹ ze œrodków Funduszu Spójnoœci w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Œrodowisko; oœ priorytetowa I – gospodarka wodno – œciekowa. 
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Wysokoœæ dofinansowania wynosi 24.770.182,11 z³. Beneficjentem œrodków i zlece-
niodawc¹ zadania jest Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Nowym Tomyœlu
Spó³ka z o. o. Przebudowa wspierana jest tak¿e œrodkami Gminy Nowy Tomyœl w wy-
sokoœci 8.000.000,00 z³. Ca³kowity koszt kontraktu przebudowy oczyszczalni wynosi
34.743.810,00 z³ brutto. Wykonawc¹ oczyszczalni œcieków jest konsorcjum firm „Do-
rbud” SA z siedzib¹ w Kielcach i PIB „Infra” Spó³ka z o. o. z siedzib¹ w Gorzowie Wlkp.
Autorem projektu na zlecenie konsorcjum jest Biuro Projektów Budownictwa Komunal-
nego Spó³ka z o. o. z siedzib¹ we Wroc³awiu. Zakoñczenie budowy, czêœci mechanicz-
no – biologicznej oczyszczalni i czêœci osadowej, planowane jest na czerwiec 2015 roku.
Projektowana przepustowoœæ oczyszczalni to 3400 m3/d. W rezultacie tej inwestycji
powstanie nowoczesny obiekt, wyposa¿ony w wysokiej klasy urz¹dzenia i technologiê
pozwalaj¹c¹ osi¹gn¹æ parametry oczyszczania wyznaczone przez Ministra Œrodowiska
i Dyrektywê Europejsk¹.

Koncert Piotra KuŸniaka
W Koncercie Walentynkowym pt. „Czas jak rzeka…” 14 lutego w Nowotomyskim

Oœrodku Kultury wyst¹pi³ Piotr KuŸniak, wokalista oraz gitarzysta zespo³u „Trubadu-
rzy”, który tym razem zaprezentowa³ utwory z repertuaru Czes³awa Niemena. Nie za-
brak³o znanych przebojów, takich jak: „Dziwny jest ten œwiat”, „Wspomnienie”, „Pod
Papugami”, „Jednego serca”, itd. Pomiêdzy utworami artysta przytacza³ wiele anegdot
i opowieœci dotycz¹cych ¿ycia i twórczoœci Czes³awa Niemena. Piotr KuŸniak zosta³ bar-
dzo ciep³o przyjêty przez zgromadzon¹ publicznoœæ. Walentynkowy wystrój, s³odki po-
czêstunek, nieœmiertelne utwory Czes³awa Niemena w doskona³ym wykonaniu sprzyja-
³y magicznej atmosferze wieczoru. 

Dzieñ Bezpiecznego Internetu
W Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. Kazimiera Ho³ogi 17 lutego, ju¿ po

raz pi¹ty, zorganizowany zosta³ Dzieñ Bezpiecznego Internetu, tym razem pod has³em
„Razem tworzymy lepszy Internet.” Dzieñ Bezpiecznego Internetu obchodzony jest od
2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma na celu inicjowanie i propagowanie dzia³añ
na rzecz bezpiecznego dostêpu dzieci i m³odzie¿y do zasobów internetowych. 

Obchody tego dnia w szkole rozpoczê³o wyst¹pienie dyrektora szko³y El¿biety Hel-
wing, która przybli¿y³a istotê Dnia Bezpiecznego Internetu oraz powita³a zaproszonych
goœci. Nastêpnie odby³ siê krótki koncert artystyczny przygotowany przez uczniów
szko³y. W tym dniu w szkole przeprowadzono wiele zajêæ. W ramach prowadzonej ak-
cji do szko³y przyby³o wielu prelegentów z ró¿nych instytucji propaguj¹cych zasady bez-
piecznego korzystania z Internetu, które przybli¿yli uczniom w trakcie prelekcji, prezen-
tacji, quizów oraz konkursów. Przeprowadzone zajêcia wzbogaci³y m³odzie¿ o nowe
doœwiadczenia. Organizatorkami Dnia Bezpiecznego Internetu by³y nauczycielki: Lidia
Dudek i Katarzyna Sobiak-Utrata.

Prezentacje Galerii Internetowej
Nowotomyska Galeria Internetowa wysz³a poza ramy Internetu i odwiedzi³a 18 lute-
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go Dom Dziennego Pobytu. Twórcy galerii, wspó³pracuj¹cy z nowotomysk¹ bibliotek¹
publiczn¹, regionaliœci: Gra¿yna Matuszak i Przemys³aw Mierzejewski zaprezentowali
zgromadzone w galerii stare fotografie Nowego Tomyœla i okolicy, opowiedzieli senio-
rom o prowadzonym, wspólnie z Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotek¹ Publiczn¹, projekcie
i zachêcali do jego wspó³tworzenia, tj. udostêpniania do skanowania i opisywania starych
fotografii z rodzinnych albumów. Kolejne spotkania z utrwalon¹ na fotografiach nowo-
tomysk¹ histori¹ zaplanowano na 11 marca w Klubie Osiedlowym Spó³dzielni Mieszka-
niowej i 10 kwietnia w nowotomyskiej bibliotece. 

80 urodziny pani Marii Bilskiej 
18 lutego 80 urodziny obchodzi³a Maria Bilska z Nowej Ró¿y, b. so³tys tej wsi, przez

16 lat sprawuj¹ca sw¹ funkcjê. Jednoczeœnie jako przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich od lat zajmuje siê krzewieniem kultury na wsi i organizacj¹ ¿ycia spo³ecznego. An-
ga¿uje siê te¿ w dzia³alnoœæ rady parafialnej przy parafii pw. œw. Andrzeja Boboli w S¹to-
pach. Obecnie pani Maria sprawuje funkcjê prezesa Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó-
³ek i Organizacji Rolniczych w Nowym Tomyœlu, a tak¿e wiceprezesa Prezydium Zarz¹-
du Wojewódzkiego Zwi¹zku w Poznaniu oraz Cz³onka Zarz¹du Krajowego tej¿e orga-
nizacji. Za swoj¹ dzia³alnoœæ odznaczona zosta³a: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, odznaczenia-
mi „Zas³u¿ony dla Województwa Wielkopolskiego”, „Zas³u¿ony dla Rolnictwa”, „Za-
s³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl”, Orderem Matki Polki, Orderem Wdziêcz-
noœci Spo³ecznej, nadanym przez czytelników „Zielonego Sztandaru”. Jubilatka ma
6 dzieci, 17 wnuków i 7 prawnuków. Z ¿yczeniami oraz kwiatami do Jubilatki uda³ siê
Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. 
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Czujê, wiêc jestem
Pi¹ta ju¿ ods³ona Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Artystycznych, tym razem pod

has³em: „Czujê – wiêc jestem”, odby³a siê 19 lutego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Nowym Tomyœlu. Wieczór by³ okazj¹ do promocji tomiku: „z mandragory”
autorstwa £ucji Dudziñskiej, poetki i animatorki dzia³añ kulturalnych z Poznania, która by-
³a goœciem specjalnym spotkania. Rozmowê z za³o¿ycielk¹ Grupy Literycznej NA KRE-
CHÊ, pomys³odawczyni¹ poznañskich spotkañ wArt lo¿y, Prezentacji oraz WierszYstaw-
ki w Bibliotece Uniwersyteckiej, poprowadzi³a Dorota Nowak. Promowany podczas spo-
tkania tomik jej wierszy uznany zosta³ za Najlepszy Debiut Poetycki Roku 2013. Zasadni-
cz¹ czêœæ wieczoru wype³ni³a poetycka biesiada, w trakcie której swe wiersze zaprezen-
towali autorzy zwi¹zani od pocz¹tku z „poetyckim piêtrem”: Katarzyna Mrozik-Stefañ-
ska, Anna Nowaczyk, Dorota Nowak, Marek Geisler i Marian Ziomkowski. Ide¹ biblio-
tecznych poetyckich spotkañ jest tak¿e zachêcanie do uwalniania swoich szuflad i dziele-
nia siê swoj¹ twórczoœci¹. Równie¿ i tego wieczoru mia³ miejsce poetycki debiut. Po raz
pierwszy swoj¹ poezj¹ podzieli³a siê Wies³awa Ptaszyk, na co dzieñ nauczycielka historii
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika w Nowym
Tomyœlu, która oprócz poezji ma jeszcze jedn¹ wielk¹ pasjê – fotografiê. Spotkanie popro-
wadzili tradycyjnie: Lucyna Koñczal-Gnap i Rafa³ Putz, a muzyczn¹ ilustracjê wieczoru za-
pewni³ Micha³ Cieleb¹k. 

Walentynkowy Œpiewnik Domowy 
19 lutego Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ na 47. Walentynkowy Œpiewnik

Domowy. Uczestnicy spotkania, wraz z Arkadiuszem £apiñskim, który zadba³ o oprawê
muzyczn¹, wykonali m. in. takie utwory jak „Alibaba”, „Cicha woda brzegi rwie”, „Zim-
ny drañ”, „Gwiazda mi³oœci”, „Serduszko puka”, „Wiœniowy sad”, „Czerwona jarzêbi-
na”. Blisko 90 osób w doskona³ych nastrojach bawi³o siê przy znanych i lubianych pol-
skich piosenkach. Oprócz wspólnego œpiewania by³ tak¿e czas na rozmowy przy s³odkim
poczêstunku. 

Kangur wywalczy³ awans
O tytu³ Mistrza Wielkopolski i mo¿liwoœæ awansu do dalszego etapu rozgrywek

walczy³y 20 lutego w Nowym Tomyœlu siatkarskie zespo³y: KS Energetyk Poznañ,
UKS Piast Krotoszyn, KPS Calisia Kalisz oraz gospodarze – MUKS Kangur Nowy To-
myœl. Przywilej zainaugurowania cyklu przypad³ najm³odszym reprezentantom – sek-
cji m³odzików, trenowanej przez Jaros³awa Mleczaka i Konrada Stachowiaka. Turniej
zapowiada³ siê niezwykle ciekawie, bowiem startuj¹ce zespo³y prezentowa³y wyrów-
nany poziom. Gromadz¹cy siê od rana w hali widowiskowej nowotomyskiego gimna-
zjum kibice, mogli wiêc oczekiwaæ siatkarskiego widowiska na wysokim, wyrównanym
poziomie. Pierwsze spotkanie okaza³o siê zwyciêskie dla Krotoszyna. W drugim me-
czu z Calisi¹ Kangur doprowadzi³ do remisu 12: 12. Trzecie spotkanie rozegrane zo-
sta³o pod dyktando kaliszan, którzy szczególnie w drugim secie z du¿¹ swobod¹ po-
czynali sobie z zawodnikami z Poznania. Po kolejnym meczu gospodarze ulegli Piasto-
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wi Krotoszyn 2: 1. Po nierównej grze i fali niewymuszonych b³êdów nowotomyœlan,
lecz równie¿ godnej uwagi, konsekwentnej grze podopiecznych trenera Robakow-
skiego, sytuacja w tabeli zaczê³a siê komplikowaæ. Kangury zakoñczy³y turniej zwyciê-
stwem nad poznaniakami. Podczas ostatniego spotkania turnieju zawodnicy, sztab
szkoleniowy i fani Kangura z niepokojem spogl¹dali na tablicê wyników. O z³otym me-
dalu zadecydowaæ mia³a bowiem matematyka – tylko zwyciêstwo Kalisza nad Kroto-
szynem pozwoliæ mog³o m³odzikom z Nowego Tomyœla stan¹æ na najwy¿szym miej-
scu podium. I tak te¿ siê sta³o. 

Pi¹tkowe harce w bibliotece
Inscenizacje, piosenki i czytanie bajek wype³ni³y w pi¹tkowe popo³udnie, 21 lutego,

Strefê Koloru Oddzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y nowotomyskiej biblioteki. Zainaugurowa-
ny zosta³ bowiem cykl zajêæ dla dzieci w wieku szkolnym, organizowany przy wspó³pra-
cy z 19. Dru¿yn¹ Harcersk¹ „BUKI” im. Aleksandra Kamiñskiego z nowotomyskiego
Hufca ZHP. Dzieci uczestnicz¹ce w spotkaniu zosta³y podzielone na dwie grupy, w któ-
rych g³oœno czyta³y, a nastêpnie przygotowywa³y inscenizacje znanych bajek. Z pomoc¹
harcerzy wykona³y barwne rekwizyty, stroje i kukie³ki niezbêdne do stworzenia atrak-
cyjnego przedstawienia. Efekt pracy ka¿dej z grup okaza³ siê imponuj¹cy, a atmosferê
spotkania umila³y dodatkowo dŸwiêki gitary i harcerskie piosenki. Drugie spotkanie, któ-
re mia³o miejsce 21 marca up³ynê³o w prawdziwie wiosennej atmosferze. 19. Dru¿yna
Harcerska BUKI im. Aleksandra Kamiñskiego zapewni³a dzieciom, odwiedzaj¹cym
w pi¹tkowe popo³udnie bibliotekê, moc atrakcji. Kalendarzowy, pierwszy dzieñ wiosny
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by³ okazj¹ do po¿egnania siê z zim¹ i radosnego powitania nowej pory roku. Dzieci mo-
g³y uczyniæ to osobiœcie, bowiem Pani Zima oraz Pani Wiosna pojawi³y siê w barwnych
strojach i w³¹czy³y siê do wspólnej zabawy. Uczestnicy zajêæ przy wsparciu harcerzy wy-
konali z papieru kolorow¹, wiosenn¹ ³¹kê i nauczyli siê piosenek, które nastêpnie rado-
œnie wybrzmiewa³y przy dŸwiêkach gitary. 

Nie tylko roc/k – nie tylko w bibliotece
W pi¹tkowy wieczór, 21 lutego Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym

Tomyœlu wysz³a poza swe mury i wszelkie schematy, pokonuj¹c utarte stereotypy zwi¹-
zane z funkcjonowaniem bibliotek. Staraj¹c siê zaspokoiæ potrzeby kulturalne zró¿nico-
wanych grup odbiorców, nowym projektem zatytu³owanym: „Nie tylko roc/k – nie tyl-
ko w bibliotece” otworzy³a siê na m³odzie¿ alternatywn¹. Pomys³odawc¹ i koordynato-
rem projektu, odwo³uj¹cego siê do silnych nowotomyskich tradycji punkowo-rocko-
wych, jest specjalista do spraw animacji kultury w bibliotece – Izabela Putz. Biblioteka,
wraz ze wspó³organizatorami cyklu muzycznych spotkañ: Klubem Osiedlowym i Nowo-
tomyskim Oœrodkiem Kultury, zamierza wskrzesiæ tê tradycjê, pokazuj¹c zarówno m³o-
de, jak i bardziej znane zespo³y, w ró¿nych przestrzeniach naszego miasta.

Gwiazd¹ wieczoru by³ poznañski zespó³ SZAJBA, graj¹cy gitarow¹, melodyjn¹ muzy-
kê osadzon¹ w post punku i nowej fali. Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Lidka – œpiew, Seba-
stian Zwierzak – bas, Piotr Bulwa – gitara, Makary – perkusja. Materia³ z p³yty „Wolno
szybko szybko wolno”. Jako supporty wyst¹pi³y dwa nowotomyskie zespo³y, reprezen-
tuj¹cy indie rock: FRTNS (Maciej Dymow³ok – wokal, gitara; Sebastian B¹k – klawisze,
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wokal; Emil Stefañczyk – bas i Kamil Geisler – perkusja) oraz zespó³ RUINY, graj¹cy
punk-rocka (Amadeusz Zieliñski, Adameusz – wokal, gitara; Jakub Siwiñski, Siwy – bas;
B³a¿ej Herzog, Kud³aty – gitara; Antek Tabaczyñski, Rudy – perkusja). Nowotomyskie
zespo³y zachwyci³y swym poziomem, charakterem, przekazem i energi¹, nie tylko przy-
by³¹ na koncert m³odzie¿, ale równie¿ sam¹ gwiazdê wieczoru – Szajbê. Pi¹tkowy wie-
czór pokaza³, ¿e pomys³ trafi³ w sedno. Przekona³, ¿e istnieje w mieœcie zapotrzebowa-
nie na alternatywne dzia³ania dla m³odzie¿y. Nie uda³oby siê to, gdyby nie zjednanie si³
trzech nowotomyskich instytucji kultury i wsparcie patronów medialnych: Radia Merku-
ry, redakcji pism: Dzieñ Nowotomysko-Grodziski, goniec. tv oraz portali: Nowiny Lokal-
ne, nowytomysl. naszemiasto. pl, a tak¿e Telewizji Kablowej. Cykl koncertów zainaugu-
rowany zosta³ w bibliotecznej sali, w czerwcu 2013 r. wystêpem zespo³u YELRAM, gra-
j¹cego reggae. Kolejny, paŸdziernikowy koncert oleœnickiej petardy – Czwarty Poziom od-
by³ siê Metrze w NOK-u

Hit za niezwyk³y cykl wystaw
Zg³oszony przez Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu projekt pt. „Uwra¿liwienie spo-

³ecznoœci lokalnej na dziedzictwo kulturowe i historyczne Nowego Tomyœla poprzez
ukazanie unikatowych detali architektonicznych”, którym poœwiêcona zosta³a wystawa
„Otwórz siê na Nowy Tomyœl. Nowotomyskie drzwi – pamiêæ, historia, szczegó³...” na-
grodzony zosta³ statuetk¹ i aktem nadania tytu³u Rubinowy Hit 2013 z Dwiema
Gwiazdami w Konkursie Gospodarczo-Samorz¹dowy Hit Regionów. Gala konkursu
HIT 2013 odby³a siê 23 lutego w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Podczas uroczystego podsumowania konkursu akty nadania tytu³u HIT 2013 i statuetki
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wrêczone zosta³y przedstawicielom firm, organizacji oraz jednostek samorz¹du teryto-
rialnego z Wielkopolski. Statuetkê i akt nadania tytu³u dla Urzêdu Miejskiego odebra³
Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Celem konkursu jest wy³onienie, uhono-
rowanie i promocja wartoœciowych dokonañ rynkowych, ekologicznych, samorz¹do-
wych i organizacyjnych zrealizowanych w regionie. Zakwalifikowane do konkursu pro-
jekty firm, samorz¹dów terytorialnych, instytucji i organizacji poddawane s¹ ocenie przez
kapitu³ê konkursu, która decyduje o wyborze laureatów. W Nowym Tomyœlu audyt
w ramach konkursu odby³ siê na pocz¹tku stycznia br. Uczestniczy³y w nim osoby zaan-
ga¿owane w realizacjê wystawy „Otwórz siê na Nowy Tomyœl. Nowotomyskie drzwi –
pamiêæ, historia, szczegó³...”, m. in.: pomys³odawca projektu – Przemys³aw Mierzejew-
ski, fotograf – Adam Polañski, aran¿er wystawy – Gra¿yna Matuszak, pracownicy Wy-
dzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego. W realizacjê wystawy zaanga¿owana by-
³a te¿ Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu. Podczas spotkania
z audytorami prezentowano ideê realizacji cyklu wystaw. Wypowiedzi uczestników ob-
razowa³a ekspozycja – fragment materia³ów wystawienniczych – specjalnie na tê okazjê
przygotowana w sali narad Urzêdu Miejskiego. 

Dzia³amy razem – konferencja regionalna w Nowym Tomyœlu 
25 lutego w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³a siê konferencja regionalna pt.

„Dzia³amy razem – skuteczna komunikacja organizacji pozarz¹dowych i administracji
publicznej”, zorganizowana przez: Fundacjê Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Fun-
dacj¹ Kszta³cenia Ustawicznego PERITIA, przy wspó³pracy z Urzêdem Miejskim w No-
wym Tomyœlu. Konferencja zorganizowana zosta³a w ramach projektu „Skuteczna ko-
munikacja kluczem do efektywnej wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych i administracji
publicznej.” Uczestników konferencji: przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych dzia³a-
j¹cych w gminie Nowy Tomyœl, przedstawicieli jednostek gminnych i powiatowych
wspó³pracuj¹cych z trzecim sektorem, cz³onków Gminnej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku
Publicznego, powita³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Dyrektor Oœrodka
Regionalnego FRDL w Poznaniu Pawe³ Mordal przedstawi³ tematykê konferencji, pod-
kreœlaj¹c istotê skutecznej komunikacji, która jest kluczem do efektywnej wspó³pracy or-
ganizacji pozarz¹dowych i administracji publicznej. Z-ca naczelnika Wydzia³u Rozwoju
i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu Marzena Kortus, na przyk³adzie gmi-
ny Nowy Tomyœl, omówi³a wspó³pracê administracji publicznej z organizacjami pozarz¹-
dowymi. W swojej wypowiedzi wskaza³a na ró¿ne formy wsparcia udzielane trzeciemu
sektorowi przez gminê oraz na przyk³adach konkretnych dzia³añ na du¿e zaanga¿owa-
nie organizacji pozarz¹dowych w dzia³ania na rzecz œrodowiska lokalnego. Dobre przy-
k³ady wspó³pracy administracji publicznej z organizacjami pozarz¹dowymi omówi³a dr
El¿bieta Singer – doradca w ogólnokrajowym programie „Decydujmy razem”, koordy-
nowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dr Marek Urbaniak, wyk³adow-
ca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, omówi³  wybrane rozwi¹zania IT na rzecz
sprawnej komunikacji w organizacjach pozarz¹dowych. W czêœci praktycznej konferen-
cji przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych mogli skorzystaæ z konsultacji i doradz-
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twa, które œwiadczone by³y przez ekspertów z zakresu prawa, przeprowadzania zasady
konkurencyjnoœci, zasad efektywnego zarz¹dzania finansami w ramach POKL, skutecz-
nej komunikacji JST i NGO oraz ekonomii spo³ecznej. 

Walne Zebranie NTK
25 lutego na Walnym Zebraniu spotkali siê cz³onkowie Nowotomyskiego Towarzy-

stwa Kulturalnego. W jego trakcie nie tylko podsumowano dzia³alnoœæ stowarzyszenia
w minionym roku, ale z tej racji, ¿e mija w³aœnie 10 lat od momentu jego reaktywowa-
nia, dokonano oceny ca³ego mijaj¹cego 10. lecia. (Czytaj wiêcej: ss. 99-114)

Jubileusz powstania Domu Dziennego Pobytu
W sali Hotelu HI-FI w Paproci niemal stuosobowa grupa seniorów bawi³a siê na balu

karnawa³owym, po³¹czonym z jubileuszem 5. lecia otwarcia Domu Dziennego Pobytu
w Nowym Tomyœlu. W spotkaniu zorganizowanym 26 lutego wziêli udzia³ seniorzy-by-
walcy Domu Dziennego Pobytu, a tak¿e ich przyjaciele z zaprzyjaŸnionego Klubu,,
Srebrny W³os” oraz Dziennego Domu Seniora z Pniew. Nie zabrak³o te¿ Burmistrza
Nowego Tomyœla Henryka Helwinga i dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Danuty
Micha³owicz. Po powitaniu przez organizatorów, wspólnym toaœcie i ¿yczeniach, rozpo-
czê³y siê pierwsze tañce. Imprezê prowadzi³ DJ Anzel, który przypomnia³ znane utwory
z lat m³odzieñczych goœci, wywo³uj¹c uœmiechy na ich twarzach i b³ysk w oku. Organiza-
torzy balu przygotowali równie¿ konkursy z nagrodami. W przerwach by³ czas na prze-
k¹ski, wspólny œpiew i wspomnienia. 

Spotkania z Emili¹ Kiereœ
Strefê Koloru nowotomyskiej biblioteki oraz jej Filiê w Borui Koœcielnej 27 lutego od-

wiedzi³a autorka ksi¹¿ek dla dzieci – Emilia Kiereœ. Spotka³a siê z uczniami klas III i IV
szkó³ podstawowych, którym opowiedzia³a o swoich ksi¹¿kach, a zw³aszcza o najnow-
szej powieœci dla m³odych czytelników, nosz¹cej tytu³ „Kwadrans”. Tradycjê pisania ksi¹-
¿ek dla dzieci i m³odzie¿y wynios³a z domu rodzinnego, jest bowiem córk¹ Ma³gorzaty
Musierowicz – twórczyni bardzo popularnego i uwielbianego przez czytelników w ka¿-
dym wieku cyklu powieœciowego „Je¿ycjada”. Czas spotkania z Emili¹ Kiereœ odmierza-
³a przywieziona przez autorkê klepsydra. Przesypuj¹cy siê w niej piasek obrazowa³
up³yw czasu. W takim nastroju autorka czyta³a fragmenty swojej najnowszej ksi¹¿ki, by
nastêpnie zachêciæ uczniów do narysowania zegara ¿ycia. Temat zosta³ ró¿norodnie zin-
terpretowany. Powsta³o wiele oryginalnych prac. Na pami¹tkê spotkania dzieci uzyska-
³y autograf i wypo¿yczy³y wszystkie dostêpne w bibliotece ksi¹¿ki autorki. 

Charytatywnie i przebojowo dla Karoliny i Weroniki
Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyœlu zorganizowa³a 27 lutego dwa koncer-

ty charytatywne „Doroœli dzieciom”. Podczas pe³nych wzruszeñ, uœmiechów i dobrej za-
bawy koncertów, które odby³y siê w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kul-
tury, zebrano ogó³em ok. 12 tys. z³ przeznaczonych na leczenie dwóch dziewczynek. 
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Koncert by³ ciekawy, dynamiczny i œwietnie prowadzony przez Beatê Baran. W tym
roku dla Karoliny Stolarz i Weroniki Stankiewicz zaœpiewa³o ogó³em 41 osób: Henryk
Helwing, Wojciech Ruta, Alina Adamiak, Anna Beyer, Magdalena Baranowska, Magda-
lena B³aszczak, Ewa Borowiak, Alicja Buda, Beata Ch³opik, Ma³gorzata Dach, Luiza Dem-
biecka, Karolina Fornalik, Hanna Godula, Anna Grynia, Anna Grzeœkowiak, Miros³awa
Hajt, Ma³gorzata Haliniak, Ma³gorzata Ho³od-G³uszek, Sylwia Hwalisz, Kawala Monika,
Magdalena Kêdzia-Kluj, Justyna Korbanek, Katarzyna Kroma, Ma³gorzata Magdans,
Krzysztof Magdans, Adrianna Marciniak, Miros³awa Marciniak, Anna Meysner, Monika
Miesi¹c, Barbara Ratajczak, Tomasz Siwiñski, Anna Schulz, Natalia Szweda, Cecylia Œlu-
sarz, Anna Tomaszyk, Iwona Weso³a, Mariola Wieczorek, Ma³gorzata W³ódarczyk
oraz zespó³ „Our dreams” w sk³adzie: Magdalena Ludwiczak, Loretta Kowal, Kinga Wy-
rwa³, Patrycja Osiñska, Pawe³ Lisek. Wœród wykonawców znaleŸli siê: nauczyciele ze
Szko³y Podstawowej nr 1, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w No-
wym Tomyœlu, w³odarze gminy oraz przyjaciele szko³y, którzy dali pokaz swoich umie-
jêtnoœci scenicznych. Bardzo dynamiczny koncert, znakomicie poprowadzony przez Be-
atê Baran, zakoñczy³a piosenka „Dzieci œwiata”. Zaœpiewana wspólnie przez wszystkich
uczestników koncertu wywo³a³a wiele wzruszeñ.

W krainie pachn¹cej kadzid³em 
Goœciem 60. ju¿ spotkania w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynenty”, dzia-

³aj¹cego w nowotomyskiej bibliotece, by³ 28 lutego znany ju¿ nowotomyœlanom Marcin
Szymczak z Warszawy. Opowiedzia³ o pachn¹cym kadzid³em Omanie. Zaprezentowa-
ne przez niego slajdy oraz egzotyczna muzyka urzek³y klubowiczów. Podziwiali oni
piaszczyste wydmy, klifowe wybrze¿a, kolonialne fortyfikacje, barwne bazary i miasta
o niespotykanej architekturze. Obserwowali dziko ¿yj¹ce zwierzêta – ¿ó³wie, delfiny
i wêdrowne ptaki, zachwycali siê zachodem s³oñca na najwy¿szych wydmach w kraju,
a tak¿e wêdrowali po górach Al-Jabal al-Akhdar. Po pokazie, w kuluarach czytelni, przy
kawie i domowych wypiekach d³ugo jeszcze trwa³y rozmowy z podró¿nikiem na temat
jego wypraw.

Wytomyski Dzieñ Seniora
Do œwietlicy wiejskiej w Wytomyœlu na uroczyste obchody Dnia Seniora, zorganizo-

wane przez Radê So³eck¹, Ko³o Gospodyñ Wiejskich oraz Szko³ê Podstawow¹ im. Ma-
rii Kownackiej w Wytomyœlu, 2 marca licznie przybyli seniorzy z Wytomyœla, Kozich La-
sek, a tak¿e Lipki Wielkiej i okolic. Seniorów powita³y dyrektor szko³y Ma³gorzata Ruta
oraz so³tys Wytomyœla Danuta Sobieraj, które z³o¿y³y seniorom ¿yczenia. Do powinszo-
wañ do³¹czyli siê równie¿ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing i radna Rady
Miejskiej w Nowym Tomyœlu Gra¿yna Targiel. Bardzo mi³ym akcentem spotkania by³a
czêœæ artystyczna. Przedszkolaki zaœpiewa³y specjalnie na tê okazjê przygotowane utwo-
ry. Uczniowie z klas I – VI, pod okiem wychowawców, zaprezentowa³y przed seniora-
mi tañce, piosenki oraz wiersze. Szkolna grupa teatralna przygotowa³a humorystyczn¹
scenkê pt. „Œmiechoterapia”. Na koniec wyst¹pi³y uczestniczki zajêæ „Zumby” w dyna-
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micznych uk³adach tanecznych. Wszyscy seniorzy otrzymali upominki w postaci serdu-
szek ze s³odk¹ niespodziank¹. Spotkanie zakoñczy³o siê poczêstunkiem, podczas które-
go obejrzano prezentacjê multimedialn¹, przygotowan¹ przez regionalistê Przemys³awa
Mierzejewskiego, który przyby³ na spotkanie, aby zachêciæ mieszkañców do podzielenia
siê swoimi zbiorami zdjêæ oraz opowieœciami z dawnych lat.

12. Chóralny Podkozio³ek 
4 marca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury spotka³o siê 15 chórów i zespo³ów œpie-

waczych z terenu powiatu nowotomyskiego, aby hucznie i na weso³o zakoñczyæ okres
karnawa³u, bior¹c udzia³ w 12. Chóralnym Podkozio³ku. Trwaj¹ca kilka godzin impreza
sk³ada³a siê z dwóch czêœci. W pierwszej wszystkie zespo³y zaprezentowa³y siê na sce-
nie, wykonuj¹c po dwa utwory. W doskonale przygotowanym repertuarze wyst¹pi³y ze-
spo³y: „Niespodzianka” z Nowego Tomyœla, KAK z Borui Koœcielnej, „Weso³e Senior-
ki” z Opalenicy, „Wytomyœlanie” z Wytomyœla, „Wiklinki” z Nowego Tomyœla, Ma³a
Grupa Spo³eczna ze Lwówka, „Weso³a Ferajna” ze Zb¹szynia, „Ojej” z Bukowca,
„Lwówianki” ze Lwówka, „Zjednoczone Si³y Muzycznych Poszukiwañ” z Kuœlina, „Ja-
rzêbina” z Nowego Tomyœla, „Œpiewaj¹cy Przyjaciele” z Nowego Tomyœla, „Bolewicza-
nie” z Bolewic, „Dambejk” z Kuœlina oraz Zespó³ Zb¹szyñskich Seniorów. Po zakoñcze-
niu prezentacji uczestnicy przeszli do holu oœrodka, gdzie do pó³nocy trwa³a zabawa. Do-
bre humory dopisywa³y wszystkim uczestnikom imprezy, a by³o ich ponad dwustu. At-
mosfera ostatnich chwil karnawa³u i muzyka w wykonaniu DJ Marka Andrysa nie po-
zwoli³y usiedzieæ w miejscu. 

3. dniowe Œwiêto Kobiecoœci 
Od 6 do 10 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu

obchodzone by³o – z udzia³em pañ i nie tylko pañ – 3. dniowe Œwiêto Kobiecoœci.
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Œwiêtowanie rozpoczêto otwarciem wystawy fotografii portretowych pt. „ Teraz Ewa”,
na któr¹ z³o¿y³y siê zdjêcia trzech utalentowanych, fotografuj¹cych pañ: Dagmary
Burzyñskiej i Agnieszki Elantkowskiej – Szymañskiej z Nowego Tomyœla oraz Marty £e-
ske-Bogaczyk z Grodziska Wlkp. Muzycznym akcentem wieczoru by³y subtelne utwory
w wykonaniu Marty Zaremby, które idealnie komponowa³y siê z prezentowanymi zdjê-
ciami. Drug¹ ods³on¹ bibliotecznego Œwiêta Kobiecoœci by³ spektakl muzyczny „Miêdzy
nami”. Tym razem o relacjach miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹, od zauroczenia i fascynacji,
poprzez konflikty, nieporozumienia, a¿ po utratê ukochanej, opowiedzieli: bard i poeta
– W³odek Sypniewski oraz akompaniuj¹cy mu na skrzypcach Micha³ Rybacki. Naturê
kobiety i mê¿czyzny zilustrowali w niezwykle klimatyczny sposób utworami z repertu-
aru m. in. ¯anny Biczewskiej, Ewy Demarczyk, W³odzimierza Wysockiego, Jaromira
Nohavicy i Leonarda Cohena. Œwiêto Kobiecoœci zwieñczy³ wieczór autorski pt. „Dar pa-
trzenia”. O swoich ulubionych poetkach: Halinie Poœwiatowskiej, Julii Hartwig, Adrianie
Szymañskiej, a tak¿e pisz¹cych Wielkopolankach, mówi³a poznañska poetka i eseistka
Teresa Tomsia. Oprawê muzyczn¹ wieczoru zapewni³ graj¹cy na gitarze Sebastian Ko-
berling.

Muzyczny Dzieñ Kobiet
Nowotomyski Oœrodek Kultury 7 marca zaprosi³ panie na spotkanie z okazji Dnia Ko-

biet. W programie wieczoru pod has³em „Babki przy babce” znalaz³y siê koncert zespo-
³u „Œpiewaj¹cy Przyjaciele” oraz karaoke dla pañ. Muzyczny wieczór zgromadzi³ w No-
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wotomyskim Oœrodku Kultury ponad 80 pañ. Barbara Krasnowska, Anita Czajka-Paw-
lak i Rados³aw Kret, czyli „Œpiewaj¹cy Przyjaciele” wykonali wiele popularnych utwo-
rów, niejednokrotnie w towarzystwie osób uczestnicz¹cych w spotkaniu. W drugiej czê-
œci wieczoru, wszyscy uczestnicy spotkania mieli mo¿liwoœæ wypróbowania swoich mu-
zycznych zdolnoœci, uczestnicz¹c w karaoke, które poprowadzi³ DJ Anzel. By³a to oka-
zja do doskona³ej zabawy, przy kawie, herbacie i babce. Niespodziankê sprawi³ paniom
Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, który z³o¿y³ ¿yczenia z okazji ich œwiêta
oraz obdarowa³ ka¿d¹ z nich tulipanem.

Sukces nowotomyskiej biblioteki
Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu Lucyna

Koñczal – Gnap oraz burmistrz Henryk Helwing odebrali z r¹k Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego dyplom i nagrodê za zajêcie X miejsca
w Rankingu Bibliotek, organizowanym przez Instytut Ksi¹¿ki oraz Redakcjê „Rzeczypo-
spolitej”. W trakcie spotkania, które odby³o siê 7 marca w siedzibie Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie, przedstawione zosta³y najnowsze wyniki badañ nad stanem bibliotek
publicznych w Polsce. Wynika z nich, ¿e w 2012 roku uda³o siê zahamowaæ trwaj¹cy od
kilku lat spadek liczby wypo¿yczeñ w bibliotekach, wzros³a te¿ liczba zarejestrowanych
u¿ytkowników bibliotek oraz wydatki na zakup nowoœci. Biblioteki to jedyne instytucje
kultury, które moc¹ ustawy istniej¹ w ka¿dej gminie, tworz¹c w ca³ym kraju sieæ ponad
oœmiu tysiêcy placówek. S¹ tak¿e instytucjami zaufania publicznego, które w skuteczny
sposób przeciwdzia³aj¹ wykluczeniu spo³ecznemu. Wszystkie dzia³ania na rzecz biblio-
tek to niezwykle wa¿ne dzia³ania proczytelnicze – mo¿na przeczytaæ na stronie wspó³-
organizatora rankingu, Instytutu Ksi¹¿ki.
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Æwieræfina³y Mistrzostw Polski w Pi³ce Siatkowej
Nowy Tomyœl, wraz z siedmioma innymi miejscowoœciami (Kielce, Bia³a Podlaska, Gu-

bin, Toruñ, Olsztyn, Jastrzêbie Zdrój, £ódŸ), mia³ zaszczyt zorganizowaæ w dniach
8 i 9 marca Æwieræfina³y Mistrzostw Polski w Pi³ce Siatkowej, w kategorii wiekowej m³o-
dzików. Decyzj¹ Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej turniej nie mia³ zakoñczyæ siê poje-
dynkami o miejsca 1-3. W zamian za to, zespo³y podzielone zosta³y na dwie grupy,
w których mierzy³y siê ze sob¹ systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Nastêpnie dwie pierwsze
dru¿yny z ka¿dej grupy stoczyæ mia³y miêdzy sob¹ mecze o wyjœcie do dalszych etapów
rozgrywek, a dru¿yny, które zajê³yby miejsce trzecie w swoich grupach – pojedynek
o miejsca 5 i 6. Pierwszym finalist¹ rozgrywanych w Nowym Tomyœlu Æwieræfina³ów Mi-
strzostw Polski okaza³a siê dru¿yna z Krosna Odrzañskiego, która pokona³a Kêdzierzyn
KoŸle. Kolejny mecz fina³owy rozegrany zosta³ pomiêdzy zawodnikami nowotomyskie-
go „Kangura” i „Maratonu” Œwinoujœcie. M³odzicy z Nowego Tomyœla, przegrywaj¹c 2:
0 z zawodnikami ze Œwinoujœcia, zakoñczyli swój udzia³ w rozgrywkach krajowych. 

IV Memoria³ im. Mariana G³uszka
Wielki mecz sztangistów – IV Memoria³ im. Mariana G³uszka odby³ siê w Nowym To-

myœlu 8 marca. Goœæmi specjalnymi tej sportowej imprezy byli: Szymon Ko³ecki, wokali-
sta rockowy Glaca, Stefan Krzy¿añski – za³o¿yciel jednego z pierwszych klubów podno-
szenia ciê¿arów w Wielkopolsce oraz wieloletni trener Szymona Ko³eckiego Iwan Grigu-
rowi. Uczestnicy zawodów – sztangiœci z Mroczy i Nowego Tomyœla, podczas prezenta-
cji wymienili siê upominkami. Goœcie „Budowlanych” otrzymali, wype³nione produktami
miejscowej mleczarni, repliki nowotomyskiego kosza giganta przygotowane przez Wy-
dzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Mi³ym akcentem by³o
równie¿ przekazanie przez prezesa „Tarpana”, Henryka Szynala, pozdrowieñ od z³ote-
go medalisty igrzysk olimpijskich, Adriana Zieliñskiego. Po prezentacji zawodników im-
prezê oficjalnie otworzyli Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, Starosta Nowo-
tomyski Andrzej Wilkoñski i wiceprzewodnicz¹cy poznañskiego LZS-u Krzysztof Piasek. 

Starty sztangistów by³y bardzo emocjonuj¹ce. Pad³y rekordy ¿yciowe, a nawet nieofi-
cjalne rekordy kraju. Za¿arta, ale uczciwa walka pomiêdzy obydwoma zespo³ami toczy³
siê w obecnoœci niesamowicie ¿ywio³owo kibicuj¹cej publicznoœci. Ju¿ po rwaniu nowo-
tomyœlanie mieli kilkudziesiêciopunktow¹ przewagê, a mecz zakoñczy³ siê ponad 120.
punktowym zwyciêstwem LKS „Budowlani” nad MGLKS „Tarpan” Mrocza. Indywidual-
nie najlepszym zawodnikiem zosta³ nowotomyœlanin Piotr Kud³aszyk, zdobywaj¹c
309,2 pkt. i puchar „G³osu Wielkopolskiego”. Najlepsz¹ zawodniczk¹ zosta³a równie¿
reprezentantka „Budowlanych”, Patrycja Piechowiak z 242,4 pkt. W przerwach zawo-
dów wylosowano wœród kibiców atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Koncert dla Filipa
W Wiejskim Domu Kultury w Bukowcu 9 marca odby³ siê koncert charytatywny na

rzecz Filipka Nowaka, ch³opca, który kilka lat temu uleg³ powa¿nemu wypadkowi dro-
gowemu. Koncert na ten cel ma w Bukowcu ju¿ kilkuletni¹ tradycjê. Bior¹ w nim zazwy-
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czaj udzia³ dzieci i nauczyciele z Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bu-
kowcu. W tym roku po raz pierwszy wyst¹pi³y w nim te¿ dzieci ze Szko³y Podstawowej
w Dakowach Mokrych wraz z dyrektor Beat¹ Kulawik. W koncercie udzia³ wziêli tak¿e:
Zespó³ Seniorów z Bukowca, Zespó³ OJEJ z Bukowca, zespó³ tañca z Grodziska Wlkp.
oraz Kapela Zza Winkla. Na koncert przybyli: w³odarze gminy Nowy Tomyœl, mieszkañ-
cy Bukowca, a tak¿e rodzina i przyjaciele Filipka. Imprezê charytatywn¹ uœwietni³ tort
urodzinowy, przygotowany specjalnie dla Filipa przez kole¿anki i kolegów z klasy. 

Magda Omilianowicz goœciem nowotomyskiej biblioteki
Goœciem specjalnym Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, dzia³aj¹cego w Miejskiej i Powiato-

wej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, 11 marca by³a Magda Omilianowicz, ko-
szaliñska dziennikarka, autorka reporta¿y i felietonów o tematyce spo³ecznej i podró¿ni-
czej. Klubowe spotkanie up³ynê³o w niezwykle ciep³ej i mi³ej atmosferze. Przy s³odko-
œciach i aromatycznej kawie dziennikarka opowiada³a o bohaterach swych ksi¹¿ek, oso-
bach, z którymi mia³a sposobnoœæ spotkaæ siê i porozmawiaæ. By³y to postacie bardzo
ró¿ne, zarówno czarne charaktery, jak i dobre dusze; wœród nich m. in.: jasnowidz, ko-
bieta ocalaj¹ca zwierzêta w skromnych warunkach dwupokojowego mieszkania, egzor-
cysta, szaman, cz³owiek s³u¿¹cy u Berii, kobieta, za któr¹ chodzi rewolucja, bia³a wiedŸ-
ma, ksiê¿na mieszkaj¹ca w bloku i wiele innych ciekawych postaci. Reporterka pprzywio-
z³a ze sob¹ swoje ksi¹¿ki, w tym omawiany przez klubowiczki „Kalejdoskop”, zbiór wy-
branych reporta¿y prasowych, które ukaza³y siê w ostatnich 20 latach na ³amach pol-
skich i zagranicznych tygodników i dzienników. Spotkanie z Magd¹ Omilianowicz by³o
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tak¿e okazj¹ do rozmowy na temat dzia³alnoœci Dyskusyjnych Klubów Ksi¹¿ki, a tak¿e
do podzielenia siê w³asnymi ¿yciowymi historiami, czêsto zbli¿onymi do tych z kart jej
ksi¹¿ek. Reporterka spotka³a siê równie¿ z czytelnikami w Zb¹szyniu i Opalenicy.

U nas jest najpiêkniej 
W listopadzie zakoñczy³a siê jesienna edycja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj

TrzeŸwy Umys³”, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Ra-
diowych oraz Fundacjê „TrzeŸwy Umys³”. W ramach kampanii og³oszony zosta³ dla
uczniów szkó³ podstawowych konkurs pt. „U nas jest najpiêkniej”, polegaj¹cy na wyko-
naniu przez dzieci zdjêæ przedstawiaj¹cych okolicê, w której mieszkaj¹. W gronie laure-
atów konkursu znalaz³a siê grupa œwietlicowa (dzieci z nauczania zintegrowanego) ze
Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu. 12 marca
w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu prezes Fundacji „TrzeŸwy Umys³” Piotr
Adamski, w obecnoœci Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Helwinga, pe³nomocnika
burmistrza ds. uzale¿nieñ Jolanty Szade oraz dyrektora szko³y Krzysztofa Magdansa,
wrêczy³ laureatom nagrody.

Ruszy³ program Karta Rodziny 3+
Podczas Sesji Rady Miejskiej 30 grudnia 2013 roku radni Rady Miejskiej podjêli

uchwa³ê w sprawie przyjêcia programu „Karta Rodziny 3+”, którego celem jest promo-
wanie i wspieranie rodzin wielodzietnych. Rodzinê, która jako pierwsza z³o¿y³a wniosek
o wydanie Nowotomyskiej Karty Rodziny, Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing
zaprosi³ 12 marca do Urzêdu Miejskiego, aby uroczyœcie wrêczyæ jej cz³onkom karty. Be-
ata i Dariusz Fliegerowie, rodzice 3 dzieci w wieku 14, 12 i 8 lat, wyrazili zadowolenie

146

KRONIKA WYDARZEÑ

Styczeñ - marzec 2014

Te dzieci potrafi³y dostrzec piêkno swojej okolicy



z faktu, ¿e w Nowym Tomyœlu wprowadzono program Karta Rodziny 3+. Szczególnie
ciesz¹ siê z mo¿liwoœci skorzystania z dofinansowania do wycieczek szkolnych dla dzieci.
Burmistrz Henryk Helwing pogratulowa³ pp. Fliegerom wspania³ej i szczêœliwej rodziny.
Doceniaj¹c trud wk³adany w wychowanie dzieci, podkreœli³, jak wa¿n¹ rolê wielodzietne
rodziny odgrywaj¹ w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym gminy. Spotkanie by³o równie¿
okazj¹ do podpisania porozumienia o wspó³pracy z Mari¹ Nawrot, w³aœcicielk¹ Punktu
Handlowo – Us³ugowego „Cypisek” w Nowym Tomyœlu, która z kolei jako pierwsza
zg³osi³a swój akces przyst¹pienia do programu jako partner gminy.

Z drem Markiem Rezlerem o wielkopolskiej historii
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu 12 marca odby³a

siê promocja ksi¹¿ki „Nie tylko orê¿em. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodle-
g³oœci” dra Marka Rezlera, poznañskiego historyka specjalizuj¹cego siê w historii wojsko-
woœci i badaniu dziejów Polski oraz Wielkopolski w XIX i XX w. Dr Rezler jest autorem
m. in. monografii wydarzeñ wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 r., biografii Emilii Scza-
nieckiej i Hipolita Cegielskiego. Prezentowana tego dnia w bibliotece ksi¹¿ka jest trzeci¹
czêœci¹, opublikowanego przez Dom Wydawniczy REBIS, tryptyku tego autora, w któ-
rym ca³oœciowo zaprezentowana zosta³a wielkopolska droga do niepodleg³oœci. Spotka-
nie, zorganizowane wspólnym staraniem nowotomyskiej biblioteki, Zarz¹du G³ównego
TPPW, nowotomyskiego Ko³a TPPW, opalenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
z udzia³em Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty, poprowadzi³a dyrek-
tor biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap.

Spotkanie promocyjne poprowadzi³a dyrektor biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap
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Pogadanka krajoznawcza dla maluchów
Na proœbê nauczycielek z Przedszkola „Misia Uszatka” w Nowym Tomyœlu, pracow-

nicy Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego przygotowali pogadankê krajo-
znawcz¹ dla przedszkolaków. W dwóch spotkaniach, które odby³y siê 12 i 19 marca,
wziê³o udzia³ ³¹cznie 75 dzieci z grup: Misie, Pajacyki i Koguciki. Pracownicy wydzia³u Mi-
lena Leszczyñska i Ryszard Ratajczak przygotowali dla najm³odszych mieszkañców No-
wego Tomyœla legendê „O zaginionym sygnecie Feliksa Szo³drskiego”, która w prosty
sposób przybli¿y³a historiê powstania Nowego Tomyœla oraz wyjaœni³a, dlaczego w her-
bie naszego miasta £odzia widnieje w³aœnie ³ódŸ. Przeprowadzony zosta³ tak¿e konkurs,
podczas którego na podstawie czytanych rymowanek, dzieci mia³y odgadn¹æ, jakie wy-
konane z wikliny budowle mo¿na zobaczyæ w Nowym Tomyœlu. Na zakoñczenie spo-
tkania wszystkie dzieci otrzyma³y upominek – niespodziankê: nowotomysk¹ koloro-
wankê przygotowan¹ przez Wydzia³ Rozwoju i Promocji oraz gad¿et promocyjny –
kredki. 

Szczególny Dzieñ Patrona
Ju¿ po raz ósmy spo³ecznoœæ Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazi-

mierza Ho³ogi obchodzi³a Dzieñ Patrona. Has³em przewodnim tegorocznej uroczysto-
œci, zorganizowanej 13 marca, by³a komunikacja interpersonalna i zwi¹zane z ni¹ zagro-
¿enia. Jak co roku msza œw. odprawiona zosta³a w koœciele parafialnym pw. Najœwiêtsze-
go Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu. Koncelebrze z udzia³em czterech kap³anów
przewodniczy³ ks. prob. Tomasz Sobolewski. Kazanie wyg³osi³, delegowany przez ks. ab-
pa Stanis³awa G¹deckiego, ks. Krzysztof Ró¿añski, postulator w przygotowywanym pro-
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cesie Kazimierza Ho³ogi. Poinformowa³ on, ¿e w³aœnie dziœ 13 obradowa³a Konferencja
Episkopatu Polski, a jednym z jej punktów by³o podjêcie decyzji o rozpoczêciu procesu
beatyfikacyjnego dra Kazimierza Ho³ogi, który od 2007 r. jest kandydatem naszej diece-
zji do wyniesienia na o³tarze. Dwa dni póŸniej ks. Krzysztof Ró¿añski potwierdzi³, ¿e sta-
³o siê tak w istocie i sprawa przekazana zosta³a do Stolicy Apostolskiej.

Oficjalna czêœæ obchodów odby³a siê w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Inspiracj¹
dla tegorocznych uroczystoœci sta³y siê wspomnienia wielu osób, zgodnie podkreœlaj¹-
cych, ¿e Kazimierz Ho³oga potrafi³ bardzo dobrze komunikowaæ siê z ludŸmi. Nie tylko
jasno i precyzyjnie formu³owa³ swoje wypowiedzi, ale przede wszystkim potrafi³
z ogromn¹ kultur¹, empati¹, aktywnie s³uchaæ pacjentów, wspó³pracowników i innych
osób. Dyrektor szko³y El¿biety Helwing odczyta³a list kardyna³a Zenona Grocholewskie-
go skierowany do spo³ecznoœci szkolnej. Maj¹c na uwadze œcis³¹ wspó³pracê szko³y z Ze-
nonem kardyna³em Grocholewskim, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski przeka-
za³ na rêce Dyrektor szko³y medal upamiêtniaj¹cy 50. lecie kap³añstwa Zenona kardy-
na³a Grocholewskiego, uznaj¹c, ¿e to w³aœnie Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych im.
dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu bêdzie dla niego godnym miejscem. Po sta-
³ych punktach szkolnego ceremonia³u, odœpiewaniu hymnu szkolnego i œlubowaniu
uczniów klas pierwszych, g³os zabra³ goœæ honorowy, dr Micha³ Wyrostkiewicz z Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Paw³a II, uczelni, która kilka lat temu podpi-
sa³a ze szko³¹ umowê o partnerstwie. W swoim wyk³adzie pod intryguj¹cym tytu³em
„Antysztuka antykomunikacji” w przystêpny sposób, odwo³uj¹c siê do przyk³adów z co-
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dziennego ¿ycia, udowodni³, ¿e prawdziwa, realna komunikacja, umo¿liwiaj¹ca ¿ycie
z ludŸmi, a nie obok nich, wymaga wysi³ku. Stara³ siê tak¿e przekonaæ m³odzie¿, ¿e war-
to siê uczyæ, poniewa¿ zdobyta wiedza umo¿liwia lepsze, zgodne z natur¹ i samym sob¹,
¿ycie. Nastêpnie uczestnicy uroczystoœci obejrzeli przedstawienie „Okruchy wspo-
mnieñ” prezentuj¹ce Kazimierza Ho³ogê we wspomnieniach bliskich i wspó³pracowni-
ków. Uroczystoœci zakoñczy³ koncert w wykonaniu nauczyciela Tomasza Kaspra,
uczniów Zuzanny Piechowiak, Sebastiana B¹ka i chóru szkolnego. Przed jego rozpoczê-
ciem m³odzie¿ przekaza³a na rêce Barbary Grochal, reprezentuj¹cej Hospicjum Palium
w Poznaniu, ciœnieniomierze dla pacjentów tej placówki. Dar wrêczy³y uczennice, które
niedawno uzyska³y certyfikaty wolontariuszek medycznych.

Okiem natury 
13 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu zainau-

gurowany zosta³ cykl wyk³adów pod has³em „Okiem natury”, skierowany do osób cie-
kawych œwiata. Jeœli ktoœ lubi odkrycia, doœwiadczenia i naukê, wzbogacone ciekawymi
przyk³adami i pokazem zdjêæ, z pewnoœci¹ doceni te spotkania, które poprowadzi bio-
log, pasjonat przedmiotu, nauczyciel Zespo³u Szkó³ nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomy-
œlu – Rafa³ Putz. Pierwsze spotkanie poœwiêcone by³o ewolucji ¿ycia na Ziemi. W intere-
suj¹cy sposób, pos³uguj¹c siê interesuj¹cymi przyk³adami, fotografiami i schematami, wy-
k³adowca przedstawi³ teorie, czynniki oraz dowody ewolucji. Organizatorów tego cyklu
spotkañ cieszy fakt, ¿e wielu m³odych ludzi przyby³o na spotkanie i zainteresowa³o siê
edukacyjn¹ ofert¹ biblioteki.

40 lat so³tysowania
15 marca w sali wiejskiej w Ró¿y odby³o siê spotkanie integracyjne so³tysów z gminy

Nowy Tomyœl, na które zaproszeni zostali m. in. Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk
Helwing, dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska oraz byli
so³tysi. Spotkanie po³¹czone zosta³o z jubileuszem 40. lecia pe³nienia funkcji so³tysa wsi
Kozie Laski przez Henryka Kahla. 

Henryk Kahl jest osob¹ zas³u¿on¹ dla gminy Nowy Tomyœl. Anga¿uje siê w dzia³alnoœæ
nie tylko na rzecz swojej wsi, ale tak¿e na rzecz ca³ego nowotomyskiego œrodowiska.
Dwukrotne pe³ni³ funkcjê radnego i sprawowa³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Nowym Tomyœlu. D³ugoletnie doœwiadczenie w pracy na rzecz rolnictwa, za-
owocowa³o wyborem Henryka Kahla na przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Gminnej
Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Nowym Tomyœlu, któr¹ to funkcjê obecnie spra-
wuje. Aktywna dzia³alnoœæ spo³eczna przynios³a Henrykowi Kahlowi wiele zaszczytnych
odznaczeñ i wyró¿nieñ, wœród których odnotowaæ nale¿y: „Z³oty Krzy¿ Zas³ugi”,
„Srebrny Krzy¿ Zas³ugi”, odznakê „Za Zas³ugi w Rozwoju Województwa Wielkopol-
skiego” oraz „Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl”. W imieniu nowotomyskie-
go samorz¹du Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oraz dyrektor NOK-u Ge-
nowefa Hreczyñska podziêkowali so³tysowi za wieloletni¹ pracê na rzecz wsi Kozie La-
ski oraz gminy Nowy Tomyœl. Podkreœlili, ¿e z uznaniem odnosz¹ siê do osi¹gniêæ so³ty-
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sa w minionym czterdziestoleciu, do licznych inicjatyw, które przynios³y wymierne ko-
rzyœci w postaci poprawy warunków bytowych spo³ecznoœci Kozich Lasek, a tak¿e zin-
tegrowa³y to œrodowisko. So³tysi wsi z terenu gminy Nowy Tomyœl równie¿ przekazali
Jubilatowi serdeczne ¿yczenia i gratulacje oraz podziêkowali za lata owocnej wspó³pra-
cy. Dowodem uznania by³ m. in. okaza³y tort wrêczony Jubilatowi. Podczas uroczysto-
œci so³tysi pamiêtali te¿ o by³ej so³tys wsi Nowa Ró¿a Marii Bilskiej, która w lutym obcho-
dzi³a 80. urodziny. Równie¿ ona uhonorowana zosta³a ¿yczeniami i kwiatami. 

Rozgrywki Dru¿ynowych Mistrzostw Polski Mê¿czyzn
W si³owni „Budowlanych” 15 marca rozpoczê³y siê rozgrywki Dru¿ynowych Mi-

strzostw Polski Mê¿czyzn (II liga). W Nowym Tomyœlu, oprócz gospodarzy, którzy ju¿
tradycyjnie startuj¹ w lidze pod nazw¹ LKS SGB „Budowlani” Nowy Tomyœl, startowa³y
4 zespo³y: £KS Orlêta £uków Talent Wroc³aw, MAKS Tytan O³awa oraz UKS Zielona
Góra. Spoœród nowotomyœlan na pomoœcie pokazali siê: Miko³aj Krukowski, Dominik
Stroiñski, Mateusz Miczyñski, Piotr Kud³aszyk, Rados³aw Jarnut oraz Tomasz Kud³aszyk
– ojciec mistrzyni Polski juniorów do lat 15 – Natalii, który ostatni raz wyst¹pi³ na ciê¿a-
rowym pomoœcie w oficjalnych zawodach w 2002 roku. W wyniku przeprowadzonych
rozgrywek, I miejsce z 1690,3 pktami zaj¹³ £KS Orlêta £uków, II miejsce z 1590,3 pkta-
mi przypad³o w udziale UKS Talent Wroc³aw, natomiast na III miejscu znalaz³ siê LKS
SGB Budowlani Nowy Tomyœl (1569,2 pkt.). Po starcie pierwszego rzutu Dru¿ynowych
Mistrzostw Polski Mê¿czyzn (II liga), zawodnik LKS „Budowlani” Nowy Tomyœl Piotr Ku-
d³aszyk, mo¿e poszczyciæ siê nowymi rekordami Polski zawodników do lat 15 w katego-
rii wagowej do 62 kg. W rwaniu, pokonuj¹c ciê¿ar 94 kilogramów wyrówna³ rekord
Polski, a wyniki podrzutu (120 kg) i dwuboju (214 kg) ustanowi³y go nowym rekordzi-
st¹ kraju w tych bojach. 

Rodzina fundamentem doros³ego ¿ycia
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 15 marca odby³a siê konferencja pod has³em

„Rodzina fundamentem doros³ego ¿ycia”, której organizatorkami by³y wiceprzewodni-
cz¹ca Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Krystyna Wilkoszarska i dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyœlu Magdalena Kêdzia-Kluj. Wspó³organiza-
torami wydarzenia byli: Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej w Poznaniu, Starosta
Nowotomyski Andrzej Wilkoñski i Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing.
W przygotowanie konferencji zaanga¿owa³ siê tak¿e Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzê-
du Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Wydzia³ Edukacji i Rozwoju Starostwa Powiatowe-
go w Nowym Tomyœlu i Nowotomyski Oœrodek Kultury. G³ównym celem konferencji
by³o poszerzenie wiedzy na temat roli i funkcji rodziny w aspekcie prawid³owego funk-
cjonowania dziecka w ¿yciu doros³ym. Konferencjê zainaugurowa³a projekcja filmu pt.
„Rodzina widziana oczami dziecka”, z udzia³em dzieci z Przedszkola Nr 5 „S³oneczko”
w Nowym Tomyœlu. Konferencjê otworzy³a Krystyna Wilkoszarska, a po niej g³os zabra³
pose³ na Sejm RP Adam Szejnfeld, który m. in. odczyta³ list od minister Ireny Wóycickiej,
sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, która nie mog³a przybyæ na konferencjê.
Do zebranych zwrócili siê te¿: w imieniu Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego Alek-
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sandra Kowalska, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski i Burmistrz Nowego To-
myœla Henryk Helwing. W pierwszym bloku konferencji pos³anka na Sejm RP, pe³no-
mocnik rz¹du ds. równego traktowania, Agnieszka Koz³owska – Rajewicz, omówi³a pro-
rodzinn¹ politykê rz¹du. Nauczyciel akademicki w Wy¿szej Szkole Handlu i Us³ug w Po-
znaniu, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, dr Bartosz Dziewia³towski- Gin-
towt zaprezentowa³ wyk³ad pt. „Rodzina w ujêciu historycznym”. O roli i funkcji rodzi-
ny we wspó³czesnym œwiecie mówi³a dr Karolina Appelt, psycholog z Zak³adu Psycholo-
gii, Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju na UAM w Poznaniu. W kolejnej czêœci zapre-
zentowane zosta³y dobre praktyki wspierania rodzin. Przedstawili je: Aleksandra Kowal-
ska – dyrektor Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Poznaniu, Danuta Micha³o-
wicz – dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu, Izabela W³odarczak
– Matusiewicz, dyrektor ds. personalnych w Aesculap Chifa Sp. z o. o. oraz Karolina Gry-
nia – kierownik Oœrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Tomyœlu.Po przerwie na scenie wyst¹pi³y dzieci z dzieciêcej grupy
teatralnej, dzia³aj¹cej przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury, by wyartyku³owaæ „Cze-
go oczekuj¹ od nas dzieci?” M³odych aktorów przygotowa³a Renata Œmiertelna. Mode-
ratorem dyskusji panelowej „Czym jest wychowanie w rodzinie?” by³a dyrektor Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyœlu Magdalena Kêdzia-Kluj. W dysku-
sji udzia³ wziêli: ks. dr Andrzej Pryba – MSF Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, Krystyna Wilkoszarska – wiceprzewodnicz¹ca Rady Miej-
skiej w Nowym Tomyœlu oraz Agnieszka Mandziak – psycholog w Poradni Psychologicz-
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no-Pedagogicznej w Nowym Tomyœlu. Konferencjê zakoñczy³y warsztaty dla jej uczest-
ników. Pierwszy, zatytu³owany „Kara i nagroda w wychowaniu” prowadzi³y Ma³gorza-
ta Ho³od-G³uszek, pedagog i Agnieszka Mandziak, psycholog z nowotomyskiej poradni.
Drugi warsztat „Jêzyk komunikacji w rodzinie” zosta³ poprowadzony przez Wandê R¹-
balsk¹, psychologa i Magdalenê Kêdzia–Kluj, pedagoga w tej samej placówce. 

Czêœæ wyk³adow¹ i dyskusyjn¹ konferencji podsumowa³a organizatorka wydarzenia
Krystyna Wilkoszarska. Wrêczaj¹c symboliczne ró¿e, podziêkowa³a wszystkim osobom
zaanga¿owanym w realizacjê tego wa¿nego spo³ecznie projektu, m. in.: dyrektor Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej Magdalenie Kêdzia-Kluj, dyrektor Nowotomyskiego
Oœrodka Kultury Genowefie Hreczyñskiej, naczelnikowi Wydzia³u Rozwoju i Promocji
Ewelinie Szofer-Pajchrowskiej, dyrektorowi Przedszkola nr 5 Lidii Borkiewicz,
nauczycielce Przedszkola nr 5 Annie Kasperczak, a tak¿e zaanga¿owanym w projekt
pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyœlu. Natomiast
Burmistrz Nowego Tomyœla i Starosta Nowotomyski wrêczaj¹c kwiaty, podziêkowali
obu organizatorkom: Krystynie Wilkoszarskiej i Magdalenie Kêdzia-Kluj za przygotowa-
nie konferencji i jej poprowadzenie. 

Kosowo – podró¿ ponad podzia³ami 
Goœciem Klubu Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty dzia³aj¹cego w Miejskiej i Powia-

towej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu by³ Andrzej Pas³awski, krakowianin, za-
kochany w Ba³kanach podró¿nik, instruktor i pasjonat fotografii. Podczas kolejnego klu-
bowego spotkania 18 marca opowiedzia³ o Kosowie – kraju po³o¿onym na styku wielu
kultur, pañstwie, o które nadal toczy siê spór pomiêdzy Serbami a Kosowarami. Podró¿-
nik, który ju¿ od 6 lat odwiedza Kosowo, pokaza³ ten ba³kañski lont, który tli siê nieprze-
rwanie, kolebkê prawos³awia, najstarsze zachowane cerkwie, illiryjskie stanowiska ar-
cheologiczne i przybli¿y³ najnowsz¹, krwi¹ i okrucieñstwem naznaczon¹, historiê tego
narodu. Jednoczeœnie opowiedzia³ o tocz¹cym siê normalnym ¿yciu, goœcinnych i przyja-
znych ludziach, o jak¿e odmiennej od tej, jak¹ staraj¹ siê kreowaæ media i œwiatowa opi-
nia, kosowskiej rzeczywistoœci. Jak siê okaza³o Kosovo to nie tylko polityka i martyrolo-
gia, to równie¿ piêkny kraj, wspania³e góry, jaskinie, zabytkowe, wielokulturowe miasta.
Podró¿nik, który zachwyci³ nie tylko wiedz¹, ale równie¿ niezwykle komunikatywnym
sposobem opowiadania i kontaktem z odbiorcami, ubarwi³ swoj¹ gawêdê wieloma aneg-
dotami, ciekawostkami, piêknymi fotografiami oraz ba³kañska muzyk¹. 

Pasowanie w œwiecie przygód Kozio³ka Mato³ka 
Pe³en niezwyk³ych przygód œwiat Kozio³ka Mato³ka poznali wszyscy uczniowie klas

pierwszych z nowotomyskich szkó³ podstawowych, którzy 19 i 20 marca odwiedzili
Strefê Koloru Oddzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y nowotomyskiej biblioteki, by uroczyœcie
przyst¹piæ do grona jej czytelników. Spotkania z pierwszoklasistami rozpoczyna³y siê od
opowieœci o Kornelu Makuszyñskim, który w tym roku obchodzi³by swoje 130 urodzi-
ny oraz o Kozio³ku Mato³ku – bez w¹tpienia najpopularniejszym bohaterze stworzonym
przez tego pisarza. Liczne przygody towarzysz¹ce podró¿y Kozio³ka do Pacanowa sta³y
siê tematem zadañ, z którymi zmierzyli siê pierwszoklasiœci. Ich rozwi¹zanie nie sprawi-
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³o uczniom wiêkszych trudnoœci. Po zapoznaniu siê z zasadami obowi¹zuj¹cymi ka¿dego
czytelnika i z³o¿eniu uroczystego przyrzeczenia nie by³o ju¿ w¹tpliwoœci, ¿e wszyscy s¹
gotowi do pasowania. Zwieñczeniem uroczystoœci by³o symboliczne przekroczenie
przez pierwszoklasistów bramy do œwiata wspania³ych, ksi¹¿kowych opowieœci. 

W kulturowym krêgu – inauguracja projektu 
Z okazji ustanowionego przez Sejm RP Roku Kolberga, Miejska i Powiatowa Bibliote-

ka Publiczna w Nowym Tomyœlu zainicjowa³a 20 marca projekt pod nazw¹: „W kultu-
rowym krêgu”, potrwa do grudnia br. W jego ramach odbêdzie siê szereg wydarzeñ
kulturalno-edukacyjnych, zwi¹zanych z naszym kulturowym dziedzictwem oraz doty-
cz¹cych wspó³czesnych obserwacji etnograficznych. Cykl obejmie 3 komponenty: trady-
cje s³owiañskie, nasze tradycje wielkopolskie oraz inspiracje etniczne innymi kulturami.
Pomys³odawczyniami i koordynatorkami projektu s¹: Izabela Putz – specjalista ds. ani-
macji kultury w nowotomyskiej bibliotece oraz Gra¿yna Matuszak – Biblioentuzjastka
i regionalistka.Z wyk³adem inauguracyjnym, zatytu³owanym „Na co wydawa³ pieni¹dze
Oskar Kolberg?”, do biblioteki przyby³a dr Anna Weronika Brzeziñska z Zak³adu Stu-
diów Polskich i Regionalnych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Po-
znaniu, etnolo¿ka i instruktorka rêkodzie³a artystycznego. Nieprzypadkowo muzyczn¹
atrakcj¹ wieczoru by³ wystêp Zespo³u Pieœni Ludowej „Duœniczanka” – laureata Nagro-
dy im. Oskara Kolberga „Za zas³ugi dla kultury ludowej”. Nagrodzony ni¹ w 2013 roku
zespó³ tworz¹ cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Dusznik Wlkp., kultywuj¹ce folk-
lor regionu szamotulskiego. Wykonawstwo pieœni folklorystycznych „Duœniczanki” do-

154

KRONIKA WYDARZEÑ

Styczeñ - marzec 2014

Uroczyste przyrzeczenie sk³adane przez pierwszoklasistów



prowadzi³y do szczytu maestrii, o czym œwiadcz¹ liczne nagrody i wyró¿nienia otrzymy-
wane na przegl¹dach festiwalach twórczoœci folklorystycznej. 

W Wytomyœlu po¿egnano zimê
Szko³a Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu od kilku lat kultywuje ludo-

we tradycje zwi¹zane z nadejœciem kalendarzowej wiosny. 21 marca ca³a spo³ecznoœæ
szkolna i mieszkañcy wziêli udzia³ w barwnym korowodzie ulicami wsi. Na czele koro-
wodu jecha³ „kogucik” w towarzystwie kolorowego „gaika” i otoczeniu dziewcz¹t ubra-
nych w stroje ludowe oraz pañ z Zespo³u Œpiewaczego „Wytomyœlanie”. Orszak mieni³
siê barwami wiosny, poniewa¿ ka¿da klasa mia³a na sobie stroje w innym kolorze. Œpie-
wom towarzyszy³y wierszyki i ¿yczenia sk³adane mieszkañcom wsi, którzy witali uczest-
ników wiosennego marszu s³odyczami. Po powrocie do szko³y odby³o siê ognisko, na
którym zosta³a sp³onê³a Pani Zima. Na koniec zaproszono wszystkich na poczêstunek –
ziemniaki w mundurkach z gzikiem i ciasteczka domowej roboty.

Klimakterium 2
22 marca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³y siê dwa spektakle przedstawie-

nia „Klimakterium 2, czyli menopauzy sza³”. O zwi¹zanych z wiekiem perypetiach czte-
rech dojrza³ych pañ opowiedzia³y: El¿bieta Jarosik, Ma³gorzata Gadecka, El¿bieta Okup-
ska i Maria Winiarska. Rozbawi³y nowotomysk¹ publicznoœæ do ³ez. Dope³nieniem ich
zabawnych opowieœci by³y piosenki z dowcipnymi tekstami i doskonale przygotowane
uk³ady choreograficzne. 
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Internet dla najm³odszych i dla seniorów 
Od 24 do 27 marca, w ramach Tygodnia z Internetem, dzia³a³ w czytelni Miejskiej i Po-

wiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu Biblioteczny Punkt Wsparcia Seniora.
W tych dniach, odwiedzaj¹cy bibliotekê seniorzy, mogli siê przekonaæ, ¿e komputer i In-
ternet to narzêdzia s³u¿¹ce nie tylko m³odym ludziom, a w wirtualnej rzeczywistoœci
równie dobrze mog¹ odnajdywaæ siê przedstawiciele tego pokolenia, a osoby, które sko-
rzysta³y z Bibliotecznego Punktu Wsparcia s¹ tego najlepszym przyk³adem. 

W organizacjê Tygodnia z Internetem w³¹czy³a siê tak¿e „Strefa Koloru” Oddzia³u dla
Dzieci i M³odzie¿y. Scenariusz spotkania pt. „Co ze mnie wyroœnie?”, w którym udzia³
wziê³y dzieci z Przedszkola „Plastusiowe Osiedle”, powsta³ w oparciu o ksi¹¿kê Aleksan-
dry i Daniela Mizieliñskich. Towarzyszy jej, dostêpna w Internecie, gra komputerowa,
w której wszyscy uczestnicy zajêæ mogli spróbowaæ swych si³. Wczeœniej jednak musieli
zastanowiæ siê, czym nale¿y siê kierowaæ przy wyborze zawodu, a tak¿e, jaki zawód
chcieliby wykonywaæ w doros³ym ¿yciu. Dzieci z du¿ym zaanga¿owaniem uczestniczy³y
w zajêciach, aktywnie wziê³y udzia³ w internetowym quizie na temat niezwyk³ych zawo-
dów i komputerowej grze.

Odkrywamy tajemnice drzew 
Marcowe spotkanie w Klubie Ma³ego Odkrywcy, który dzia³a w „Strefie Koloru” Od-

dzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y nowotomyskiej biblioteki, pozwoli³o dzieciom z nowotomy-
skich Przedszkoli nr 2 i 3 zdobyæ gruntown¹ wiedzê na temat drzew. Zajêcia przepro-
wadzili: Daria Zarabska – Bo¿ejewicz, doktorantka na Wydziale Biologii UAM w Pozna-
niu z plastycznym wsparciem rzeŸbiarza Edwarda Kupca. 27 marca mali odkrywcy do-
wiedzieli siê, jak zbudowane s¹ drzewa, jak reaguj¹ na zmieniaj¹ce siê pory roku, jakie s¹
ich gatunki i po czym je odró¿niaæ. Z bliska mogli zaobserwowaæ ró¿norodne liœcie, ko-
rê i owoce drzew, a tak¿e dowiedzieli siê, jakie zwierzêta lubi¹ je zamieszkiwaæ. W¹t-
kiem, którego nie sposób by³o przy okazji takiego spotkania pomin¹æ, by³ oczywiœcie
sposób ochrony drzew. Refleksja nad tym, jak my sami mo¿emy je chroniæ, uzupe³niona
zosta³a praktycznym æwiczeniem polegaj¹cym na segregacji œmieci, ze szczególnym
uwzglêdnieniem mo¿liwej do powtórnego wykorzystania makulatury. Doskona³ymi pa-
mi¹tkami ze spotkania okaza³y siê wyciête z drewna liœcie, które w³asnorêcznie wykona³
i podarowa³ ka¿demu dziecku Edward Kupiec. 

Arbitra¿ i mediacja w teorii i praktyce
S¹d Arbitra¿owy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zorganizowa³ kolejn¹ kon-

ferencjê z cyklu „Arbitra¿ i mediacja w teorii i praktyce”, tym razem pt.: „Zastosowanie
ADR w wybranych bran¿ach gospodarki”. Konferencja odby³a siê 28 marca w sali kon-
ferencyjnej hotelu HI-FI w Paproci. To coroczne wydarzenie stanowi jedno z wa¿niej-
szych przedsiêwziêæ zwi¹zanych z ADR w Polsce. Cieszy siê du¿ym zainteresowaniem,
zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmuj¹cych siê zagadnieniami ADR, a w ka¿dej
jej edycji uczestniczy blisko 200 osób. Równie¿ i tym razem w konferencji udzia³ wziêli
wybitni teoretycy i praktycy arbitra¿u i mediacji z kraju i z zagranicy. Wœród zaproszo-
nych na konferencjê znaleŸli siê m. in. parlamentarzyœci, przedstawiciele samorz¹du wo-

156

KRONIKA WYDARZEÑ

Styczeñ - marzec 2014



jewództwa wielkopolskiego oraz samorz¹dów powiatowych i gminnych, prawnicy,
przedsiêbiorcy oraz inne osoby zainteresowane tematem polubownego rozstrzygania
sporów. W organizacjê konferencji w³¹czy³a siê m. in. Gmina Nowy Tomyœl. 

Mi³oœæ w Pary¿u 
Nowotomyski Oœrodek Kultury 28 marca zainaugurowa³ cykl imprez pt. „Podró¿e

przez melodie i smaki”. W jego ramach zorganizowanych zostanie w ci¹gu roku kilka
koncertów tematycznych. Razem z zapraszanymi przez oœrodek kultury artystami, pu-
blicznoœæ wybierze siê w muzyczn¹ i kulinarn¹ podró¿ po Europie. W muzyczn¹ podró¿
do Francji i przez Francjê zabra³a nowotomyœlan Dorota Lanton – aktorka, piosenkarka,
osoba uznana za najlepsz¹ w Polsce interpretatorkê piosenki francuskiej. Artystce towa-
rzyszy³o dwóch znakomitych muzyków. Muzyczna podró¿ urozmaicana by³a opowie-
œci¹ o kulturze, tradycjach i kuchni francuskiej. Przed koncertem przybyli goœcie zostali
zaproszeni na lampkê francuskiego wina.

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

blioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Szko³y Pod-
stawowej w Wytomyœlu, Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o. o. w No-
wym Tomyœlu, So³ectwa Bukowiec oraz Aleksandra Tabaczyñska (Szczególny Dzieñ Pa-
trona) i Bogdan Kuc – Instytut Ksi¹¿ki w Warszawie (Sukces nowotomyskiej biblioteki).
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Lucyna Koñczal – Gnap
polonistka i bibliotekarz, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, nauczycielka z wieloletnim sta¿em, obecnie dyrektor Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, wiceprezes No-
wotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, animatorka wielu wydarzeñ kul-
turalnych, dzia³añ edukacyjnych i wydawniczych. Zainteresowania: literatu-
ra piêkna, poezja œpiewana, film, turystyka i edukacja regionalna.

Marzena Kortus 
zastêpca naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego
w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: literatura, fotografia i kulinaria. Publi-
kowa³a w prasie codziennej i periodykach: Kronika Wielkopolski i Przegl¹d
Wielkopolski.

Sylwia Kupiec 
kulturoznawca, specjalista ds. edukacji regionalnej w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: socjologia kultu-
ry, wspó³czesne zjawiska spo³eczno – kulturowe, media tradycyjne i elek-
troniczne, najnowsza historia Polski, muzyka, film. Cz³onek Nowotomyskie-
go Towarzystwa Kulturalnego. 

Gra¿yna Matuszak 
absolwentka Studium Technik Teatralno -Filmowych w £odzi, prywatny
przedsiêbiorca. Interesuje siê histori¹ naszego regionu. Mi³oœniczka etno-
grafii, folkloru i kultury ludowej. Swe pasje rozwija miêdzy innymi tkaj¹c na
krosnach rêcznych wg  starych, ju¿ prawie zapomnianych technik, których
uczy³a siê na Podlasiu.

Damian Ro¿ek-Paw³owski
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. 

Izabela Putz
romanistka, specjalistka ds. animacji kultury w Miejskiej i Powiatowej Biblio-
tece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: psychologia spo³ecz-
na, realia spo³eczno-polityczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka
i literatura francuska. 
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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 skrupulatnie dokumentowaæ
i opisywaæ dzieje sportu, podporz¹dkowuj¹c temu zadaniu spor¹ czêœæ swo-
jego ¿ycia. Inne zainteresowania: patologie spo³eczne, polskie kino, rock and
roll, numizmatyka.

Aleksandra Tabaczyñska 
dziennikarka podejmuj¹ca tematykê spo³eczn¹ dotycz¹c¹ lokalnego œrodo-
wiska. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Pody-
plomowych Studiów Dziennikarskich na UAM. Laureatka dziennikarskiej na-
grody „Znak Dobra” w 2012 roku. Zwi¹zana ze œrodowiskiem mediów
chrzeœcijañskich, wspó³pracuje m. in. z „Przewodnikiem Katolickim”. Zainte-
resowania: literatura polska od pozytywizmu do miêdzywojnia oraz XIX.
wieczne malarstwo.

Daria Zarabska-Bo¿ejewicz 
dr nauk biologicznych, asystent w Instytucie Œrodowiska Rolniczego i Leœne-
go PAN w Poznaniu. Zainteresowania: porosty, ochrona przyrody, eduka-
cja ekologiczna, krajoznawstwo, sztuka ludowa, haftowanie.

Maria Szyszkiewicz-Golis
dr in¿. nauk rolniczych z zakresu kszta³towania œrodowiska o specjalnoœci
ekologia krajobrazu i ochrona ró¿norodnoœci biologicznej, pracownik Insty-
tutu Œrodowiska Rolniczego i Leœnego PAN w Poznaniu; zainteresowania
badawcze koncentruje wokó³ zmian, jakim podlega krajobraz rolniczy.
Przez wiele lat zaanga¿owana w dzia³alnoœæ ekologicznych organizacji poza-
rz¹dowych. Autorka b¹dŸ wspó³autorka ponad 20 publikacji oraz kilku pro-
jektów z zakresu edukacji ekologicznej. Aktualnie kierownik projektu unij-
nego pt. AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwy¿szanie
jakoœci kszta³cenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szko³ach po-
nadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. 
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