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Siostra Witaliana (Gertruda Ro¿ek) na schodach klasztoru w Rokicinach Podhalañskich
(lata 50. XX wieku)



Witaliana i Wiktora -  dwie siostry, wspólny cel

Damian Ro¿ek – Paw³owski

Witaliana i Wiktora – dwie siostry, wspólny cel

Do Rokicin Podhalañskich podró¿owa³o siê zawsze nocn¹ kuszetk¹. Zimowe ferie,
letnie wakacje… JeŸdzi³o siê tam rokrocznie, a¿ do wiosny 1989 roku. Wieczorem wy-
je¿d¿a³o siê z Poznania, by nad ranem, na wiejskiej stacyjce kolejowej w Rokicinach Pod-
halañskich, zostaæ przywitanym przez nietypow¹ postaæ. Uwagê przykuwa³y na³o¿ony
na jej w³osy prosty welon, metalowy krzy¿ i czarny zakonny habit. 

Poci¹g zatrzymywa³ siê nieopodal g³ównej bramy wiod¹cej do parku, w którym do
dziœ stoi XIX. wieczny dwór. Od 1925 r. mieszka³y w nim Siostry Urszulanki Unii Rzym-
skiej. Choæ Rokiciny Podhalañskie po³o¿one s¹ u podnó¿a Gorców, turyœci rzadko wy-
siadali na wiejskiej stacyjce. Wiêkszoœæ jecha³a dalej, do oddalonego o czterdzieœci minut
drogi od Rokicin Podhalañskich, Zakopanego. 

***
Nietypow¹ postaci¹ w zakonnym habicie, wyczekuj¹c¹ swoich goœci na rokiciñskim

peronie, by³a urodzona w 1911 r. w Pakos³awiu (w powiecie nowotomyskim) Gertru-
da Ro¿ek, która po przyjêciu œlubów zakonnych w 1932 r., sta³a siê siostr¹ Witalian¹.
Pozostaj¹c w swoim zakonnym zgromadzeniu, zakonn¹ wspólnotê i zakonn¹ drogê
dzieli³a równie¿ ze swoj¹ rodzon¹ siostr¹, urodzon¹ w 1899 r. w W¹sowie, W³adys³a-
w¹ Ro¿ek, która od z³o¿enia œlubów zakonnych nosi³a imiê Wiktora. 

Przez wiele lat by³em nieœwiadomy historii ¿ycia obu sióstr. Nie wiedzia³em, i¿ osiem-
nastoletnia Gertruda (s. Witaliana), wstêpuj¹c 28 sierpnia 1928 r. do Zakonu Sióstr Ur-
szulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, przyjecha³a tego dnia ze swoj¹ mam¹ Marcjann¹
i swoim tat¹ Stanis³awem, na uroczystoœæ pierwszych œlubów zakonnych swojej siostry
W³adys³awy. Licz¹ca wówczas 29 lat W³adys³awa, 29 sierpnia œlubowa³a Bogu po raz
pierwszy, przyjmuj¹c predykat „od Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny”
i imiê zakonne Wiktora. Zadziwia mnie dziœ fakt, i¿ Gertruda podjê³a tak wa¿n¹ ¿yciow¹
decyzjê, dok³adnie jeden dzieñ przed pierwszymi œlubami zakonnymi swojej starszej sio-
stry.

Ulicê Starowiœln¹ w Krakowie, przy której do dziœ mieœci siê klasztor Sióstr Urszula-
nek Unii Rzymskiej, dzieli kilkanaœcie minut spacerem od Rynku G³ównego. W Krako-
wie Siostry Urszulanki s³u¿¹ od 1 wrzeœnia 1875 r., kiedy to zarz¹dzeniem Bismarcka,
w ramach Kulturkampfu, zosta³y usuniête z Poznania. W okresie dwudziestolecia miê-
dzywojennego Kraków by³ miastem elit artystycznych, kulturalnych i intelektualnych.
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Dwie m³odziutkie, pochodz¹ce z Wielkopolski kandydatki do ¿ycia zakonnego, Gertru-
da i W³adys³awa, mijaæ musia³y (choæby w drodze z Dworca G³ównego na ulicê Staro-
wiœln¹) ów zaczarowany œwiat… Swoje ¿ycie postanowi³y jednak oddaæ ca³kowicie Bogu
i ¿yæ z daleka od „wielkiego œwiata”. 

Gertruda, na swoje œluby i zakonne imiê Witaliana, poczekaæ musia³a kilka lat (do
sierpnia 1932 r.). Czeka³y j¹ najpierw postulat, nowicjat i wreszcie pierwszy habit. W³a-
dys³awa zdecydowa³a siê wejœæ na zakonn¹ drogê w 1924 r. Do postulatu wst¹pi³a w za-
konie Urszulanek w polskim wówczas Lwowie. Okres nowicjatu, pomiêdzy 1926
a 1928 rokiem, spêdzi³a ju¿ w Krakowie, w³aœnie w klasztorze przy ulicy Starowiœlnej.

Po pierwszych œlubach zakonnych Wiktora przeniesiona zosta³a do Rybnika, oddalo-
nego o 130 km od Krakowa. Kandydatka do postulatu, Gertruda, w ci¹gu nastêpnego
roku, a¿ do jesieni 1929 r., mieszka³a w krakowskim klasztorze. Siostry dzieli³a wiêc nie-
wielka odleg³oœæ, zapewne w miarê mo¿liwoœci siê odwiedza³y. W paŸdzierniku 1929 r.
Gertruda przeniesiona zosta³a do klasztoru w Pokrzywnie, bêd¹cego dziœ czêœci¹ Pozna-
nia, gdzie latem 1930 r., w³o¿y³a pierwszy habit zakonny. Tego samego roku, gdy m³od-
sza z sióstr na³o¿y³a habit w wielkopolskim klasztorze Urszulanek, starsza s³u¿y³a Bogu
w górach, w Rokicinach Podhalañskich. 
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Œpiewnik Gertrudy Ro¿ek (1924 r.)



Zosta³a tutaj przeniesiona z Rybnika na dwa lata, do 1931 r. Przed Gertrud¹ nato-
miast by³ decyduj¹cy czas. Nowicjat to w zakonie okres przygotowuj¹cy do przyjêcia
pierwszych œlubów. Odbywaj¹c nowicjat w Pokrzywnie k. Poznania, Gertruda mia³a
mo¿liwoœæ czêstszych odwiedzin domu rodzinnego w Pakos³awiu k. Lwówka. 

Rok 1932 by³ bardzo wa¿nym czasem dla obu sióstr. W sierpniu z³o¿y³y kolejne œlu-
by zakonne – Wiktora 28 sierpnia w Rybniku œluby wieczyste, Gertruda 30 sierpnia
w Pokrzywnie swe pierwsze œluby zakonne. Po z³o¿eniu œlubów wieczystych Wiktora na
ponad trzydzieœci lat zwi¹za³a siê z klasztorem w Rybniku. W dniu pierwszych œlubów
zakonnych Gertruda przyjê³a predykat od „Matki Boskiej Czêstochowskiej Królowej
Korony Polskiej” i imiê Witaliana. Przez nastêpny rok siostra Witaliana pozostawa³a
w klasztorze w Pokrzywnie. By³ to dla niej czas przygotowania do z³o¿enia œlubów wie-
czystych.

Kilka lat wczeœniej, w 1928 r. w Mand¿urii w Chinach, w mieœcie Harbin, polskie Ur-
szulanki utworzy³y oddzia³ misyjny. Informacje o misjach dotar³y do m³odziutkiej Gertru-
dy, gdy przebywa³a jeszcze w Krakowie. W 1933 r. Witaliana ponownie zaczê³a rozmy-
œlaæ o wyjeŸdzie na misjê. Po ostatecznej rozmowie z matk¹ prze³o¿on¹ pokrzywiñskie-
go klasztoru, zdecydowa³a siê na wyjazd do Chin. Przygotowania do wyjazdu misyjnego
trwa³y kilka miesiêcy. Wiosn¹ 1934 r. Witaliana wyruszy³a w podró¿ drog¹ morsk¹.
Z Europy przez Kana³ Sueski, Indie, Indonezjê, do portu we W³adywostoku i dalej dro-
g¹ l¹dow¹ do miasta Harbin, mia³a do przebycia ponad tysi¹c kilometrów. 

Harbin to per³a Mand¿urii. W latach trzydziestych by³ miastem bez przesz³oœci, jed-
nak z wielkimi widokami na przysz³oœæ. Witaliana by³a miastem oczarowana. W Harbi-
nie bardzo wyraŸnie zarysowane by³y kontrasty spo³eczne pomiêdzy dostatkiem jed-
nych warstw, a nêdz¹ drugich. ¯ycie tutaj toczy³o siê jednak zdecydowanie wolniej ni¿
w Europie. 

W pierwszych miesi¹cach trwania jej misji Witaliana z trudem znosi³a aklimatyzacjê.
Trochê chorowa³a. Po rocznym pobycie na misjach, po utwierdzeniu siê o sile swojego
powo³ania, 30 sierpnia 1935 r. w koœciele pw. œw. Stanis³awa w Harbinie, z³o¿y³a œluby
wieczyste. Nastêpne dwa lata up³ywa³y jej na codziennych misyjnych obowi¹zkach. Na
pocz¹tku 1937 r. zaczê³a jednak powa¿nie chorowaæ. Lekarze ostrzegali j¹, i¿ d³u¿sze
pozostanie w Chinach, mo¿e powa¿nie zagra¿aæ jej m³odemu ¿yciu. PóŸnym latem 1937
r., decyzj¹ matki prze³o¿onej zakonu w Harbinie, dla ratowania ¿ycia m³odej zakonnicy,
zosta³a odes³ana do Polski. Podró¿ ponownie odby³a drog¹ morsk¹. Jesieni¹, po powro-
cie do Polski, dla podreperowania zdrowia Witaliana zamieszka³a w górskim klasztorze
w Rokicinach Podhalañskich. Wiosn¹, po czterech latach roz³¹ki, odwiedzi³a w Pakos³a-
wiu rodziców. W klasztorze w Rokicinach Podhalañskich Witaliana pozosta³a na ponad
piêædziesi¹t lat. 

Dwór w Rokicinach Podhalañskich Urszulanki zakupi³y w latach dwudziestych XX
wieku. Potrzebowa³y miejsca, w którym podupadaj¹ce na zdrowiu siostry mog³yby zna-
leŸæ ukojenie. Rokiciñski dom Urszulanek odegra³ wa¿n¹ rolê w czasie II wojny œwiato-
wej. 
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Siostra Wiktora
(W³adys³awa Ro¿ek, lata 30. lub 40. XX w.)

Siostra Witaliana
(Gertruda Ro¿ek)



Wprawdzie 1 wrzeœnia 1939 r., na rozkaz niemieckiego dowódcy, siostry zmuszone
by³y opuœciæ klasztor. Uda³y siê wówczas do nazaretañskiego klasztoru w Rabce i dalej
do Krakowa. Jednak pod koniec wrzeœnia 1939 r. powróci³y do Rokicin. Mieszkañcy
wioski powitali je chlebem i sol¹, mówi¹c: „Teraz ju¿ bêdzie dobrze, bo siostry wróci³y!”
W 1940 r. przez klasztor przewinê³o siê wiele ludzi, chc¹cych przedostaæ siê przez Ta-
try na S³owacjê i dalej na Wêgry. W 1941 r. Polska Organizacja Charytatywna otworzy-
³a w klasztorze prewentorium dla dzieci, w utrzymaniu którego pomagali mieszkañcy
wsi. W czasie wojny siostry ukrywa³y równie¿ ¿ydowskie dzieci. Klasztor by³ pod obser-
wacj¹ gestapo. Podczas kontroli w styczniu 1943 r. aresztowa³o matkê prze³o¿on¹ ro-
kiciñskiego klasztoru, Klemensê Staszewsk¹. Ta, oddaj¹c siê w rêce gestapo, pob³ogos³a-
wi³a po raz ostatni wszystkie siostry. Zmar³a w obozie w Auschwitz. W 1999 r. – jako
jedna z mêczennic II wojny œwiatowej – zosta³a beatyfikowana przez Ojca œw. Jana Paw-
³a II. 

W czasie wojny siostry z okolicznych klasztorów wspomaga³y siê wzajemnie. Jedne-
go z okupacyjnych dni siostra Witaliana przetransportowa³a ¿ywego knura do g³oduj¹-
cych sióstr w zakopiañskim klasztorze. Trzymaj¹c go na sznurze, wsiad³a z nim do jad¹-
cego do Zakopanego poci¹gu. W poci¹gu i w samym mieœcie niemieccy ¿o³nierze kilka-
krotnie szydzili z zakonnicy. Nie ruszyli jej jednak. Szczêœliwie, ku uciesze g³oduj¹cych za-
kopiañskich sióstr, dotar³a do klasztoru. Po wojnie czêstym goœciem w rokiciñskim klasz-
torze by³ ks. Stefan Wyszyñski, póŸniejszy kardyna³ i prymas. Tak¿e Karol Wojty³a,
mieszkaj¹c w Krakowie, jako biskup i kardyna³, a¿ do momentu wyboru na Tron Piotro-
wy wielokrotnie odwiedza³ klasztor w Rokicinach Podhalañskich. 

Tu¿ po œwiêtach Bo¿ego Narodzenia, 30 grudnia1946 r., w wieku 72 lat, umiera
w Pakos³awiu Marcjanna Ro¿ek z domu Gularek, matka Wiktory i Witaliny. Siostry po-
d¹¿aj¹ przez Polskê na jej pogrzeb. Pochowana zosta³a na cmentarzu w Brodach Po-
znañskich. Szeœæ lat póŸniej, w 1952 r. w wieku 80 lat umar³ ich ojciec Stanis³aw.

Siostra Wiktora do œmierci pozosta³a w klasztorze Urszulanek Unii Rzymskiej w Ryb-
niku. Umar³a 24 czerwca 1965 r., w wieku 66 lat. Pochowana zosta³a pomiêdzy Urszu-
lankami na cmentarzu w Rybniku. Siostra Witaliana odesz³a 22 maja 1989 r. Spoczê³a,
tak jak jej starsza siostra, wœród Urszulanek, na po³o¿onym na wzgórzu cmentarzu
w Rokicinach Podhalañskich. 

***
Latem 2012 r. wybra³em siê z przyjació³mi do Rokicin Podhalañskich oraz do Rybni-

ka na groby sióstr Witaliany i Wiktory. Dom Urszulanek w Rokicinach Podhalañskich
zosta³ zamkniêty kilka lat wczeœniej. Nie by³o nowych powo³añ, a pozostaj¹ce w Rokici-
nach starzej¹ce siê siostry, nie by³y ju¿ w stanie prowadziæ domu i du¿ego ogrodu. Zasta-
liœmy zamkniêt¹ bramê i furtkê, a zawiadowczyni na stacyjce kolejowej powiedzia³a ze
smutkiem: „Wieœ ¿y³a dopóki trwa³ w niej zakon. Dziœ na tej stacji prawie nikt ju¿ nie wy-
siada”.
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Tomasz Siwiñski

Uchwa³a Rady Nadzorczej Spó³ki Akcyjnej „¯ar” z 31 grudnia 1929 r.



Tomasz Siwiñski

Zygmunt Fabrowski 
– nieznana postaæ w dziejach Nowego Tomyœla 

Dla wiêkszoœci wspó³czesnych nowotomyœlan pozostaje zupe³nie nieznany, anonimo-
wy, a przecie¿ w latach 30. XX wieku, by³ postaci¹, która wywar³a znacz¹cy wp³yw na
rozwój Nowego Tomyœla i ¿ycie jego mieszkañców. 

Zygmunt Stanis³aw Fabrowski urodzi³ siê 27 kwietnia 1893 r. w Ostrzeszowie, w ro-
dzinie Stanis³awa i Marii z domu Szymañskiej. Ojciec jego by³ kupcem i prowadzi³
w Ostrzeszowie sklep kolonialny. Zygmunt mia³ dwie m³odsze siostry: Letycjê, bior¹c¹
czynny udzia³ w strajku dzieci wrzesiñskich oraz Kazimierê, w latach 30. ubieg³ego wie-
ku nauczycielkê jêzyka polskiego i historii w Szkole Powszechnej w Ostrzeszowie,
w okresie okupacji uwiêzion¹ w obozie koncentracyjnym w Dachau. 

Po ukoñczeniu szko³y powszechnej Zygmunt Fabrowski kontynuowa³ naukê w gim-
nazjum w Œremie, któr¹ zakoñczy³ matur¹ zdan¹ 14 sierpnia 1914 r. W tym czasie na-
le¿a³ do Towarzystwa Tomasza Zana. By³ tak¿e aktywnym cz³onkiem Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³” i z tego powodu, podobnie jak wielu innych Polaków, uznany
zosta³ za osobê w sposób szczególny zagra¿aj¹cy w³adzy pruskiej i jeszcze w 1914 r. po-
wo³any do pruskiej armii. W niej odby³ przyspieszon¹ s³u¿bê wojskow¹ dla aspirantów
na oficera (Einjähriges). Na³o¿ony na niego obowi¹zek wojskowy wype³nia³ na poznañ-
skiej Cytadeli w oddziale ³¹cznoœci. Po ukoñczeniu s³u¿by wojskowej, w 1916 r. rozpo-
cz¹³ studia prawnicze na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma (obcnie Uniwersytet Hum-
bolda) w Berlinie. W okresie studiów, jako podchor¹¿y, zosta³ powo³any do wojsk ³¹cz-
noœci armii pruskiej walcz¹cej pod Brzeœciem Litewskim z armi¹ rosyjsk¹, a nastêpnie wy-
s³any na front zachodni. S³u¿bê wojskow¹ zakoñczy³ w grudniu 1918 r. w stopniu sier-
¿anta.

Wzi¹³ czynny udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim. Dowodzi³ kompani¹ ³¹cznoœci
w Fortecznym Oddziale Telegrafistów w Poznaniu. 1 czerwca 1919 r. otrzyma³ nomina-
cjê na porucznika, a w marcu 1920 r. obj¹³ stanowisko oficera technicznego przy szefie
s³u¿by ³¹cznoœci 5 Armii. Od wrzeœnia 1920 r. by³ kierownikiem wydzia³u w szefostwie
s³u¿by ³¹cznoœci Naczelnego Wodza. Za swoje dokonania uhonorowany zosta³ Odzna-
k¹ Pami¹tkow¹ Wojsk Wielkopolskich.

W miêdzyczasie, pocz¹wszy od maja 1919 r., kontynuowa³ studia prawnicze na
Wszechnicy Piastowskiej (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) w Poznaniu.
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W grudniu 1920 r. zosta³ przeniesiony do rezerwy. W 1921 r. osiad³ w Starogardzie
Gdañskim. Zamieszka³ przy ul. Rycerskiej, a nastêpnie przeprowadzi³ siê do domu przy
ul. Dworcowej. 

W tym czasie obj¹³ stanowisko prokurenta w istniej¹cej od 1846 r., najwiêkszej
w Niemczech, firmie koniaku i likierów H. A. Winkelhausen. Pocz¹tkowo w latach
1923-24 by³ kierownikiem zak³adów w Poznaniu i w Saarbrucken (Niemcy), a nastêp-
nie dyrektorem nowo za³o¿onej przez Winkelhausena Fabryki Perfum i Kosmetyków
w Starogardzie.

Mieszkaj¹c w Starogardzie pozna³ Helenê Mariê Nagórsk¹ (urodzon¹ 27 lutego
1898r. w Starogardzie). Œlub cywilny pary odby³ siê 6 stycznia 1928 r. w Starogardzie.
Œwiadkami œlubu byli: mieszkaj¹cy w Poznaniu prof. Wiktor Zygmunt Szymañski oraz
Wiktor Alfons Gaszkowski, lekarz powiatowy ze Starogardu. 7 stycznia 1928 r., w pol-
skiej parafii pw. œw. Józefa w Gdañsku, odby³a siê ceremonia koœcielna. 

Rodzicami Heleny byli Czes³aw Nagórski i Maria z domu Chmielecka. Teœæ Zygmun-
ta by³ w³aœcicielem du¿ej drogerii mieszcz¹cej siê przy starogardzkim rynku, a od 1904
r. tak¿e fabryki chemicznej „Ergasta”. W latach 1920-21 pe³ni³ równie¿ funkcjê komisa-
rycznego starosty Starogardu Gdañskiego, co oznacza³o, ¿e by³ pierwszym polskim sta-
rost¹ w tym mieœcie. Uczestniczy³ w uroczystoœci „Zaœlubin Polski z morzem”, których
w kwietniu 1920 r. w Pucku dokona³ genera³ Józef Haller. 

7 maja 1929 r. urodzi³a siê Urszula Maria, jedyne dziecko Zygmunta i Heleny Fabrow-
skich. Do koñca 1929 r. Zygmunt wraz z rodzin¹ mieszka³ w Starogardzie Gdañskim. 

16 paŸdziernika 1929 r. podpisa³ kontrakt, a 29 listopada tego samego roku zosta³
mianowany na stanowisko I cz³onka fabryki (tj. dyrektora), podupadaj¹cej fabryki „¯ar”
w Nowym Tomyœlu, spó³ki produkuj¹cej koszulki wolframowe do lamp gazowych. Sku-
tecznoœæ zawartego kontraktu nast¹pi³a 1 stycznia 1930 r. W „Orêdowniku Nowoto-
myskim” S¹d Powiatowy zamieœci³, datowan¹ na 28 marca 1930 r., informacjê nastêpu-
j¹cej treœci: W naszym rejestrze handlowym Oddzia³ B. pod nr. 7 wpisano dziœ przy firmie
„¯ar” Spó³ka Akcyjna Zak³ady Przemys³owe w Nowym Tomyœlu, i¿ Zygmunt Fabrowski z No-
wego Tomyœla dawniej zamieszka³y w Starogardzie zosta³ powo³any jako cz³onek zarz¹du i to
od dnia 1 stycznia 1930. Oraz, ¿e do zastêpowania firmy na zewn¹trz s¹ uprawnieni obaj
cz³onkowie zarz¹du ³¹cznie, wzglêdnie jeden cz³onek Zarz¹du z prokurentem.

Kierowanie fabryk¹ „¯ar” obj¹³ w bardzo trudnym dla niej okresie. Istniej¹cy od
1904r. zak³ad przechodzi³ g³êboki kryzys, spowodowany znacz¹cym spadkiem zapo-
trzebowania na siatki ¿arowe, co by³o wynikiem szybkiego rozwoju elektryfikacji.

Dyrektor Fabrowski zdo³a³ utrzymaæ produkcjê siatek ¿arowych do wszelkich syste-
mów lamp ¿arowych. Jednoczeœnie „przebran¿owi³” niektóre dzia³y na produkcjê zwi-
jek do papierosów nazywanych „ozonówkami”. W zak³adzie produkowane by³y te¿
kartony. Dziêki temu nie tylko uchroni³ zak³ad przed bankructwem, ale równie¿ sprawi³,
¿e sta³ siê on dochodowy. Zabiegi Zygmunta Fabrowskiego i dokonuj¹ce siê za jego spra-
w¹ przeobra¿enia, pozwoli³y zachowaæ miejsca nowotomyœlan, a by³ to okres, w którym
bezrobocie stawa³o siê w mieœcie znacz¹cym problemem.
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Fragment aktu ma³¿eñstwa Zygmunta Stanis³awa Fabrowskiego i Heleny  Marii Nagórskiej 
zawartego 6 stycznia 1928 r.



Funkcjê dyrektora i cz³onka fabryki „¯ar” pe³ni³ do 30 czerwca 1935 r. W tym cza-
sie da³ siê poznaæ jako cz³owiek zdolny i przedsiêbiorczy, oddany spó³ce. Z zachowane-
go œwiadectwa pracy, datowanego na 1 wrzeœnia 1936 r., mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e:
Do zas³ug p. dyr. Fabrowskiego zaliczamy, utrzymanie przedsiêbiorstwa rentownem, pomimo
sta³ego spadku konsumpcji siatek ¿arowych, spowodowanych wypieraniem oœwietlenia gazo-
wego przez elektrycznoœæ. W roku 1933 zorganizowa³ p. dyr. Fabrowski przy fabryce naszej
nowy dzia³ produkcji zwijek do papierosów. Zmiany organizacyjne w Spó³ce naszej spowodo-
wa³y ust¹pienie p. dyr. Fabrowskiego z Zarz¹du Spó³ki naszej. Rada Nadzorcza wyra¿a p. dyr.
Fabrowskiemu uznanie i podziêkowanie za ¿yczliw¹ wspó³pracê, ¿ycz¹c Mu owocnej pracy na
nowej placówce przemys³owej, do której przechodzi. Nastêpc¹ Zygmunta Fabrowskiego, na
stanowisku dyrektora Zak³adów Przemys³owych „¯ar”, zosta³ d³ugoletni dyrektor han-
dlowy tej firmy Marian Jankiewicz.

Oprócz dzia³alnoœci zawodowej Zygmunt Fabrowski dzia³a³ w naszym mieœcie spo-
³ecznie, w szczególnoœci na niwie sportowej i samorz¹dowej.

15 kwietnia 1932 r. dosz³o do po³¹czenia dwóch organizacji sportowych dzia³aj¹cych
na terenie miasta, tj. Nowotomyskiego Klubu Tenisowego i Klubu Sportowego „Hura-
gan”. W wyniku tej fuzji powsta³ Klub Sportowy „Polonia”. W dniu jego narodzin pad³a
propozycja, aby prezesem nowego klubu zosta³ dyrektor Zygmunt Fabrowski. Postano-
wienie to zosta³o 28 kwietnia 1932 r. zatwierdzone przez Zarz¹d „Polonii”. Wczeœniej
zorganizowana pi³ka no¿na przesta³a praktycznie w Nowym Tomyœlu istnieæ i choæ sta-
rania ostatniego prezesa „Huraganu”, Bronis³awa Koz³owskiego, pozwoli³y na wznowie-
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nie treningów pi³karskich, to dopiero prezesura Zygmunta Fabrowskiego wp³ynê³a na
diametraln¹ zmianê tej sytuacji. 

Jednym z pierwszych dzia³añ Zygmunta Fabrowskiego, w roli prezesa klubu, by³o
wst¹pienie „Polonii”, w sierpniu 1932 r., w szeregi Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. 

W 1933 r. „Polonia” zosta³a zg³oszona do rozgrywek klasy „C”. Wiosn¹ tego roku
zespó³ zadebiutowa³ w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez Zwi¹zek Okrê-
gowy Pi³ki No¿nej w Poznaniu. Nowotomyski klub zaj¹³ w tych rozgrywkach I miejsce,
wyprzedzaj¹c „Dyskoboliê II” z Grodziska Wlkp. oraz opalenickie zespo³y „Promieñ”
i „Sokó³”. W rozgrywkach bara¿owych o wejœcie do klasy „B” „Polonia” trafi³a do silnej
grupy, w której gra³y trzy doœwiadczone poznañskie zespo³y: „Admira”, „Posnania”
i „Skra” oraz „Pogoñ” ze Œrody Wlkp. Wprawdzie „Polonia” nie zdo³a³a awansowaæ do
klasy „B”, jednak pokaza³a siê z dobrej strony, odnosz¹c trzy zwyciêstwa: z „Posnani¹”
(5: 3), „Pogoni¹” (4: 2) i w tym samym stosunku ze „Skr¹”. 

W tym czasie klub z Nowego Tomyœla stara³ siê stale podnosiæ poziom gry; m. in. po-
przez rozgrywki z wy¿ej notowanymi w okrêgu dru¿ynami, np. poznañskimi „Britani¹”,
„Pocztowcem” czy „Uni¹”. Jednak najwiêkszym wydarzeniem w okresie prezesury
Zygmunta Fabrowskiego by³ mecz z „Wart¹” Ib Poznañ, rozegrany 21 sierpniu 1932 r.,
przy okazji Dnia Sportowca „Polonii”. „Warta” by³ wówczas czo³ow¹ dru¿yn¹ w Polsce
i zdobywc¹ III miejsca w I lidze (w 1932 r). W meczu z „Poloni¹” wyst¹pi³o kilku zawod-
ników, którzy wczeœniej lub póŸniej stanowili pierwsz¹ dru¿ynê „Warty”. Remis 4: 4 (2:
0) uznano powszechnie za du¿y sukces dru¿yny z Nowego Tomyœla.
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W pierwszym roku prezesury Zygmunta Fabrowskiego, „Polonia” rozegra³a 26 spo-
tkañ, a wœród sukcesów, poza wy¿ej wspomnianymi, wymieniæ nale¿y tak¿e I miejsce
w turnieju b³yskawicznym, zorganizowanym przez KS „Promieñ” w Opalenicy. 

„Polonia” prowadzi³a w tym czasie równie¿ inne sekcje: lekkoatletyczn¹, kolarsk¹,
pi³ki siatkowej kobiet, czy niezwykle popularn¹ tenisow¹. Klub organizowa³ turnieje i za-
wody w tych dyscyplinach, m. in. mistrzostwa powiatu w tenisie ziemnym czy pierwszy
w historii wyœcig kolarski na 20 km.

Od 1932 r. „Polonia” by³a organizatorem Dnia Sportowca „Polonii”, w którym mogli
braæ udzia³ wszyscy mieszkañcy powiatu nowotomyskiego. Wœród licznych konkurencji
by³y te¿ biegi prze³ajowe, w których nagrodê przechodni¹ dla najlepszego biegacza ufun-
dowa³a Spó³ka Akcyjna „¯ar”, której dyrektorem by³ w³aœnie Zygmunt Fabrowski. Nie-
zwyk³a aktywnoœæ „Polonii” obejmowa³a tak¿e dzia³ania na rzecz rozwoju lokalnej kultu-
ry, zorganizowano np. zabawê sylwestrow¹ i przedstawienie teatralne pt. „Roztwór prof.
Pytla”. Stale przybywa³o cz³onków klubu. W 1932 r. by³o w nim zrzeszonych 100 osób,
a w 1933 r. ju¿ 145. Wzrós³ równie¿ obrót kasowy z 3463, 78 z³ w 1932 r., na
4522,69 z³ w 1933 r. i – co najwa¿niejsze – dochód przewy¿sza³ rozchody.

Szybki rozwój „Polonii” by³ w du¿ej mierze zas³ug¹ jej prezesa, który umiejêtnie za-
rz¹dza³ kapita³em ludzkim i finansami. Zygmunt Fabrowski pe³ni³ tê funkcj¹ do 20 mar-
ca 1934 r. Po nim na prezesa „Polonii” wybrano Karola Hofmana, dotychczasowego wi-
ceprezesa nowotomyskiego klubu, a wczeœniej prezesa Klubu Sportowego „Dyskobo-
lia” Grodzisk Wlkp. 

Zygmunt Fabrowski nie kandydowa³ ponownie na prezesa „Polonii”, gdy¿ poœwiêci³
siê pracy zawodowej w fabryce „¯ar” oraz pracy spo³ecznej na rzecz miasta. Od 8 lute-
go 1933 r. pe³ni³ bowiem funkcjê ³awnika Magistratu miasta Nowy Tomyœl, anga¿uj¹c siê
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aktywnie w sprawy samorz¹du. Tak dokonania Zygmunta Fabrowskiego podsumowa³
tymczasowy burmistrz Czes³aw Krzowski w liœcie z 21 czerwca 1935 r.: chêtnie oddawa³
bezinteresownie dla dobra miasta swe si³y, wiedzê i znajomoœci stosunków. Z prawdziwym ¿a-
lem stwierdzam, ¿e miasto Nowy Tomyœl przez opuszanie JWPana naszego grodu, ponios³o
wielk¹ i niczem niezast¹pion¹ stratê.

W tym czasie dzia³a³ te¿ spo³ecznie w innych organizacjach. By³ cz³onkiem Rady Nad-
zorczej Banku Ludowego oraz Rady Zwi¹zku Fabrykantów w Poznaniu. Sprawowa³
funkcjê prezesa Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych w Nowym Tomyœlu. 

Zygmunt Fabrowski mieszka³ w Nowym Tomyœlu wraz z ¿on¹ i córk¹. Pocz¹tkowo,
prawdopodobnie, zajmowali mieszkanie przy ówczesnej ul. Dworcowej, a nastêpnie
w willi mieszcz¹cej siê na naro¿niku ulic Fabrycznej i Parkowej, tu¿ przy Zak³adach Prze-
mys³owych „¯ar” (obecnie ul. Tysi¹clecia 14).

Mieszkaj¹c w Nowym Tomyœlu przyjaŸni³ siê z rodzin¹ Kazimierza Nykiela (zmar³
w Pary¿u) oraz doktora Franciszka Rosta (zamordowany w Katyniu). Utrzymywa³ rów-
nie¿ towarzyskie kontakty z dr. Andrzejem Cichowskim, starost¹ nowotomyskim w la-
tach 1930-1934, którego spotka³ ponownie po opuszczeniu Nowego Tomyœla, gdy ten
obj¹³ stanowisko starosty w Starogardzie Gdañskim.

Zygmunt Fabrowski mia³ wiele upodobañ. Interesowa³ siê prawem, histori¹, a przede
wszystkim ekonomi¹. Lubi³ rywalizacjê i sport. Do czasu operacji (resekcja ¿o³¹dka) gra³
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latem w tenisa, a zim¹ jeŸdzi³ na ³y¿wach. Uwielbia³ spacery z rodzin¹. W nowotomyskim
mieszkaniu mia³ stó³ do biliarda, przy którym siê relaksowa³. Po powrocie do Starogardu
namiêtnie oddawa³ siê grze w krêgle, bêd¹c nawet ostatnim przed rozpoczêciem II wojny
œwiatowej mistrzem miasta w tej dyscyplinie.

Nowy Tomyœl opuœci³ na proœbê teœcia. W 1935 r. obj¹³ stanowisko dyrektora ds. finan-
sowych w firmie „Ergasta” Czes³awa Nagórskiego w Starogardzie. Na jego przeprowadz-
kê do tego miasta wp³yw mia³y równie¿ zmiany organizacyjne w Spó³ce „¯ar”, które sk³o-
ni³y go do ust¹pienia z Zarz¹du Spó³ki. 

Zamieszka³ ponownie w Starogardzie Gdañskim, przy ul. Hallera 29. Jego praca w fir-
mie „Ergasta” szybko przynios³a efekty. Rozszerzy³ asortyment firmy o produkcjê baterii
elektrycznych „Elba” oraz pastê do butów „Maryl”, a nastêpnie tak¿e perfum. Dziêki jego
zabiegom w 1939 r. „Ergasta” znowu dobrze prosperowa³a.

Zygmunt Fabrowski nadal udziela³ siê spo³ecznie. Dzia³a³ w Zwi¹zku Ziem Zachodnich,
w dalszym ci¹gu by³ te¿ aktywnym cz³onkiem Rady Zwi¹zku Fabrykantów w Poznaniu.

W po³owie sierpnia 1939 r. Zygmunt Fabrowski, jako porucznik Wojska Polskiego, zo-
sta³ zmobilizowany do Centrum Wyszkolenia £¹cznoœci w Zgierzu, a nastêpnie powo³any
do sztabu dowództwa Armii Pomorze, dowodzonej przez gen. W³adys³awa Bortnowskie-
go. Jego wojenne losy s¹ nieznane. Wiadomo jedynie, ¿e dosta³ siê do niewoli radzieckiej
i zosta³ osadzony w Kozielsku. Wywieziony stamt¹d na podstawie listy NKWD nr
036/1 poz. 7 z 17 IV 1939 roku, zosta³ zamordowany 21 kwietnia 1940 r. w lesie katyñ-
skim. Wiosn¹ 1940 r. jego szcz¹tki odnalezione zosta³y w grobach masowych polskich
ofiar zamordowanych przez NKWD, podczas ekshumacji zidentyfikowane, oznaczone
nrem AM 3758 i pochowane w bratniej mogile, przypuszczalnie pi¹tej, na polskim cmen-
tarzu wojennym. Przy zw³okach znaleziono legitymacjê, przepustkê wydan¹ w Toruniu
(gdzie stacjonowa³ sztab Armii Pomorze), dowód osobisty, list, kartê pocztow¹ i drewnia-
ny ró¿aniec wykonany w obozie.

Córka Zygmunta Fabrowskiego, Urszula, wspomina: Rozstanie ojca z rodzin¹ by³o bar-
dzo bolesne i smutne. P³aka³am, a rodzice siê ¿egnali. Ojciec kaza³ mi dbaæ o mamê. Powiedzia³:
„Pamiêtaj: Bóg, Honor, Ojczyzna s¹ najwa¿niejsze. Nie wiem, czy siê jeszcze zobaczymy”. Ostat-
ni telefon od ojca by³ 27 sierpnia, póŸniej kontakt siê urwa³. O œmierci taty dowiedzia³yœmy siê
z niemieckiej gazety w 1941 roku.

Rodzina Zygmunta Fabrowskiego ca³¹ wojnê spêdzi³a Starogardzie. Po zajêciu miasta,
okupanci zarekwirowali ca³y maj¹tek Czes³awa Nagórskiego. Po wojnie dobytek ten wró-
ci³ z powrotem do r¹k by³ego starosty, jednak w 1947 r. ówczesna w³adza ponownie ode-
bra³a jego w³asnoœæ, nie szczêdz¹c mu przy tym szykan. W konsekwencji tych wydarzeñ
zacz¹³ chorowaæ i w 1950 r. zmar³.

Urszula Fabrowska, córka Zygmunta, studiowa³a farmacjê na Uniwersytecie Poznañ-
skim, a nastêpnie na nowo powsta³ej Akademii Medycznej. W 1953 r. zosta³a absolwent-
k¹ tej uczelni z tytu³em magistra farmacji. Wysz³a za m¹¿ za lekarza Jerzego Go³aszewskie-
go i zamieszka³a w S³upsku. Maj¹ trzy córki i doczekali siê piêciorga wnucz¹t.
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¯ona Zygmunta, która ca³e swe ¿ycie poœwiêci³a rodzinie, zmar³a 30 listopada 1983 r.
w S³upsku. Siostry Zygmunta, Letycja i Kazimiera, zmar³y bezpotomnie.

Postaæ ygmunta Fabrowskiego utrwalona zosta³a w Nowym Tomyœlu na – znajduj¹cym
siê w parku przy ul. Tysi¹clecia – obelisku poœwiêconym zamordowanym w Katyniu i Char-
kowie nowotomyœlanom oraz na jednej z tablic na pomniku ku czci ofiar Zbrodni Katyñ-
skiej znajduj¹cym siê przy koœciele pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy. Oba miejsca pamiêci
usytuowane s¹ w odleg³oœci oko³o stu metrów od miejsca, gdzie mieszka³ i pracowa³ pod-
czas swojego pobytu w Nowym Tomyœlu.

Jego postaæ upamiêtniona zosta³a nie tylko w Nowym Tomyœlu, ale równie¿ w Ostrze-
szowie, Serocku, Starogardzie Gdañskim i Ustce.

Niewiele by³o w historii naszego miasta osób, które mieszkaj¹c tu krótko, zaledwie
4,5 roku, potrafi³o na trwa³e zapisaæ siê w jego historii i znacz¹co przyczyniæ siê do rozwo-
ju miasta, spo³eczeñstwa i dzia³aj¹cych tu organizacji.

Powy¿sza próba opisu ¿ycia i dokonañ Zygmunta Fabrowskiego daje obraz postaci zna-
mienitej, a jednoczeœnie tragicznej. Zygmunt Fabrowski swoimi czynami zapisa³ siê na za-
wsze w dziejach Nowego Tomyœla, ale ponad wszystko ukochanej przezeñ Ojczyzny. 
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Módl siê i pracuj

Sylwetka o. Klaudiusza Ryszarda Warmuza OFM

Ryszard Warmuz przyszed³ na œwiat 17 marca 1956 roku w Nowym Tomyœlu. Tutaj
kszta³ci³ siê, najpierw w Szkole Podstawowej nr 2, a póŸniej w Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej, zdobywaj¹c zawód œlusarza mechanika. Pobiera³ tak¿e naukê w Ognisku Muzycz-
nym, ucz¹c siê gry na akordeonie. W 1974 roku rozpocz¹³ pracê w PKP w Opalenicy,
Poznaniu oraz w Nowym Tomyœlu. Równolegle podj¹³ naukê w Zaocznym Technikum
Kolejowym w Bydgoszczy, a od 1975 roku w Poznaniu. Od paŸdziernika 1977 do paŸ-
dziernika 1979 roku odbywa³ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ w Ornecie i w Batalionie Re-
montowo – Budowlanym w ¯aganiu. Po odbyciu s³u¿by wojskowej wróci³ do pracy na
kolei. W 1982 roku zamieszka³ w s³u¿bowym mieszkaniu na stacji PKP w Nowym To-
myœlu. 

15 sierpnia 1983 roku, w wieku 27 lat, rozpocz¹³ roczny nowicjat we franciszkañskim
Zakonie Braci Mniejszych Bernardynów w Le¿ajsku. Od wrzeœnia 1984 roku uczy³ siê
w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Maturê zda³ w 1986 roku w Zielonej
Górze ju¿ jako zakonnik. Po maturze rozpocz¹³ studia w Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie w 1988 roku z³o¿y³ œluby wieczyste. Rok póŸniej
25 czerwca 1989 roku otrzyma³ œwiêcenia diakonatu, a w kolejnym roku 9 czerwca,
z r¹k bpa Juliana Groblickiego, œwiêcenia kap³añskie w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Na mocy œlubu pos³uszeñstwa kolejno podejmowa³ zadania wyznaczone mu przez
w³adze zakonne: w latach 1990 – 1994 pe³ni³ funkcjê wikariusza parafii p. w. Podwy¿-
szenia Krzy¿a Œwiêtego i klasztoru w Mi³akowie, w latach 1994 – 1996 wikariusza i ka-
techety w parafii p. w. œw. Anny w Wejherowie. Te same funkcje sprawowa³ w latach
1996 – 1997 we franciszkañskiej parafii p. w. Bo¿ego Cia³a na Helu. Powróci³ na trzy la-
ta do Mi³akowa, a w 2000 roku rozpocz¹³ pracê we franciszkañskiej parafii œw. Antonie-
go z Padwy w Jarocinie. W sierpniu 2002 roku otrzyma³ zgodê prze³o¿onych oraz urlop
i uda³ siê do klasztoru o. kamedu³ów w Bieniszewie k. Konina, nosi³ siê bowiem z zamia-
rem prowadzenia ¿ycia pustelnika. Jednak po trzech miesi¹cach spêdzonych w zamkniê-
tym zakonie kamedu³ów doszed³ do wniosku, ¿e ¿ycie eremity nie jest jego przeznacze-
niem. 
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Uzna³, ¿e Pan Bóg ma inne plany co do jego osoby i powróci³ do zakonu franciszka-
nów. Zosta³ skierowany do klasztoru w Osiecznej k. Leszna, do sanktuarium Matki Bo-
skiej Bolesnej, gdzie pe³ni³ funkcjê rekolekcjonisty. 

W lipcu 2003 roku zosta³ skierowany do Brodnicy, gdzie w parafii p. w. Niepokala-
nego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny równie¿ pe³ni³ funkcjê rekolekcjonisty. Ostatni¹
jego duszpastersk¹ placówk¹ by³a parafia p. w. œw. Antoniego Padewskiego w Kadynach
w diecezji elbl¹skiej. W 2009 roku zosta³ prze³o¿onym domu zakonnego w Kadynach
i obj¹³ funkcjê proboszcza tutejszej parafii. Niespodziewanie dla wszystkich zmar³ 20
stycznia 2014 roku w Kadynach. 

W ka¿dej spo³ecznoœci znajduj¹ siê ludzie, którzy swoim ¿yciem ubogacaj¹ wspólnotê,
w jakiej siê wychowuj¹, kszta³tuj¹ sw¹ osobowoœæ i dorastaj¹ do podjêcia w³asnej ¿yciowej
drogi. Jedn¹ z postaci, której ¿ycie i dzia³alnoœæ na sta³e wpisa³a siê w losy mieszkañców
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Nowego Tomyœla jest z pewnoœci¹ franciszkanin ojciec Klaudiusz Ryszard Warmuz. Przy-
wo³uj¹c dziœ jego postaæ, prezentujemy poni¿ej wypowiedzi osób bliskich i wa¿nych w ¿y-
ciu zakonnika. 

Te wspomnienia poœwiêcamy naszemu bratu, wspó³bratu, przyjacielowi oraz kole-
dze, dziêkuj¹c, ¿e zechcia³ daæ nam miejsce w swoim ¿yciu i podzieliæ siê z nami swoj¹
mi³oœci¹…

Barbara Szymañska – siostra, Nowy Tomyœl
Rysiu by³ moim m³odszym bratem, trochê siê nim opiekowa³am i zawsze by³ bardzo

bliski mojemu sercu. Jako ma³e dziecko czêsto podczas zabawy udawa³, ¿e jest ksiêdzem.
„Odprawia³” nabo¿eñstwa, na których potrafi³ zgromadziæ dzieciaki z naszego podwór-
ka, Jurka (starszego brata) i mnie. Uczestniczyliœmy w nich jako ministranci lub jako wier-
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Rysiu ze starszym rodzeñstwem,
siostr¹ Barbar¹ i bratem Jerzym 
– Nowy Tomyœl, 1958 r.



ni, lub to i to. Z du¿ym zaanga¿owaniem bra³ udzia³ w procesjach Bo¿ego Cia³a, nie tyl-
ko w samo œwiêto, ale przez ca³¹ oktawê i zawsze wtedy chodzi³ blisko kap³ana. 

Nasza mama by³a bardzo religijna, tak jak i ca³a nasza rodzina, która przyjecha³a tutaj
z Choczni, miejscowoœci le¿¹cej pod Wadowicami. Ojciec z kolei by³ bardzo obowi¹zko-
wy i skrupulatny. Tak ¿e œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e Rysiu od mamy zaczerpn¹³ po-
bo¿noœæ, a od taty sumiennoœæ. 

Powo³anie Rysia rozwija³o siê i umacnia³o w³aœciwie na moich oczach, chocia¿ nie za-
wsze i nie do koñca by³am tego œwiadoma. Decyzja Ryszarda, ¿e pójdzie do zakonu,
w przeciwieñstwie do wielu krewnych i przyjació³, nie by³a dla mnie zaskoczeniem. Przy-
zna³ mi siê kiedyœ, ¿e gdy mia³ 18 lat, na drugim piêtrze koœcio³a pw. Najœwiêtszego Ser-
ca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu poczu³ pewien impuls, jakby namiastkê powo³ania.
Tak to sam okreœli³. Drugi raz wezwanie „pójdŸ za mn¹” us³ysza³ te¿ w koœciele, ale tym
razem w Choczni. Poczu³ wyraŸnie, ¿e bêdzie kap³anem. Takie by³y pocz¹tki tej drogi
dla Pana i z Panem. Jednak trochê lat up³ynê³o zanim Rysiu uzna³, ¿e w³aœnie kap³añstwo
jest celem i sensem jego ¿ycia.

W 1982 roku zamieszka³ sam na stacji PKP, w mieszkaniu s³u¿bowym. Tam mia³ du-
¿o czasu na refleksje, czyta³ Pismo Œwiête. Nie mogê powiedzieæ, ¿e by³ samotny, bo to
nieprawda, ale z wyboru wiód³ ¿ycie samotnika. Ten etap jego ¿ycia okaza³ siê nie tylko
bardzo potrzebny, ale wrêcz kluczowy. Jednak dostrzegam to w pe³ni dopiero po latach. 

Rysiu by³ cz³owiekiem wielu pasji. Kocha³ motory, du¿o o nich wiedzia³, zna³ siê na
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motoryzacji. W latach 1994-96 pracowa³ w Wejherowie w koœciele franciszkanów. By³
lubiany przez parafian, a i Rysiu ceni³ sobie przyjaŸnie z ludŸmi, za których czu³ siê odpo-
wiedzialny jako kap³an. By³a tam pewna rodzina, z czwórk¹ dzieci, która popad³a w ta-
rapaty finansowe. Rysiu sprzeda³ motor i pomóg³ odd³u¿yæ tê rodzinê. Wiem od nich, ¿e
dziêki Rysiowi na dobre wyszli z k³opotów. Sama z w³asnego doœwiadczenia wiem, jak
trudno jest pomóc tak prawdziwie. Tak, aby ta pomoc rzeczywiœcie trwale odmieni³a
czyjœ los. A Rysiowi siê to uda³o. 

Pasjonowa³ siê te¿ muzyk¹, zw³aszcza twórczoœci¹ Czes³awa Niemena. Po œmierci ar-
tysty w ka¿d¹ rocznicê odprawia³ mszê œw. w intencji zmar³ego. Mia³ kolekcjê p³yt mu-
zyka. Dwukrotnie spotka³ siê z nim, w Poznaniu, a potem po latach w Krakowie. Co bar-
dzo wa¿ne Niemen pozna³ Rysia, bo pamiêta³ spotkanie z nim jeszcze z Poznania.

Poci¹ga³o go te¿ ¿ycie pustelnika. Jako ch³opiec podczas wakacji wêdrowa³ dró¿kami
kalwaryjskimi, a tam by³a pustelnia œw. Heleny i pustelnik. Jednak ojciec duchowny
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wstrzyma³ jego zamiary, poniewa¿ uwa¿a³, ¿e najpierw powinien skoñczyæ seminarium,
a potem podejmowaæ takie decyzje. I zgodnie z wol¹ prze³o¿onego podj¹³ to wezwanie
dopiero w lipcu 2002 roku w eremie u ojców Kamedu³ów w Bieniszewie. 10. paŸdzier-
nika tego samego roku uzna³ jednak, ¿e Pan Bóg przeznaczy³ mu inn¹ drogê. Opuœci³ Bie-
niszew i kontynuowa³ swoj¹ pracê duszpastersk¹ w Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej
w Osiecznej. Uwa¿am, ¿e brat czu³ siê najlepiej w ma³ych zakonach i niewielkich wspól-
notach. 

Rysiu szanowa³ ka¿dego cz³owieka. Szanowa³ te¿ moje powo³anie do bycia ¿on¹
i matk¹. Nie tylko szanowa³, ale umia³ mnie doceniæ. Podziwia³, ¿e potrafiê tak prowa-
dziæ dom, jak prowadzi³am i prowadzê dalej, wychowaæ synów. Wiem, ¿e to wielki wy-
si³ek zostaæ kap³anem, tak jak Rysiu doskonale zdawa³ sobie sprawê, jak wielkim wysi³-
kiem jest powo³anie do ¿ycia w rodzinie.

O tym, ¿e brat nie ¿yje dowiedzia³am siê przez telefon. Takie czasy, wszystko za³a-
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twiamy przez telefon. Na nasz¹ proœbê, nasz¹ to znaczy rodziny, Rysiu zosta³ pochowa-
ny na franciszkañskim cmentarzu w WoŸnikach – blisko rodziny, przyjació³, znajomych.

Œmieræ Rysia by³a dla mnie tak nieoczekiwana, ¿e do dziœ trudno mi w to uwierzyæ.
Czasem mam wra¿enie, ¿e nic siê nie zmieni³o, a my po prostu tylko siê nie widujemy.
£apiê siê na tym, ¿e chcê do niego zatelefonowaæ lub sama czekam podœwiadomie na te-
lefon. Có¿… Opatrznoœæ Bo¿a jest niezawodna, dlatego przyjmujê wszystko z pokor¹,
tak jak przyjmowa³ wszelkie swoje zadania i powinnoœci ¿yciowe mój brat. ¯a³ujê bar-
dzo, ¿e nie mam ju¿ tego filaru, tej ostoi, jak¹ Rysiu by³ dla mnie tu na tym œwiecie. Cz³o-
wiek zwyczajnie têskni i mi³o by³oby us³yszeæ jego g³os. Wiem jednak, ¿e wspiera mnie
i modli siê za nas wszystkich w Niebie. 

Jerzy Warmuz – brat, ¯agañ
Jestem najstarszy z naszej trójki, a Rysiu by³ najm³odszy. Zadzwoni³ do mnie przez te-
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lefon kolejowy, chyba wiosn¹, a mo¿e jeszcze zim¹ 1983 roku. Mieszka³ w mieszkaniu
kolejowym na nastawni w Nowym Tomyœlu. Ja te¿ pracowa³em na kolei i dziêki temu
mogliœmy rozmawiaæ czêœciej ni¿ siê widywaliœmy. Telefon w tamtych czasach nie by³ tak
oczywistym urz¹dzeniem jak teraz. Rozmowy telefoniczne siê zamawia³o, oczekiwa³o
na po³¹czenie, a wiêkszoœæ z nas i tak nie mia³a w domach telefonu. Dlatego ten telefon
kolejowy jest tak znamienny w moich wspomnieniach. Mieliœmy po prostu ³atwy i szybki
kontakt. 

Ryszard zadzwoni³ i – ku memu zaskoczeniu – spyta³, jak ma za³atwiæ urlop bezp³at-
ny. Zapyta³em: Po co Rysiu, na zarobek chcesz gdzieœ wyjechaæ? Nie, nic z tych rzeczy –
odpar³ zdecydowanie – na razie nie mogê ci powiedzieæ. I na tym nasza rozmowa siê za-
koñczy³a. Po dwóch tygodniach przyjecha³em do mamy, do Nowego Tomyœla i wtedy
dowiedzia³em siê o decyzji brata. By³em zdumiony. Rysiu by³ kolejarzem, pracowa³, mia³
swoje pasje, którym poœwiêca³ ka¿d¹ woln¹ chwilê – muzyka, motory, zwierzêta. Gdzie
tu by³o miejsce na zakon?

Skoñczy³ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Nowym Tomyœlu oraz Technikum Kolejo-
we w Bydgoszczy i Poznaniu, ale nie mia³ matury. ¯eby zostaæ ksiêdzem, musia³ mieæ po
pierwsze maturê, a po drugie studia. Pomaga³em mu w za³atwieniu formalnoœci zwi¹za-
nych ze szko³¹. Maturê zda³ w Zielonej Górze w 1986 roku, a potem studiowa³ na Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. 
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Po œmierci Ryszarda odziedziczy³em jego kolekcjê p³yt. To ode mnie zaczê³o siê wiel-
kie zainteresowanie Czerwono-Czarnymi, Niemenem, Niebiesko-Czarnymi i innymi wy-
konawcami muzyki rozrywkowej tamtych lat. Nasz tata nie lubi³ polskiego big bitu, a my
wrêcz przeciwnie. Mo¿e chcieliœmy udowodniæ ojcu, ¿e ta muzyka jest dobra i zwyczaj-
nie warta uwagi. Nie wiem. Dziœ nie jestem ju¿ pewien motywacji, która nam wtedy to-
warzyszy³a. Pasjonowa³y nas tamte dŸwiêki, brzmienie, a brata w szczególny sposób
Czes³aw Niemen.

Rysiu dzwoni³ czêsto, zawsze interesowa³ siê ca³¹ rodzin¹. Prawdziwie wa¿ne by³y dla
niego nasze sprawy rodzinne. Gdy by³ w wojsku w ¯aganiu, wtedy przychodzi³ do nas
na przepustkê. Nasz dom sta³ siê przez pó³tora roku centrum ¿ycia rodzinnego, tak¹ ba-
z¹. Aby spotkaæ siê Rysiem, przyje¿d¿ali rodzice, siostra, no i przychodzi³ sam Rysiu. To
by³y piêkne dni. Zainteresowanie rodzin¹ mia³o odzwierciedlenie w pisanej przez niego
kronice rodzinnej pod tytu³em „Patrz¹c wstecz”. Spisa³ i udokumentowa³ nasze korze-
nie, losy, pogl¹dy na œwiat. Ró¿niliœmy siê w pogl¹dach politycznych, ale ró¿nice te nigdy
nie zawa¿y³y na naszych relacjach braterskich i rodzinnych.

Gdy rozmawialiœmy, zw³aszcza w ostatnich latach, teraz ju¿ przez zwyk³y telefon, za-
wsze pyta³em, czy przesta³ paliæ. – Nie, nie przesta³em – odpowiada³.

Œmieræ Ryszarda zaskoczy³a mnie tak samo jak jego powo³anie. Zupe³nie nie spodzie-
wa³em siê takiego obrotu spraw. By³em na dzia³ce, gdy zadzwoni³a moja siostra Basia.
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Telefon odebra³a ¿ona. Ju¿ jak podawa³a mi s³uchawkê, widzia³em, ¿e coœ jest nie tak.
Rysiu bardzo ciê¿ko pracowa³ i nie oszczêdza³ siê nigdy. Moim zdaniem zmar³ z przepra-
cowania. 

Ks. kan. W³adys³aw Kasprzak, Nowy Tomyœl
Rodzice Rysia mieszkali na ulicy 3. Stycznia, a Rysiu na nastawni kolejowej, a wiêc na

terenie mojej parafii pw. Najœwiêtszej Marii Panny Nieustaj¹cej Pomocy. Przyszed³ nie ty-
le prosiæ mnie o opiniê, jak to jest wymagane przy wstêpowaniu do seminarium dla ksiê-
¿y diecezjalnych, ale poinformowaæ mnie o swoich planach. Powo³ania zakonne rz¹dz¹
siê swoimi prawami i w³adze franciszkañskie nie potrzebowa³y ¿adnych parafialnych do-
kumentów. Widywa³em go w koœciele, ale chodzi³ czêœciej do Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa. Myœlê, ¿e z przyzwyczajenia. W koñcu to by³a jego rodzinna parafia. Czy mnie
zaskoczy³ swoj¹ decyzj¹? Raczej nie. To by³y lata osiemdziesi¹te. By³em ju¿ kap³anem po-
nad 20 lat i z w³asnego doœwiadczenia wiedzia³em, ¿e Duch tchnie kêdy chce. Nic a nic
siê nie dziwi³em.

Jako kleryk rzadko przyje¿d¿a³ do Nowego Tomyœla. Z Kalwarii Zebrzydowskiej to by³
kawa³ drogi, ale kontakt utrzymywaliœmy serdeczny. Zaprosi³ mnie na œwiêcenia kap³añ-
skie, na które z radoœci¹ pojecha³em. Odprawi³ te¿ mszê œw. prymicyjn¹ w naszej parafii.

28

TU I TERAZ 

Aleksandra Tabaczyñska

Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ z r¹k 
ks. bpa Groblickiego –
Kalwaria Zebrzydowska, 

9 czerwca 1990 r.



TU I TERAZ 

29Sylwetka o. Klaudiusza Ryszarda Warmuza OFM

Procesyjne wprowadzenie neoprezbitera do koœcio³a pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy 
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W drodze do koœcio³a na prymicyjn¹ mszê œw. – Nowy Tomyœl, 17 czerwca 1990 r.
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Podczas procesji koñcz¹cej prymicyjne uroczystoœci – Nowy Tomyœl,
parafia pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy, 17 czerwca 1990 r.

Prymicyjn¹ mszê œw. o. Klaudiusz odprawi³ tak¿e w Choczni 
– rodzinnej miejscowoœci Warmuzów; czerwiec 1990 r.



Lubi³em Rysia bardzo. Przez ca³e kap³añstwo, mo¿na powiedzieæ, ledwo wi¹za³ ko-
niec z koñcem, ale nigdy siê nie skar¿y³. To co wiedzia³em o jego niedostatku, dociera³o
do mnie od przyjació³ Rysia lub czasem od wspó³braci, których spotyka³em w ró¿nym
czasie i z rozmaitych okazji. Chcia³bym przez to powiedzieæ, ¿e Rysiu by³ kap³anem asce-
tycznym, nastawionym na pracê i absolutnie nie zabiega³ o dobra materialne. Wszystko
co mia³ od razu oddawa³ na Koœció³. Mimo biedy, remontowa³, naprawia³ co siê da³o,
wk³adaj¹c w to ogrom w³asnej pracy i wszystko, co tylko móg³. 

By³ nader pracowity, pos³uszny woli prze³o¿onych, a przy tym pogodny. Z prawdzi-
w¹ pokor¹ przyjmowa³ ka¿de powierzone mu zadanie. Nie stara³ siê o przeniesienia
w lepsze miejsca, o awans. Gdy przyje¿d¿a³ do Nowego Tomyœla, czasem przychodzi³
i odprawia³ mszê œw. Potem zaprasza³em go na œniadanie. Bardzo ma³o mówi³, trzeba
by³o wyci¹gaæ z niego s³owa. 

Przykro mi by³o, gdy dowiedzia³em siê o œmierci Rysia. Z ca³¹ pewnoœci¹ Pan Bóg za-
bra³ go w najlepszej dla niego chwili, a jednak smutno. To by³ m³ody cz³owiek i z ludzkie-
go punktu widzenia móg³ jeszcze d³ugo ¿yæ i byæ z nami. Jednak wierzê, ¿e tam w Wiecz-
noœci na pewno nie pró¿nuje, a wrêcz dopiero zacz¹³ dzia³aæ i to na ogromn¹ skalê. 

Modli siê za nas, orêduje i wyprasza potrzebne ³aski. 
Pogrzeb w WoŸnikach prze¿y³em g³êboko. Odczytano jego podanie do semina-

rium, niezwykle wzruszaj¹ce. Choæby ten fragment, gdzie Rysiu pisze: „Pragnê zgi¹æ
kolana, ¿yæ w czystoœci, jak nam jest nakazane, aby w dniu s¹du ostatecznego móc spoj-

32

TU I TERAZ 

Aleksandra Tabaczyñska

Z wizyt¹ w rodzinnym domu z okazji Jubileuszu 45. lecia œlubu rodziców – 1993 r.



rzeæ Bogu Najwy¿szemu chocia¿ nieco w twarz prosz¹c o ³askê Bo¿¹. W modlitwie
i skromnym ¿yciu widzê sens i cel mojego ¿ycia, którego tak d³ugo szuka³em”.

Z pogrzebu przywioz³em fotografiê Rysia, któr¹ rozdawano w czasie ceremonii. Mam
j¹ w pokoju w widocznym dla mnie miejscu, bo lubiê wspominaæ Rysia. Wieczny odpo-
czynek racz mu daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista niechaj mu œwieci na wieki wieków.
Amen

Ojciec Ewaryst – franciszkanin, Kadyny

Klaudiusza spotka³em w 1997 roku podczas obrad kapitu³y prowincjalnej we Wron-
kach. Obaj byliœmy deputowanymi. Podczas takich spotkañ nie ma zbyt du¿o czasu na
rozmowy, ale zwróci³em uwagê na Klaudiusza, bo by³ bardzo aktywny i czêsto zabiera³
g³os. Mia³ swoje przemyœlenia, plany i by³ g³êboko zaanga¿owany w dzie³o zakonne. 

Widaæ by³o, ¿e apostolstwo franciszkañskie i zwi¹zane z nim wszelkie sprawy s¹ dla
Klaudiusza bardzo wa¿ne. 

Nigdy nie byliœmy razem w klasztorze, ale pracowaliœmy razem w parafii pw. œw.
Antoniego Padewskiego w Kadynach w diecezji elbl¹skiej. To by³a m³oda parafia ery-
gowana 21 wrzeœnia 1992 roku dla 600 dusz. Klaudiusz by³ w Kadynach czwartym
proboszczem. Swoje obowi¹zki obj¹³ w 2009 roku, a ja by³em jego zastêpc¹. Praco-
wa³ bardzo rzetelnie i by³ lubiany przez parafian. 

Mimo ma³o licznej wspólnoty, Klaudiusz œwietnie odnajdywa³ siê w codziennoœci
duszpasterskiej: chrzci³, spowiada³, udziela³ I Komunii œw., przygotowywa³ do bierz-
mowania, b³ogos³awi³ ma³¿eñstwa i odprowadza³ ostatni¹ drog¹ na cmentarz. Lubi³
ciszê i spokój, a mimo to urz¹dza³ odpusty, opiekowa³ siê ministrantami. Ta opieka
nie polega³a tylko na spotkaniu przed czy po nabo¿eñstwach. JeŸdzi³ z ch³opakami
na wycieczki i bardzo lubi³ wstêpowaæ z nimi na hamburgery do McDonalda. 

To by³ niezwykle zaradny kap³an, organizator, rekolekcjonista. Gdyby nie g³oszo-
ne rekolekcje, to byœmy chyba nie wy¿yli. Szeœciuset parafian z ogromnym trudem
utrzymywa³o parafiê. Mimo prawdziwej biedy i wielu niedostatków, Klaudiusz by³
tak zaradny, ¿e zdo³a³ wymieniæ dach. To by³ prawdziwy sukces i ogromna praca.
Wyremontowa³ te¿ cztery pokoje goœcinne. Nasze czeka³y jeszcze na swoj¹ kolej.
Zmieni³ ogrzewanie na wêglowe, zreszt¹ sam pali³ w piecu. Z jednego z pomieszczeñ
klasztornych wydzieli³ kaplicê, za³o¿y³ kafelki i wstawi³ ³awki. By³ tak pracowity, ¿e
œmia³o mogê stwierdziæ, ¿e z m³otkiem przy pasie chodzi³ od œwitu do póŸnego wie-
czora. Zawsze znalaz³ coœ do naprawienia i poprawienia, co w Kadynach nie by³o ta-
kie trudne. 

Do naszej parafii nale¿a³o leœnictwo Kadyny oraz rezerwat przyrody Kadyñski
Las, gdzie rosn¹ wiekowe buki, jesiony i dêby. W³aœciwie mo¿na powiedzieæ, ¿e by³
kapelanem leœników, choæ oficjalnej nominacji do takiej pos³ugi nie mia³. Leœnicy,
drwale i inni pracownicy lasu pomagali nam, przywozili choinki na Bo¿e Narodzenie,
drewno itp. Bardzo szanowali Klaudiusza, a i on zawsze mia³ czas dla ludzi lasu.
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w koœciele Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu – 9 lutego 2002 r.



Klaudiusz kocha³ przyrodê. Chodzi³ w kapeluszu jak Czes³aw Niemen. Lubi³ œwie-
¿y chleb, naleœniki i ¿urek na grzybach. To by³a domowa rodzinna zupa, gotowana
na suszonych grzybach. Siostra Klaudiusza, Basia, da³a mi przepis i gotowa³em dla
niego ten postny ¿urek. Czasem jadaliœmy w zupe³nej ciszy. Ale to by³a dobra cisza,
bo Klaudiusz nie by³ ani wylewny ani rozmowny. I ju¿.

Kocha³ zwierzêta. Mia³ kota i psa. Pies Laki by³ zdecydowanie na pierwszym miej-
scu. Bra³ go ze sob¹ wszêdzie. Kot te¿ mia³ dobrze u Klaudiusza, jednak to Laki by³
jego oczkiem w g³owie. Dobrze u³o¿ony, ale straszny niejadek. Klaudiusz mia³ dla
niego bardzo du¿o cierpliwoœci, karmi³ go spokojnie, zupe³nie siê nie denerwuj¹c. Po
œmierci Klaudiusza oddaliœmy Lakiego do leœnictwa we Fromborku. 

Pamiêæ o zmar³ych i modlitwa za nich jest g³êboko wpisana w charyzmat ¿ycia
franciszkañskiego. Nie spodziewa³em siê jednak, ¿e t¹ modlitw¹ obejmowa³ bêdê
tak szybko mojego wspó³brata i prze³o¿onego ojca Klaudiusza. Pan go wezwa³ do
siebie, niech spoczywa w pokoju, amen.

Janusz Luftmann – przyjaciel, Nowy Tomyœl

Jestem dwa lata starszy od Rysia. Nie chodziliœmy do jednej klasy, ale mieszkaliœmy na
jednej ulicy 3 Stycznia. Tacy kumple z podwórka. Za szko³¹ „dwójk¹”, tam gdzie dziœ jest
targowisko, w latach siedemdziesi¹tych by³ plac poroœniêty traw¹. To by³o nasze boisko,
które nazywaliœmy Wembley, dla upamiêtnienia wielkiego remisu w meczu Polska – An-
glia w 1973 roku. Latem Rysiu mia³ przerwê w rozgrywkach, bo w czasie wakacji wyje¿-
d¿a³ do rodziny na po³udnie Polski. 

Po podstawówce byliœmy w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i jeŸdziliœmy na zawody stra-
¿ackie. To by³y zawody gminne, powiatowe, czasem wojewódzkie. Zale¿y gdzie siê za-
kwalifikowaliœmy. Mamy nawet dyplomy, bo zawsze dzielnie walczyliœmy o dobre miej-
sce. Na tych zawodach trzeba by³o wykazaæ siê wiedz¹, zarówno teoretyczn¹, jak i prak-
tyczn¹. Bardzo lubiliœmy te¿ strzelaæ. W Nowym Tomyœlu na pocz¹tku lat siedemdziesi¹-
tych by³a strzelnica. Chodziliœmy tam z Rysiem i innymi ch³opakami ka¿dego dnia. Zupe³-
nie nas to wtedy poch³ania³o.

W 1983 roku ja by³em ju¿ zawodowym stra¿akiem, ¿onatym, a Rysiu pracowa³ na
kolei. Odwiedzi³ nas pewnego wieczoru. Nic w tym nie by³o dziwnego, bo utrzymywali-
œmy regularny kontakt. To spotkanie zapamiêta³em, bo powiedzia³, ¿e on te¿ bêdzie no-
si³ mundur. – Rysiu, przecie¿ ty nosisz mundur – powiedzia³em. Jesteœ kolejarzem. Po-
krêci³ g³ow¹, wiêc pyta³em dalej: Idziesz do stra¿y, do milicji, wojska, do marynarki wo-
jennej…. Uœmiechn¹³ siê i powiedzia³, ¿e do klasztoru. By³em prawdziwie zaskoczony, ¿e
Rysiu a¿ tak siê chce poœwiêciæ. Rysiu by³ ch³opakiem niczego sobie, weso³y, kocha³ mu-
zykê rozrywkow¹, motory, sport. Zaskoczy³ mnie zupe³nie. W tamtym czasie mia³ juna-
ka takiego z przyczep¹, którego przed pójœciem do zakonu musia³ sprzedaæ.

Po œwiêceniach zwraca³em siê do Rysia zakonnym imieniem Klaudiusz. Zawsze, jak
tylko by³ w Tomyœlu, to mnie odwiedza³. Mimo ¿e ró¿niliœmy siê w pogl¹dach politycz-
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nych, nigdy nie mia³o to wp³ywu na nasz¹ przyjaŸñ. Klaudiusz nie narzuca³ swojego zda-
nia, choæ sam by³ nieugiêty w swoich prawicowych pogl¹dach. W naszych rozmowach
informowa³ raczej, jak on pewne kwestie widzi, co myœli. Czasem wyjaœnia³ swoje stano-
wisko. 

Czêsto prosi³em go: Klaudiusz uwa¿aj na siebie, przestañ paliæ, taki jesteœ chudy. Mar-
twi³em siê, bo w mojej ocenie Ÿle wygl¹da³. Jednak nigdy nie przypuszcza³em, ¿e Klau-
diusz mo¿e tak szybko odejœæ z tego œwiata. Ostatni raz rozmawialiœmy telefonicznie
w Wigiliê. Sk³adaliœmy sobie ¿yczenia i umówiliœmy siê na spotkanie w styczniu. Nigdy
bym nie przypuszcza³, ¿e nasze umówione styczniowe spotkanie odbêdzie siê na cmen-
tarzu franciszkañskim w WoŸnikach. Mia³em raczej nadziejê i ¿yczenie, ¿e to on mnie po-
chowa jako m³odszy kolega. Nigdy nie prosi³em go o modlitwê w moich prywatnych
sprawach, ale wiem, ¿e modli³ siê za nas ¿arliwie i to z w³asnej woli. Chcia³bym pojechaæ
na cmentarz w WoŸnikach, wzi¹æ odtwarzacz do muzyki, posiedzieæ przy grobie i razem
z Klaudiuszem pos³uchaæ jeszcze raz utworów Niemena. Taki mam plan i tak zrobiê. 

Kazimierz Beyga – przyjaciel, Nowy Tomyœl 

To by³ mój prawdziwy przyjaciel. Byliœmy razem w jednej klasie w podstawówce
i w szkole zawodowej, razem w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, razem graliœmy na We-
mbley. Œwietny kumpel, niezawodny ju¿ wtedy. Dobrze siê uczy³, by³ sumienny. 

W okresie „kamedulskiej próby” z bratem, bratow¹ i szwagrem – Bieniszew k. Konina, wrzesieñ 2002 r.



W 1983 roku przyszed³ do nas do domu, tak jak nieraz to bywa³o. Tym razem przy-
szed³ specjalnie do mnie. – Powiem ci coœ, co chcê zrobiæ, ale to ciê zaskoczy – powie-
dzia³. Czeka³em chwilê, a Rysiu dokoñczy³: – Chcê iœæ do zakonu. Bêdê bratem zakon-
nym. Teraz przez d³u¿szy czas nie bêdziemy siê widywali. 

Zupe³nie nie podejrzewa³em, ¿e Rysiu ma takie plany. W ogóle nigdy nie myœla³em,
¿e bêdê mia³ kumpla – przyjaciela w zakonie. Krótka rozmowa, kilka s³ów, a taka zmia-
na. W³aœciwie nie zmiana, a prze³om, który zawa¿y³ równie¿ na moim ¿yciu. Bardziej
czu³em, ni¿ zdawa³em sobie sprawê, ¿e poœrednio uczestniczê w powo³aniu do kap³añ-
stwa mojego przyjaciela. Wtedy nie umia³em tego oczywiœcie tak precyzyjnie nazwaæ jak
teraz, jednak z perspektywy lat ³atwiej zauwa¿yæ to, co kiedyœ umknê³o. 

Po œwiêceniach kap³añskich, na których by³em w Kalwarii Zebrzydowskiej, zaczêliœmy
razem z moj¹ ¿on¹ Gabrysi¹ u¿ywaæ imienia Klaudiusz. I tak ju¿ zosta³o a¿ do koñca. 

Niewiele wiedzia³em wczeœniej o zakonnikach. To dziêki Klaudiuszowi, któremu to-
warzyszyliœmy w jego kap³añskiej i zakonnej drodze, poznawaliœmy sferê ¿ycia, wczeœnie
zupe³nie przez nas pomijan¹. Klaudiusz pokaza³ nam Kalwariê Zebrzydowsk¹, jej dró¿-
ki, pustelnie, a przede wszystkim kult Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Ofiarowa³ nam du¿y
kilim z wizerunkiem Pani Kalwaryjskiej, który wisi u nas w domu, w du¿ym pokoju,
a wiêc w miejscu, gdzie najczêœciej przebywamy i w którym spotykamy siê z rodzin¹,
przyjació³mi. 
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Po œwiêceniach zaznaczy³, ¿ebym nie przychodzi³ do niego do spowiedzi. Mówi³ to
jednak zawsze ze œmiechem i jestem pewien, ¿e gdyby zasz³a taka potrzeba, nie odmó-
wi³by mi tej pos³ugi. Klaudiusz nigdy nie by³ dusz¹ towarzystwa, ale kazania potrafi³ mó-
wiæ piêknie. S³uchaliœmy z Gabrysi¹ zawsze z uwag¹, a czasem nawet ze wzruszeniem.
Klaudiusz sprawia³, ¿e w jego towarzystwie czuliœmy siê zawsze bardzo dobrze. Byliœmy
z niego dumni. 

Wspiera³ te¿ nasz¹ rodzinê jako kap³an i to nieustannie. Nie tylko chrzci³ dzieci, udzie-
la³ œlubów, odprawia³ pogrzeby, ale modli³ siê za nas ¿arliwie. Gabrysia czasem prosi³a: –
Klaudiusz, czy móg³byœ siê pomodliæ za…. Nie pozwala³ jej skoñczyæ, œmia³ siê, macha³ rê-
k¹ i mówi³: – Wy jesteœcie omadlani ci¹gle. We wszystkich waszych intencjach, potrze-
bach, nawet tych, których sobie jeszcze nie uœwiadamiacie. Nie chcia³ s³uchaæ, ¿adnych
konkretnych próœb czy intencji. A ¿e by³ sumienny, nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e go-
r¹c¹ modlitw¹ wyjedna³ mojej rodzinie wiele ³ask. 

Trudno nie wspomnieæ, ¿e nasz przyjaciel zwyczajnie klepa³ biedê. Pomaga³em mu
chêtnie jak umia³em, pomaga³a rodzina, wierni. By³ skromny i ma³o wymagaj¹cy. Kiedyœ
parafianie zebrali pieni¹dze na nowy habit dla Klaudiusza. Nie mogli sami kupiæ, bo fran-
ciszkanie maj¹ swoje szwalnie i Klaudiusz osobiœcie musia³ go sobie zamówiæ. Jednak za-
miast na habit, ten „fundusz celowy” w ca³oœci przeznaczy³ na zakup szafy do zakrystii.
Dziœ myœlê, ¿e mogliœmy pomagaæ wiêcej. Klaudiusz jednak nigdy siê nie skar¿y³. To mo¿e
w jakiœ sposób usypia³o nasz¹ czujnoœæ. Cz³owiek œwiecki nie zdaje sobie sprawy, ¿e
mo¿na tak nic nie mieæ, jak nic nie ma zakonnik. W pokoju - celi wielkoœci mo¿e z 8 m 2
by³o ³ó¿ko, niedu¿a szafa, biurko, portret Niemena i pies. Zdarzy³o mi siê kilka razy, ¿e
zwyczajnie wsiada³em do samochodu i jecha³em do Klaudiusza. Odwiedza³em go bez
¿adnej zapowiedzi, tak pod wp³ywem impulsu. Zawsze siê cieszy³ na mój widok. Mia³ dla
mnie czas, ale nigdy nie gadaliœmy o moich problemach. Wrêcz przeciwnie, opowiada³
o tym, co robi, co bêdzie robi³ i pokazywa³, co ju¿ zrobi³. Spêdza³em u niego kilka godzin
i wraca³em. Brakuje mi teraz tej mo¿liwoœci. Gdy ¿ycie dopiecze, a ka¿demu przecie¿ kie-
dyœ dopieka, nie mogê ju¿ tak po prostu pojechaæ do przyjaciela. 

O œmierci Klaudiusza dowiedzia³em siê od Basi. By³em w pracy, gdy zadzwoni³a. Skoñ-
czy³ siê czas przyjaŸni, który by³ dany mnie i moim najbli¿szym. Nie zd¹¿yliœmy odwie-
dziæ Klaudiusza w Kadynach, mimo ¿e siê tam wybieraliœmy z Gabrysi¹. Dzwoniliœmy, ¿e-
by siê umówiæ, a on odpowiada³: – Jeszcze nie. Jeszcze nie wszystko skoñczy³em. Ode-
zwê siê, ju¿ nied³ugo przyjedziecie. Chcia³ mo¿e, ¿ebyœmy nie widzieli, jak mu ciê¿ko. Ga-
brysia nalega³a: – Klaudiusz my chcemy przyjechaæ. Nie musisz nic specjalnie dla nas przy-
gotowywaæ. Daj spokój! Chcemy siê tylko z tob¹ zobaczyæ. A Klaudiusz swoje „jeszcze
trochê tyko …” i coœ tam. ¯a³ujê, ¿e go wtedy pos³ucha³em. Trzeba by³o wsi¹œæ do sa-
mochodu i po prostu pojechaæ. W tej jednej sprawie, odwiedzin w Kadynach, trzeba by-
³o go nie s³uchaæ. Dziœ ju¿ tego nie zmieniê. Pozosta³y wspomnienia, zdjêcia, kartki i listy,
które pisa³ starannym, równym pismem. Pozosta³ kilim w du¿ym pokoju, fotografia
w kuchni dopiêta do kalendarza i pewnoœæ, ¿e dalej mam przyjaciela. Do zobaczenia
w Niebie Klaudiusz. 
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Lucyna Koñczal – Gnap – szkolna kole¿anka, Nowy Tomyœl

Chodzi³am z Rysiem do jednej klasy, ale nie gra³am z ch³opakami na Wembley, nie by-
³am w OSP, nie strzela³am na strzelnicy. Nasze drogi po podstawówce zupe³nie siê roze-
sz³y, bo ka¿de z nas podjê³o naukê w innej szkole. Wiedzia³am oczywiœcie, ¿e Rysiu zo-
sta³ zakonnikiem, ale nie mieliœmy jednak wielu okazji do spotkañ. Widywaliœmy siê na
zjazdach klasowych i rozmawia³am z nim na jubileuszu 50. lecia œwiêceñ kap³añskich ks.
kan. W³adys³awa Kasprzaka. Wczeœniej, kiedy by³ jeszcze w klasztorze w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, trafi³am tam z grup¹ pielgrzymkow¹, a on by³ naszym przewodnikiem po
tym sanktuarium. To by³o nasze pierwsze spotkanie po latach.

Dopiero na potrzeby tej publikacji odkry³am swojego szkolnego kolegê w wymiarze,
który bardzo mnie zaskoczy³. Rysiu spisa³ kronikê rodzinn¹ pt. „Patrz¹c wstecz”. Patrzê
na to opracowanie nie tylko jako ciekawy losów znanej mi przecie¿ rodziny czytelnik, ale
te¿ zawodowo jako polonistka i bibliotekarka. Imponuje mi bardzo dok³adna i wieloŸró-
d³owa dokumentacja zgromadzonego materia³u. Bardzo interesuj¹ca jest te¿ próba ety-
mologicznego wyjaœnienia nazwiska rodowego, a w cz. I poœwiêconej biografii rodu War-
muzów moj¹ uwagê zwróci³y cytaty z Norwida, œw. Augustyna, a tak¿e ³aciñskie senten-
cje np. z Horacego czy z ewangelii œw. Jana. Nie zdziwi³ mnie oczywiœcie œw. Augustyn
czy znane biblijne sentencje, ale zainteresowanie Klaudiusza Cyprianem Kamilem Norwi-
dem, poet¹ rzadko czytanym, bo nie³atwym w odbiorze i wymagaj¹cym odpowiednio
przygotowanego do lektury jego wierszy czytelnika. 

Dziœ, po latach, Klaudiusz jawi mi siê jako cz³owiek nie tylko wielkiej wra¿liwoœci, ale
przede wszystkim w swej postawie pe³en kontemplacji, zadumy i autorefleksji. Po œmier-
ci rodziców sam napisa³ poœwiêcone im epitafia, które równie¿ znalaz³y siê w rodzinnej
kronice. Myœlê, ¿e nastêpne pokolenia rodziny Warmuzów bêd¹ za ni¹ bardzo wdziêcz-
ne wujowi. Warto, aby kontynuowaæ tê rodzinn¹ opowieœæ i ¿yczê z ca³ego serca rodzi-
nie Klaudiusza, aby znalaz³ siê w niej kontynuator rozpoczêtej przez niego kroniki. Ro-
dzina Warmuzów wpisana jest w historiê naszego miasta. Ryszard Warmuz, o. Klau-
diusz tu dorasta³ i tu dojrzewa³ do podjêcia swoich ¿yciowych obowi¹zków. Mimo ¿e –
jako duchowny – nie duszpasterzowa³ na terenie Nowego Tomyœla, pozosta³ synem tej
ziemi i w jej dziejach pozostawi³ swój trwa³y œlad. 

Fot. archiwum domowe Barbary Szymañskiej, Jerzego Warmuza i Janusza Luftmanna
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Jeden z wiklinowych symboli Nowego Tomyœla: 
¿ywa altana z rosn¹cych pêdów wierzby



Lucyna Koñczal – Gnap

Historia wiklin¹ pleciona
10. lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Plecionkarzy i Wikliniarzy

Przed dziesiêciu laty

Od 2000 roku, dziêki wspó³pracy plecionkarzy i wikliniarzy oraz wsparciu wielu firm,
instytucji i osób, tworzone jest oblicze Wikli-Nowego Tomyœla. Dzia³ania te niestrudze-
nie inicjuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy – jedyne w Polsce
stowarzyszenie w tych bran¿ach. 

Nieformalnie dzia³aj¹ce od pocz¹tku 2000 roku, zarejestrowane zosta³o w marcu
2004 roku jako Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich. Mówi¹c o jego po-
wstaniu, warto siê cofn¹æ do lat 70 minionego stulecia, kiedy to za spraw¹ przyby³ego do
Nowego Tomyœla z M³awy, Jana Bartosiewicza, rozpocz¹³ siê proces przygotowania
kadr dla wspó³czesnego nowotomyskiego plecionkarstwa. To on, mistrz zawodu dla
m³odszej generacji plecionkarzy znalaz³ siê w 21. osobowym gronie za³o¿ycieli Stowa-
rzyszenia, do którego nale¿eli tak¿e: 

Janusz Brych, Rafa³ Górczyñski, Piotr Górniaczyk, Halina Ha³aduda, Barbara i Cze-
s³aw Kasperkiewiczowie, Maria i W³adys³aw Kostrzewa, Czes³aw Kud³aszyk, Bogdan
£ukaszyk, Roman Nosko, Aniela i Andrzej Pawlakowie, £ukasz Pawlak, Maciej Pawlak,
Monika i Andrzej Rau, W³adys³aw Sobera, Ireneusz Witczak i Janusz Witczak. 

4110. lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy
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Ziemia nowotomyska od wieków s³ynie z uprawianej na jej terenie wikliny i wy-
korzystywania tego surowca w rzemioœle plecionkarskim. Bagniste tereny dorzecza
Odry, poroœniête bujnymi zaroœlami wikliny w stanie dzikim, prawdopodobnie od
pocz¹tków pojawienia siê tutaj siedzib ludzkich by³y doskona³ym zapleczem surow-
cowym na potrzeby rozwijaj¹cego siê plecionkarskiego rzemios³a. Decyduj¹cy
wp³yw na powstanie i rozwój specyficznej dla tego terenu uprawy mia³y naturalne
warunki terenowe, mikroklimat oraz procesy historyczne zwi¹zane z nap³ywem
ludnoœci olêderskiej w XVIII w. Kolonizacja tych terenów zwi¹zana z osadnictwem
olêderskim da³a podstawy do rozwoju wikliniarstwa na wiêksz¹ skalê. Od kilku wie-
ków Nowy Tomyœl pretenduje wiêc do tytu³u stolicy polskiej wikliny. A tytu³ taki oka-
za³ siê dla wspó³czesnych nowotomyskich wikliniarzy i plecionkarzy zobowi¹zaniem
do nadania mu charakteru wiklinowego miasta.
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4310. lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy

Wiklinowe symbole Nowego Tomyœla: 
Kosz 2006 na pl. Niepodleg³oœci
Wiklinowa kula ziemska na Rondzie Parkowym
Przestrzenne formy wiklinowe na miejskim deptaku – ul. Mickiewicza
Wigloo – dekoracyjny pawilon ogrodowy w Parku Kultury i Wypoczynku
Wiklinowa ostoja dla ptaków zwana ptasi¹ wysp¹ – Park Kultury i Wypoczynku
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Stowarzyszenie, które aktualnie skupia ponad 60 plecionkarzy i plantatorów wikliny
z terenu ca³ego kraju, od pocz¹tku istnienia postawi³o przed sob¹ œciœle okreœlone cele,
m. in.: dba³oœæ o interesy zawodowe plecionkarzy i wikliniarzy i ich prawna ochrona, po-
pularyzowanie wiedzy i kszta³towanie pozytywnej opinii o rzemioœle plecionkarskim,
kszta³towanie etyki zawodowej i spo³ecznej postawy cz³onków oraz podejmowanie wie-
lu inicjatyw s³u¿¹cych œrodowiskom lokalnym i w³asnemu œrodowisku zawodowemu.
Wœród tych ostatnich niezmiernie wa¿nymi by³y te, które wp³ynê³y na zmiany w usta-
wach sejmowych dotycz¹cych przywrócenia 7% stawki podatku VAT na wyroby wikli-
nowe i inne wyroby plecionkarskie oraz dop³at do jej uprawy. 

Trzeba w tym miejscu wspomnieæ o wielkiej – w tych staraniach – pomocy i wspar-
ciu pos³a, a póŸniej tak¿e ministra rolnictwa Stanis³awa Kalemby oraz – jak siê okaza³o
owocnemu w skutkach – zaproszeniu sejmowej Komisji Rolnictwa na wyjazdowe posie-
dzenie w Nowym Tomyœlu. 

Przez minione lata pracami Stowarzyszenia kierowali prezesi: Andrzej Pawlak (dziœ:
Prezes Honorowy i pe³nomocnik Zarz¹du), Rafa³ Górczyñski i Mieczys³aw Pietruñko;
wspierany obecnie przez Zarz¹d w sk³adzie: Roman Bartkowiak – wiceprezes, Maciej
Pawlak – sekretarz, Krzysztof Pierzyñski – skarbnik oraz cz³onkowie: Marek Biñkowski,
Rafa³ Górczyñski i Barbara Kasperkiewicz.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym Tomyœlu obcho-
dzi³o w maju dziesiêciolecie dzia³alnoœci. 

Dekada pe³na inicjatyw
Czym¿e jest tych 10, a w³aœciwie 14 lat, w historii ponad dwustuletniego Nowego To-

myœla? Mo¿na by rzec, ¿e to niewiele. Jednak jeœli wzi¹æ pod uwagê to, co za spraw¹ tych
dwóch grup zawodowych wydarzy³o siê w naszym mieœcie, skalê podejmowanych dzia-
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³añ i ich materialn¹, spo³eczn¹ i promocyjn¹ wartoœæ, to stwierdzenie owo wydaje siê
bezzasadne. By³ to bowiem czas wype³niony rozlicznymi, zakoñczonymi sukcesem inicja-
tywami, które w pe³ni zas³uguj¹ na s³owa uznania.

Wszystko zaczê³o siê latem 1999 roku, kiedy to grupa nowotomyskich plecionkarzy
podchwyci³a pomys³ plastyczki Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Marii Gawron, by
w Nowym Tomyœlu, mieœcie od dawna kojarz¹cym siê z wiklin¹, wypleœæ najwiêkszy wi-
klinowy kosz œwiata. Realizacja tej œmia³ej wizji sta³a siê mo¿liwa dziêki zaanga¿owaniu
i mobilizacji grona zapaleñców. Usytuowany na skwerze w centrum miasta, wypleciony
rêkoma nowotomyskich plecionkarzy, wed³ug projektu artysty plastyka prof. Jêdrzeja
Stêpaka, kosz gigant, wpisany do Ksiêgi Rekordów Guinnessa, powsta³ we wrzeœniu
2000 roku, w rekordowym czasie 55 godzin nieprzerwanej pracy. By³ dzie³em r¹k 50
plecionkarzy, reprezentuj¹cych 15 nowotomyskich firm plecionkarsko-wikliniarskich,
ofiaruj¹cych surowiec oraz swoj¹ pracê. Przewodzi³ im w³aœciciel jednej z firm Andrzej
Pawlak. To w³aœnie wyobraŸnia i upór tego cz³owieka sprawi³y, ¿e realizacja projektu za-
koñczy³a siê spektakularnym sukcesem. Wyplataniu towarzyszy³o zainteresowanie i do-
ping lokalnej spo³ecznoœci oraz mediów.

Powsta³y przy wykorzystaniu ok. 8 ton wikliny, kosz swym kszta³tem przypomina
kwietnik, który obsadzono drzewami, krzewami i kwiatami. Osi¹gn¹³ imponuj¹ce wy-
miary: 17,29 m d³ugoœci, 9,46 m szerokoœci i 7,71 m wysokoœci. Szybko sta³ siê g³ówn¹
atrakcj¹ turystyczn¹ naszego miasta, symbolizuj¹c równoczeœnie kunszt tutejszych ple-
cionkarzy. 
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Kiedy po 6 latach okaza³o siê, ¿e warunki atmosferyczne nie by³y ³askawe dla kosza
giganta, deszcz, s³oñce i wiatr zrobi³y swoje i kosz trzeba by³o rozebraæ, plecionkarze po-
stanowili pobiæ swój rekord. Kosz 2006, zgodnie z ich postanowieniem, swoimi rozmia-
rami (19,80 m d³ugoœci, 9,53 m szerokoœci i 8,98 m wysokoœci) przerós³ poprzednika.
Do jego budowy zu¿yto ok. 12 ton wikliny i 11 ton metalowych prêtów.

Nikt wtedy nie wiedzia³, ¿e to wyzwanie rozpocznie ci¹g zdarzeñ, które na zawsze wpisz¹
siê w publiczn¹ przestrzeñ Nowego Tomyœla, tworz¹c historiê wiklin¹ plecion¹ – tak rok 2000
wspomina dziœ Andrzej Pawlak. Rozpocz¹³em kolêdowanie po znacz¹cych wtedy firmach,
by pozyskaæ plecionkarzy i wikliniarzy do wyprowadzenia wikliny z warsztatów koszykarskich
na ulice, oczywiœcie w dobrym tego s³owa znaczeniu. (…) Atmosfera panuj¹ca podczas tego
wydarzenia miêdzy plecionkarzami, mieszkañcami i sponsorami by³a tak niesamowita, ¿e wte-
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dy na gor¹co rzuci³em myœl, by co roku robiæ dla miasta coœ z wikliny, by znowu siê spotkaæ
i pod has³em SOBIE I INNYM zrobiæ coœ dla miasta, spo³eczeñstwa i siebie.

Gdy po koszu – rekordziœcie pad³a deklaracja robienia czegoœ co roku, by³o oczywiste, ¿e
bez kasy nie da siê tego wykonaæ. Same umiejêtnoœci plecionkarzy i sam ofiarowany materia³
nie wystarcz¹. 

Postanowi³em wówczas, ¿e bêdê odwiedza³ nowotomyskie firmy i poproszê o wsparcie w za-
mian za reklamê – kontynuuje. O ile mnie nie pogoni¹, to znaczy, ¿e trzeba nasz pomys³ re-
alizowaæ. Nie pogonili i tak pozostaje do dziœ. Z roku na rok ros³o zainteresowanie tym co ro-
bimy oraz finansowo – rzeczowe wsparcie, od 14 lat umo¿liwiaj¹ce nam realizowanie na-
szych inicjatyw. Finansowanie naszych przedsiêwziêæ dziêki spo³ecznej odpowiedzialnoœci biz-
nesu – nie wiem, czy nie jest to ewenement w skali kraju. W szczycie uda³o mi siê pozyskaæ
245 podmiotów z ca³ej Polski. Tak by³o w przypadku budowy olêderskiej stodo³y, to by³ zryw
najwiêkszy.

Zgodnie ze z³o¿on¹ przy budowie kosza giganta obietnic¹ podejmowania co roku ini-
cjatyw s³u¿¹cych stworzeniu wyj¹tkowego oblicza miasta, ju¿ w roku nastêpnym nowo-
tomyscy plecionkarze przyst¹pili do wyplatania dekoracyjnych wiklinowych elementów
na skwerze przed Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury. Przestrzenne wiklinowe formy
przed budynkiem NOK-u zaprojektowa³ Maciej Pawlak. Do ich wykonania blisko 40 ple-
cionkarzy zu¿y³o ok. tony wikliny. Pracê umila³a im swoim koncertem Kapela znad Bary-
czy, a impreza ta zapocz¹tkowa³a cykliczne, coroczne PIKNIKI Z WIKLIN¥. Od 2001
roku zorganizowano ich ju¿ trzynaœcie. 

Podczas II i III PIKNIKU Z WIKLIN¥ (2002; 2003) prace plecionkarzy nadal koncen-
trowa³y siê wokó³ NOK-u. Wspólnym staraniem nowotomyœlan – blisko 50 plecionka-
rzy i 130 sponsorów – stanê³a opleciona wiklin¹ i przekazana w u¿ytkowanie NOK-owi
muszla koncertowa, która doskonale s³u¿y mieszkañcom. Oprócz cyklicznych Spotkañ
pod Grabem odbywa siê w niej wiele innych, nie tylko muzycznych, plenerowych imprez.
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Dwa pokolenia plecionkarzy – ojciec Andrzej i syn Maciej Pawlakowie podczas budowy wigloo 
– VII Piknik z Wiklin¹; 2008 r.

Na I Œwiatowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa w 2008 r. przybyli m. in. senegalscy plecionkarze 



Nad sprawnym przebiegiem prac ponownie czuwa³ Andrzej Pawlak – pomys³odawca
przedsiêwziêcia. Projekt architektoniczny muszli opracowali Zbigniew i Tomasz Gostyñ-
scy. Jej konstrukcjê wykonali pracownicy firmy Art-Wiklin, pod czujnym okiem Jana
Dziamskiego. Plastycznym opracowaniem oplotów muszli oraz dekoracyjnych elemen-
tów na placu do niej przyleg³ym zaj¹³ siê Maciej Pawlak, konsultuj¹c siê z plastyczk¹
NOK-u Mari¹ Gawron. Jako pierwsze na scenie nowo powsta³ej muszli wyst¹pi³y: Kape-
la zza Winkla i Kapela znad Baryczy.

Od 2004 roku ulica Mickiewicza nazywana jest powszechnie wiklinowym deptakiem.
Takiej iloœci wiklinowych form zdobi¹cych miejsk¹ przestrzeñ nigdzie indziej siê nie spo-
tka. S¹ tu wiklinowe parasole chroni¹ce przed s³oñcem, wiklinowe gazony, wiklinowe
dekoracje elewacji, wiklinowe markizy, wiklinowy pasa¿ oraz wiklinowa postaæ, przez
swych twórców nazwana Tomysem. Wiklinowy deptak to efekt IV PIKNIKU Z WIKLI-
N¥, którym uczczono moment wst¹pienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Unika-
towe wiklinowe formy dobrze komponuj¹ce siê z architektur¹ tej czêœci naszego miasta
rekompensuj¹ brak zabytków, stanowi¹cych atrakcjê turystyczn¹ wielu polskich miast
o d³ugiej i bogatej historii, których Nowy Tomyœl nie posiada.

Mocnym akcentem, najwiêksz¹ do tej pory inwestycj¹, rozpoczê³o swoj¹ formaln¹
dzia³alnoœæ Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich. Z jego inicjatywy w la-
tach 2005 – 2006, na terenie Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa, powsta³a wielo-
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funkcyjna olêderska stodo³a wielkopolska. Stodo³a jako obiekt muzealny jest przyk³a-
dem kunsztu ciesielskiego, pozwalaj¹cego poznaæ sposób, w jaki budowali niegdyœ za-
mieszkuj¹cy teren naszego powiatu Olêdrzy. S³u¿y dziœ przede wszystkim celom wysta-
wienniczym. Imponuje nie tylko rozmiarami (36 m d³ugoœci, 8 m szerokoœci, 9,5 m wy-
sokoœci), ale przede wszystkim jest œwiadectwem doskona³ej wspó³pracy spo³ecznoœci lo-
kalnej, której wysi³kiem i wspólnym staraniem zosta³a wzniesiona.

Nic siê nie mo¿e zmarnowaæ – zwyk³ mawiaæ Andrzej Pawlak, wówczas prezes Stowa-
rzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich, który postanowi³ po¿ytecznie wykorzy-
staæ drewno pozosta³e z budowy olêderskiej stodo³y wielkopolskiej. Rewitalizacja wia-
traka koŸlaka w Borui Koœcielnej spotka³a siê z aprobat¹, a co za tym idzie ze wsparciem
powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych. Inicjatywa spodoba³a siê te¿ lokalnym
przedsiêbiorcom, którzy równie¿ postanowili pomóc w remoncie. Choæ postawiono go
w 1755 roku, dziœ wiatrak koŸlak wygl¹da jak nowy. 

Podczas kolejnych V i VI PIKNIKÓW Z WIKLIN¥ (2006; 2007) plecionkarze posta-
nowili przywróciæ dawny blask istniej¹cym ju¿ w mieœcie wiklinowym formom. Na placu
Niepodleg³oœci stan¹³ wówczas nowy, jeszcze wiêkszy i ulepszony w oparciu o poczynio-
ne obserwacje, nowe doœwiadczenia konstrukcyjne i nowe zdobycze technologiczne,
kosz gigant, a rok póŸniej naprawione i czêœciowo wymienione zosta³y formy wiklinowe
na skwerach wokó³ NOK-u. W 2008r. natomiast zaskoczyli, nie tylko nowotomyœlan,
nowym, oryginalnym pomys³em. W ramach VII PIKNIKU Z WIKLIN¥ grupa nowoto-
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myskich plecionkarzy, wraz z kolegami z ca³ej Polski, wyplot³a wigloo – wykonany z wi-
kliny dekoracyjny pawilon ogrodowy, który swym owalnym kszta³tem przypomina budo-
wane ze œnie¿nych bloków igloo. Budowla powsta³a wed³ug pomys³u Andrzeja Pawlaka,
który jest tak¿e jej g³ównym konstruktorem, ulokowana zosta³a w Parku Kultury i Wy-
poczynku. Ca³oœæ oparta na metalowej konstrukcji oraz na topolowej podstawie osi¹-
gnê³a 12 m d³ugoœci, 5 m wysokoœci i 9 m œrednicy. Do budowy zu¿yto 5 ton bia³ego wi-
klinowego kija. Do jej wzniesienia niezbêdni okazali siê nie tylko plecionkarze, ale te¿ cie-
œle, œlusarze, murarze oraz brukarze, a ze wzglêdu na ciê¿ar konstrukcji, przy jej ustawie-
niu pomocni okazali siê zawodnicy z sekcji podnoszenia ciê¿arów Ludowego Klubu Spor-
towego „Budowlani” w Nowym Tomyœlu. Wybudowane przy wsparciu œrodków pozy-
skanych w ramach unijnego projektu wigloo sta³o siê niew¹tpliwie jedn¹ z g³ównych
atrakcji I Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa. 

Z kolei w ramach przygotowañ do II Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa,
podczas jubileuszowego X PIKNIKU Z WIKLIN¥ (2011), na terenie Parku Kultury
i Wypoczynku stanê³a ¿ywa altana z wikliny, wykonana wg projektu Lidii Orwiñskiej,
z rosn¹cych pêdów wierzby. Do jej stworzenia zu¿yto 12 ton wikliny. Ma ona 18 me-
trów d³ugoœci, 9 metrów œrednicy oraz 4,5 metra wysokoœci. Koordynatorem prac by³
Maciej Pawlak, funkcjê kierownika budowy obj¹³ Andrzej Pawlak. W pracach uczestni-
czy³o 11 cz³onków Stowarzyszenia oraz m³odzie¿ z trzech nowotomyskich szkó³ ponad-
gimnazjalnych. Wsparcia – tradycyjnie ju¿ – udzielili miejscowi przedsiêbiorcy. 
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W tym samym roku cz³onkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wi-
kliniarzy podjêli jeszcze jedno wyzwanie. By³a nim rewitalizacja parkowych stawów, na
których pojawi³a siê przystañ umo¿liwiaj¹ca korzystanie ze sprzêtu p³ywaj¹cego oraz –
w ca³oœci sfinansowana przez Bank Spó³dzielczy – malownicza wiklinowa ostoja dla
gnie¿d¿¹cych siê w parku ptaków, popularnie zwana ptasi¹ wysp¹. Pomys³odawc¹ i au-
torem projektu tej wyrafinowanej wiklinowej formy przestrzennej by³ Maciej Pawlak. 

Od 2009 roku PIKNIKI Z WIKLIN¥ zmieni³y nieco swój charakter. A to za spraw¹
Rafa³a Górczyñskiego, który „wymyœli³” Wybory Miss Polskiej Wikliny – organizowany
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy, we wspó³pracy z No-
wotomyskim Oœrodkiem Kultury, Studiem Paulina Lupa i przy wsparciu licznej grupy
sponsorów, konkurs piêknoœci, który do tej pory mia³ ju¿ 4 edycje (VIII PIKNIK Z WI-
KLIN¥ – 2009; IX PIKNIK Z WIKLIN¥ – 2010; XI PIKNIK Z WIKLIN¥ -2012; XII PIK-
NIK Z WIKLIN¥ – 2013). W roku 2012 do konkursu g³ównego zosta³y do³¹czone Wy-
bory Ma³ej Miss Wiklinki, czyli kategoria dla ma³ych kandydatek w wieku od 4 do 11 lat.
Konkurs Miss Polskiej Wikliny przerodzi³ siê w imprezê ogólnopolsk¹. Startuj¹ w nim
kandydatki z ca³ego kraju. 

Za spraw¹ cz³onków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy
w konkursowe szranki staj¹ te¿ plecionkarze. Ogólnopolskie i Miêdzynarodowe Kon-
kursy Plecionkarskie organizowane pocz¹wszy od 2007 r. w ramach dorocznych Jar-
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marków Chmielo-Wikliniarskich, mia³y dot¹d 6 edycji od pocz¹tku ciesz¹ siê du¿ym za-
interesowaniem plecionkarskiego œrodowiska. Ju¿ w pierwszym z nich udzia³ wziêli re-
prezentanci 4 pañstw. Z roku na rok iloœæ uczestników ros³a i w ten sposób impreza ta
sta³a siê licz¹c¹ w skali kraju. To w³aœnie organizacyjny sukces, jakim by³ I Miêdzynarodo-
wy Konkurs Plecionkarski nasun¹³ pomys³ zorganizowania imprezy plecionkarskiej na
wiêksz¹ jeszcze skalê. I w ten sposób Nowy Tomyœl sta³ siê miejscem Œwiatowych Festi-
wali Wikliny i Plecionkarstwa. Na I Œwiatowy Festiwal w 2008 roku przybyli plecionka-
rze z Danii, Senegalu, Algierii, Holandii, Francji, Niemiec i oczywiœcie z ró¿nych regionów
Polski. Wziêli oni udzia³ w II Miêdzynarodowym Konkursie Plecionkarskim. Wyplatali
one swoje prace nie tylko z wikliny, ale tak¿e ze sznurka, traw i korzeni sosny. Wa¿nym
punktem festiwalowego programu by³o Forum Wikliny i Plecionkarstwa. W jego wyk³a-
dowej czêœci zaprezentowane zosta³y referaty zwi¹zane z upraw¹ wikliny, jej zbiorem
i przetwarzaniem. W programie II Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa
(2011) z udzia³em przedstawicieli 30 pañstw, który przebiega³ pod has³em: Niezwyk³e
oblicza wikliny, oprócz III Miêdzynarodowego Konkursu Plecionkarskiego znalaz³y siê wy-
stawy: Jak to z wiklin¹ na œwiecie bywa³o (ekspozycja wielkoformatowych fotografii doty-
cz¹cych historii koszykarstwa i wikliniarstwa), Kosze dawniej i dziœ – 100 lat polskiego
wzornictwa (wystawa 300 replik koszy z okresu minionego stulecia), Nowe spojrzenie na
wiklinê (prezentacja sprawdzonych, lecz jeszcze nierozpowszechnionych oraz ca³kowicie
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innowacyjnych metod i sposobów wykorzystania wikliny w ró¿nych dziedzinach prze-
mys³u i gospodarki, a nawet w medycynie i sztuce). Muzeum Wikliniarstwa i Chmielar-
stwa wzbogaci³o siê o najwiêksze w Europie salicarium, czyli doœwiadczalne poletka z 75
ró¿nymi odmianami wikliny oraz licz¹c¹ ponad 300 eksponatów wystawê polskich ko-
szy, powsta³ych w oparciu o stare, siêgaj¹ce pocz¹tków XX w. katalogi. Festiwalowi to-
warzyszy³ kiermasz wyrobów plecionkarskich, przywiezionych przez goœci z ca³ego
œwiata. Festiwal zamknê³o bran¿owe forum dyskusyjne mia³o miejsce forum dyskusyjne
Nowe spojrzenie na wiklinê, którego tematem wiod¹cym by³a prezentacja nowych œcie¿ek
rozwoju plecionkarstwa oraz nowatorskich sposobów wykorzystywania wikliny. Pro-
jekt pod nazw¹ II Œwiatowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa 2011 by³ wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Jubileuszowy rok 2014 jest rokiem mocno ju¿ zaawansowanych przygotowañ do III
Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa, który odbêdzie siê w 2015 roku. Goto-
woœæ wziêcia w nim udzia³u zg³osili ju¿ przedstawicieli 38 pañstw. Aby godnie przyj¹æ fe-
stiwalowych goœci Stowarzyszenie podjê³o – w ramach XIII ju¿ PIKNIKU Z WIKLIN¥ –
dzia³ania zwi¹zane z rewitalizacj¹ wiklinowych form w mieœcie. Pracami konserwatorski-
mi objêto m. in.: wiklinow¹ muszlê koncertow¹, wiklinow¹ ¿yw¹ altanê, wiklinow¹ kulê
ziemsk¹ na jednym z nowotomyskich rond oraz ozdobne elementy znajduj¹ce siê na wi-
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klinowym deptaku. Warto dodaæ, ¿e prace te wykonane zosta³y z wykorzystaniem wi-
kliny impregnowanej ciœnieniowo, co z pewnoœci¹ zapewni jej d³u¿sz¹ trwa³oœæ. Przy oka-
zji kolejnego festiwalu ma paœæ kolejny rekord – nowotomyscy plecionkarze zamierzaj¹
po raz kolejny wpisaæ siê do Ksiêgi Rekordów Guinnessa, tym razem dziêki najd³u¿sze-
mu wiklinowemu warkoczowi œwiata. Ma on mieæ d³ugoœæ 4075 m. Zanim to jednak na-
st¹pi ju¿ w sierpniu, tradycyjnie podczas Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego, odbêdzie
kolejny Ogólnopolski Konkurs Plecionkarski. Po raz pierwszy bêdzie to konkurs imienia,
zmar³ego w ubieg³ym roku mistrza Jana Bartosiewicza. 

Jubileuszowa gala

Okazj¹ do przypomnienia i podkreœlenia wagi wszystkich ciekawych i wa¿nych dokonañ
Stowarzyszenia i jego historii by³a Jubileuszowa Gala, zorganizowana 23 maja 2014 r.
w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Poprowadzili j¹ Beata Baran
i Maciej Pawlak, którzy do snucia wspomnieñ z minionej dekady zaprosili wspó³twórców
wiklinowych symboli miasta i wspó³organizatorów wydarzeñ, m. in. Andrzeja Pawlaka –
Prezesa Honorowego Stowarzyszenia, spiritus movens Wikli-Nowego Tomyœla, dra Jê-
drzeja Stêpaka – projektanta kosza giganta, Henryka Helwinga – Burmistrza Nowego
Tomyœla, Genowefê Hreczyñsk¹ – dyrektora Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, An-
drzeja Chwaliñskiego – dyrektora Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa.
Na widowni zasiad³o wielu szacownych goœci, wœród których znaleŸli siê m. in. Wicemi-
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Prezes Mieczys³aw Pietruñko odbiera gratulacje od Wiceminister Rolnictwa Zofii Szalczyk 
– Gala Jubileuszowa; 23 maja 2014 r.



nister Rolnictwa Zofia Szalczyk, Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek
WoŸniak, samorz¹dowcy z powiatu nowotomyskiego i gmin po³o¿onych na jego tere-
nie, liczna rzesza osób, które od wielu lat wspó³pracuj¹ ze Stowarzyszeniem, realizuj¹c
cenne inicjatywy na rzecz ziemi nowotomyskiej.

10. lecie Stowarzyszenia by³o nie tylko okazj¹ do podsumowania minionego okresu
i podzielenia siê planami na przysz³oœæ, ale tak¿e do uhonorowania dokonañ tego jedy-
nego w Polsce stowarzyszenia w bran¿y wikliniarsko-plecionkarskiej. Marsza³ek Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak wrêczy³ – przyznan¹ Stowarzyszeniu
Odznakê Honorow¹ „Za zas³ugi dla województwa wielkopolskiego”. W imieniu wszyst-
kich cz³onków odebrali je byli prezesi Andrzej Pawlak i Rafa³ Górczyñski oraz obecny
prezes Mieczys³aw Pietruñko. Gratulacje jubilatom z³o¿yli te¿: Wiceminister Rolnictwa
Zofia Szalczyk, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski, samorz¹dowcy z gmin po-
wiatu nowotomyskiego, a tak¿e wielu innych goœci.

Równie¿ Stowarzyszenie postanowi³o w tym dniu uhonorowaæ te osoby i instytucje,
na których przychylnoœæ i sta³e wspieranie inicjatyw zawsze mog³o i mo¿e liczyæ. Listy
gratulacyjne i wiklinowe puchary trafi³y do: Stanis³awa Kalembê – pos³a na Sejm, Henry-
ka Helwinga – Burmistrza Nowego Tomyœla, Joela Matuszka – Starosty Nowotomyskie-
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Wœród goœci Gali Jubileuszowej by³ tak¿e pose³ na Sejm RP Killion Munyama; 
tu w rozmowie z Prezesem Honorowym Andrzejem Pawlakiem – 23 maja 2014 r.



go w dwóch poprzednich kadencjach, Genowefy Hreczyñskiej – dyrektor Nowotomy-
skiego Oœrodka Kultury, Miros³awa Koz³owskiego – redaktora „Tygodnika Nasz Dzieñ
po Dniu”, Bogdana £ukaszyka – najstarszego z grona za³o¿ycieli Stowarzyszenia, prof.
Jêdrzeja Stêpaka, Anieli Pawlak, Firmy Bartex, Firmy Koberling, Macieja £atka z Santan-
der Bank i Miros³awa B¹ka – prezesa Banku Spó³dzielczego w Nowym Tomyœlu.

Podczas gali zaprezentowano oficjaln¹ maskotkê oraz logo III Œwiatowego Festiwalu
Wikliny i Plecionkarstwa. W pierwszym z konkursów udzia³ wziêli uczniowie szkó³
z Nowego Tomyœla i okolicy. Swoje projekty w drugim z nich zg³osili plastycy z ca³ej Pol-
ski. Na czele konkursowego jury stanê³a Paulina Motylewska, z któr¹ nowotomyscy ple-
cionkarze od lat wspó³pracuj¹ i dziêki wsparciu której znacznie usprawnili zarz¹dzanie
Stowarzyszeniem i dzia³alnoœæ marketingow¹. Twórcy zwyciêskich projektów: Oskar
Kaczmarek – uczeñ nowotomyskiego Gimnazjum im. F. Szo³drskiego (projekt maskot-
ki) i Miros³aw Zdrodowski z Siedlec (logo) uhonorowani zostali nagrodami.

Czêœæ artystyczn¹ jubileuszowych uroczystoœci wype³ni³ Mirek Jêdrowski z zespo³em
programem Œl¹skie granie i œpiewanie. Koñcz¹ca imprezê biesiada by³a okazj¹ do indywi-
dualnych rozmów i spotkañ w gronie przyjació³ wikliniarskiej i plecionkarskiej braci.
Cz³onkowie Stowarzyszenia dzielili siê z nimi swoimi bardzo ambitnymi planami na przy-
sz³oœæ. Zamierzaj¹ bowiem stworzyæ w Nowym Tomyœlu Œwiatowe Centrum Wikliny,
którego projekt zaprezentowany zosta³ zgromadzonym goœciom. 

Uroczystoœciom jubileuszowym towarzyszy³a równie¿ wystawa 10 lat +, prezentuj¹-
ca dokonania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy. Mo¿na j¹ by-
³o ogl¹daæ od 19 do 31 maja w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury.

Inicjatywy, dokonania i wszelkie twórcze realizacje cz³onków Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy spotykaj¹ siê z ciep³ym przyjêciem ze strony
w³adz, obdarzaj¹cych wikliniarzy i plecionkarzy du¿ym kredytem zaufania. Ciesz¹ siê
tak¿e aprobat¹ lokalnej spo³ecznoœci. Utwierdza ich to w przekonaniu, ¿e zmierzaj¹
w dobrym kierunku. 

Wyrazem takiego przekonania s¹ – zamieszczone na wrêczanych przyjacio³om Sto-
warzyszenia w dniu jubileuszu podziêkowaniach – s³owa Carolla Levisa: Jeden z najg³êb-
szych sensów ¿ycia polega na tym, ¿e tylko wszystko co robimy dla innych, jest tym co napraw-
dê warto robiæ.

Fot. archiwum Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego 
oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy
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Na KASSK - u zawsze jest merytorycznie i energetycznie...
Wyk³ad  prof. Stanis³awa Dylaka
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Bez komputera wspó³czesna edukacja 
nie mo¿e siê obejœæ… 

czyli 10 lat Konferencji Administratorów Szkolnych 
Sieci Komputerowych  (KASSK)
w Nowym Tomyœlu

Organizuj¹c KASSK po raz pierwszy, Dariusz Stachecki, wicedyrektor Gimnazjum im.
Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu i pomys³odawca przedsiêwziêcia, na stronach
internetowych – wtedy jeszcze wojewódzkiej konferencji – tak podsumowa³ jego pierw-
sz¹ edycjê: 

Konferencja informatyczna sta³a siê faktem. Wœród jej uczestników przewa¿a³ pogl¹d,
i¿ spotkania takie s¹ bardzo potrzebne. Informatyka jest dziedzin¹ wiedzy, która zmienia
siê bardzo szybko, a charakter zadañ stawianych nauczycielom informatyki oraz dyrekto-
rom placówek oœwiatowych wymaga sta³ego doskonalenia siê, wymiany doœwiadczeñ
i wzbogacania warsztatu metodycznego. Konferencja pomog³a uœwiadomiæ koniecznoœæ
rozwoju edukacji informatycznej w szkole, koniecznoœæ wprowadzania jej na ró¿nych p³asz-
czyznach. Dotyczy to zarówno kierowania szko³¹, jak i wykorzystania komputera jako no-
woczesnego œrodka audiowizualnego, jako multimedialnego Ÿród³a informacji. Komputer
dziœ to nie „rarytas”, to narzêdzie pracy, bez którego wspó³czesna edukacja nie mo¿e siê
obejœæ… 

Od czasu pierwszej konferencji minê³a dekada. W dniach 4 – 6 kwietnia 2014r. od-
by³a siê jej jubileuszowa edycja pod has³em: „Cyfrowa edukacja szans¹ na wzrost jakoœci
kszta³cenia”. W stosunku do pierwszej konferencji przedsiêwziêcie to rozros³o siê, za-
równo organizacyjnie, jak i merytorycznie i zyska³o presti¿ i ogólnopolskie uznanie. Da-
riusz Stachecki – jego pomys³odawca i koordynator, dziœ z dum¹ opowiada o sukcesie
KASSKU, na który z³o¿y³o siê kilka wa¿nych czynników – sympatia i wiernoœæ uczestni-
ków, wspó³praca z uznanymi ekspertami z dziedziny informatyki i edukacji, wsparcie
czo³owych firm i mediów bran¿owych, pozyskanie presti¿owych patronatów, a tak¿e –
last but not least – wielka praca, jak¹ wykonuje zespó³ organizacyjny z³o¿ony z pracow-
ników nowotomyskiego gimnazjum, wspierany przez uczniów.
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Pocz¹tki, jak zwykle, nie by³y naj³atwiejsze. Gdy w szko³ach nie istnia³y jeszcze sieci
komputerowe, Dariusz Stachecki, wtedy jeszcze pracownik Szko³y Podstawowej nr 3,
postanowi³ w niniejszej placówce tak¹ sieæ stworzyæ. Wraz z dyrektorem Andrzejem
Wa³ês¹ przekonali Komitet Rodzicielski do zakupu potrzebnego sprzêtu. Przyszed³
poczt¹ w du¿ym kartonie, zawieraj¹cym pakiet kart sieciowych, oprogramowanie na
trzech dyskietkach oraz… 8 grubych podrêczników po angielsku. 

Gdy Dariusz Stachecki – opanowawszy najpierw niezbêdne podstawy jêzyka –
w oparciu o podrêczniki, stworzy³ w nowotomyskiej Szkole Podstawowej nr 3 sieæ
komputerow¹, warszawska informatyczna firma PARK zaczê³a odsy³aæ do niego klien-
tów z Wielkopolski i okolic, z informacj¹, ¿e najbli¿szy specjalista od sieci LANtastic jest
w Nowym Tomyœlu. Z Poznania, Pniew czy Grodziska Wlkp. do nowotomyskiego gim-
nazjum zaczêli zje¿d¿aæ nauczyciele i informatyczni zapaleñcy, po to, by dowiedzieæ siê,
jak zrobiæ sieæ komputerow¹, czy – jak mówi dyrektor Stachecki – ¿eby nauczyæ siê za-
ciskaæ kabelki. Tak powsta³a idea KASSK –u. 

Z nieformalnych, sobotnich spotkañ pionierów informatyki w szko³ach zrodzi³a siê
ogólnopolska konferencja, której pocz¹tki Dariusz Stachecki tak wspomina: Pierwsze
spotkania odbywa³y siê w gronie fachowców, zapaleñców, wariatów takich jak ja, którzy
w szkole próbowali rozkrêciæ sieci komputerowe. Pomys³ KASSK-u zrodzi³ siê, gdy przyjecha-
³a do nas wiêksza liczba nauczycieli, nie tylko tych typowych fascynatów techniki. Sama na-

Pocz¹tki by³y trudne... - wspomina Dariusz Stachecki



6110 lat KASSK - u w Nowym Tomyœlu

zwa – Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych powsta³a z przekory,
trochê prowokacyjnie, gdy¿ w szkole nigdy nie istnia³ etat lub funkcja administratora pracow-
ni lub sieci komputerowej, a przecie¿ sieci szkolne to bardzo czêsto olbrzymie i wyspecjalizo-
wane struktury ³¹cz¹ce ze sob¹ setki rozmaitych urz¹dzeñ. Utrzymanie ich sta³ej sprawnoœci,
niezawodnoœci i wydajnoœci to nie lada wyzwanie. Wyzwanie, z którego nie zawsze zdaj¹ so-
bie sprawê dyrektorzy szkó³, ale tak¿e organy prowadz¹ce. Dlatego od pocz¹tku rozmawia-
liœmy o tym, jak przygotowaæ œrodowisko pracy w szko³ach, aby ta technologia siê „zadzia³a”. 

Podczas konferencji od pocz¹tku pokazywaliœmy codzienn¹ pracê nauczycieli wspart¹
technologi¹. Wi¹za³o siê to z zachêceniem ich – co wcale nie by³ ³atwe – do pokazania ich
w³asnego warsztatu pracy, pocz¹tkowo skromnego. I nasz sukces polega³ na tym, ¿e ci na-
uczyciele stanêli przed goœæmi, mówi¹c: „Zobaczcie, 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 konferencje, by zobaczyæ te¿, jak wy to robicie”. Pierwsza konferen-
cja by³a jednodniowa, potem by³y dwudniowe, a obecnie trwaj¹ trzy dni. W 2005 roku KASSK
siê nie odby³, gdy¿ w tym samym okresie mia³y miejsce uroczystoœci nadania szkole imienia
i nie bylibyœmy w stanie udŸwign¹æ organizacyjnie dwóch tak du¿ych imprez. Zastanawia³em
siê co zrobiæ dalej, ale liczne pytania: „A kiedy bêdzie konferencja? „, „Kiedy siê spotkamy?”,
bêd¹ce dowodem, ¿e jest takie zapotrzebowanie w œrodowisku, sk³oni³y nas do zorganizowa-
nia kolejnej konferencji. I tak siê zaczê³o… 
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Druga edycja Konferencji w 2006 r. zgromadzi³a du¿¹ grupê zainteresowanych – w pierwszym rzêdzie,
podczas jej inauguracji, burmistrz Henryk Helwing i prof. Maciej Sys³o 
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W zwi¹zku z wdra¿aniem technologii w pracy naszej szko³y pojawi³a siê nowa, propagowa-
na w ramach KASSK-u koncepcja roli biblioteki szkolnej, która nie tylko jest wypo¿yczalni¹ ksi¹-
¿ek, ale stanowi Gimnazjalne Centrum Informacji, oferuj¹c bardzo szerokie wsparcie równie¿
pod k¹tem technologii. To multimedialne serce szko³y, w którym ka¿dy mo¿e liczyæ na ¿yczli-
we i fachowe wsparcie nauczycielek bibliotekarek, pomagaj¹cych uczniom œwiadomie i odpo-
wiedzialnie korzystaæ z zasobów sieci Internet i gdzie zawsze do dyspozycji jest sprawny, nowo-
czesny sprzêt. Dziêki KASSK-owi wiele bibliotek szkolnych w ca³ym kraju pod¹¿a zapropono-
wan¹ przez nas drog¹.

Sk¹d zapotrzebowanie na takie spotkania? Co sprawi³o, ¿e z biegiem lat KASSK zacz¹³
przyci¹gaæ coraz wiêksz¹ liczbê uczestników? Organizatorzy twierdz¹, ¿e to wartoœæ me-
rytoryczna licznych wyk³adów i warsztatów – w jednej edycji oko³o 120. W Polsce od-
bywa siê wiele konferencji poœwiêconych informatyce i edukacji, ale s¹ one czêsto g³ów-

Uczniowie gimnazjum 
od pocz¹tku wspó³tworzyli
konferencjê – NOK, 2007 r.

Podczas KASSK-u w 2008 r.
wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³
dr Janusz Borodziñski, 
demonstruj¹c najnowsze 
technologie Apple w edukacji



nie okazj¹ do prezentacji ofert handlowych dla edukacji, s³u¿¹ reklamie konkretnych pro-
duktów. 

W Nowym Tomyœlu grono entuzjastów technologii w edukacji mo¿e nie tylko zoba-
czyæ zastosowanie tych produktów w gimnazjalnej praktyce, ale równie¿ pos³uchaæ, co
na ten temat maj¹ do powiedzenia wybitni przedstawiciele œwiata nauki i oœwiaty. Wy-
k³ady inauguracyjne wyg³aszaj¹ profesorowie wy¿szych uczelni, tacy jak: prof. Stanis³aw
Dylak, prof. Maciej Sys³o, czy prof. Wojciech Cellary, o których Dariusz Stachecki z du-
m¹ mówi, ¿e choæ maj¹ nieprawdopodobny autorytet w Polsce i na œwiecie, ale przyje¿d¿aj¹
do nas po to, by spotkaæ siê w³aœnie z takim gronem technologicznych i edukacyjnych entuzja-
stów. Dziêki ich obecnoœci KASSK staje siê swego rodzaju festiwalem nauki, czymœ wiêcej ni¿
tylko konferencja.
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Propagowana w ramach
KASSK-u nowa koncepcja 
biblioteki szkolnej, szkolnego
Centrum Informacji zdoby³a
wielu zwolenników – a raczej
„zwolenniczek” wœród 
bibliotekarek szkolnych z ca³ej
Polski 

Dyrektor gimnazjum 
Andrzej Wa³êsa w towarzy-
stwie Ryszarda Perkowskiego
(Kuratorium Oœwiaty w Lubli-
nie), Ireneusza Podolaka 
(KO w Opolu) i Piotra Patory
(KO w £odzi) – KASSK 2008



Wartoœæ merytoryczna, to coœ na co – obok sprawnego przebiegu konferencji – or-
ganizatorzy k³ad¹ najwiêkszy nacisk, organizuj¹c coroczn¹ konferencjê. Program
X KASSK-u, który odbywa³ siê pod has³em: „Cyfrowa edukacja szans¹ na wzrost jakoœci
kszta³cenia” (na stronie internetowej konferencji mo¿na odnaleŸæ programy poprzed-
nich edycji) faktycznie zawiera wszechstronne ujêcie powy¿szego tematu przewodniego,
zarówno w wyk³adach zaproszonych prelegentów, jak i podczas warsztatów przygoto-
wanych przez nauczycieli gimnazjum. 

W tym roku wyk³ad inauguracyjny pt. „Szko³a na planie trójk¹ta” wyg³osi³ prof. dr
hab. Stanis³aw Dylak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zastana-
wia³ siê czy „dzisiejsza” szko³a jest wystarczaj¹co „dzisiejsza”? Czy „dzisiejszoœæ” to funk-
cja u¿ywania nowych technologii czy metod edukacyjnych? Czego uczy siê mózg i czego
to nas powinno nauczyæ? Temat „Cyfrowa szko³a, czy cyfrowa demencja” rozwa¿ali Ja-
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KASSK to zawsze okazja do
spotkañ w gronie przyjació³ –
od lewej prof. Maciej Sys³o, 
dyrektor ds. edukacji YDP 
Cecylia Szymañska-Ban 
(obecnie Microsoft), 
dyrektor Dariusz Stachecki

Podczas warsztatów w 2010 r.
uczestnicy mieli okazjê
zapoznaæ siê z dzia³aniem
najnowszych tablic
interaktywnych, monitorów
dotykowych oraz stolików
interaktywnych



nusz Wierzbicki i Dariusz Stachecki, prowadz¹c dysputê w stylu popularnej niegdyœ
„Sondy”, na temat roli technologii w systemie kszta³cenia. Obalali mity i stawiali hipote-
zy. Podkreœlali, ¿e zadaniem technologii nie jest zast¹piæ nauczyciela, ale wspomóc go
w nauczaniu. Wizjê trochê innej szko³y, oferuj¹cej nowoczesn¹ przestrzeñ edukacyjn¹,
wychodz¹c¹ naprzeciw potrzebom uczniów, nakreœli³ Witold Ko³odziejczyk, przedsta-
wiaj¹c edukacjê jako priorytetow¹ przestrzeñ budowania kapita³u spo³ecznego. O mo-
bilnoœci wed³ug Microsoft mówili Cecylia Szymañska – Ban, dyrektor edukacji w Mi-
crosoft oraz Krzysztof Szafer. O „Dzienniku 2.0” opowiada³ Marcin Kempka, prezes Li-
brusa. £ukasz Foltyn – legenda polskiej informatyki, twórca programu Foltyn Commnder
i komunikatora Gadu-Gadu – w swoim wyst¹pieniu podkreœla³ koniecznoœæ nauki progra-
mowania i to, ¿e informatyka jest szans¹ na przysz³oœæ Polski. Dr Krzysztof Kurowski
z Poznañskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego mówi³ na temat wyzwañ szeroko-
pasmowej infrastruktury sieciowo-us³ugowej dla e-Edukacji w Polsce w perspektywie
2014-2020. Kolejnym punktem merytorycznym programu by³a debata na temat cyfro-
wej szko³y w nowej perspektywie, zapocz¹tkowana referatem Aleksandry Pezdy, od-
wo³uj¹cym siê do rz¹dowego sprawozdania z pilota¿owego projektu. W debacie wziêli
udzia³: Joanna Berdzik wiceminister Edukacji Narodowej, Marlena Plebañska koordyna-
tor projektu „Epodrêczniki do kszta³cenia ogólnego” oraz prof. Maciej Sys³o i Andrzej
Grzybowski z firmy Intel. O tym, jak zacz¹æ uczyæ wszystkich uczniów informatyki i pro-
gramowania mówi³ prof. dr. hab. Maciej Marek Sys³o. 
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Wyk³ad inauguruj¹cy konferencjê w 2009 r. w goœcinnej sali NOK-u wyg³osi³ prof. Wojciech Cellary
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Konferencja Administratorów
Szkolnych Sieci Komputerowych
to te¿ okazja do zaprezentowa-
nia najnowszych zdobyczy 
technologicznych maj¹cych 
s³u¿yæ nauczaniu

Dyrektorzy  
Andrzej  Wa³êsa
i Dariusz Stachecki otrzymali 
certyfikat Modelowej Szko³y
SMART – 2010 r.

O randze konferencji decyduj¹
wyj¹tkowi goœcie ze œwiata nauki;
na zdjêciach prof. Jan Madey
z Uniwersytetu Warszawskiego
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.. oraz red. Wiktor Niedzicki –
twórca programu telewizyjne-
go Laboratorium i popularyza-
tor nauki

KASSK 2011 prowadzili redak-
torzy Polskiego Radia 
w Katowicach: Zbyszek Rudnicki 
i Jarek Juszkiewicz – znani 
w ca³ym kraju popularyzatorzy
nowoczesnej edukacji 

W czasie wyk³adu 
prof. Hanny Guliñskiej 
nauczyciele mieli okazjê 
obejrzeæ wspó³dzia³anie
tradycyjnych metod nauczania 

z nowymi technologiami 



Na temat strategii wolnych i otwartych implementacji oraz inicjatyw FWiOO opowia-
da³ wiceprezes Fundacji Rafa³ Brzychcy. 

Sporo uwagi na konferencji poœwiêcono wnioskom z pilota¿owego programu Cyfro-
wa Szko³a i jego dalszej perspektywie w latach 2014-2020. Zastanawiano siê, jaka powin-
na byæ wspó³czesna, cyfrowa szko³a, w jaki sposób j¹ budowaæ, jak wyposa¿yæ i jakie ele-
menty s¹ w niej najistotniejsze. Prezentowano pierwsze e-podrêczniki, dzielono siê do-
œwiadczeniem szko³y cyfrowej, mentorskiej i tej, która z sukcesem korzysta z technolo-
gii mobilnych w codziennej pracy. Dziêki du¿ej liczbie warsztatów i wyk³adów ka¿dy zna-
laz³ przys³owiowe „coœ dla siebie”.

Ale KASSK to nie tylko wiedza i praca. To – jak podkreœlaj¹ organizatorzy – miejsce
i czas spotkañ. To ludzie i ich pasja, któr¹ siê dziel¹. To tak zorganizowana przestrzeñ
i czas, by pobyt w Nowym Tomyœlu sprawia³ uczestnikom tak¿e przyjemnoœæ. Dynami-
ka trzydniowej konferencji uwzglêdnia wiêc równie¿ twórczy odpoczynek i integracjê…

Program faktycznie cechuje du¿a dynamika uwzglêdniaj¹ca ró¿ne aktywnoœci – mówi
Dariusz Stachecki. Pierwszy dzieñ jest zawsze dniem plenarnym, z wyst¹pieniami na du¿ej
sali, które w tym roku po raz pierwszy mia³y miejsce w hali widowiskowo – sportowej. Wy-
zwaniem dla nas by³o zagospodarowanie takiej przestrzeni, jednak uda³o nam siê zrobiæ wra-
¿enie na uczestnikach, tworz¹c potê¿n¹ wizualizacjê na ekranie o wymiarach 8 m d³ugoœci
i 3,5 m wysokoœci. Obraz wyœwietlany by³ specjalnym kinowym projektorem cyfrowym, w ja-
koœci HD, który z daleka wygl¹da³ jak batmobil (œmiech). Do tego mieliœmy telebim u³o¿ony
z 64 monitorów, na którym równie¿ wyœwietlane by³y prezentacje albo obraz z kamery…
Pierwszy dzieñ konferencji wype³ni³a seria wyk³adów, oczywiœcie z przerw¹ kawow¹ i obiado-
w¹, które koñczymy tradycyjnie panelem dyskusyjnym. PóŸniej uczestnicy konferencji zostali
przewiezieni do miejsc zakwaterowania, a stamt¹d zabrani na biesiadn¹ kolacjê, na potrze-
by której musieliœmy logistycznie przebudowaæ trochê Klimkow¹ Osadê. Zaproponowaliœmy
goœciom dobre jedzenie i muzykê w wykonaniu nowotomyskiej grupy Jack D. Society, na te-
mat której s³ysza³em same pochwa³y, wiêc myœlê, ¿e ten czas integracji sprawi³ wszystkim
przyjemnoœæ. Nastêpny dzieñ zaczynaliœmy kolejnym blokiem wyk³adowym, po którym odby-
³o siê 6 sesji warsztatowych, w ka¿dej sesji równolegle 15 warsztatów. W sumie przez dwa
dni uczestnicy mogli wzi¹æ udzia³ w 120 zajêciach warsztatowych. Zainteresowanych by³o
sporo, a ka¿dy móg³ sobie wybraæ coœ ciekawego. W sobotê, po zakoñczeniu czêœci warszta-
towej, zaprosiliœmy uczestników na kolacjê i urodzinow¹ KASSKOLIADÊ – imprezê sporto-
wo – informatyczn¹, towarzysz¹c¹ KASSK-owi od kilku lat, której nazwa pochodzi od zbit-
ka s³ów – KASSK i olimpiada. 

W tym roku mia³a ona trochê inny charakter, gdy¿ towarzyszy³a jubileuszowej, 10. konfe-
rencji i rozpoczê³a siê odpaleniem rac na du¿ym torcie, na ponad 400 porcji, sk³adaj¹cym siê
z 5 czêœci – ka¿da oznaczona jedn¹ liter¹ skrótu KASSK. W czasie Kasskoliady uczniowie
i nauczyciele gimnazjum pokazali swój program artystyczny, skutecznie zapraszaj¹c goœci do
udzia³u w licznych zabawach i konkursach. Muszê powiedzieæ, ¿e byli oni niezmordowani –
bawili siê do upad³ego, choæ w niedzielê czeka³a ich kolejna czêœæ warsztatów – 7 i 8 sesja
warsztatowa i blok wyk³adowy, podczas którego prezentowaliœmy koncepcjê prof. Sys³o i goœci-
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Organizatorom KASSKU – mi-
mo ogromu pracy logistycznej
– nie brakuje humoru. Dyrek-
torzy gimnazjum podczas
otwarcia VIII edycji konferencji
wykorzystali zbie¿noœæ jej na-
zwy z... pewnym nakryciem
g³owy

Jeden z goœci VIII edycji konfe-
rencji – Janusz Krupa, naczelnik
Wydzia³u Nowych Technologii
MEN 

Podczas otwarcia IX KASSK-u
dyrektorzy gimnazjum witaj¹
przedstawicieli prasy
bran¿owej - pisma EduFakty,
Uczê Nowoczeœnie, którzy
poprowadzili konferencjê



liœmy przedstawiciela Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, zakoñczony oficjalnym
podsumowaniem konferencji. Dziêki zaanga¿owaniu i energii uczestników jubileuszowej kon-
ferencji, wspólnie spêdzone trzy konferencyjne dni by³y dla nas wszystkich niezwyk³ym prze¿y-
ciem. Niezmiennie te¿ cieszy mnie fakt, ¿e KASSK jest okazj¹ do spotykania siê ludzi, którzy
nie spotkaliby siê w innym miejscu i czasie, bo na co dzieñ maj¹ mnóstwo obowi¹zków…

W pierwszym KASSKU wziê³o udzia³ blisko 140 osób. W jubileuszowym – 350
uczestników, 87 goœci i ponad 150 przedstawicieli firm i instytucji. Obs³ugê konferencji
zapewni³o 14 osób komitetu organizacyjnego, 20. pracowników administracji i obs³ugi
oraz ponad setka uczniów zaanga¿owanych w jej organizacjê. Razem oko³o 700. osób.
Patronat nad pierwsz¹ konferencj¹ obj¹³ Burmistrz Nowego Tomyœla – Henryk Hel-
wing, dziœ KASSK-owi patronuje m. in. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-
-Rostkowska. 
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Goœci jubileuszowego
X KASSK-u tradycyjnie wraz
z dyrektorami gimnazjum wita³
Burmistrz Nowego Tomyœla
Henryk Helwing

Jednym z wyj¹tkowych goœci ju-
bileuszowej konferencji by³a
wiceminister edukacji 
narodowej Joanna Berdzik
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Uczestnicy tegorocznej
konferencji mogli wzi¹æ
udzia³ w 120 warsztatach
i pracowaæ 
na zró¿nicowanym 
technologicznie sprzêcie
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Prowadz¹cym warsztaty 
nauczycielom pomaga³y tablice
interaktywne i iPady

Tegoroczna konferencja roz-
poczê³a siê panelem dyskusyj-
nym na temat „Cyfrowej szko-
³y” prowadzonym przez (od
prawej) – prof. Macieja Sys³o,
minister Joannê Berdzik, szefo-
w¹ projektu e- podêczniki Mar-
lenê Plebañsk¹ i Andrzeja Grzy-
bowskiego, szefa edukacji w fir-
mie Intel Technology Poland



To tylko niektóre dane œwiadcz¹ce o tym, na jakie uznanie w œrodowisku edukacyj-
nym zapracowali organizatorzy konferencji. 

Z biegiem lat zyskaliœmy coraz wiêksz¹ liczbê partnerów, co sama pani zauwa¿y³a, i stwo-
rzyliœmy coraz bogatsz¹, ciekawsz¹ ofertê – kontynuuje Dariusz Stachecki. Pocz¹tkowo
KASSK by³ konferencj¹ o zasiêgu wojewódzkim, dziœ mamy ju¿ sta³e, wypróbowane grono part-
nerów i uczestników, w³aœciwie z ka¿dego zak¹tka Polski. Mi³o mi s³yszeæ, ¿e nasza konferen-
cja jest najwiêksz¹, najbardziej presti¿ow¹ tego typu imprez¹ w kraju.

Nasz¹ konferencj¹ ¿ywo zainteresowane jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pocz¹tko-
wo goœciem naszej konferencji by³ wiceminister Krzysztof Stanowski, a od 2013 roku przy-
je¿d¿a do nas wiceminister edukacji Joanna Berdzik, która w tym roku zosta³a do soboty. Mi-
nisterstwo reprezentowali te¿: szefowa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej –
Marta Czapiñska, naczelnik Wydzia³u Nowych Technologii w Departamencie Jakoœci Edu-
kacji – Janusz Krupa i jeszcze dwóch innych pracowników. By³ tak¿e Andrzej Jasiñski –
wicedyrektor Oœrodka Rozwoju Edukacji. Sta³ym goœciem KASSK- u jest równie¿ El¿bieta
Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oœwiaty.

Zainteresowanie takich osób konferencj¹ œwiadczy o tym, jak¹ wagê ma to, co siê u nas
dzieje. Bêd¹c ostatnio w MEN, gdzie bywam czêsto z racji zasiadania w Radzie ds. Informaty-
zacji i Edukacji oraz Zespole ds. Strategii Edukacji, us³ysza³em w kuluarach, ¿e zastanawiano
siê, „kogo w tym roku Stachecki zaprosi na konferencjê”... To jest niezwykle wa¿ne, ¿e obec-
noœæ u nas nobilituje, ¿e niektórzy myœl¹: „nie jesteœ w Nowym Tomyœlu, to ciebie nie ma”, ¿e
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my ju¿ nie musimy zabiegaæ o autorytety, ale de facto trochê te¿ staliœmy siê takim autoryte-
tem. Mo¿e to nieskromnie brzmi, ale bardzo cieszy mnie przekonanie innych, ¿e warto u nas
byæ. Dr in¿. Krzysztof Kurowski, który w tym roku przyjecha³ do nas na wyk³ad, skróci³ swój po-
byt w Lozannie, ¿eby wyl¹dowaæ rano na lotnisku w Poznaniu, wsi¹œæ w auto i przyjechaæ tu-
taj, wcale nie œpi¹c. Byli z nami przedstawiciele najwiêkszych miêdzynarodowych korporacji,
które edukacjê wspomagaj¹ – Microsoft, Apple, Intel, Pearson czy polskie FEN, Cortland, Li-
brus. Nie goœcimy pracowników marketingu, tylko szefów, prezesów, dyrektorów tych instytu-
cji. I to dyrektorów nie polskich oddzia³ów, ale tak¿e tych na Europê Wschodni¹ i Centraln¹.
W taki sposób te¿ budujemy swój presti¿. Jak pani s³usznie zauwa¿y³a – na pocz¹tku szczy-
tem marzeñ by³ patronat Burmistrza, na którego wsparcie i ¿yczliwoœæ zawsze zreszt¹ mogli-
œmy liczyæ, ale póŸniejsza wizyta p. Kurator, a teraz p. Minister nobilituje jeszcze bardziej. To
cieszy. Tak jak obecnoœæ ludzi, od których coœ zale¿y, na przyk³ad szefowej Gabinetu Politycz-
nego Ministra Edukacji, p. Marty Czapiñskiej, bo to jest osoba operatywna, spiritus movens, któ-
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W kuluarach 
– Dariusz Stachecki, 
minister Joanna Berdzik 
i Jacek Œcibor

Jubileuszowy tort tu¿ przed
skonsumowaniem przez goœci
KASSKOLIADY



ry potrafi nasze dzia³ania wpuœciæ w tryby machiny urzêdniczej i dziêki temu mamy na coœ
wp³yw. O presti¿u konferencji decyduje równie¿ jej nieustaj¹ca popularnoœæ wœród uczestników.
Gdy uruchomi³em tegoroczne elektroniczne zapisy na stronie www, praktycznie w jednym dniu
skoñczy³y nam siê wszystkie miejsca noclegowe...

Dla porz¹dku warto przytoczyæ istotne dane dotycz¹ce partnerów i goœci Jubileuszo-
wej Konferencji KASSK 2014. Partnerami strategicznymi Gimnazjum im. Feliksa Szo³dr-
skiego byli: Microsoft, Cortland, Konsorcjum FEN oraz Librus. Grono partnerów liczy³o pra-
wie 30 firm, których pe³na lista znajduje siê na stronach. 

Konferencja przebiega³a pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-
-Rostkowskiej, Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Marka WoŸniaka, Wielko-
polskiego Kuratora Oœwiaty El¿biety Walkowiak, Starosty Nowotomyskiego Andrzeja
Wilkoñskiego oraz Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Helwinga. Patronat honoro-
wy nad konferencj¹ obj¹³ Oddzia³ Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Informatyczne-
go. Patronatem medialnym j¹ objê³y: Edustyle. pl, IT w Edukacji, EduFakty Uczê Nowocze-
œnie, Portal Edukacja Internet Dialog, G³os Nauczycielski, G³os Wielkopolski, Tygodnik Lokalny
„Nasz Dzieñ po Dniu” oraz Dzieñ Nowotomysko-Grodziski.

Na X Konferencjê Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych przyby³o wielu
wybitnych przedstawicieli œwiata nauki, polityki, oœwiaty i biznesu – poni¿ej lista wy¿ej nie
wymienionych: Krzysztof Klefas z Departamentu Jakoœci Edukacji MEN, Irena Pyszyñ-
ska-Królak – dyrektor Wydzia³u Rozwoju Edukacji Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu,
Andrzej Jasiñski – wicedyrektor Oœrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Tomasz
Szulc – Wicestarosta Nowotomyski, Zbigniew Markowski – Przewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu Nowotomyskiego. Nie by³oby kolejnych sukcesów KASSK-u, gdyby nie sprawdzo-
ny komitet organizacyjny, który tworz¹: Andrzej Wa³êsa, Dariusz Stachecki, Ma³gorza-
ta Gucia, Marlena Jarczewska, Renata Kurasiñska, Renata Orlicka, Ewa Maria Pi¹tas,
Wies³awa Skoczylas, Krzysztof Ha³as, Arkadiusz Lewandowski, Grzegorz Pi¹tas,
Krzysztof Urbaniak, Franciszek Zalewski i Piotr Witczak. 
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To w³aœnie do nich s³owa podziêkowañ skierowa³ Dariusz Stachecki, podsumowuj¹c
jubileuszow¹ konferencjê: Dziêkujê bardzo serdecznie Komitetowi Organizacyjnemu, pra-
cownikom administracji i obs³ugi oraz licznemu gronu gimnazjalnej m³odzie¿y, która bra³a
udzia³ w zajêciach, opiekowa³a siê szatni¹ i dba³a, by nikomu niczego nie zabrak³o i o to, by
ka¿dy móg³ trafiæ na interesuj¹ce go warsztaty. Dziêkujê Wam za ogromne zaanga¿owanie
i wysi³ek, dziêki któremu X Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych mo-
g³a mieæ taki w³aœnie charakter, przebiegaæ sprawnie i ciekawie. Dziêkujê tak¿e wszystkim wy-
k³adowcom, osobom prowadz¹cym warsztaty i prezentuj¹cym stoiska z ofertami edukacyjny-
mi. 

Oby wszystkim wystarczy³o entuzjazmu, energii i inwencji, by konferencja rozwija³a
siê przez nastêpne dziesiêciolecie, a mo¿e nawet dziesiêciolecia i by³a dowodem na to, ¿e
nawet w ma³ym mieœcie i w „zwyk³ej” szkole mo¿na zorganizowaæ przedsiêwziêcie wy-
znaczaj¹ce standardy ogólnopolskie. KASSK to nie jedyny sukces nowotomyskiego gim-
nazjum. Tych Czytelników niniejszego tekstu, którzy chcieliby zapoznaæ siê innymi osi¹-
gniêciami technologicznymi tej innowacyjnej szko³y, zapraszam do lektury wywiadu
z Dariuszem Stacheckim pt. Telefon komórkowy ma wiêksz¹ moc obliczeniow¹ od kompu-
tera, który wys³a³ cz³owieka w kosmos…, opublikowanym w poprzednim numerze Przegl¹-
du Nowotomyskiego  nr1 (29) 2014.

Fot: Ze zbiorów Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu
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Joanna Legierska – Dutczak, Patrycja Miko³ajczak, Piotr Szwiec 

Architektura i krajobraz wsi Sêkowo
– wystawy prac plenerowych studentów i pedagogów 

Ods³ona pierwsza – Nowotomyski Oœrodek Kultury 

20 wrzeœnia 2013 roku w Nowotomyskim Oœrodku Kultury przedstawiciele w³adz
lokalnych i uczestnicz¹cych w przedsiêwziêciu trzech wy¿szych uczelni otworzyli wysta-
wê prac pedagogów i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Sztuk Piêk-
nych im. W³adys³awa Strzemiñskiego w £odzi oraz Uniwersytetu Artystycznego w Po-
znaniu. Na pierwsz¹ ods³onê prezentacji prac powsta³ych w lipcu br. podczas interdyscy-
plinarnych, miêdzyuczelnianych warsztatów badawczych we wsi Sêkowo w powiecie no-
wotomyskim przyby³o liczne grono zainteresowanych goœci, m. in. mieszkañcy Sêkowa,
Nowego Tomyœla i powiatu nowotomyskiego. 

Uczestnicy pleneru, warsztatów artystycznych i badawczych w pierwszej ods³onie za-
prezentowali przede wszystkim rysunki, szkice i prace malarskie, bêd¹ce swoistym zapi-
sem wra¿eñ autorów. Wyeksponowane prace zainspirowane, zachowanymi na terenie
wsi Sêkowo, œladami osadnictwa olêderskiego wype³ni³y obszerny hol wejœciowy. Otwie-
raj¹c wystawê i dziêkuj¹c za jej zorganizowanie dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury, Genowefa Hreczyñska powiedzia³a:

Po powrocie z urlopu wchodz¹c do holu g³ównego przenios³am siê w inny œwiat, w œwiat pej-
za¿y i niezwykle przedstawionej architektury. Pragnê³abym, aby ta wystawa goœci³a u nas
znacznie, znacznie d³u¿ej.

Pracownicy nowotomyskiego Urzêdu Miejskiego zaprezentowali w skrócie strategiê
promowania architektury olêderskiej, stanowi¹cej trwa³¹ wartoœæ w kulturowy dorobku
powiatu nowotomyskiego. Warsztaty badawcze, dokumentacja, inwentaryzacja oraz
szkice ocala³ych olêderskich obiektów, stanowi¹ nieocenion¹ wartoœæ dla obecnych
i przysz³ych pokoleñ. Dziêki zrealizowanemu projektowi badawczemu, udokumento-
wane zosta³y elementy dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem tra-
dycyjnej architektury oraz spisania historii poszczególnych rodzin zamieszkuj¹cych te te-
reny. W toku prowadzonych prac zebrane zosta³y materia³y ikonograficzne – szkice i fo-
tografie dokumentuj¹ce obecny stan wsi. Uczestnicy warsztatów – studenci i pedagodzy
Zak³adu Architektury Wnêtrz z Wydzia³u Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskie-
go, Pracowni Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego z Katedry Bioniki z Wy-
dzia³u Architektury Wnêtrz i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
oraz Wydzia³u Wzornictwa i Architektury Wnêtrz Akademii Sztuk Piêknych w £odzi –
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otrzymali serdeczne podziêkowania za wk³ad pracy i zaanga¿owanie w badania. 
Oficjalnego otwarcia wystawy dokonali Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing

oraz Naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu
Ewelina Szofer- Pajchrowska, która opowiedzia³a o planach wykorzystania projektu in-
wentaryzacyjno-badawczego nad osadnictwem olêderskim w prowadzonych dzia³a-
niach promocyjnych. G³os zabra³ tak¿e dr hab. Piotr Szwiec – profesor Uniwersytetu Ar-
tystycznego w Poznaniu, który opowiedzia³ o zrealizowanym projekcie. Przybyli na
otwarcie wystawy goœcie, a wœród nich mieszkañcy olêderskich zabudowañ, z zaintere-
sowaniem przygl¹dali siê zaprezentowanym pracom. Wystawa stanowi³a kolejn¹ okazjê
do konsultacji i rozmów na temat odnalezionych datowañ obiektów, przedmiotów u¿yt-
ku codziennego oraz mebli i detali wnêtrzarskich, które dziêki projektowi uda³o siê
w miêdzyczasie odnaleŸæ i których pochodzenie uda³o siê ustaliæ. 

So³tys Sêkowa Piotr Protas i przewodnicz¹cy Rady So³eckiej Henryk Stasiñski podziê-
kowali wszystkim autorom prac i osobom zaanga¿owanym w realizacjê projektu. Po-
dziêkowania skierowano w szczególnoœci do bezpoœrednich organizatorów z ramienia
Pracowni Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego z Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu (g³ównego organizatora): dra hab. Piotra Szwieca, prof. ndzw. UAP
i mgr Patrycji Miko³ajczak, asystentki oraz obecnych na wystawie kierowników zespo-
³ów badawczych i koordynatorów zajêæ warsztatowych z Zak³adu Architektury Wnêtrz
i RzeŸby Uniwersytetu Zielonogórskiego i Akademii Sztuk Piêknych w £odzi: dra in¿.
arch. Roberta Sobañskiego, st. wyk³. (ASP £ódŸ), dra hab. Bartosza Hungera, st. wyk³.
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Prac powsta³e podczas interdyscyplinarnych, miêdzyuczelnianych warsztatów badawczych we wsi Sêkowo 
zaprezentowano najpierw w Nowotomyskim Oœrodku Kultury – 20  IX  2013 r.



(ASP £ódŸ), mgr Joanny Legierskiej – Dutczak, as. (UZ), dra in¿. arch. Rafa³a Lamorskie-
go (ASP £ódŸ). Wernisa¿owi towarzyszy³a oprawa muzyczna, któr¹ zapewni³ graj¹cy na
pianinie Jacek Szofer. 

Ods³ona druga – Galeria Uniwersytecka Rektorat 

Druga prezentacja wybranych prac plenerowych mia³a miejsce w Galerii Uniwersytec-
kiej Rektorat przy ul. Licealnej w Zielonej Górze, otwartej br. Na wystawie, której
otwarcie mia³o miejsce 23 paŸdziernika 2013 r. zaprezentowano czêœæ wykonanych
prac pedagogów i studentów.

Z ramienia Zak³adu Architektury Wnêtrz i RzeŸby Uniwersytetu Zielonogórskiego
o projekcie opowiedzia³ dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP. Jaros³aw Dziêcielewski, prof.
UZ otworzy³ wystawê i dziêkuj¹c organizatorom i uczestnikom projektu za zaanga¿o-
wanie w tego typu badania w terenie, podkreœli³ jak istotna jest wspó³praca uczelni.
Wspomnia³ tak¿e o innych formach wspó³pracy Akademii Sztuk Piêknych w £odzi, Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Wydzia³u Artystycznego Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego. Dzia³ania interdyscyplinarne i zaanga¿owanie studentów doceni³ w krót-
kim wprowadzeniu do wystawy prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Wojciech Strzy-
¿ewski. Na wystawie zaprezentowano prace pedagogów: dra hab. Piotra Szwieca, mgr
Patrycji Miko³ajczak, mgr Natalii Rozmus (as. UAP) oraz mgr Joanny Legierskiej – Dut-
czak oraz szkice i zapisy wra¿eniowe studentów Zak³adu Architektury Wnêtrz z Wy-
dzia³u Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego: Agaty Œmieszko, Joanny Œmietañ-
skiej, Karoliny Lipiñskiej, Laury Kozak, Marianna Czwojdrak; kierunków projektowych
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: Xeni Pietrzyk, Blanki Rylewicz, Darii Tom-
czak, Amadeusza Krycha oraz studentów Akademii Sztuk Piêknych im. W³adys³awa
Strzemiñskiego w £odzi: Pauliny Maœlak, Zuzanny Spychalskiej, Julii Dydel. 

Kolejna ods³ona wystawy potwierdzi³a s³usznoœæ stwierdzenia, które pad³o w lokalnej
prasie po pierwszej jej ods³onie, ¿e warto zobaczyæ „niezwyk³oœæ olêderskiego Sêkowa”,
jeœli nie w terenie, to przynajmniej przenieœæ siê w klimat i krajobraz wsi, ogl¹daj¹c ten
szczególny wybór prac.

Ods³ona trzecia – konferencja naukowa w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Nowym Tomyœlu

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu by³a miejscem konfe-
rencji podsumowuj¹cej badania w Sêkowie oraz prezentacji zgromadzonych materia³ów
badawczych dokumentuj¹cych architekturê i krajobraz regionu. W wydarzeniu, które
mia³o miejsce 2 grudnia 2013 r., wziêli udzia³ reprezentanci uczelni, struktur samorz¹-
dowych oraz instytucji: Starostwa Nowotomyskiego, Urzêdu Miejskiego w Nowym To-
myœlu, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Muzeum Regio-
nalnego w Wolsztynie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Zielono-
górskiego, Akademii Sztuk Piêknych w £odzi, Politechniki w Gliwicach. Goœæmi konfe-
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rencji byli tak¿e mieszkañcy wsi Sêkowo, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeñ oraz
mieszkañcy okolicznych wsi i miasta Nowy Tomyœl. 

Konferencji towarzyszy³a wystawa prezentuj¹ca dorobek naukowy zgromadzony
podczas interdyscyplinarnych i miêdzyuczelnianych badañ naukowych. Tym razem wy-
stawa wzbogacona zosta³a o plansze zawieraj¹ce fotografie i rysunki techniczne inwenta-
ryzowanych obiektów, opisy gospodarstw oraz mapy sytuacyjne. Dodatkowo zaprezen-
towane zosta³y eksponaty, tj. przedmioty codziennego u¿ytku, zebrane podczas badañ
w terenie, a wœród nich m. in.: meble i narzêdzia stolarskie, archiwalne fotografie oraz
pami¹tki rodzinne i dewocjonalia.

Ods³ony kolejne – £ódŸ, Bolestraszyce, Uniejów, Warszawa, Nowy Tomyœl

Z pocz¹tkiem roku 2014 zorganizowane zosta³y dwie wystawy prezentuj¹ce rysunki
wra¿eniowe studentów i pedagogów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akade-
mii Sztuk Piêknych w £odzi oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pierwsza z wystaw
mia³a miejsce w styczniu na terenie Akademii Sztuk Piêknych w £odzi, drug¹ otwarto
w lutym w Galerii Arboretum w Bolestraszycach. Obie wystawy zgromadzi³y du¿¹ rze-
szê zwiedzaj¹cych i spotka³y siê ze znakomitym przyjêciem. Przy okazji wystaw zadawa-
no liczne pytania, dotycz¹ce charakteru, przebiegu i koordynacji badañ naukowych na
terenach wiejskich. 

16 kwietnia 2014 r. wernisa¿ odby³ siê wernisa¿ na terenie Akademii Sztuk Piêknych
w £odzi. Tym razem pokazane zosta³y eksponaty oraz plansze studentów sk³adaj¹ce siê
z fotografii, rysunków technicznych i szkiców. Wystawê tê przewieziono nastêpnie do
Uniejowa, gdzie 8 maja w Galerii DPT (Domu Pracy Twórczej) Akademii Sztuk Piêknych
w £odzi odby³o siê jej oficjalne otwarcie.

Kolejnym miejscem, gdzie pokazane zosta³y plansze inwentaryzacyjne wykonane
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Goœæmi konferencji podsumo-
wuj¹cej warsztaty badawcze
byli m. in. mieszkañcy Sêkowa
– 2 XII 2013 r.



przez studentów oraz szkice pedagogów by³a Akademia Sztuk Piêknych w Warszawie.
Tam, 26 maja, rozgorza³a dyskusja na temat architektury regionalnej, jej przysz³oœci oraz
charakteru nowobudowanych obiektów a tak¿e na temat obecnego stanu przydomo-
wych ogródków. 

W ka¿dym z wymienionych miejsc zaprezentowane materia³y cieszy³y siê sporym za-
interesowaniem, zarówno wœród osób spoza œrodowiska akademickiego, jak i w gronie
studentów i profesorów reprezentuj¹cych ró¿ne dziedziny nauki i sztuki. Dziêki prezen-
tacjom materia³ów badawczych, pozyskanych podczas warsztatów w podnowotomy-
skim Sêkowie, w uczelniach artystycznych oraz instytucjach kultury, uda³o siê uzyskaæ
partycypantów nastêpnych edycji warsztatów. W 2014 roku do zespo³u badawczego
do³¹czyli przedstawiciele Wydzia³u Architektury Wnêtrz Akademii Sztuk Piêknych
w Warszawie. Daje to nadziejê na szybki rozwój prowadzonych badañ i rozpowszech-
nienie przyœwiecaj¹cej im idei, któr¹ jest zachowanie unikatowego dziedzictwa architek-
tury regionu, zbieranie informacji na temat wsi, inwentaryzowanych obiektów, spisywa-
nie historii dawnych mieszkañców badanych gospodarstw oraz poszukiwanie zwi¹zków
pomiêdzy krajobrazem a inwentaryzowanymi obiektami. 

25 lipca 2014 roku w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê wernisa¿ wystawy
wieñcz¹cej 2. edycjê badañ naukowo – inwentaryzacyjnych. Wystawê zorganizowano
przede wszystkim z myœl¹ o uczestnikach tegorocznych warsztatów badawczych we wsi
Nowa Ró¿a. Sta³a siê ona przyczynkiem do rozmów na temat planów i efektów badañ
w kolejnych edycjach. Wspólnie, w szerszym ju¿ gronie, analizowano wyniki badañ
z 2013 roku, wymieniano uwagi i pomys³y na kolejne lata. 

Zdjêcia: Beata Baran, Izabela Putz, Marta Szwiec
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Wystawê wieñcz¹c¹ 2. edycjê
badañ naukowo – inwentary-
zacyjnych zorganizowano
z myœl¹ o uczestnikach tego-
rocznych warsztatów badaw-
czych w Nowej Ró¿y 
Nowy Tomyœl,  25 VII 2014 r.
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...Jednostka musi byæ przede wszystkim wyposa¿ona w dobry sprzêt i samochody 
-  komendant Tomasz Antuszewski w gara¿u nowotomyskiej PSP



Nikogo pewnie nie zaskoczymy, zaczy-
naj¹c nasz¹ rozmowê od opowieœci „Jak
Tomek zosta³ stra¿akiem...”. Jako powa¿-
ny m³ody cz³owiek – maturzysta LO
w Lubsku, postanowi³ Pan skoñczyæ Szko-
³ê G³ówn¹ S³u¿by Po¿arniczej w Warsza-
wie, czy raczej ma³y Tomek biegaj¹c po
podwórkach udawa³, ¿e biega z sikawk¹?
Krótko mówi¹c, jak to by³o z wyborem
zawodu?

Faktycznie przy bieganiu i podwórko-
wych zabawach by³em tak¹ niecierpliw¹
dusz¹… Po liceum nie mia³em jednoznacz-
nie sprecyzowanych planów, jednak nie
ukrywam, ¿e mundur zawsze jakoœ za mn¹
chodzi³. Wchodzi³y w grê ró¿ne jego kolo-
ry – stalowy policyjny i zielony wojskowy,
ale rozmawiaj¹c szczególnie z ojcem,
a póŸniej z kolegami, którzy ju¿ pracowali
w stra¿y, zdecydowa³em siê na mundur
czarny. Notabene komendant stra¿y
w Lubsku mieszka³ w moim bloku, w tej sa-
mej klatce. Widywaliœmy siê co dzieñ, zna-
liœmy siê, bo inaczej ni¿ to bywa teraz, s¹sie-
dzi w blokach nie byli tak anonimowi. No

i mo¿e czêœciowo przez tê znajomoœæ ob-
ra³em tak¹ drogê. Pocz¹tkowo mia³em dy-
lemat, do jakiej pójœæ szko³y, ale zapad³a
decyzja, ¿e jeszcze nie do szko³y g³ównej,
tylko najpierw do Poznania, do Szko³y
Chor¹¿ych Po¿arnictwa. To by³a szko³a
policealna, gdzie nie trzeba by³o mieæ ma-
tury. Ja akurat maturê mia³em, ale – co
mo¿e dziwne – zdan¹ w klasie o profilu hu-
manistycznym. To spowodowa³o, ¿e mu-
sia³em póŸniej intensywnie wróciæ do nauki
przedmiotów œcis³ych. Dzisiaj ta szko³a na-
zywa siê Szko³¹ Aspirantów Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej. Tam spêdzi³em, skoszaro-
wany, dwa lata. Oprócz normalnej nauki
mieliœmy zajêcia praktyczne, poligony, du-
¿o zajêæ teoretycznych. W miêdzyczasie,
w trakcie drugiego roku nauki, pozna³em
Aniê, swoj¹ ¿onê. By³a wówczas uczennic¹
poznañskiego liceum muzycznego na ul.
Solnej, a póŸniej skoñczy³a Akademiê Mu-
zyczn¹. ZaprzyjaŸniliœmy siê..., a po œlubie
osiedliœmy w Nowym Tomyœlu. 

Po ukoñczeniu Szko³y Chor¹¿ych przez
kilka miesiêcy pracowa³em w Lubsku, a 16
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rozmowa z m³odszym brygadierem mgr. in¿. Tomaszem Antuszewskim -
Komendantem Powiatowym Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym
Tomyœlu o… s³u¿bie, zaufaniu, braterstwie, rozkazach, “z³otych r¹czkach”,
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grudnia 1988 roku przyjecha³em do Nowe-
go Tomyœla, gdzie od kilku miesiêcy miesz-
ka³a ju¿ moja ¿ona i od tego czasu pracujê
w naszej komendzie. Wtedy nosi³a ona na-
zwê Komendy Rejonowej Stra¿y Po¿ar-
nych, dzisiaj to Komenda Powiatowa Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej.

Po kilku latach pracy, w 1996 roku, z³o-
¿y³em dokumenty do warszawskiej Szko³y
G³ównej S³u¿by Po¿arniczej, gdzie dosta-
³em siê za pierwszym podejœciem, co by³o
nie lada zdziwieniem. Nauka tam trwa³a
4 lata i koñczy³a siê tytu³em in¿yniera.
Otrzyma³em te¿ pierwszy stopnieñ oficer-
ski. Po kolejnych paru latach s³u¿by posta-
nowi³em kszta³ciæ siê dalej i poszed³em na
Wydzia³ Budowy Maszyn Politechniki Po-
znañskiej, gdzie zdoby³em tytu³ magistra,
a w miêdzyczasie jeszcze ukoñczy³em studia
podyplomowe z zakresu bezpieczeñstwa
i higieny pracy. Tak na marginesie dodam,
¿e SGSP to jedyna taka szko³a w kraju i jej
poziom jest bardzo wysoki. Mogê siê powa-
liæ, ¿e skoñczy³em j¹ z nie najgorszym wyni-
kiem, a gdy studiowa³em póŸniej na poli-
technice, nauka sz³a bez ¿adnego problemu

– mia³em nawet stypendium naukowe. Za-
brak³o piêæ setnych punkta, bym ukoñczy³
j¹ z ocen¹ bardzo dobr¹. Tak wygl¹da³a mo-
ja edukacja...

Stopieñ oficerski powoduje, ¿e trafia siê
od razu za biurko, czy te¿ Pana udzia³em
sta³o siê uczestnictwo w akcjach ratowni-
czych?

Tak, oczywiœcie. W 1988 roku przysze-
d³em do pracy, maj¹c stopieñ m³odszego
chor¹¿ego, jednak mimo ¿e mia³em za sob¹
dwa lata nauki, to praktyki prawie wcale.
Szko³a kszta³ci teoretycznie, a te dwa, trzy
miesi¹ce praktyki pozwoli³y mi tylko „li-
zn¹æ” trochê zawodu.

Przyszed³em wiêc tutaj nafaszerowany
teori¹, która od razu star³a siê z rzeczywi-
stoœci¹. W tamtych czasach chor¹¿ych, czy-
li dzisiejszych aspirantów, nie by³o wielu –
w ca³ej komendzie tylko czterech. By³em
tym czwartym, najm³odszym, wiêc przesze-
d³em wszystkie wydzia³y – operacyjny,
szkoleniowy, kwatermistrzowski, technicz-
ny, prewencji. S³u¿y³em te¿ w tzw. podziale
bojowym, czyli by³em na co dzieñ z ch³opa-
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kami, którzy wyje¿d¿ali do po¿aru. Tam
pracowa³em w systemie: 24 godziny s³u¿by
– 48 godzin wolnego. Przez rok by³em do-
wódc¹ zmiany, jak to siê wtedy nazywa³o.
I ten rok pozwoli³ mi doœwiadczyæ udzia³u
w dzia³aniach ratowniczo – gaœniczych. Bra-
liœmy udzia³ w po¿arach, wypadkach, usu-
waniu – co dziœ ju¿ jest prozaiczne – owa-
dów b¹koskrzyd³ych, czyli os i szerszeni.
Dzisiaj jest z tym ³atwiej, bo mamy zabezpie-
czenia, ale wówczas nie mieliœmy ¿adnych
specjalnych ubrañ. Zak³ada³o siê tylko nasze
ubrania bojowe, grub¹ kurtkê, tzw. waciak,

¿eby nawet szerszeñ nie móg³ jej przebiæ,
he³m skombinowany od pszczelarza i tak siê
dzia³a³o... Po roku wróci³em do biura jako
pracownik s³u¿by prewencji kontroluj¹cej
zak³ady, budynki u¿ytecznoœci publicznej,
itd, czyli wszelkie obiekty, w których mo¿e
powstawaæ zagro¿enie po¿arem. Na margi-
nesie dodam, ¿e mamy prawo kontrolowaæ
wszelkie pomieszczenia – komórki, podda-
sza, piwnice, szopki, strychy – za wyj¹tkiem
pomieszczeñ mieszkalnych. 

Pracuj¹c w prewencji, skoñczy³em wy¿sz¹
szko³ê oficersk¹ w Warszawie, a w miêdzy-
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Dzieñ Stra¿aka 2009 – 
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czasie by³em te¿ zastêpc¹ dowódcy Jednost-
ki Ratowniczo – Gaœniczej, czyli jak to siê fa-
chowo nazywa – pe³ni³em s³u¿bê w podzia-
le bojowym. Dowódc¹ wtedy by³ aspirant
Andrzej £epski, a ja by³em jego zastêpc¹.
PóŸniej dowódc¹ zosta³ aspirant sztabowy
Andrzej £aciñski i jest nim do dzisiaj. 

W 2006 roku, w momencie zmian poli-
tycznych w kraju, równie¿ u nas nast¹pi³y
zmiany kadrowe. Ówczesny rz¹d uzna³, ¿e
wszystkim, którzy przepracowali w PSP 30
lat nale¿y podziêkowaæ za s³u¿bê, no
i w wiêkszoœci przypadków – tak¿e u nas –
tak siê sta³o. Wówczas odeszli i komendant
Leszek M¹dry, i jego zastêpca i oficer do
spraw prewencji – Piotr Pazderski. Powo³a-
ny na komendanta zosta³ – wówczas m³od-
szy kapitan – Jaros³aw Zamelczyk, a zosta-
³em jego zastêpc¹. Nie trwa³o to d³ugo, bo
wkrótce zosta³em powo³any na stanowisko
Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu
i przez prawie rok by³em szefem poznañ-
skich stra¿aków. Niemal 500 ludzi, 9 jedno-
stek ratowniczo – gaœniczych, inny charak-
ter pracy, wiêcej administracji, bo przecie¿
aglomeracja poznañska jest wiêksza ni¿ po-
wiat nowotomyski. Zakres obowi¹zków

te¿ by³ troszkê inny, chocia¿by z uwagi na
to, ¿e sama lokalizacja zak³adów jest inna,
ni¿ u nas. Tutaj dzia³a parê du¿ych firm, ale
na tyle bezpiecznych, ¿e nie stwarzaj¹ za-
gro¿eñ. Natomiast tam, w samym mieœcie,
nawet je¿eli nie ma zak³adów stwarzaj¹cych
zagro¿enie – czy to chemiczne, czy biolo-
giczne – stoj¹ budynki wysokoœciowe (te
powy¿ej 55 m wysokoœci), zbiorowego za-
mieszkania, hotele, w których s¹ wy¿sze
stopnie ochrony i zabezpieczenia przeciw-
po¿arowego.

Po niespe³na roku, w 2008, wróci³em tu-
taj, gdy¿ obecny Komendant Wojewódzki
– nadbrygadier Wojciech Mendelak powo-
³a³ mnie na Komendanta Powiatowego PSP
i tak do dnia dzisiejszego tutaj jestem. A z ja-
kim skutkiem wykonujê swoje obowi¹zki,
to ju¿ ocena nie nale¿y do mnie ….

Praca w PSP to s³u¿ba, nie ma konkursu
na dyrektora, tylko mianowanie, nie wyko-
nuje siê poleceñ, tylko rozkazy…. Czy gdy
zostaje siê szefem jednostki, maj¹c swoj¹
wizjê, ma siê te¿ mo¿liwoœæ decydowania
o jej kszta³cie, czy wszystko jest obwarowa-
ne przepisami, uregulowaniami? Jak szero-
kie jest to pole manewru?
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Faktycznie tak jest, ¿e ludzie s¹ ró¿ni, ka¿-
dy ma swoj¹ wizjê, swój pogl¹d, punkt wi-
dzenia i inne spojrzenie na otoczenie. Ja te¿
mam swoje. Mam jednak taki charakter, ¿e
staram siê nie przeprowadzaæ radykalnych
zmian. Najpierw chcê poznaæ specyfikê œro-
dowiska, pracy, dopiero potem sukcesyw-
nie staraæ siê wszystko pouk³adaæ trochê
„po swojemu”. 

Oczywiœcie, mogê trochê pomanewro-
waæ, ale wszystko w granicach przepisów
prawa. Tym bardziej, ¿e jest tak, jak pani po-
wiedzia³a – w s³u¿bach mundurowych
wiêkszoœæ spraw opiera siê na rozkazie, jed-
noznacznej podleg³oœci s³u¿bowej. Ka¿dy
zna swoje miejsce, a s³u¿ba jest obwarowa-
na przepisami prawa. Nie mogê ad hoc re-
alizowaæ pomys³u, który w³aœnie przyszed³
mi do g³owy. Staram siê godziæ fakt, ¿e kie-
rujê jednostk¹ mundurow¹, w której trzeba

twardo st¹paæ po ziemi i czasami wykony-
waæ czy wydawaæ niewygodne polecenia
i to, ¿e ka¿de polecenie mo¿na wykonaæ
w taki sposób, ¿eby obie strony by³y zado-
wolone.

Tutaj niemal przez 30 lat komendantem
by³ starszy brygadier Leszek M¹dry, który
mia³ te¿ swój punkt widzenia, swoje podej-
œcie do s³u¿by, które ja mo¿e nie w pe³ni ak-
ceptowa³em. Na wielu p³aszczyznach nasze
zdanie i pogl¹dy by³y ró¿ne. Gdy zasiad³em
na jego miejscu, stara³em siê pozmieniaæ
ró¿ne rzeczy, bo chocia¿by z powodu wie-
ku mam inne, ni¿ poprzednik, podejœcie do
otaczaj¹cej rzeczywistoœci i wizjê wizerunku
komendy jako przedsiêbiorstwa i jako bu-
dynku, miejsca, nazwijmy to ogólnie. Dla
mnie komenda stra¿y ma byæ otwart¹ jed-
nostk¹, otwart¹ stref¹, do której ka¿dy mo-
¿e wejœæ, ka¿dy otrzyma tu poradê, nikt nie
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zostanie odprawiony z kwitkiem. To jeden
z moich priorytetów. My mamy byæ DLA
LUDZI. Oni s¹ laikami w naszej dziedzinie,
a my jesteœmy po to, by im w ka¿dej sytuacji,
do jakiej jesteœmy przygotowywani, pomóc.
Co prawda, dzisiaj ludzie te¿ potrafi¹ to wy-
korzystywaæ, ale w ramach rozs¹dku stara-
my siê jednak nieœæ pomoc. Radykalnie ni-
kogo z kwitkiem odprawiaæ nie wolno, a je-
¿eli nie mo¿emy pomóc, wskazujemy, kto
móg³by to zrobiæ.

Staram siê pracowaæ na takich zasadach,
co powoduje, ¿e niektórzy mówi¹, ¿e mam
trochê zbyt ³agodny charakter, ale jako
cz³owiek wychowany doœæ tward¹ rêk¹, nie
dajê siê tak ³atwo wyprowadziæ z równowa-
gi i mo¿e st¹d to wra¿enie.... 

Otwartoœæ to priorytet w pracy nad wi-
zerunkiem jednostki „na zewn¹trz”, a co
siê zmieni³o z Pana inicjatywy w sprawach
wewnêtrznych komendy?

Poprzednie kierownictwo mniej przy-
chylnym okiem patrzy³o na kwestie kszta³-
cenia siê stra¿aków. Oficerów w jednostce
te¿ by³o tylko dwóch – komendant M¹dry
i major Pazderski.

Ja by³em pierwszym, który uzyska³ zgodê
na naukê w szkole oficerskiej, na co czeka-
³em 8 lat. 

Gdy obj¹³em stanowisko, postanowi³em
pomagaæ tym ludziom, którzy bêd¹ chcieli
siê kszta³ciæ. Oczywiœcie jest to kosztowne,
bo jeœli mamy w szkole kilku pracowników,
to generuje to koszty id¹ce w tysi¹ce z³o-
tych. Jednak je¿eli chc¹, to trzeba im po-
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móc. Poza tym dla jednostki to zysk mieæ
wykszta³con¹ kadrê… Co prawda te uczel-
nie s¹ ró¿ne, poziom wyk³adania te¿, wiêc
preferujê „stare” szko³y, pañstwowe, które
kszta³c¹ w oparciu o wieloletnie doœwiad-
czenie i licz¹ siê w rankingu. I mam tu kilku
ludzi, którzy w tych szko³ach siê ucz¹. Jeden
z ch³opaków robi Szko³ê G³ówn¹ SP- jest na
3 roku, inny studiuje na Wydziale Chemii
Politechniki Poznañskiej, co jest sytuacj¹
rzadko w stra¿y spotykan¹, bo to jest trud-
ny kierunek. Ch³opak jest nota bene
z Trzciela, pracowa³ w Miêdzyrzeczu, ale
trochê nim „poniewierano”, wiêc zadzwo-
ni³ do mnie z pytaniem, czy nie by³oby u nas
miejsca. Chcia³ przyjechaæ, porozmawiaæ,
wiêc mówiê: „Bardzo proszê, drzwi s¹
otwarte.” W ci¹gu pó³ roku uda³o mu siê
dostaæ przeniesienie. Tyle to trwa, bo je¿eli
przeniesienie odbywa siê miêdzy powiata-
mi, to musi je zaakceptowaæ Komendant
G³ówny. Chêtny pisze do mnie raport, ja
sporz¹dzam ca³¹ dokumentacjê do Komen-
danta Wojewódzkiego, on powiadamia Ko-
mendanta G³ównego i Komendant G³ówny
bezpoœrednio do mnie, z powiadomieniem
Komendanta Wojewódzkiego przesy³a
zgodê. Dlatego ta procedura jest trochê d³u-
ga... Ch³opak jest ju¿ u nas i dobrze siê zapo-
wiada, ¿eby nie przechwaliæ... Skromny, po-
uk³adany, wysportowany i jeszcze do tego
m¹dry. Skoñczy³ w³aœnie 4 rok chemii,
obroni³ na pi¹tkê tytu³ in¿yniera i oby tak
dalej. A wracaj¹c do kszta³cenia, odk¹d je-
stem komendantem 7 czy 8 ch³opaków
skoñczy³o szko³ê aspirantów w Poznaniu,
kursów podoficerskich ju¿ nie pamiêtam
ile.... Dziœ mamy ju¿ wiêcej oficerów – po-
czynaj¹c ode mnie i mojego zastêpcy st. ka-
pitana Jaros³awa Zamelczyka, naczelnikiem
Wydzia³u Operacyjno – Kontrolno – Roz-

poznawczego jest m³odszy brygadier Da-
riusz Kapustka, mamy te¿ oficera na stano-
wisku kierowania – kapitan Zbigniew Kor-
banek jest Oficerem Operacyjnym Powiatu.
Ch³opak, który robi w³aœnie szko³ê g³ówn¹
równie¿ dostanie stopieñ oficerski, podob-
nie jak nasz œwie¿o upieczony in¿ynier – stu-
dent chemii. Powoli, powoli zmiany zaczy-
naj¹ byæ widoczne.

Kolejnym moim priorytetem jest utrzy-
manie jednostki na w³aœciwym poziomie
technicznym. Ma byæ przede wszystkim wy-
posa¿ona w dobry sprzêt, bo nie ukrywam,
¿e mam te¿ zmys³ techniczny, motoryzacyj-
ny i je¿eli kupujê sprzêt czy samochody, to
chcê by by³y dobre. Mo¿e s¹ trochê dro¿-
sze, ale przez 10 lat bêd¹ bezawaryjne.
Ostatnio, w miejsce doœæ zawodnego w te-
renie auta Kia Sportage, uda³o nam siê kupiæ
Toyotê Hilux, która prócz œwietnego wypo-
sa¿enia standardowego ma jeszcze torbê
ratownicz¹, aparat do ochrony dróg odde-
chowych na sprê¿one powietrze i – co naj-
wa¿niejsze dla jej mobilnoœci – napêd na
4 ko³a i wyci¹garkê z przodu.

Mo¿na kupiæ tañszy sprzêt, ale to jest za-
kup na krótk¹ metê. Co prawda u nas sa-
mochody nie s¹ tak bardzo eksploatowane,
po 10 latach nie maj¹ przejechanych nawet
30 tys. kilometrów, bo czêsto stoj¹ i czeka-
j¹ na akcjê, jednak w momencie, gdy jest
wyjazd do zdarzenia, czêsto w trudnym te-
renie, potrzebujemy auta niezawodnego,
wytrzyma³ego. PóŸniej zejdziemy na dó³
i bêdzie mog³a pani je obejrzeæ.

Wa¿n¹ dla mnie spraw¹ by³a te¿ popra-
wa warunków pracy, tak¿e przez remont
samych pomieszczeñ pracowniczych. By³o
tu trochê ponuro i w starym stylu boazeryj-
nie. Chcia³em, ¿eby ludzie pracuj¹c tutaj,
dobrze siê czuli….
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Myœlê, ¿e oprócz s³u¿bowej podleg³oœci
w kierowaniu zespo³em stra¿aków wa¿ny
jest autorytet szefa – wœród kolegów
z pewnoœci¹ o wiele trudniej go by³o wy-
pracowywaæ ni¿ w poznañskiej komen-
dzie….

Tak, w Poznaniu by³em kimœ z zewn¹trz,
nie zwi¹zanym z nikim kole¿eñsko i tam by-
³o mi ³atwiej kierowaæ jednostk¹. Natomiast
tutaj faktycznie pierwszy okres by³ doœæ
trudny. Bêd¹c tyle lat na co dzieñ z moimi
podw³adnymi jako kolega, nie chcia³em byæ
postrzegany jako ktoœ, kto zmieni³ siê pod
wp³ywem uzyskanego stanowiska. ¯e, mó-
wi¹c kolokwialnie – „odbi³a mi palma”, zro-
bi³em siê wielkim komendantem i ju¿ niko-
go nie poznajê. Nie mam takiego charakte-
ru i nie chcia³em tego, co czasami jest trud-
ne… (œmiech). Ale wychodzê z za³o¿enia, ¿e
co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Auto-
rytet staram siê wyrabiaæ nie krzykiem, wy-
muszaniem, ale spokojem i argumentami.
Za du¿o nie mówiê, nie lubiê staæ i gadaæ –
klepaæ i klepaæ. Wtr¹cam siê do dzia³ania
w póŸniejszym czasie. Sprawê zostawiam
do rozwi¹zania. najpierw szczeblom ni¿-
szym Je¿eli to siê nie udaje, to dopiero wte-
dy wkraczam. Rozmawiam spokojnie, u¿y-
waj¹c argumentów i tak te¿ chcê byæ po-
strzegany – nie jako krzykacz, wymuszaj¹cy
dzia³anie stanowiskiem, ale jako ktoœ, kto
potrafi wyt³umaczyæ, dlaczego pewne spra-
wy widzi w taki, a nie inny sposób. Mam na-
dziejê, ¿e w wiêkszoœci przypadków mi siê
to udaje. Czasami, gdy któryœ z pracowni-
ków jest bardziej przywi¹zany do swojej wi-
zji (œmiech) i jest trudniej go przekonaæ, no
to ju¿ wówczas nie ma wyjœcia... Trzeba sto-
sowaæ regulamin dwupunktowy (œmiech).
W koñcu jest to jednostka mundurowa.
Mo¿na siê nie zgadzaæ z pewnymi zasadami,

ale skoro siê podjê³o s³u¿bê, trzeba wyko-
nywaæ rozkazy. Mój sposób na porozumie-
nie z pracownikami to rozmowa, nigdy
krzyk. 

Jak wygl¹da struktura nowotomyskiej
komendy w tym momencie? S¹siedztwo
pogotowia ratunkowego wynika z prób bu-
dowy swoistego „centrum kryzysowego”?

Kilka lat temu zrodzi³ siê taki pomys³, ¿e-
by powstawa³y Centra Powiadamiania Ra-
tunkowego, ale ich tworzenie sz³o z opora-
mi. Uczyliœmy siê, zerkaliœmy na zagranicz-
ne wzorce, bo centra funkcjonowa³y tam
ju¿ od lat. Trochê wzorowaliœmy siê na nich,
ale tego siê nie da zrealizowaæ w ci¹gu jed-
nego roku. To s¹ lata pracy. Myœmy chcieli
zrobiæ to szybciej, wiêc na chwilê obecn¹
jest tak, ¿e Centra Powiadamiania Ratunko-
wego s¹ zlokalizowane nie w powiatach, ale
w by³ych siedzibach województw. Na tere-
nie Wielkopolski jest ich piêæ – w Poznaniu,
Lesznie, Koninie, Kaliszu i Pile, i tam s¹ kie-
rowane telefony 112.

A wracaj¹c do Nowego Tomyœla, ja by-
³em orêdownikiem sprowadzenia tutaj ka-
retek. Chcia³em wprowadziæ zmiany in plus
dla mieszkañców. Z ówczesnym zastêpc¹
Komendanta Wojewódzkiego wypracowa-
liœmy porozumienie i dostaliœmy pozwolenie
na wpuszczenie do nas pogotowia ratunko-
wego. S¹ w naszym budynku, ale oczywiœcie
podlegaj¹ dalej pod ZOZ. Natomiast nasi
dyspozytorzy – najprawdopodobniej tylko
do koñca wrzeœnia, bo ju¿ s¹ zarz¹dzenia
o przeniesieniu – siedz¹ w tym samym po-
mieszczeniu, biurko w biurko. Dziêki temu
wystarczy jedno zg³oszenie o zdarzeniu, np.
wypadku i jeœli jest potrzebna i stra¿, i pogo-
towie, to wyje¿d¿amy jednoczeœnie. Nie
trzeba dzwoniæ dwa razy. 
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Mówi³ Pan o tym, jak wa¿ny jest sprzêt,
dobre samochody. Jakie jest g³ówne Ÿród³o
finansowania jednostki i czy, ¿eby kupiæ lep-
szy sprzêt, trzeba sobie samemu „wycho-
dziæ” jakieœ dodatkowe œrodki?

Teoretycznie ca³y sprzêt jest kupowany
z bud¿etu pañstwa. Mo¿e nawet w prakty-
ce. Tylko, ¿e pozyskanie œrodków z tego
bud¿etu nie jest takie proste. Chocia¿by te-
raz – jesteœmy na etapie przetargu na kup-
no samochodu, poniewa¿ chcemy wymie-
niæ 16. letniego busa Ford Transit, który jest
jeszcze sprawny, ale wiek go ju¿ dopad³, na
nowe auto. Koszt nowego busa to ok. 140
tys. z³, wiêc Komendant Wojewódzki po-
wiedzia³: „Owszem dam ci pieni¹dze, ale
po³owê œrodków ty musisz zdobyæ…” Nie
ukrywam, ¿e bardzo du¿¹ pomoc otrzymu-
jemy od Starosty Nowotomyskiego, który
wspomaga nas finansowo z racji tego, ¿e je-
steœmy jednostk¹ powiatow¹. Burmistrzo-
wie czy wójtowie te¿ w jakiœ sposób nas
wspomagaj¹, ale nie s¹ to tak du¿e pieni¹-
dze, bo oni z kolei maj¹ na utrzymaniu jed-
nostki ochotniczych stra¿y po¿arnych. 

W tym roku uda³o nam siê uzyskaæ tro-
chê œrodków, co nie jest ³atwe. Potrzebna
jest akceptacja Rady Powiatu, ja muszê siê
pojawiaæ, przekonywaæ, ¿e te œrodki s¹ fak-
tycznie nam potrzebne, bynajmniej nie na
auto do „bujania” siê po mieœcie. Mo¿emy
pozyskiwaæ œrodki równie¿ z innych Ÿróde³,
od banków i firm. Czasem s¹ to œrodki fi-
nansowe, a czasem darowizny rzeczowe
w postaci zakupu jakiejœ pompy – oczywi-
œcie nie tej najdro¿szej za 30 tysiêcy, ale cho-
cia¿by najprostszej szlamówki do wody za-
nieczyszczonej za 2,5 tysi¹ca. W ostatnim
czasie uda³o nam siê pozyskaæ sponsora na
diodowe urz¹dzenie oœwietleniowe, zwane
przez nas najaœnic¹. To taki du¿y reflektor,

który œwieci przez 12 godzin. Nie musimy
ci¹gn¹æ przewodów czy uruchamiaæ agrega-
tów, a mamy oœwietlenie np. w miejscu za-
dymionym. I to s¹ tak zwane zewnêtrzne
Ÿród³a finansowania. Niby nie jesteœmy z te-
go rozliczani, ale patrzy siê na to, jak sobie
radzimy z pozyskiwaniem tych Ÿróde³. Nie
ma co ukrywaæ, sytuacja z roku na rok jest
gorsza. Sam p. Starosta mówi, ¿e kolejny
rok bêdzie trudny, bo zaci¹gaj¹ kredyt na
budowê centrum sportu, co bêdzie kolej-
nym obci¹¿eniem dla powiatu. Nasz skrom-
ny bud¿et wystarczy na utrzymanie komen-
dy, a nieraz nawet nie. Czasem prosimy na-
szych darczyñców po prostu o to, by kupili
nam kilka mundurów bojowych, które
w trudnych warunkach najbardziej siê zu¿y-
waj¹, nadpalaj¹, przecieraj¹, dr¹...

W tym miejscu muszê pochwaliæ moich
ch³opaków, bo to s¹ ludzie, na których za-
wsze mo¿na liczyæ i dziêki ich pracowitoœci
i ró¿norakim zdolnoœciom mo¿emy zaosz-
czêdziæ wiele œrodków. Mo¿e ju¿ nie wszy-
scy maj¹ tzw. z³ote r¹czki, bo im m³odsze
pokolenie, tym mniej predyspozycji do maj-
sterkowania. U nas jednak starsi douczaj¹
tych m³odych i zawsze z tego wynika coœ
dobrego. Dziêki nim mamy p³ytki w ³azien-
ce, wymienione we w³asnym zakresie drzwi
i okna. Paru ch³opaków ma przygotowanie
w zawodzie mechanika samochodowego,
jeden jest po technikum samochodowym,
inny pracowa³ w warsztacie naprawczym,
by³o te¿ kilku takich pracowników, którzy
mieli swoje prywatne warsztaty samocho-
dowe. Teraz mamy stra¿aka z Zachodzka,
tak¹ „z³ot¹ r¹czkê”, który w samochodzie
potrafi zrobiæ wiele rzeczy i to z g³ow¹. Po-
cz¹wszy od przyspawania czegoœ, przez
skrêcenie, czy te¿ myœlenie konstrukcyjne.
Zawsze mówiê, ¿e nie sztuka siê napraco-
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waæ i zrobiæ bubel. Poœwiêæ 50% czasu na
obmyœlenie, a drugie 50% na wykonanie.
Na pewno zrobisz to lepiej... PóŸniej przej-
dziemy siê po komendzie, to poka¿ê pani,
co ch³opaki zrobili sami. S¹ oczywiœcie rze-
czy, do których trzeba wzywaæ fachowców
z uprawnieniami, ale sami stra¿acy robi¹
bardzo du¿o. I nale¿¹ im siê za to wielkie po-
dziêkowania…

Praca na rzecz komendy to te¿ element
s³u¿by, zaanga¿owania? 

Tak, oczywiœcie. Niektórzy myœl¹, ¿e jak
stra¿acy nie jad¹ do po¿aru, to siedz¹ i tele-
wizor ogl¹daj¹. Przejdziemy na dó³ i sama
pani zobaczy, co robi¹ – a nikt, oprócz pani
Magdy w sekretariacie, nie wie, ¿e pani tu
dziœ bêdzie,. Mo¿e g³owy nie po³o¿ê
(œmiech), ale rêkê jestem sk³onny daæ, ¿e nie

zastaniemy nikogo na le¿eniu. Nie ma takiej
mo¿liwoœci. Chyba, ¿e by tak by³o, to ca³¹
odpowiedzialnoœæ wzi¹³bym na siebie... Nie,
nie ma takiej opcji. 

Jakiego typu zajêcia wype³niaj¹ stra¿a-
kom czas miêdzy akcjami? Jak wygl¹da czas
s³u¿by?

Ka¿da zmiana to 12 osób, ale na papie-
rze, ¿e tak powiem. Bo jeden jest w szkole,
drugi na urlopie, trzeci na chorobowym, na-
stêpny ma woln¹ s³u¿bê, wiêc de facto po
po³udniu zostaje 7 osób, ósmy jest dyspozy-
tor, który siedzi u góry. 24 godziny s³u¿by
s¹ podzielone na 8 godzin od 8 rano po-
cz¹wszy. Przychodz¹ na 7.30 i maj¹ pó³ go-
dziny na zdanie s³u¿by, przebieraj¹ siê, prze-
kazuj¹ sobie sprzêt, informuj¹, czy jest ca³y,
czy coœ nie jest uszkodzone i póŸniej przez
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8 godzin maj¹ zajêcia szkoleniowe, w miê-
dzyczasie pó³ godziny na œniadanie, pó³ go-
dziny na obiad, czas na samokszta³cenie
i ró¿ne sprawy gospodarcze, naprawy. Od
22 do 6 rano maj¹ czas czuwania. Kto ma
twardszy charakter, ten siê zdrzemnie. Bu-
ty stoj¹, mundur le¿y obok, bo spanie
„w opakowaniu”, jak my to mówimy, by³o-
by niewygodne. Spodnie s¹ na³o¿one na bu-
ty, tak wiêc, jak stra¿ak za³o¿y buty, szelki
naci¹gnie, kurtkê weŸmie w garœæ, to ju¿ le-
ci. Tak wiêc jeœli œpi, to jak zaj¹c pod miedz¹.
Wiem, bo przez rok nie mog³em siê na tyle
do tej sytuacji przyzwyczaiæ, ¿e nie mog³em
zasn¹æ. Wystarczy³o, ¿e mucha lecia³a, to ja
siê ju¿ budzi³em. Co prawda du¿o snu nie
potrzebujê, ale jak czuwam, to czuwam. 

Je¿eli nie ma prac gospodarczych, s¹ æwi-
czenia, wizyty w zak³adach pracy na terenie
powiatu. Musimy je znaæ, wiedzieæ, jaki jest
uk³ad budynków, pomieszczeñ. Podczas ta-
kiego rozpoznania stra¿aków oprowadza
na przyk³ad technolog, opowiada jak wygl¹-
da proces produkcji, jakich substancji siê
u¿ywa do produkcji, gdzie s¹ miejsca najbar-
dziej zagro¿one. Po 2,3 dniach robimy æwi-
czenia w takim zak³adzie, symulacjê zdarze-
nia typu po¿ar, zawalenie, udzielenie po-
mocy komuœ, kto zas³ab³ przy maszynie.
Zadymiamy halê produkcyjn¹, ¿eby nie by-
³o tak ³atwo, ¿e „wpadli, pobawili siê i poje-
chali”. Wa¿ne jest choæby zapamiêtanie
uk³adu pomieszczeñ w danym budynku.
Dzisiaj du¿e znaczenie ma to, jak i z czego
budynek jest skonstruowany, bo ka¿de
tworzywo inaczej siê pali. U¿ywa siê tak
ro¿nych materia³ów – od tworzyw sztucz-
nych, do drewnianych belek, przez urz¹-
dzenia w œrodku, których nie widzieliœmy
wczeœniej na oczy, jak choæby maszyna
o rozpiêtoœci 40 metrów... Technologia

idzie do przodu, a my musimy chocia¿ czê-
œciowo siê w niej orientowaæ. St¹d szko³y,
kursy, no i „samokszta³cenie”. Musimy wie-
dzieæ o rzeczach, o których, jak to siê mówi,
nie œni³o siê zwyk³ym œmiertelnikom.

Na przyk³ad o tym, ¿e zwyk³a szmatka,
pozostawiona w smarze, mo¿e siê sama za-
paliæ. W zale¿noœci od tego, z jakiej jest sub-
stancji, czy to jest w³ókno bardziej sztuczne,
czy naturalne, szmatka s³u¿¹ca do wyciera-
nia maszyny z oleju – na przyk³ad lnianego,
czy bardziej przemys³owego, gdy zostaje
wrzucona do pojemnika i pozostawiona na
dwie godziny, robi siê gor¹ca, po oœmiu go-
dzinach zaczyna parzyæ, po 12 godzinach
zaczyna siê tliæ, po 24 godzinach zaczyna siê
paliæ ogniem. Niewyobra¿alne, a jednak tak
siê dzieje. Mieliœmy tego przyk³ad w zesz³ym
roku w Bolewicach. Ca³e szczêœcie, ¿e by³
monitoring i z zapisu kamer mo¿na by³o od-
czytaæ, ¿e z pojemnika zacz¹³ wy³aniaæ siê
dym. Je¿eli chodzi o konstrukcjê budynku,
to te¿ musimy wiedzieæ, jak ona wygl¹da,
szczególnie musi to wiedzieæ dowódca, któ-
ry jedzie na miejsce akcji. Musi wiedzieæ, czy
mo¿e wpuœciæ ludzi do œrodka, czy nie, bo
budynek siê zaraz zawali. Zaskakuj¹ce dla
laika mo¿e byæ to, ¿e konstrukcja drewnia-
na jest bardziej stabilna ni¿ stalowa. Jak pani
spojrzy na popo¿arzysko, czasem widaæ, ¿e
spali³ siê dach, dachówki siê posypa³y, ale ki-
kuty stoj¹. Nie zawali³y siê. Jakby je prze-
ci¹æ, w œrodku s¹ zdrowe, bo drewno opali-
³o siê tylko z wierzchu. Dziêki temu zacho-
wa³y trochê wytrzyma³oœci noœnej. Nato-
miast metal siê zachowuje tak, ¿e jak pani
weŸmie drut lub kawa³ek blaszki i podpali
na œrodku, to on od razu siê wygnie.
I wszystko, co na tym le¿y, automatycznie
siê zawali…. Po to te nasze szko³y koñczy-
my, ¿eby nas trochê tego nauczyli (œmiech).
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Ta potrzeba wszechstronnej wiedzy wy-
nika chyba te¿ z tego, ¿e – mam wra¿enie
– ci¹gle powiêksza siê zakres Waszych za-
dañ….

Oj tak, lista siê wyd³u¿a i mam wra¿enie,
¿e ³atwiej wymieniæ to, czego nie robimy.
Poza tym ludzie siê nauczyli, ¿e gdy nie wie-
dz¹ kogo prosiæ o pomoc, to dzwoni¹ do
stra¿y...

Stra¿acy to grupa zawodowa, do której
ludzie maj¹ najwiêksze zaufanie..

Zgadza siê, chocia¿ dla nas jest to czasem
uci¹¿liwe, przyznajê, bo my te¿ nie jesteœmy
przygotowani do zwalczania wszystkiego.
A gdy dostajemy telefon, to jedziemy, bo
trzeba pomóc... Jeœli nie jesteœmy w czymœ
specjalistami, pozostaje nasze myœlenie,
przygotowanie i praktyka zawodowa, ¿eby

spróbowaæ tak ograniczyæ – jeœli nawet nie
zwalczyæ, to ograniczyæ – rozprzestrzenia-
nie skutków zdarzenia, ¿eby mo¿na by³o
spokojnie czekaæ na s³u¿by œciœle specjali-
styczne.

Przez ostatnie dwadzieœcia, trzydzieœci lat
tak siê zmieni³ zakres naszych obowi¹zków,
¿e trudno je wymieniæ. Kiedyœ byliœmy g³ów-
nie do gaszenia po¿arów. Teraz po¿ary to
oko³o 30 – 35 % zdarzeñ, w których
uczestniczymy. Pozosta³e to wypadki w ko-
munikacji, owady b¹kosprzyd³e – to jest ten
okres, kiedy jest z nimi problem, wiêc ma-
my codziennie po kilka zg³oszeñ. Wczoraj
dwa. Oczywiœcie, mo¿e my nie powinniœmy
jeŸdziæ do wszystkich zdarzeñ, poniewa¿ s¹
przecie¿ s³u¿by specjalistyczne. Ale nie mo-
¿emy zostawiæ ludzi na pastwê losu, cho-
cia¿by w przypadku, gdy w pobli¿u biegaj¹
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ma³e dzieci. Musimy jechaæ. To jest te¿ to
dzia³anie ratownicze, zapobiegawcze. Ma-
my ju¿ ubrania specjalistyczne i mo¿emy za-
j¹æ siê osami, szerszeniami. Prosimy tylko
w³aœciciela budynku, by zakupi³ œrodek typu
Rajd czy Bros na owady, by je trochê og³u-
piæ i og³uszyæ i wtedy zabieramy je z ca³ym
kokonem do worka, wywozimy do lasu
i wypuszczamy. Staramy siê tak robiæ, jeœli
siê tylko da, a jeœli nie ma takiej mo¿liwoœci,
owady likwidujemy doœæ brutalnie, zakopu-
j¹c. Musimy przed³o¿yæ dobro cz³owieka
nad dobro owadów, co pewnie ekolodzy
maj¹ nam za z³e, jednak sami – z pewnoœci¹
– nie chcieliby mieæ do czynienia z rojem
rozdra¿nionych szerszeni…

A wracaj¹c do zakresu naszych zadañ –
jest to tak¿e ratownictwo chemiczne, wyso-

koœciowe – w górê, ale i w dó³ (œmiech), na
przyk³ad zejœcie do studni z wysokoœci. Zda-
rza siê, ¿e cz³owiek, czy zwierzê – szczegól-
nie psy czy kot – znajdzie siê w studzience… 

... albo kot znajdzie siê na drze-
wie…(œmiech)

To s¹ œmieszne, ale trudne akcje, bo kot
jest ruchliwym zwierzêciem. My podstawia-
my drabinê do drzewa, a on hyc, dwa me-
try dalej, no i musimy j¹ przestawiæ. A sk³a-
danie drabiny to nie takie pach, pach. Ona
siê powoli z³o¿y, potem siê j¹ przestawi, po-
woli siê roz³o¿y. (œmiech)

A potem niektórzy nam wytykaj¹, ¿e siê
kotami zajmujemy… Ale jak siê tu ¿ywym
zwierzêciem nie zaj¹æ? Sam mam koty
w domu…
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Inne wa¿ne, choæ nie spektakularne dzia-
³anie, to usuwanie zanieczyszczeñ na dro-
dze. Gdy rozleje siê na d³ugoœci kilometra
substancja ropopochodna, trzeba j¹ zneu-
tralizowaæ. Mamy specjalne chemikalia, bar-
dzo kosztowne, dziêki którym nie dochodzi
do ska¿enia œrodowiska. Najpierw na plamê
sypie siê neutralizator, usuwaj¹cy szkodli-
woœæ substancji, po czym mo¿emy to
wszystko sp³ukaæ czyst¹ wod¹ do studzie-
nek kanalizacyjnych, bez uszczerbku dla
ekologii. 

Oczywiœcie do tego katalogu zadañ do-
chodzi bardzo szeroko rozwiniête ratow-
nictwo medyczne. Nasze umiejêtnoœci mu-
sz¹ pozwoliæ nam na samodzielne udziele-
nie pomocy i podtrzymanie czynnoœci ¿ycio-
wych poszkodowanych na miejscu zdarze-
nia. Bywa przecie¿ tak, ¿e karetka jest w in-
nym miejscu, albo jest tzw. zdarzenie mno-
gie i wiêcej osób zostanie poszkodowanych.
Jeœli przyjad¹ 2, 3 karetki, a rannych jest 10
lub wiêcej osób, to pozosta³ymi musimy za-
j¹æ siê my. Dlatego wszyscy stra¿acy maj¹
wyszkolenie medyczne i uprawnienia ra-
townika medycznego. Szkolenia s¹ kon-
kretne i nie polegaj¹ na tym, ¿e sobie podu-
simy manekina i ju¿. Co 3 lata zdajemy spe-
cjalny egzamin, przyje¿d¿a komisja i nie ma
zmi³uj. Wielokrotnie zdarzaj¹ siê poprawki,
bo jest wysoki poziom i wysokie wymaga-
nia. Tu nie ma zabawy. Mamy do czynienia
z sytuacjami, ¿e cz³owiek jest zakleszczony
w samochodzie i musimy znaæ ró¿ne
techniki ratownicze, bo nie ma do niego
bezpoœredniego dostêpu. Jedni próbuj¹ ten
samochód rozci¹æ, ¿eby go wydobyæ, a dru-
dzy musz¹ mu udzielaæ w tym czasie pomo-
cy, co nie jest takie proste. 

Dzia³amy te¿ w ratownictwie wodnym.
Na wyposa¿eniu mamy sanie wodne, sprzêt

do nurkowania. W czasie akcji stra¿ak za-
k³ada ubranie do nurkowania, abc, czyli p³e-
twy, maskê i rurkê, ale mo¿e siê zajmowaæ
tylko tym, co utrzymuje siê na powierzchni
wody. Je¿eli potrzebne s¹ dzia³ania pod wo-
d¹, na przyk³ad wydobycie topielca, musi-
my wzywaæ jednostkê specjalistyczn¹,
z uprawnieniami p³etwonurków. Najbli¿sza
jest w Koœcianie. Oni nie maj¹ takich zwy-
k³ych uprawnieñ do nurkowania jak kilku
ch³opaków w naszej komendzie, w tym tak-
¿e ja. Musz¹ mieæ uprawnienia MSW, a ¿e-
by je dostaæ trzeba zdaæ baaardzo trudny
egzamin, przy którym zdobywanie upraw-
nieñ rekreacyjnych, to dziecinna zabawa.
Druga rzecz, ¿e trzeba mieæ predyspozycje
psychiczne, bo jak siê po kilku dniach od
utoniêcia znajdzie na dnie denata, który jest
ju¿ w jakiejœ fazie rozk³adu, to mo¿e byæ
ró¿nie. A zdarza³o mi siê s³yszeæ opowieœci
ch³opaków, ¿e nurkowali w wodzie o zero-
wej przejrzystoœci, no i p³yn¹c … uderzali
w twarz topielca. No, ale to jest w³aœnie ta-
ka praca.

Mówimy o aspektach technicznych za-
wodu stra¿aka, ale trochê ju¿ pad³o w na-
szej rozmowie tych wielkich s³ów – s³u¿ba,
pomoc, ratowanie, braterstwo. Trzeba
w nie wierzyæ, by tu pracowaæ, ale co jesz-
cze decyduje o tym, czy ktoœ mo¿e byæ
stra¿akiem?

Na pewno musi mieæ predyspozycje psy-
chiczne. Mo¿e to szumnie brzmi, ale fak-
tycznie by³o paru takich kolegów, z którymi
musieliœmy siê rozstaæ. Jeden, gdy tylko
dzwonki zadzwoni³y na alarm, natychmiast
bieg³ do toalety... Od czasu do czasu mo¿e
siê tak zdarzyæ, ale nie za ka¿dym razem.
Drugi by³ taki, ¿e gdy dotar³ na miejsce zda-
rzenia i zobaczy³ krew, to trzeba go by³o ra-
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towaæ. By³ dobrym kierowc¹, dobrym pra-
cownikiem, ale niestety na miejscu zdarze-
nia nie dawa³ rady. Nie móg³ pe³niæ s³u¿by,
bo ka¿dy z nich musi umieæ zadzia³aæ w ka¿-
dej sytuacji. Nie ma wyjœcia. Musieliœmy siê
z nimi rozstaæ. 

Kiedyœ te¿ by³ taki pracownik, który bar-
dzo prze¿ywa³, gdy by³ wypadek z udzia-
³em dzieci. Oczywiœcie, to s¹ bardzo trudne
sytuacje. Bardzo trudne. Ja sam je prze¿y-
³em parokrotnie, jeszcze jak by³em w po-
dziale. To naprawdê zostawia œlad w psychi-
ce i do koñca ¿ycia pamiêta siê szczegó³y.
Do dzisiaj widzê, jak to wygl¹da³o. Jednak
podczas szkolenia mówili mi kiedyœ tak:
„Stary, ty musisz byæ ratownikiem. Ow-
szem, wiem, ¿e prze¿ywasz to w g³owie, ale
musisz udzieliæ pomocy jednej osobie, od-
ci¹æ siê i iœæ do nastêpnej. Nie mo¿esz roz-
czuliæ siê nad jednym, a drugi bêdzie w tym
czasie umiera³”. I po to mamy zajêcia z psy-
chologii, ¿eby umieæ siê opanowaæ. Mo¿e to
tak wygl¹da, ¿e nagle zostawiasz kogoœ
i idziesz do nastêpnego, ale on ju¿ jest za-
opatrzony, udzieli³eœ mu tej pierwszej po-
mocy. Musisz tak zrobiæ, bo inaczej sam ze
sob¹ sobie nie poradzisz. Trzeba byæ twar-
dym na miejscu zdarzenia. Mamy swojego
psychologa w Komendzie Wojewódzkiej
i gdy uczestniczymy w zdarzeniach z udzia-
³em osób poszkodowanych, gdy s¹ ofiary
œmiertelne, czy jakieœ mocno poszkodowa-
ne, to wtedy pani psycholog przyje¿d¿a,
ch³opaki siê wygadaj¹, porozmawiaj¹ o tym
i ju¿ jest trochê lepiej. Tyle o odpornoœci
psychicznej.

Druga sprawa to braterstwo, o którym
pani mówi. Zaufanie w akcji to jest rzecz
nieodzowna. Stra¿ak wie, ¿e przystêpuj¹c
do akcji nie musi siê ogl¹daæ, bo kolega jest
tu¿ za nim. Zasada jest taka, ¿e do ognia

wchodzi siê we dwóch. Cokolwiek siê stanie
jednemu, drugi ma mu pomóc i odwrotnie.
Nie ma takiej opcji, ¿e ten drugi siê wystra-
szy i ucieknie. Nie ma u nas takich pracow-
ników. Sam osobiœcie zwolni³em w zesz³ym
roku m³odego ch³opaka, bo dwa razy zrobi³
taki numer. Powiedzia³em, ¿e niestety, ale
nie mogê tego tolerowaæ i wzi¹æ odpowie-
dzialnoœci za to, ¿e ktoœ z nim wejdzie i zo-
stanie sam. 

Podczas akcji wa¿ne jest zaufanie i poro-
zumienie. Oni na tyle znaj¹ siebie i nomen-
klaturê po¿arnicz¹, ¿e wystarczy jak ktoœ
powie – przynieœ no „toto”, a ju¿ wiadomo
o co chodzi. Porozumiewaj¹ siê pó³s³ówka-
mi. W¹¿ to zawsze jest w¹¿, ale by³y i inne
zwroty, u¿ywane ju¿ raczej tylko przez sta-
r¹ kadrê – na przyk³ad „przynieœ gacie”.
A to jest taki zbieracz, ¿eby z dwóch mniej-
szych wê¿y powsta³ jeden du¿y. Je¿d¿¹ do
akcji w sta³ych sk³adach (zmiana I, II lub III),
które nieczêsto siê zmieniaj¹, wiêc ³atwiej
wypracowaæ to porozumienie.

Inna rzecz, ¿e znajomoœæ samego sprzêtu
i jego rozmieszczenia musi byæ na takim po-
ziomie, ¿e ka¿dy stra¿ak obudzony w œrod-
ku nocy w ci¹gu 30 sekund musi umieæ zna-
leŸæ i przynieœæ dowolne narzêdzie, czy
sprzêt. I nie ma wyj¹tków. Zrobi to ka¿dy
z nich. Ja ju¿ wszystkiego czasem mogê nie
ogarn¹æ, ale wiêkszoœæ pamiêtam. Mniej je¿-
d¿ê do zdarzeñ, wiêc si³¹ rzeczy coœ ju¿ mo-
¿e zaczyna umykaæ, ale jeszcze mnie nie za-
gn¹ z tego sprzêtu, jeszcze nie… (œmiech).
A te¿ nie chcê byæ typowym administrato-
rem, który siedzi za biurkiem i tylko papiery
przewraca Czasem te¿ je¿d¿ê do akcji. 

Wracaj¹c do zaufania – ono musi byæ
w ka¿dym calu. Jeœli siê kogoœ prosi: „po-
trzymaj to”, to on bêdzie trzyma³ do koñca.
Teraz sprzêt jest na tyle rozbudowany, ¿e
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do maski przypiêta jest radiostacja, albo ma-
j¹ na szyi mikrofon, wiêc mog¹ siê porozu-
miewaæ. Ka¿dy z ratowników jest wyposa-
¿ony w czujnik bezruchu. Je¿eli stra¿ak
przez 10 sekund nie wykonuje ruchu, czuj-
nik zaczyna powoli dawaæ sygna³, jeœli przez
30 sekund siê nie ruszy, to zaczyna wyæ ta-
kim jazgotliwym piskiem, ¿e bez problemu
mo¿na do niego dotrzeæ. Ka¿dy ratownik
musi mieæ ubranie, kominiarkê niepaln¹, bu-
ty, rêkawice, he³m z przy³bic¹... Czasami
jest 35 stopni ciep³a na dworze i leje siê
z nich ciurkiem...

To te¿ jest taka predyspozycja, ¿eby nie
paœæ od gor¹ca…

Tak, tak. St¹d coroczne testy sprawnoœci
fizycznej, które te¿ nie wszyscy zdaj¹ od ra-
zu. S¹ poprawki i wyci¹gane konsekwencje,
jeœli siê nie zda.

Co dla Pana by³o najtrudniejsze, gdy
uczestniczy³ Pan w akcjach? 

Mo¿e to wygl¹daæ tak, ¿e nie mam wspó³-
czucia dla ludzi, ale bardzo trudne by³y dla
mnie akcje, w których poszkodowane by³y
zwierzêta. Pamiêtam takie zdarzenie, ¿e
nietrzeŸwy Rosjanin wióz³ ciê¿arowym sa-
mochodem konie i roztrzaska³ siê na drze-
wie. I te biedne konie le¿a³y na ulicy, wierz-
ga³y kopytami i tak dogorywa³y. Kierowca
praktycznie nie mia³ po³owy g³owy, ale nie
by³o mi go tak ¿al, jak tych koni. Nie wiem,
mo¿e dlatego, ¿e cz³owiek sobie sam uk³a-
da los, a zwierzê jest zale¿ne od nas i nie jest
winne swojemu cierpieniu. Wtedy trzeba
wo³aæ weterynarza i je usypiaæ. Dlatego ser-
ce mi siê kraje, jak widzê poszkodowane
zwierzêta. Podobnie, gdy widzê dzieci bio-
r¹ce udzia³ w wypadkach. One, jak mówiê,
nie zd¹¿y³y niczym zawiniæ, a ju¿ s¹ poszko-
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dowane, czasem bardzo powa¿nie. To za-
wsze zostawia na mnie najwiêksze piêtno.

Oczywiœcie, po tylu latach pracy siê
okrzepnie. Inaczej siê to traktuje, z wiêksz¹
rezerw¹. Nie z obojêtnoœci¹, bo cierpi¹ lu-
dzie, ale ju¿ nie ma takiego rozczulania. Ta-
ki mamy zawód.

Jak siê wypracowuje ten dystans? Przez
specjalne zajêcia, pracê w³asn¹?

To jest oczywiœcie praca nad w³asn¹ psy-
chik¹, ale przede wszystkim konsekwencja
dzia³ania praktycznego. Z ka¿dym kolej-
nym wypadkiem nabiera siê wiêkszego uod-
pornienia. Mamy siê skupiæ na ratowaniu,
a nie na u¿alaniu siê nad tym cz³owiekiem
i nad sob¹ dodatkowo. Mamy cel – zrobiæ
wszystko, ¿eby mu pomóc. Oczywiœcie pra-
ca z psychologiem – co dopiero mamy od
paru lat – te¿ pomaga. Cz³owiek siê wyga-
da, pani psycholog powie na co bardziej
zwróciæ uwagê. Jednak przede wszystkim
predyspozycje pomagaj¹ w newralgicznym
momencie skupiæ siê na dzia³aniu, na celu.

Niebagatelne znaczenie ma tutaj spraw-
noœæ fizyczna. Po iluœ latach s³u¿by forma
mo¿e siê nagle pogorszyæ… Co siê wtedy
dzieje? Ju¿ nie mo¿na wykonywaæ tego za-
wodu?

No tak, zdarza³o siê. Ktoœ nie przeszed³
badañ lekarskich i odchodzi³ na emeryturê.
Tak jak policja i wojsko mamy tê mo¿liwoœæ.
Po 15 latach s³u¿by mo¿emy przejœæ na
emeryturê, ale wtedy stanowi ona tylko 40
% wynagrodzenia. Raptem oko³o 1 000 z³.
Jeœli stra¿ak pracowa³ od matury, ma wtedy
z 35 lat, to jest m³ody ch³opak jeszcze...
Owszem, po wielu latach pracy w innych za-
wodach ludzie te¿ dostaj¹ 1 000 z³, wiêc to
mo¿e siê wydawaæ i tak du¿o, ale to nie jest

praca. To jest s³u¿ba. Ja œpiê z telefonami.
Czy jestem na miejscu, czy za granic¹, tele-
fony s¹ w³¹czone. Obojêtnie – œwi¹tek, pi¹-
tek czy niedziela. Nieraz jestem u mamy
w Lubsku, a tu telefon. Muszê byæ za dwie
godziny na miejscu. I albo wracamy wszy-
scy, ca³¹ rodzin¹, albo póŸniej po nich wra-
cam. 

Jeœli s¹ du¿e akcje typu powodzie, po¿ary
lasów, musimy jechaæ. Nikt nas nie pyta, czy
mamy w tym momencie s³u¿bê, czy nie. Ty-
dzieñ, dwa tygodnia nas nie ma. Jesteœmy
tam przy dzia³aniach. Œpimy w namiotach,
nie ma zmi³uj. Tak to wszystko wygl¹da…. 

¯ona siê pewnie denerwuje, ¿e Pan tak
z tymi telefonami œpi... Mo¿na to jakoœ po-
godziæ z ¿yciem codziennym, wakacjami?

¯ona ju¿ siê przyzwyczai³a. Urlop teore-
tycznie mam. W praktyce bywa ró¿nie, tro-
chê zaleg³oœci mam w urlopach… Czasami
siê po prostu nie da wyjechaæ, bo jest tyle
ró¿nych zadañ, a ja jak najbardziej powa¿-
nie traktujê to, co robiê. Staram siê mieæ
dwa tygodnie wolnego w okresie wakacyj-
nym, ale ró¿nie siê to uk³ada. To wpadn¹ ja-
kieœ uroczystoœci, wiadomo nie wszêdzie
trzeba byæ, ale s¹ miejsca, gdzie wypada. 

A w domu pocz¹tki by³y trudniejsze, ¿o-
na siê denerwowa³a, ¿e „znowu ten telefon
tu le¿y…”. Kiedyœ nie by³o komórek, tylko
radiostacja. Wisia³a na drzwiach, w takim
miejscu, gdzie ³¹cznoœæ by³a najlepsza, w³¹-
czona 24 godziny na dobê, tylko siê akumu-
lator wymienia³o, ¿eby wytrzyma³ przez
noc. Jeœli nie mia³em s³u¿by, to dzwoniono
na normalny telefon stacjonarny. 

Zasada jest taka, ¿e musimy byæ dyspozy-
cyjni zawsze. Je¿eli wyje¿d¿amy gdzieœ da-
lej, to musimy siê wypisaæ w ksi¹¿ce i wpisaæ,
dok¹d jedziemy, na jak d³ugo i jaka bêdzie
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mo¿liwoœæ kontaktowania siê z nami – na-
wet gdy wyje¿d¿amy na wakacje. Dzisiaj s¹
komórki, wiêc kontakt z nami jest wszê-
dzie. Chyba, ¿e gdzieœ nie ma zasiêgu, tak
jak w Puszczy Knyszyñskiej, gdzie mam ro-
dzinê. Tam mam chwilê spokoju, ale jak z³a-
piê zasiêg i przychodz¹ wiadomoœci, ¿e pró-
bowali siê dodzwoniæ z komendy, to od-
dzwaniam. 

W domu ju¿ siê przyzwyczaili do tych te-
lefonów, nawet sobie ¿artujemy. S³yszê:
„Tata, s³u¿bowa dzwoni”, wiêc mówiê:
„No to odbierz, a kto dzwoni?” – „Komen-
dant Wojewódzki” – „A, to nie odbieraj”
(œmiech) albo mówiê do ¿ony „Odbierz
i powiedz, ¿e jestem w toalecie”. (œmiech).
No i te¿ takie ¿arty siê zdarzaj¹... Przecie¿

podstawowe czynnoœci higieniczne trzeba
kiedyœ wykonaæ. 

Dyspozycyjnoœæ musi byæ nie tylko ze
wzglêdu na uczestnictwo w zdarzeniach, ale
te¿ ze wzglêdu na akcje jej sprawdzania. Ko-
menda Wojewódzka mo¿e nagle zarz¹dziæ
alarm ca³ego stanu osobowego. Zdarza siê
taka „akcja kurier” i nie ma si³y. Ci, którzy
nigdzie nie wyje¿d¿ali i nie wypisali siê
w ksi¹¿ce, musz¹ stawiæ siê w ci¹gu dwóch
godzin w komendzie. Je¿eli w ci¹gu dwóch
godzin stawia siê powy¿ej 75% sk³adu oso-
bowego, to je

st w porz¹dku. U nas zawsze jest powy-
¿ej. Dyspozytorzy te¿ dzwoni¹ do tych
„wypisanych” w ksi¹¿ce ludzi i dowiaduj¹
siê, czy jeœli nie dadz¹ rady w ci¹gu 2 godzin,
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Zaskakuj¹ce dla laika mo¿e byæ to, ¿e konstrukcja drewniana jest bardziej stabilna, ni¿ stalowa. Jak Pani spojrzy na
popo¿arzysko czasem widaæ, ¿e spali³ siê dach, dachówki siê posypa³y, ale kikuty stoj¹.

Po¿ar budynku gospodarczego w Ró¿y - 2014 r.
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to mo¿e dotr¹ w ci¹gu 3. U nas akurat fre-
kwencja wygl¹da dobrze. 

To jest zreszt¹ jeden z elementów ocenia-
nych w wewnêtrznych rankingach komend.
One daj¹ informacjê, w jakich aspektach
jeszcze musimy siê podci¹gn¹æ, gdzie siê po-
staraæ, a na jakiej p³aszczyŸnie jest dobrze.
My w takim rankingu jesteœmy trochê wy-
¿ej, ni¿ w po³owie, na 30 komend, lokujemy
siê na pozycjach od 10 do12. Myœlê, ¿e to
w zupe³noœci nam wystarczy. 

Do 1968 roku w Nowym Tomyœlu dzia-
³a³a tylko Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, dziœ
Wasza wspó³praca z okolicznymi OSP jest
bardzo œcis³a. Jak wygl¹da ró¿nica w wyma-
ganiach i kompetencjach miêdzy zawodo-
w¹ a ochotnicz¹ stra¿¹ po¿arn¹?

Na chwilê obecn¹ praktycznie nie ma
miêdzy nami ró¿nicy w wyszkoleniu, pomi-
jaj¹c wykszta³cenie w szko³ach po¿arni-
czych. Podstawowe przygotowanie do
dzia³añ ratowniczo – gaœniczych ochotnicy
maj¹ niemal¿e takie samo jak my. Musz¹
przejœæ kurs podstawowy, trwaj¹cy kilka ty-
godni, organizowany u nas w trybie week-
endowym. Maj¹ szkolenie praktyczne i teo-
retyczne, koñcz¹ce siê egzaminem. Nie
wszystkim udaje siê go zdaæ, bo nie jest on
wcale prosty. Bior¹ odpowiedzialnoœæ za
czyjeœ ¿ycie i zdrowie, musz¹ wiedzieæ, jak
siê zachowaæ. Ostatnio kurs zaczyna³o oko-
³o 40 osób, egzamin zda³o 27. Zanim my
dojedziemy do takiego Zb¹szynia, Opaleni-
cy, ochotnicy s¹ pierwsi na miejscu. Jeœli nam
jeszcze zamkn¹ przejazd kolejowy, to oni

Po¿ary to 30 - 35 % zdarzeñ, w jakich uczestniczymy - po¿ar w Zak³adzie Recyclingu w Pora¿ynie, 2012 r.



musz¹ udzieliæ pierwszego wsparcia, pierw-
szej pomocy. Zaczynaj¹ gasiæ, wydobywaj¹
cz³owieka uwiêzionego z samochodu. 

Oczywiœcie, ze wzglêdu na wykszta³cenie
w szko³ach po¿arniczych i szczeble dowo-
dzenia, my mamy wy¿sze kompetencje
i uprawnienia. Jednak gdybyœmy postawili
dobrego ochotnika, który jest m¹dry, do-
brze przygotowany i ma paroletni sta¿, i na-
szego stra¿aka, to ró¿nicy wielkiej miêdzy
nimi nie bêdzie. Ubrania i wyposa¿enie ma-
j¹ obecnie takie same jak nasze, a czasami,
w miejscowoœci, w której jest du¿y potencja³
gospodarczy – typu Tarnowo Podgórne
czy Suchy Las, gdzie jest mnóstwo zak³a-
dów i potê¿ne podatki – to OSP bywaj¹ le-
piej wyposa¿one ni¿ biedniejsze stra¿e za-
wodowe. Tam nie ma problemu, by bur-
mistrz czy wójt co roku kupi³ im nowy sa-
mochód. No mo¿e, co dwa, trzy lata...

Stra¿nice s¹ takie, ¿e jak siê wchodzi, to ho,
ho! To oczywiœcie bardzo dobrze, bo oni
te¿ musz¹ mieæ warunki do pracy. Pamiê-
tam, ¿e jak zaczyna³em pracê w 1988 roku
i jeŸdziliœmy po jednostkach ochotniczych
stra¿y po¿arnych to zdarza³y siê takie stra¿-
nice, ¿e nie by³o na czym usi¹œæ, wiêc siady-
waliœmy na wê¿ach zwiniêtych w kó³ko. Na
wyposa¿eniu mieli stare mundury typu mo-
ro, stare srebrne he³my i buty gumowce.
A dzisiaj niestety w takim czymœ siê nie da
gasiæ. Na szczêœcie widaæ ogromny postêp
w tej dziedzinie.. Mundur, he³m, obuwie, rê-
kawice, niepalne kominiarki, maski maj¹ ta-
kie jak my. Oni te¿ musz¹ byæ zabezpiecze-
ni. W akcji ró¿ni¹ siê od nas tylko jedn¹ rze-
cz¹ – oni maj¹ bia³e he³my, a my czerwone.

Gdy wyje¿d¿aj¹ na akcjê, przez radiosta-
cjê zg³aszaj¹ ten fakt do nas i dostaj¹ wska-
zówki od naszego dyspozytora. Po przyby-
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Miêdzy 22 a 6 stra¿acy maj¹ czas czuwania - nocny po¿ar kamienicy w Zb¹szyniu, 2012 r.



ciu, przez pierwsze 2,3 minuty dowódca
orientuje siê, jak sytuacja wygl¹da i przez ra-
dio podaje nam informacje, o tym co siê
dzieje. Czy potrzeba wiêcej jednostek, czy
sobie poradz¹ i de facto my ju¿ nie musimy
doje¿d¿aæ.

O historii po¿arnictwa w Nowym Tomy-
œlu, przynajmniej tej powojennej, przeczy-
taæ mo¿na na stronie internetowej komen-
dy, wiem te¿, ¿e planuje Pan stworzenie
Izby Pamiêci nowotomyskiej stra¿y po¿ar-
nej. Sk¹d pomys³? Jak to bêdzie wygl¹da³o?
Czy maj¹ ju¿ Pañstwo jakieœ eksponaty?

Izby jako takiej jeszcze nie ma, poniewa¿
nie mamy na ni¹ pomieszczenia. Je¿eli zmie-
ni¹ siê relacje z pogotowiem ratunkowym
i oni rzeczywiœcie opuszcz¹ nasze mury, to
bêdziemy mieæ pomieszczenia wolne i bar-
dziej zdecydowanie przyst¹pimy do jej two-

rzenia. Na razie powoli starsi stra¿acy prze-
kazuj¹ nam ró¿ne materia³y, dyplomy, za-
œwiadczenia. Mamy trochê historycznych
zdjêæ, odznaczenia, dwa stare sztandary, je-
den jeszcze z napisem „Polska Rzeczpospo-
lita Ludowa”, no ale to te¿ jest historia…
Uwa¿am, ¿e takiej historii nie wolno zacie-
raæ, trzeba przybli¿aæ m³odemu pokoleniu,
¿eby siê potem nie dziwi³o, ¿e by³ jakiœ tam
stan wojenny... Staramy siê odtwarzaæ
przesz³oœæ, ale to wymaga czasu, którego
nie mo¿emy poœwiêciæ tyle, ile by³oby po-
trzeba. Dobrze by³oby, gdyby na przyk³ad
któryœ z pracowników poszed³ do tych star-
szych stra¿aków z ochotniczej s³u¿by i po-
pyta³, jak to wygl¹da³o, kiedy nie by³o za-
wodowej stra¿y, ale nie mamy fizycznie ta-
kich mo¿liwoœci. Musimy to robiæ powoli.
Mo¿e by³oby wiêcej tych pami¹tek, gdyby
w Rakoniewicach nie by³o muzeum po¿ar-
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Gdy uczestniczymy w zdarzeniach z udzia³em osób poszkodowanych, gdy s¹ ofiary œmiertelne, wtedy przyje¿d¿a pani
psycholog, ch³opaki porozmawiaj¹ o tym i ju¿ jest trochê lepiej ...
- transport rannego w czasie wypadku w Posadowie, 2014 r.
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przejœæ kurs podstawowy,
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nictwa, do którego wiêkszoœæ materia³ów
z naszej i okolicznych komend trafi³a. 

Nawiasem mówi¹c, gor¹co polecam od-
wiedzenie tego muzeum. Prowadzi je pani
Ania, sympatyczna i przyjazna osoba, która
godzinami mo¿e opowiadaæ o tym miejscu.
G³ówna siedziba muzeum mieœci siê w by-
³ym koœciele ewangelickim, a w po³o¿onym
obok budynku po dawnej szkole mieœci siê
druga, interaktywna czêœæ muzeum. Mo¿na
tam zobaczyæ wypalony pokój dzieciêcy –
lalki, spalony telewizor i jednym przyciskiem
uruchomiæ wydobywanie siê dymu, zapa-
chu z po¿arzyska itd. Jest tam kabina stare-
go samochodu stra¿ackiego, do której mo¿-
na wsi¹œæ i dziêki obrazowi rzuconemu na
przedni¹ szybê mamy wra¿enie, ¿e jedzie-
my do po¿aru. Znajdziemy tam pomiesz-
czenie, w którym zaaran¿owano po¿ar la-
su, odg³osy przewracaj¹cych siê drzew, s³y-
chaæ rozmowy stra¿aków przez radiosta-
cjê, ktoœ krzyczy: „podaj wodê”. Ca³e to
piêtro jest tak wykonane. Gdy ktoœ tam
wchodzi pierwszy raz, to zwykle jest pod
wielkim wra¿eniem. W sali g³ównej te¿ nic
nie jest za sznurkiem, wszystkiego mo¿na
dotkn¹æ. S¹ sztandary, mundury, sikawki
konne, fotografie, bekad³o, którym siê kie-
dyœ siê nawo³ywa³o do po¿aru… Ka¿dy mo-
¿e tam znaleŸæ coœ dla siebie.

Co do naszej Izby, bêdziemy siê starali po-
woli d¹¿yæ do jej powstania.

Myœlê, ¿e w tym miejscu mo¿emy za-
chêciæ czytelników do przynoszenia po-
¿arniczych pami¹tek czy materia³ów, jeœli
s¹ w ich posiadaniu. Do kogo mogliby siê
zg³osiæ?

Do aspiranta sztabowego Andrzeja £aciñ-
skiego, szefa Jednostki Ratowniczo – Gaœni-
czej. On, nawiasem mówi¹c, ma najd³u¿szy

sta¿ pracy u nas i pamiêta najstarszych pra-
cowników. 

Czêsto zreszt¹ pracuj¹ u nas kolejne po-
kolenia z tych samych rodzin. 

A propos przesz³oœci, ale od innej stro-
ny… Gdyby mia³ Pan porównaæ jakoœæ
wspó³pracy z ludŸmi na miejscu zdarzenia,
tymi tzw. obserwatorami, kiedyœ, a dziœ.
Czy wzros³a œwiadomoœæ ludzi co do ko-
niecznoœci ratowania, bardziej pomagaj¹?

Muszê powiedzieæ, ¿e chyba siê pogor-
szy³o. Mo¿e inaczej – w jednym obszarze
siê poprawi³o, bo jest wiêksza œwiadomoœæ
i dostêpnoœæ w ³¹cznoœci – s¹ komórki i zda-
rzenie jest od razu zg³aszane. Natomiast na
miejscu dzia³añ jest odwrotnie. Do tego
stopnia, ¿e ludzie najchêtniej by nam wkro-
czyli prosto do akcji. Musimy czasami wo³aæ
policjê, bo nie mamy czasu, ¿eby ich odga-
niaæ. Nieraz któryœ z ch³opaków brzydko
mówi¹c „warknie” coœ do gapiów, bo
wrêcz siê wpychaj¹ na miejsce zdarzenia,
podchodz¹ do poszkodowanego, gdy on
jest ranny, krew z niego cieknie i jest w sta-
nie ciê¿kim i najlepiej by mu zdjêæ pod sa-
mym nosem narobili. Teraz ju¿ na szczêœcie
mamy parawany, o kupnie których zadecy-
dowa³em w tym roku i zas³aniamy miejsca
wypadków, bo przecie¿ ludzie sobie nie ¿y-
cz¹, by ich twarze znajdowa³y siê w me-
diach. A niestety m³ode pokolenie nie ma tu
hamulców, starsi podchodzili i podchodz¹
z wiêkszym wyczuciem i rezerw¹. M³odzi
z komórkami nagrywaj¹ bez oporów, a naj-
lepiej jeszcze jakby siê coœ nie powiod³o, to
dopiero woda na m³yn… Podczas du¿ej ak-
cji, gdy na przyk³ad zderz¹ siê dwa samo-
chody ciê¿arowe, jest naprawdê ciê¿ko –
raz: z takiej wysokoœci wydostaæ poszkodo-
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wanych, dwa: blacha jest nieco grubsza ni¿
w osobowych, wiêc ch³opaki maj¹ co ro-
biæ... a tu jeszcze pod nosem krêci im siê je-
den i drugi! Najgorszym przyk³adem s¹ kie-
rowcy bloku wschodniego. To jest trage-
dia…. Gdy jedzie taki wschodni tir, ucieka-
my z drogi. Uciekamy, bo zdarzy³o siê nie-
raz, ¿e pacho³ki nam zmiót³, przelecia³, nie
patrzy³.

Je¿eli chodzi o cywilów, to te¿ zdarza siê

wykorzystywanie naszego podejœcia do lu-
dzi, poczucia obowi¹zku. Czasem chc¹ na-
szymi rêkoma za³atwiaæ swoje prywatne
sprawy, konflikty s¹siedzkie. Kiedy odma-
wiamy przyjazdu, bo nie ma takiej zasadno-
œci, gro¿¹ nawet zg³oszeniem do starosty.
Maj¹ oczywiœcie takie prawo, tyle, ¿e
wszystko u nas jest nagrane, archiwizowane
na piêæ lat wstecz, wiêc nikt nam nie mo¿e
zarzuciæ, ¿e próbujemy komuœ odbiæ pa-
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Chorwacja na motorze, to
by³o faktycznie coœ

piêknego... Wyjazd na
motorach z cz³onkami

Klubu Motoryzacyjnego
£agów 96, 2009 r.



³eczkê, bo nam siê nie chce. To jest do
sprawdzenia, tym bardziej, ¿e NIK nas kon-
troluje czêsto, a oni interesuj¹ siê wszyst-
kim...

Zawód stra¿aka rysuje siê w naszej roz-
mowie jako, co najmniej, trudny. Jak by
Pan zachêci³ i jak zachêca Pan m³odych lu-
dzi do jego wykonywania?

Faktycznie bardzo trudno zareklamowaæ
ten zawód... Tym bardziej, ¿e dziœ m³odzie¿
coraz rzadziej mo¿na zaraziæ jak¹œ ide¹.
Dzisiaj konsumpcyjnie podchodz¹ do ¿ycia.
Jak dobrze nie zarobi¹ i siê jeszcze przy tym
nie „narobi¹”, to nie jest to atrakcyjny za-
wód. A to nie jest taka praca, ¿e przyjdziesz,
odsiedzisz swoje, a po po³udniu wypijesz pi-
wo, zjesz lody, przeœpisz siê, a rano pój-
dziesz do domu… No nie, u nas tak nie ma...
Musimy wiêc trochê idealistycznie przedsta-
wiaæ ten zawód, wskazywaæ na jego plusy,
mówiæ, ¿e budzimy zaufanie spo³eczne, ¿e
jesteœmy postrzegani dobrze, ¿e mamy za-
bezpieczenie w zawodzie, ¿e dostajemy ca-
³e umundurowanie, mamy warunki lokalo-
we, w miarê dobre pieni¹dze, bo mówi¹c
dobre, przesadzi³bym jednak. M³ody stra-
¿ak otrzymuje 1 600 z³, mo¿e 1 800 z do-
datkami na rêkê. Kokosy to nie s¹, ale jeœli
nie narozrabia, jeœli ma predyspozycje, to
ma stabilnoœæ zatrudnienia, bo raczej nale¿y
za³o¿yæ, ¿e stra¿y po¿arnej nie zlikwiduj¹
(œmiech). Ma szanse kszta³cenia siê, mo¿e
awansowaæ na wy¿sze stanowisko, jest do-
brze postrzegany przez ludzi, traktowany
z szacunkiem, obdarzany zaufaniem. S¹
jeszcze inne plusy, o których mówimy kan-
dydatom: „Masz ró¿ne mo¿liwoœci rozwo-
ju, nie musisz do koñca pracowaæ u nas
w jednostce, mo¿esz pracowaæ w stra¿y za-
k³adowej – w petrochemii, kopalni, na lotni-

sku, na statku, gdzie s¹ zak³adowe stra¿e
po¿arne. Gdy swoje 24 godziny ods³u¿ysz,
póŸniej masz 48 godzin wolnych, wiêc jeœli
jesteœ zaradny, mo¿esz sobie znaleŸæ jesz-
cze jakieœ dodatkowe zajêcie…”

Mo¿na te¿ mówiæ, ¿e jest œwietny sprzêt,
mo¿liwoœæ dzia³ania, niesienia pomocy. Sta-
ramy siê bazowaæ na pewnych idea³ach, ale
m³odzie¿ najpierw pyta o to, ile tu siê zara-
bia. 15 lat temu, gdy og³aszaliœmy nabór, to
na jedno stanowisko chêtnych by³o 70
osób. Teraz jak przyjdzie 20 to ho, ho...
A cywile maj¹ jeszcze mniejsze pensje, dlate-
go staram siê jakoœ im to rekompensowaæ. 

Praca wype³nia Panu mnóstwo czasu,
wiem jednak, ¿e znajduje go Pan jeszcze na
motocyklow¹ pasjê … Sk¹d siê wziê³o Pañ-
skie zami³owanie do motorów? Kiedy siê
zaczê³o?

To chyba tak jakoœ pokoleniowo, bo oj-
ciec te¿ mia³ motory. Gdy by³em w szkole
podstawowej w Lubsku, starsi koledzy mie-
li wueski, komarki, które ju¿ wtedy mnie in-
teresowa³y. Zastanawia³em siê, jak s¹ zbu-
dowane, jak dzia³aj¹. I ta fascynacja motory-
zacj¹ zosta³a mi do dzisiaj. Teraz jednak je¿-
d¿ê du¿o mniej. Mam motor, owszem, ale
w zesz³ym roku zrobi³em nim tylko 3 tys. ki-
lometrów. Piechot¹ wiêcej przeszed³em
(œmiech). Od stycznia zrobi³em 500 kilome-
trów i nie wiem, jak dalej bêdzie. Ca³ymi
dniami mnie nie ma, ¿ona pracuje w szkole
muzycznej i ma swoje prywatne ognisko
muzyczne, wiêc gdy ja wracam z pracy, to
jej nie ma i tak siê mijamy. W weekend
chcemy zrobiæ coœ wspólnie, gdzieœ razem
pojechaæ, mimo ¿e dzieci doros³e. Chce siê
odpocz¹æ, usi¹œæ spokojnie, a czasem wypiæ
to przys³owiowe piwo, na które w ci¹gu ty-
godnia nie ma miejsca, bo nigdy nie wiado-
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mo, co siê zdarzy, czy nie trzeba bêdzie
wsi¹œæ za kierownicê. Nie mogê po pracy
si¹œæ z piwkiem, ogl¹daj¹c mecz…. Niektó-
rzy mo¿e tak potrafi¹, ale ja identyfikujê siê
z tym zawodem, mo¿e nawet czasami za
mocno. No i tak trochê „dziadziejê”, jeœli
chodzi o jazdê motorem...

Kiedyœ udawa³o siê wyje¿d¿aæ motorami
z ca³¹ grup¹. Kilka lat temu byliœmy w Chor-
wacji, w Austrii, gdzie pojeŸdziliœmy trochê

po Alpach… Chorwacja na motorze, to by-
³o faktycznie coœ piêknego... To s¹ takie
prze¿ycia, które trudno opisaæ. Samocho-
dem nie dotrze siê wszêdzie, a motorem,
nawet jak siê zab³¹dzi, to wystarczy siê
okrêciæ i wróciæ. Poza tym na motocyklu nie
trzeba jechaæ szybciej ni¿ samochodem,
a i tak wczeœniej dojedzie siê do celu. Choæ-
by dlatego, ¿e nie trzeba staæ w korkach.
Zreszt¹ w zachodnich krajach maj¹ to tak
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W domu wszyscy ju¿ siê
przyzwyczaili do ci¹g³ych
telefonów. S³yszê: “Tata,
s³u¿bowa dzwoni”, wiêc mówiê:
“No to odbierz, a kto dzwoni?”
- “Komendant Wojewódzki” -
“A, to nie odbieraj” (œmiech)... 
Z dzieæmi podczas
wakacyjnego wyjazdu



rozwi¹zane, ¿e gdy jest korek, œrodkiem
przeje¿d¿aj¹ motory. Samochody rozje¿-
d¿aj¹ siê na boki i mo¿na wtedy bez proble-
mu przejechaæ. Oczywiœcie bez wariacji. 

Poruszaj¹c siê grup¹ mamy swoje zasady.
Zawsze g³oœno artyku³ujê: „Panowie, je¿eli
ten, który nas prowadzi zab³¹dzi, to chocia¿
wiemy, ¿e zab³¹dzi³, jedziemy wszyscy za
nim, ¿eby nie zosta³ sam, gdy pojedziemy in-
n¹ drog¹”. Wszyscy b³¹dzimy, wszyscy za-
wracamy i nadrabiamy. W korku kolejna
zasada – obserwuj trasê, ¿eby ci któryœ kie-
rowca nagle drzwi przed nosem nie otwo-
rzy³, bo bêdzie k³opot. Jedziemy powoli,
10 km na godzinê, pyr, pyr, od czasu do
czasu trochê gazu, ¿eby s³yszeli, ¿e coœ siê
przemieszcza i wtedy powolutku przeje¿-
d¿amy. Oni stoj¹ w korku, a my siê porusza-
my, wiêc i tak jesteœmy od nich pó³ godziny
szybciej. Spokojnie zd¹¿ymy. Poza tym je-
dziemy rekreacyjnie, nie musimy siê spie-
szyæ. Zajedziemy na godzinê 17? Okej. Za-
jedziemy na 18? Te¿ dobrze. 

Owszem, jazda motorem gdzieœ dalej, po
trudnych trasach, mêczy. Ale mêczy fizycz-
nie. Bo psychicznie ja wtedy odpoczywam.
Jestem niesamowicie zrelaksowany. Wie-
czorem sobie usi¹dziemy, zjemy, wypijemy
po piwku, ale bez przesady, ¿eby na drugi
dzieñ rano byæ w pe³ni sicher, ¿eby mo¿na
by³o jechaæ dalej. I wtedy to jest coœ piêkne-
go... Mnie to najbardziej relaksuje. Tylko
ostatnio jest problem, ¿eby skrzykn¹æ ludzi
w jednym terminie.

Jest pan zwi¹zany z jakimœ klubem moto-
cyklowym?

Teraz nie. Kiedyœ by³em w klubie, ale
stwierdzi³em, ¿e to nie ma sensu. Oni du¿o
je¿d¿¹, czêsto siê spotykaj¹ – bywa, ¿e na-
wet codziennie, a ja nie mam czasu na takie

rzeczy. Pod tym wzglêdem zazdroszczê
tym, którzy id¹ do pracy na 8 godzin. Stano-
wisko pracy maj¹ przygotowane, wykonuj¹
us³ugê, po 8 godzinach wychodz¹ i nic ju¿
ich nie interesuje. Ci maj¹ najwiêkszy spo-
kój. Mo¿na jednak ponarzekaæ, ale zawodu
ju¿ nie zmieniê…

Chyba by siê nie da³o, bo Pañskie predys-
pozycje zawodowe s¹ widoczne nawet
w opowieœci o jeŸdzie motorem – spokój
i racjonalne dzia³anie, solidarnoœæ z grup¹…
Zastanawia³am siê, czy ten motor to prze-
d³u¿enie adrenaliny z pracy, czy relaks, ale
chyba to drugie?

Relaks, relaks. Do tego stopnia, ¿e jak
mam czas w dzieñ powszedni, wsiadam na
motor, robiê rundkê wokó³ Sierakowa,
Chrzypska Wielkiego i okolic, stanê, popijê
wodê, 5 minut posiedzê, wrócê po godzinie
i czujê, ¿e trochê siê wyluzowa³em, trochê
zapomnia³em o stresie, bo musia³em siê
skupiæ na jeŸdzie. To nie jest przed³u¿enie
adrenaliny… Chocia¿, gdy by³em m³odszy…
trochê mnie fantazja ponosi³a, nie ukry-
wam. Mia³em szybsze motory, œcigacze …

Pañskie „maszyny” siê zmienia³y, czy
mia³ Pan jakiœ jeden ulubiony typ?

Motory mia³em przeró¿ne. Zaczê³o od
tych starszych, póŸniej by³ jakiœ simsonek,
jawka, ETZ 150, ETZ 250, potem by³y
wiêksze motory, œcigacze – np. Suzuki.

W czasie gdy budowaliœmy dom, mia³em
przerwê w moim hobby, a póŸniej znów
przez parê lat jeŸdzi³em na œcigaczu. Gdy go
sprzeda³em, kupi³em choppera – Yamahê
Drag Star, który mia³em 3 lata, po czym
stwierdzi³em, ¿e a¿ taki stary jeszcze nie je-
stem… (œmiech) Jakoœ za miêkko siê nim
jeŸdzi³o, co mnie nie satysfakcjonowa³o…
Kupi³em wiêc BMV GS, takie podwy¿szone
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turystyczne enduro. To by³ bardzo dobry
motor, uterenowiony, nim by³em w Chor-
wacji. Wszêdzie siê spisywa³ – i w mia-
stach, i na szutrowych nieutwardzonych
drogach, i na asfalcie, i na autostradzie. Na
tym motorze mia³em ma³¹ przygodê,
kraksê, w czasie której trochê po³ama³y mi
siê rêce... obie naraz (œmiech). Przez dwa
miesi¹ce chodzi³em w gipsie... PóŸniej
sprzeda³em ten motor, wyzdrowia³em,
kupi³em kolejne BMV – 1200 RT, typowy
turystyczny motocykl. Nim pojeŸdzi³em
rok, ale znów stwierdzi³em, ¿e jednak jest
taki trochê dziadkowaty… Sprzeda³em go
i teraz trzeci rok mam BMV K1600 GT.
Du¿y, szybki, mocny turystyk. Bia³y, 1600
pojemnoœci, dobry na dalekie podró¿e, bo
i prêdkoœæ autostradow¹ mo¿na osi¹gn¹æ,
i po miastach siê nim dobrze jeŸdzi. No, ale
przez 3 lata przejecha³em nim dopiero 10
000 kilometrów. Nieraz myœla³em, ¿eby
go sprzedaæ, bo nie mam naprawdê czasu
na je¿d¿enie, ale ta potrzeba posiadania
maszyny jest tak we mnie silna, ¿e… Za-
wsze coœ mia³em, jak nie skuter, to mo-
tor…

Syn te¿ coœ po mnie odziedziczy³. Z³apa³
motorowego, samochodowego bakcyla,
te¿ umie sobie poradziæ w drobnych na-
prawach. Mia³ Yamahê 660, a teraz ma Su-
zuki SV650, te¿ turystyczne enduro, wiêc
w gara¿u stoj¹ dwa motory …, a samocho-
dy pod wiat¹ na dworze. I tak te motory
siê wokó³ nas krêc¹. Tylko ¿ona ze mn¹
nie jeŸdzi, bo nie widzi w tym ¿adnej przy-
jemnoœci. Woli bezpieczniejszy, czteroko-
³owy samochód.

Motor, prócz widoków i przyjemnoœci
z samej jazdy to te¿ rozkrêcanie, napra-
wianie, szmatka, polerowanie itd..?

Nie, nie. W przypadku awarii motor
idzie do specjalisty, bo przy nowych ma-
szynach samemu za wiele naprawiæ siê nie
da. Tu ju¿ trzeba pod³¹czyæ komputer,
zdiagnozowaæ przyczynê usterki. To nie s¹
wueski, które mo¿na by³o samemu roz³o-
¿yæ i z³o¿yæ w jeden dzieñ. Tak siê robi³o,
owszem. Pamiêtam, jak kupiliœmy synowi
pierwsz¹ motorynkê za 200 z³. Wyre-
montowaliœmy j¹, w mig posk³adaliœmy.
Chocia¿ mia³ 5 lat, szybko nauczy³ siê jeŸ-
dziæ, oczywiœcie trochê nielegalnie, po po-
lnych drogach… Nauczy³ siê, nie zrobi³ so-
bie krzywdy. Potem przesiad³ siê na sku-
ter, a dopiero na koñcu dosta³ motor. Nie
od razu, bo póŸniej tak jest – pierwszy mo-
tor, œcigacz, 200 kilometrów na godzinê
i w drzewo. Sukcesywnie, krok po kro-
ku…

A wracaj¹c do pani pytania, motor, to
dla mnie przede wszystkim jazda.

Ale stosowny osprzêt, stroje te¿ Pan
ma?

Oczywiœcie mam „umundurowanie” na
motor, czyli kombinezon, kaski, rêkawice,
kurtki skórzane, spodnie, pasy na nerki.
Wszystko, co musi mieæ motocyklista. No-
we motory s¹ ju¿ tak wyposa¿one, ¿e i ra-
dio maj¹, i nawigacjê, i bloototh, i mo¿li-
woœæ pod³¹czenia telefonu do kasku, mogê
wiêc odbieraæ telefon w czasie jazdy. Acz-
kolwiek staram siê nie rozmawiaæ w trasie.
Chcê byæ wtedy wy³¹czony. Chyba, ¿e nie
znam drogi, to ustawiam nawigacjê, jak
w Alpach, W³oszech, czy Chorwacji. A je-
¿eli gdzieœ trochê pob³¹dzê, to te¿ nie jest
problem. Grunt, ¿e jest fajnie, ciep³o i ¿e
siê jedzie…. 

Ostatnie pytanie. Poniedzia³ek rano,
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dzwoni budzik, a Pan sobie myœli „znowu
poniedzia³ek”, czy „idziemy do nowych
zadañ”?

Ani tak, ani tak. Po pierwsze budzik ra-
czej nie dzwoni, bo budzê siê sam ko³o
5 rano. Do 6 przymykam trochê oko, my-
œl¹c jednoczeœnie o tym, co mnie czeka
w pracy, co mam na dzisiaj rozpisane.
Zreszt¹ zale¿y, jaki tydzieñ siê szykuje – je-
¿eli aktywny, trudny, to ju¿ od niedzieli
wieczór mam g³owê zaprz¹tniêt¹ prac¹.
¯ona to ju¿ oczywiœcie wyczuwa, bo pyta:
„O czym tam znów myœlisz?” Ale ja ju¿ tak
mam. Mo¿e to nie pracoholizm, bo tak
bym nie chcia³, ale takie poczucie obowi¹z-
ku, s³u¿by, ¿e trzeba j¹ wykonaæ najlepiej
jak siê potrafi. Myœlê o tym, gdzie trzeba
pójœæ, z kim siê spotkaæ i staram siê zawsze
jak najlepiej do tego przygotowaæ. Lubiê
znaæ przedmiot rozmowy, bo nawet je¿eli
nie znam siê na temacie, mogê wczeœniej
o tym poczytaæ, ¿eby nie wyjœæ na ca³kowi-
tego ignoranta.

A ma Pan takie poczucie, ¿e od Pana
pracy zale¿y ¿ycie, zdrowie ludzi? Pamiêta
siê o tym na co dzieñ?

Kiedyœ czêœciej towarzyszy³o mi to po-
czucie, by³em bardziej nastawiony na to,
¿e coœ fajnego tu zrobimy, pomo¿emy lu-
dziom. Dzisiaj mo¿e z racji stanowiska i te-
go, ¿e mniej je¿d¿ê do zdarzeñ, a dzia³am
bardziej administracyjnie, to ju¿ inaczej wy-
gl¹da. Traktujê swój zawód zadaniowo,
a nie romantycznie. Romantyzm jeszcze
zosta³ na poboczu… jeszcze go tam trochê
widaæ, ale nie tak jak by³o kiedyœ. To tak
jak z pani¹ Magd¹, pracuj¹c¹ w sekretaria-
cie, która mówi³a, ¿e jak przychodzi³a do
pracy, myœla³a, ¿e stra¿acy, to bêd¹ sami
bohaterowie, ale lata pracy w administracji
trochê zweryfikowa³y jej pogl¹d… Tam na
dole owszem, ale tutaj w biurach? Czasem
ca³y dzieñ siedzê w papierach – tu trzeba
coœ napisaæ, tu odpowiedzieæ, tu z kimœ siê
spotkaæ, porozmawiaæ, zadzwoniæ…
O dzia³alnoœci ratowniczej nie myœlê. Jeœli
mam chwilê, faktycznie schodzê na dó³,
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rozmawiam ze stra¿akami, pytam, co ich
gnêbi. Trochê powiedz¹, a trochê nie, jak
to szefowi. Najlepiej siê rozmawia w sobo-
tê, niedzielê wieczorem, kiedy wracam
z jakiegoœ spotkania, przebiorê siê z mun-
duru w cywilne ubranie, zejdê do ch³opa-
ków, zrobi¹ mi herbatê i tak sobie rozma-
wiamy o tym, co by mo¿na zmieniæ. Wte-
dy widz¹, ¿e jestem w cywilu, wyluzowany,
wiêc nasza relacja jest inna. W mundurze,
s³u¿bowo, nie ma takiego bezpoœredniego
kontaktu. A tak to powiedz¹, czego by jesz-
cze potrzebowali. Staram siê spe³niaæ ich
oczekiwania, oczywiœcie tam, gdzie siê da.
Bo przecie¿ oni tutaj s¹ 24 godziny na do-
bê...

***

Rozmowa Sylwii Kupiec z komendantem To-
maszem Antuszewskim odby³a siê w lipcu
2014 roku. Kiedy oddawaliœmy bie¿¹cy numer
„Przegl¹du Nowotomyskiego” do druku, dotar-
³a do nas smutna wiadomoœæ o -- poprzedzonej
krótk¹ i ciê¿k¹ chorob¹ – œmierci Miko³aja,
syna  Bohatera naszej rozmowy. Zachowuj¹c
kszta³t poprzedzaj¹cej to tragiczne wydarze-
nie lipcowej rozmowy, ³¹czymy siê z rodzin¹
w bólu po Jego stracie. 

Redakcja

Fot: archiwum Komendy Powiatowej Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu,
archiwum domowe Tomasza Antuszewskiego,
PNT. INFO. PL, Sylwia Kupiec, Andrzej £aciñski
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El¿bieta Studziñska-Sroka, Daria Zarabska-Bo¿ejewicz

Z boru do apteki: p³ucnica islandzka 
w okolicach Jastrzêbska Starego i S¹topów

O specyfice przyrodniczej naszego regionu decyduje m. in. obecnoœæ borów sosno-
wych, porastaj¹cych piaszczyste obszary Sandru Nowotomyskiego. Zbiorowiska te
w okresie jesiennym przyci¹gaj¹ wiele osób, poszukuj¹cych grzybowych ³upów. W lasach
tych, podobnie jak na ich obrze¿ach, mo¿emy znaleŸæ porosty, czyli organizmy w stosun-
kowo ma³ym stopniu znane. Ich szare kobierce urozmaicaj¹ ton¹cy w zielono-br¹zowej
kolorystyce bór. Miejscowo, zw³aszcza wœród chrobotków, czyli dominuj¹cych w war-
stwie runa przedstawicieli porostów, dostrzec mo¿na br¹zowe plechy tarczownicy (Cetra-
ria). Do tego rodzaju nale¿y czêsto spotykana w naszym regionie p³ucnica kolczasta Cetra-
ria aculeata. Wiêcej trudnoœci odwiedzaj¹cym nowotomyskie lasy przysporzy natomiast
odnalezienie p³ucnicy islandzkiej Cetraria islandica, której wspó³czesne stanowiska znane s¹
u nas z okolic Jastrzêbska Starego i S¹topów. 

Porost z bia³ymi piegami

P³ucnica islandzka (L.) Ach., znana równie¿ pod nazw¹ tarczownica islandzka (Fot. 1),
to naziemny porost o plesze listkowato-krzaczkowatej. Jej plecha osi¹gaj¹ca wielkoœæ od
2 do 6 cm, mo¿e siê wznosiæ ponad glebê, któr¹ porasta, b¹dŸ siê po niej p³o¿yæ. Cetraria
islandica przybiera kolor oliwkowo lub brunatnozielony, b¹dŸ brunatny do czarnobrunat-
nego, u nasady jest czerwono nabieg³a. Wprawne oko obserwatora dostrze¿e dodatko-
wo bia³e plamki, punkty lub linie, którymi dolna czêœæ plechy omawianego porostu mo¿e
byæ obficie upstrzona. Struktury te okreœla siê terminem „pseudocyfelle”, a stanowi¹ je
drobne pêkniêcia lub rozluŸnienia warstwy korowej (jedna z trzech warstw tworz¹cych
plechê porostow¹). Czêœæ nasadowa (bazalna) ka¿dej z ga³¹zek plechy umo¿liwia jej przy-
czepienie siê do pod³o¿a. Czêœæ ta jednak stosunkowo szybko obumiera, co powoduje, i¿
ga³¹zka luŸno tkwi w pod³o¿u, tworz¹c kêpê poprzez œcis³e spl¹tanie z innymi ga³¹zkami.
W zwi¹zku z powy¿szym wyró¿nienie poszczególnych osobników mo¿e byæ znacz¹co
utrudnione (Bystrek 1997).

Odcinki plechy wykazuj¹ zmiennoœæ pod wzglêdem wielkoœci oraz kszta³tu. S¹ one nie-
regularnie rozga³êzione, s³abo rynienkowate lub prawie p³askie. Ponadto posiadaj¹ kol-
czaste wyrostki, na koñcach s¹ zwykle rozszerzone i nieco odgiête, podobnie jak brzegi
odcinków, do ty³u oraz z obu stron okorowane. 

Gatunek ten wystêpuje g³ównie w stanie p³onnym, a jego rozprzestrzenianie odbywa
siê wskutek fragmentacji plechy. 

113Z boru do apteki: p³ucnica islandzka w okolicach Jastrzêbska Starego i S¹topów

NASZE ŒRODOWISKO



Œlimaczy wzrost porostów

Porosty postrzegane s¹ czêsto jako organizmy wolno rosn¹ce. •ród³em tych przeko-
nañ by³y badania nad rozrostem plech porostów epilitycznych (czyli wystêpuj¹cych na po-
wierzchniach skalnych), wskazuj¹ce na wzrost w tempie kilku milimetrów w ci¹gu kilku-
dziesiêciu, czy kilkuset lat. Co jednak istotne, czêsto badania te, ograniczone w swojej ska-
li czasowej, nie bra³y pod uwagê faktu ró¿nicowania siê tempa wzrostu wraz z wiekiem
porostu. I tak np. w odniesieniu do z³otorostu œciennego Xanthoria parietina okreœlono, i¿
roczny przyrost m³odej plechy wynosi 3,1 mm, podczas gdy starszej 0,12 mm. 

W œwietle przytoczonych wy¿ej danych, wzrost tarczownicy islandzkiej mo¿na by uznaæ
prawie za „gepardowy”. Bystrek donosi o zaobserwowanym u p³ucnicy wzroœcie plechy do
10 cm wysokoœci po 3-4 latach od momentu opanowania siedliska. Analizie szybkoœci przy-
rostu masy porostowej poddano osobniki Cetraria islandica w okresie 3. letnich badañ. Jed-
nym z celów obserwacji by³o okreœlenie stopnia pokrycia powierzchni, wyznaczonych
w Borach Tucholskich, przez rozrastaj¹ce siê wraz z innymi organizmami plechy p³ucnicy.
W ostatnim etapie prowadzonych analiz udzia³ powierzchniowy p³ucnicy dochodzi³ nawet
do 40 %. Szczególnie intensywny rozrost notowano w odniesieniu do fragmentów plech,
które zosta³y w pocz¹tkowym etapie rozrzucone na powierzchniach badawczych, wzoru-
j¹c siê w ten sposób na sposobie pomna¿ania siê wegetatywnego porostu. Ich masa wzros³a
czterokrotnie osi¹gaj¹c wartoœæ 32,82 g przy wadze pocz¹tkowej 7,77 g. Tempo przyro-
stu starszych plech by³o zdecydowanie wolniejsze; œrednia masa kêpy (18,07 g) w koñco-
wym etapie badañ by³a o ok. 43 % wy¿sza od masy pocz¹tkowej (12,62 g).
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Chroniona p³ucnica islandzka Cetraria islandica (okolice Jastrzêbska Starego,  7.12.2013 r.).



Kwaœne i doœæ s³oneczne
Preferowane przez tarczownicê islandzk¹ pod³o¿a wykazuj¹ odczyn w przynajmniej

w znacznym stopniu kwaœny (pH 3,4-4,8). P³ucnica pojawia siê najczêœciej na siedliskach
o umiarkowanym stopniu nas³onecznienia. Porasta gleby piaszczyste i próchniczne w zbio-
rowiskach borowych oraz w miejscach ods³oniêtych (np. na wydmach i wrzosowiskach).
Stanowiska tego gatunku znane s¹ tak¿e z torfowisk wysokich oraz murszej¹cego drew-
na, np. dachów krytych gontem. W górach gatunek ten obecny jest wœród roœlinnoœci hal-
nej i turniowej, gdzie mo¿e wystêpowaæ na krawêdziach eksponowanych na wiatr oraz
w miejscach o d³ugo zalegaj¹cej pokrywie œnie¿nej. Zasiêg p³ucnicy obejmuje g³ównie stre-
fê arktyczn¹ i umiarkowan¹ pó³kuli pó³nocnej. W Polsce obecna jest zarówno na ni¿u, jak
i w górach, po piêtro halne.

P³ucnica na talerzu

Porosty mog¹ stanowiæ pokarm dla zwierz¹t. Znaczne powierzchnie jednych
z najlepszych pastwisk w Laponii (tzw. „jaegel”) poroœniête s¹ przez Cetraria islandica
i chrobotka alpejskiego Cladonia alpestris. Wystêpuj¹ce tam porosty s¹ zbierane i uk³ada-
ne w ma³ych stogach, a nastêpnie zwo¿one w ch³odniejszym okresie. Jako dodatek do
karmy dla zwierz¹t p³ucnica u¿ywana jest tak¿e wspó³czeœnie w krajach skandynawskich.
W czasach wielkich g³odów w Norwegii, Islandii i pó³nocnej Szwecji zmielone plechy p³uc-
nicy wykorzystywano do wypieku chleba. Po wczeœniejszym odgoryczeniu plech, przez
kilkugodzinne moczenie w wodzie, sporz¹dzano z nich równie¿ galaretki. Podczas II woj-
ny œwiatowej Rosjanie stosowali p³ucnicê jako surowiec do przygotowywania gêstego sy-
ropu przypominaj¹cego melasê. 

Na liœcie wybrañców
Ju¿ w wydanym w 1957 r. Rozporz¹dzeniu Ministra Leœnictwa i Przemys³u Drzewne-

go p³ucnica islandzka zosta³a wymieniona wœród gatunków objêtych ochron¹. Jej pojawie-
nie siê w grupie porostów uwzglêdnionych po raz pierwszy w kontekœcie ochrony praw-
nej w kraju by³o oznak¹ reglamentacji i kontroli pozyskiwania tych organizmów ze stanu
dzikiego. Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi (Rozporz¹dzenie…
2004*) Cetraria islandica znajduje siê na liœcie gatunków objêtych w Polsce ochron¹ czê-
œciow¹. Wprawdzie porost ten jest stosunkowo czêsto notowany, niemniej stabilnoœci je-

115Z boru do apteki: p³ucnica islandzka w okolicach Jastrzêbska Starego i S¹topów

NASZE ŒRODOWISKO

*Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych
grzybów objêtych ochron¹, § 6.2: W stosunku do dziko wystêpuj¹cych grzybów nale¿¹cych do gatunków, o
których mowa w § 3 [przyp. gatunki dziko wystêpuj¹cych grzybów objêtych ochron¹ czêœciow¹, okreœlone w
za³. Nr 2 do rozporz¹dzenia] i 4 [przyp. gatunki dziko wystêpuj¹cych grzybów objêtych ochron¹ czêœciow¹,
które mog¹ byæ pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania, okreœlone w za³. nr 3 do rozporz¹dzenia],
wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy: 1) zrywania, niszczenia i uszkadzania; 2) niszczenia ich siedlisk i ostoi; 3)
dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania œrodków chemicznych, niszczenia œció³ki leœnej i gleby w
ostojach, 4) pozyskiwania, zbioru; § 7.1: Zakazy, o których mowa w § 6 (…) ust. 2 pkt 1-3, w stosunku do
dziko wystêpuj¹cych grzybów nale¿¹cych do gatunków, o których mowa w § (…) 3 ( …) nie dotycz¹: 1)
wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leœnej lub rybackiej, je¿eli
technologia prac uniemo¿liwia przestrzeganie zakazów; 2) usuwania grzybów niszcz¹cych materia³y lub obiekty
budowlane.



go populacji zagra¿a zbiór p³ucnicy na potrzeby lecznicze. Co wiêcej, znane jest tak¿e wy-
korzystywane p³ucnicy do celów ozdobnych. Zjawisko to dotyczy jednak nie tylko tego
gatunku… Stosowane w niektórych stroikach, dostêpnych w kwiaciarniach, drobne
krzaczki, o wysokoœci dochodz¹cej do kilku centymetrów, czêsto dodatkowo barwione
na jaskrawozielony kolor, to chrobotki. Przy zakupach takich dekoracji byæ mo¿e warto
zasygnalizowaæ sprzedawcom kwestiê ochrony tych organizmów i powi¹zanych z ni¹ za-
kazów, np. zrywania czy niszczenia siedlisk… 

W przytoczonym Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z 2004 roku dopuszcza siê
pozyskiwanie p³ucnicy islandzkiej poprzez rêczny zbiór plech, niemniej dopiero po uzy-
skaniu zgody w³aœciwego regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska. Na szczeblu mini-
sterialnym trwaj¹ obecnie prace nad aktualizacj¹ listy gatunków grzybów objêtych ochro-
n¹ gatunkow¹. Zgodnie z propozycj¹ ekspertów, których opinie wyra¿one zosta³y
w opracowaniu Kepela i in., postuluje siê pozyskiwanie p³ucnicy poprzez rêczny zbiór
plech tylko ze stanowisk monitorowanych, co pozwoli³oby na utrzymanie kontroli stop-
nia intensywnoœci tej czynnoœci w odniesieniu do interesuj¹cego gatunku i stanu zachowa-
nia eksploatowanych populacji. Monitoring móg³by byæ prowadzony przez leœniczych za-
rz¹dzaj¹cych terenami leœnymi, na których znajdowa³yby siê stanowiska p³ucnicy. Samo
pozyskiwanie powinno byæ poprzedzone uzyskaniem odpowiednich zezwoleñ. Przypusz-
czalnie zgody takie nie bêd¹ natomiast wymagane w przypadku wspomnianej na pocz¹t-
ku artyku³u p³ucnicy kolczastej Cetraria aculeata. Prawdopodobnie w nowej wersji rozpo-
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rz¹dzenia nie zostanie utrzymany status tego ci¹gle jeszcze chronionego gatunku. Autorzy
publikacji pt. „Aktualizacja listy gatunków grzybów objêtych ochron¹ gatunkow¹ oraz
wskazania dla ich ochrony” twierdz¹, i¿ porost ten – z uwagi na obecn¹ czêstoœæ wystê-
powania w skali kraju – nie bêdzie wymaga³ ochrony w ujêciu prawnym. 

Metabolity wtórne i znaczenie lecznicze 
Cetraria islandica to porost o stosunkowo dobrze znanym sk³adzie chemicznym, w któ-

rym stwierdzono obecnoœæ zwi¹zków o ró¿nej chemicznej budowie. A¿ 50% wszystkich
wytwarzanych przez porost substancji to polisacharydy: lichenina i izolichenina. Ponadto
w poroœcie islandzkim wystêpuj¹ tzw. kwasy porostowe, czyli zwi¹zki charakterystyczne
dla lichenizowanych grzybów i rzadko stwierdzane w innych organizmach. W przypadku
Cetraria islandica s¹ to: kwas cetrarowy, fumaroprotocetrarowy, naftazaryna (zwi¹zki aro-
matyczne) oraz kwas protolichesterynowy (zwi¹zek alifatyczny). Inne, mniej specyficzne
substancje wystêpuj¹ce w plechach tarczownicy islandzkiej to: sole mineralne (jod, bor,
miedŸ, krzem), œluzy oraz karotenoidy. 

Cetraria islandica jako surowiec leczniczy by³a wykorzystywany ju¿ w XVII i XVIII wie-
ku. W piœmiennictwie mo¿na znaleŸæ dane wskazuj¹ce, i¿ plechy porostu islandzkiego s³u-
¿y³y do sporz¹dzania „mleka porostowego”. Jego stosowanie zalecano w stanach zapal-
nych œluzówki jamy ustnej i gard³a, chorobach p³uc, nerek, cukrzycy, trudno goj¹cych siê
ranach oraz w braku apetytu i niestrawnoœci. W medycynie ludowej przygotowywane
z tarczownicy islandzkiej wywary i napary podawano tak¿e jako œrodek wzmacniaj¹cy po
przebytych chorobach. Jako ciekawostkê mo¿na podaæ, i¿ Cetraria islandica stosowano
w leczeniu chorego na gruŸlicê Fryderyka Chopina. 

Cetraria islandica jest jedynym porostem oficjalnie wykorzystywanym w lecznictwie i po-
siadaj¹cym monografiê w Farmakopei Polskiej, a tak¿e w Farmakopei Europejskiej (doku-
menty opisuj¹ wymagania jakoœciowe oraz metody badañ produktów leczniczych, ich
opakowañ oraz surowców farmaceutycznych). Wed³ug wskazañ zawartych w w/w do-
kumentach, surowcem farmaceutycznym s¹ wysuszone plechy porostu islandzkiego. Po-
niewa¿ Cetraria islandica to gatunek znajduj¹cy siê w Polsce pod ochron¹, na cele przemy-
s³u farmaceutycznego wykorzystywany jest surowiec pochodz¹cy z importu. S³u¿y on do
sporz¹dzania wyci¹gów, g³ównie wodnych i alkoholowo-wodnych, bêd¹cych sk³adnikiem
licznych preparatów. Obecnie w aptekach dostêpne s¹ produkty lecznicze i leki, w któ-
rych sk³ad wchodzi porost islandzki, takie jak: 

Pectosol (HERBAPOL WARSZAWA) – koncentrat do sporz¹dzania roztworu do-
ustnego, u³atwiaj¹cy odkrztuszanie zalegaj¹cej podczas przeziêbienia wydzieliny,

Isla (ENGELHARD ARZNEIMITTEL) – tabletki do ssania stosowane w kaszlu
i chrypce, 

Activ angidin (NP PHARMA) – tabletki na ból gard³a i stany zapalne jamy ustnej, Ju-
nior-angin (MPC INTERNATIONAL SA) – tabletki do ssania dla dzieci i syrop, za-
lecane w suchym kaszlu i bólu gard³a, 

Fiorda (PHYTOPHARM) – pastylki do ssania ³agodz¹ce podra¿nienia górnych dróg
oddechowych, 
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Herbitussin Kaszel (US PHARMACIA WROC£AW) – tabletki do ssania, ³agodz¹-
ce podra¿nienia jamy ustnej i gard³a, 

Chrypex (SOLINEA) – pastylki do ssania zalecane w chrypce, 
Natursept gard³o (AFLOFARM) – zio³owy preparat z³o¿ony ³agodz¹cy podra¿nie-

nia i suchoœæ gard³a, 
Natursept kaszel (AFLOFARM) – zio³owy preparat z³o¿ony zalecany w przebiegu

suchego kaszlu, 
Padma Basic (TYMOFARM) – kapsu³ki stosowane dla wzmocnienia uk³adu immu-

nologicznego. 
Wyci¹g z porostu islandzkiego zawieraj¹ równie¿ produkty do pielêgnacji zêbów

z serii BlanX (KERAUNOS). Jego dodatek pomaga w usuwaniu nazêbnych osadów
bakteryjnych, powoduj¹cych próchnicê. Ponadto w aptekach i zielarniach mo¿na na-
byæ plechê porostu islandzkiego, sprzedawan¹ jako tzw. zio³a sypkie, umo¿liwiaj¹ce sa-
modzielne przygotowywanie odwarów. Dostêpne dane wskazuj¹, i¿ preparaty zwie-
raj¹ce porost islandzki s¹ bezpieczne, w zalecanych dawkach nie wywo³uj¹ dzia³añ nie-
po¿¹danych i mog¹ byæ stosowane nawet przez d³u¿szy okres. Producent preparatów
z serii Isla deklaruje, ¿e mog¹ byæ one stosowane przez kobiety w ci¹¿y i karmi¹ce. 

118

NASZE ŒRODOWISKO

El¿bieta Studziñska-Sroka, Daria Zarabska-Bo¿ejewicz

W Szwajcarii jedne z dostêpnych
preparatów wyprodukowanych   

z wykorzystaniem ekstraktów
z p³ucnicy to Isländisch-Moos-Tabletten



Udowodniono, ¿e za aktywnoœæ biologiczn¹ surowców naturalnych odpowiadaj¹
zawarte w nich metabolity. Równie¿ zwi¹zkom obecnym w Cetraria islandica przypisu-
je siê dzia³anie lecznicze. W terapii schorzeñ górnych dróg oddechowych wykorzysty-
wane s¹ dziœ w³aœciwoœci porostu islandzkiego, zwi¹zane z obecnoœci¹ w surowcu
zwi¹zku o charakterze polisacharydów, w tym œluzu. Zwi¹zki te powoduj¹, i¿ dzia³a on
os³aniaj¹co na b³ony œluzowe górnych dróg oddechowych, ³agodz¹c suchy kaszel i sta-
ny zapalne. Aktywnoœæ farmakologiczn¹ niektórych substancji oraz przygotowywa-
nych z plech porostu islandzkiego wyci¹gów czy naparów potwierdzono badaniami la-
boratoryjnymi. Wykazano immunomoduluj¹c¹ aktywnoœæ wyizolowanej z Cetraria is-
landica licheniny. Inne badania pozwoli³y ponadto wskazaæ na przeciwzapalne, prze-
ciwwirusowe, antyoksydacyjne w³aœciwoœci wyci¹gów z Cetraria islandica. Na podsta-
wie rezultatów kolejnych eksperymentów laboratoryjnych stwierdzono, ¿e Cetraria. is-
landica mo¿e posiadaæ w³aœciwoœci przeciwbakteryjne, które zwi¹zane s¹ z wystêpuj¹-
cymi w surowcu: kwasem protolichesterynowym i protocetrarowym. Badaniami po-
twierdzono potencjalne przeciwwrzodowe dzia³anie Cetraria islandica. Wykazano, ¿e
zawarty w plesze kwas protolichesterynowy niszczy komórki Helicobacter pylori, któ-
rej obecnoœæ wi¹zana jest z pojawieniem siê wrzodów w przewodzie pokarmowym.

Albo do boru, albo z apteki

Zarówno z uwagi na status ochronny p³ucnicy, jak i jej rzadkie wystêpowanie, zde-
cydowanie nie zachêcamy do zbioru plech tego gatunku w naszym regionie. I to nawet
w sytuacji, gdy ma siê chrypkê, doskwiera dokuczliwy kaszel, czy te¿ prowadzi siê stre-
suj¹cy tryb ¿ycia, mog¹cy zaostrzaæ przebieg choroby wrzodowej. P³ucnicê na stano-
wiskach naturalnych w naszym regionie mo¿na zaobserwowaæ w okolicach Jastrzêb-
ska Starego i S¹topów. W lasach pierwszej z wymienionych miejscowoœci plechy pora-
staj¹ fragmentarycznie obrze¿a wystêpuj¹cych tam zbiorowisk borowych. Miejsca te
s¹ doœæ nas³onecznione i znajduj¹ siê przy drogach leœnych (Fot. 2).

Oprócz p³ucnicy znaleŸæ tam mo¿na licznych przedstawicieli chrobotków. Zarów-
no w okolicach Jastrzêbska Starego, jak i S¹topów p³ucnicê mo¿na równie¿ zaobser-
wowaæ wewn¹trz zbiorowisk borowych; wœród towarzysz¹cych im tam w runie roœlin
przewa¿aj¹ mchy. 

Wysuszone plechy porostu dostêpne s¹ równie¿ w aptekach, zaopatrzonych we
wskazywane wczeœniej, pomocne przy ró¿nych dolegliwoœciach preparaty. Okazuje
siê jednak, ¿e p³ucnicê spotkaæ mo¿na tak¿e w sklepach, zawieraj¹cych w swojej ofer-
cie produkty spo¿ywcze. Na pó³kach ze s³odyczami w marketach jednej z najwiêk-
szych w Szwajcarii sieci sprzeda¿y detalicznej MIGROS znaleŸæ mo¿na „Isländisch-Mo-
os-Tabletten” (Fot. 3), które proponowane s¹ nie tylko jako specyfiki pomocne przy
gard³owych dolegliwoœciach, ale przyjemne w smaku pastylki do ssania. Zgodnie
z umieszczon¹ na nich etykiet¹, zawartoœæ ekstraktu z p³ucnicy islandzkiej w 1,5 g ta-
bletce wynosi 2,6 mg. 
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Ewa Wojtanowska 

…Wolnoœæ siê kocha, bo jest ona 
czymœ bezcennym…

Uczestnicy Oœrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie
w odpowiedzi na apel Prezydenta Rzeczypospolitej

Odpowiadaj¹c na apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronis³awa Komorow-
skiego, uczestnicy Oœrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie realizowali projekt
M³odzi dla Wolnoœci zatytu³owany M³odzie¿ w 6 krokach poznaje drogê do wolnoœci. 

Projekt obj¹³ szereg dzia³añ edukacyjnych i wychowawczych, maj¹cych na celu uka-
zanie i uœwiadomienie wp³ywu m³odych Polaków na kszta³towanie siê demokratyczne-
go, wolnego pañstwa polskiego. W projekcie uwzglêdniono wydarzenia z najnowszej hi-
storii Polski, od czerwca 1956 do czerwca 1989, przybli¿aj¹c sylwetki m³odych ludzi za-
anga¿owanych w walkê o wolnoœæ. 

Dzia³ania podjête w ramach projektu by³y realizowane na ró¿nych p³aszczyznach,
wieloetapowo, przybieraj¹c m. in. formy: projekcji filmowych (w ramach kó³ka filmowo-
-dyskusyjnego „Filmowe wtorki”), wywiadów z lokalnymi dzia³aczami (przedstawienie
sylwetek ciekawych ludzi), wyjazdów do muzeum lub do kina, konkursu na plakat, qu-
izu muzycznego i na zakoñczenie – prezentacji multimedialnej, po³¹czonej z debat¹ Pol-
ska droga do wolnoœci oczami wspó³czesnej m³odzie¿y

Debata z udzia³em zaproszonych goœci 
Debata koñcz¹ca projekt edukacyjny pt. M³odzie¿ w 6 krokach poznaje drogê do wol-

noœci odby³a siê 2 kwietnia br. w Oœrodku Szkolenia i Wychowania w Chraplewie.
Przez okres trzech miesiêcy, poprzedzaj¹cych debatê, uczniowie poznawali historiê

wspó³czesnej Polski w drodze do wolnoœci, poczynaj¹c od Poznañskiego Czerwca 1956,
poprzez trudny rok 1968 i wa¿ne wydarzenia lat 1970, 1980, 1981 i 1989. Przygoto-
wuj¹c siê do fina³u konkursu – debaty, m³odzie¿ zapozna³a siê z faktami dotycz¹cymi
Czerwca 1956, zwiedzaj¹c Muzeum Poznañskiego Czerwca. Z rokiem 1968 zapozna³a
siê poprzez fabu³ê filmu Marcowe migda³y, z latami osiemdziesi¹tymi m³odzie¿ zapozna-
³a siê bêd¹c w kinie na projekcji filmu Wa³êsa – cz³owiek z nadziei. Z ¿yciem m³odych lu-
dzi w wieku szkolnym uczniowie zapoznali siê podczas projekcji filmu Ostatni dzwonek.
Wspomniane obrazy da³y uczniom pogl¹d na temat uwarunkowañ socjalistycznego sy-
temu. Zapraszaj¹c do debaty goœci, uczniowie byli wiêc wyposa¿eni w podstawow¹ wie-
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dzê, któr¹ skonfrontowali z bezpoœrednimi œwiadkami omawianych wydarzeñ. Byli nimi:
Andrzej Mainka z-ca burmistrza Opalenicy, Ireneusz Witkowski b. burmistrz Lwówka
oraz Jacek Stêpniewski – nauczyciel historii. Goœciem debaty by³a tak¿e Aldona Szofer –
opiekun konkursu z ramienia Kancelarii Prezydenta.

Debatê przygotowali i prowadzili wychowawcy – Agnieszka Piasek i Pawe³ Najdek,
radny powiatu nowotomyskiego, wychowawca i nauczyciel, który m. in. powiedzia³:

M³odzie¿ do spotkania z naocznymi œwiadkami historii podesz³a bardzo powa¿nie. W cza-
sie omawiania wydarzeñ zwi¹zanych z konkursem, na zajêciach wychowawczych, m³odzie¿
zadawa³a wiele trudnych pytañ. Debata z udzia³em osób dzia³aj¹cych na rzecz polskiej demo-
kracji by³a wiêc bardzo trafnym posuniêciem podsumowuj¹cym konkurs, a uczestnicy mogli za-
dawaæ pytania osobiœcie.

Trudna by³a nowa rzeczywistoœæ i nie ka¿dy móg³ sobie poradziæ z nadchodz¹cymi
zmianami. Ireneusz Witkowski b. burmistrz Lwówka powiedzia³: Trudna by³a nowa rze-
czywistoœæ i nie ka¿dy móg³ sobie poradziæ z nadchodz¹cymi zmianami. Wszystko w zasadzie
tworzy³o siê od nowa. Nikt tak naprawdê nie wiedzia³, jak pewne rzeczy maj¹ funkcjonowaæ.
I choæ byliœmy wykszta³ceni i doœwiadczeni, to i tak musieliœmy demokracji siê nauczyæ.

Andrzej Mainka, zastêpca burmistrza w Opalenicy w podsumowaniu podkreœli³, ¿e:
Debata z m³odzie¿¹ mia³a trwaæ pó³ godziny, ale przeci¹gnê³a siê do dwóch godzin. By³em

pod wra¿eniem niezwyk³ego skupienia i koncentracji uczniów przez cale dwie godziny, tylko
na tym o czym mówiliœmy. Tak ws³uchanego w nasze opowieœci audytorium chyba jeszcze nie
spotka³em. Opiekunom projektu, a szczególnie tym, którzy tê debatê przygotowali i przepro-
wadzili nale¿¹ siê najwy¿sze s³owa podziêkowania.
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Historyk i nauczyciel Jacek Stêpniewski równie¿ zabra³ g³os na zakoñczenie spotkania:
Bardzo cieszy mnie fakt, ¿e m³odzie¿ z oœrodka podjê³a siê tak trudnego tematu. Zapew-

ne dziêki wychowawcom, którzy przekazali pewne informacje i ukierunkowali m³odzie¿ mog³o
dojœæ do spotkania. Bardzo chcia³bym podziêkowaæ m³odzie¿y i wychowawcom.

W za³o¿eniu debata mia³a trwaæ 30 minut. Okaza³o siê jednak, i¿ tematyka by³a tak
inspiruj¹ca, ¿e spotkanie rozszerzy³o siê na ponad dwie godziny. Uczniowie z niezwy-
k³ym skupieniem ws³uchiwali siê w wypowiedzi naocznych œwiadków omawianego okre-
su historii Polski. Goœcie z wielkim o¿ywieniem przekazywali informacje dotycz¹ce wy-
darzeñ z ¿ycia osobistego. 

Spotkanie z Prezydentem 
Konkurs M³odzi dla Wolnoœci zakoñczy³ siê wrêczeniem 23 czerwca 2014 r. w Ogro-

dach Prezydenckich w Warszawie wyró¿nieñ dla 140 szkó³ i placówek. Na spotkanie to

124

WOKÓ£ NAS...

Ewa Wojtanowska

Miko³aj Nowicki z OSiW
OHP w Chraplewie 
i Kacper Szymañski 
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z Marianem Najdychoren 
komendantem g³ównym

OHP w Warszawie

Gratulacje  i podziekowania
dla Ewy Wojtanowskiej

kierownik OSiW w Chraplewie
od Mariana Najdychora, 

komendanta g³ównego
OHP w Warszawie 



zosta³a zaproszona Ewa Wojtanowska, kierownik OSiW OHP w Chraplewie wraz z wy-
chowankiem Miko³ajem Nowickim. 

Prezydent Bronis³aw Komorowski w swoim wyst¹pieniu do m³odzie¿y powiedzia³:
Wszyscy czujemy, ¿e wolnoœæ siê kocha, bo jest ona czymœ nies³ychanie cennym (…) wolnoœæ
zas³uguje tak¿e na to, by j¹ rozumieæ, ¿eby j¹ prze¿ywaæ, rozumiej¹c nie tylko jej znaczenie,
jej wagê, ale równie¿ to, na czym polega nasz obowi¹zek wynikaj¹cy z wolnoœci.

Prezydent wrêczy³ wyró¿nienia szko³om, które wziê³y udzia³ w konkursie, a po wy-
s³uchaniu koncertu w wykonaniu Kamila Bednarka, uczestnicy spotkania Miko³aj Nowic-
ki z OSiW OHP w Chraplewie i Kacper Szymañski ze Œrodowiskowego Hufca w S³upcy,
wraz z opiekunami, zostali zaproszeni przez Mariana Najdychora, komendanta g³ówne-
go OHP w Warszawie. 

Marian Najdychor wraz ze S³awomirem Mêcin¹, dyrektorem Biura Edukacji i Organi-
zacji Jednostek Opiekuñczo –Wychowawczych OHP z³o¿yli Teresie Olejniczak, komen-
dantce Hufca Pracy w S³upcy i Ewie Wojtanowskiej, kierownik OSiW OHP w Chraple-
wie, gratulacje i wyrazy uznania za przygotowanie uczestników do konkursu. Marian
Najdychor podziêkowa³ równie¿ kadrze Oœrodka i Hufca za postawê otwartoœci wobec
aspiracji i ambitnych celów stawianych sobie przez m³odzie¿, a tak¿e za jej twórcze
wspieranie w podejmowanych inicjatywach i przedsiêwziêciach. Na zakoñczenie wrêczy³
m³odzie¿y nagrody rzeczowe oraz z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia wytrwa³oœci w realizacji za-
mierzonych celów oraz wielu sukcesów i powodów do dumy.
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Miko³aj Nowicki z OSiW w Chraplewie otrzyma³ dyplom  
z r¹k Jana Lityñskiego z kancelarii Prezydenta RP



Lucyna Koñczal-Gnap
Bogumi³ Wojcieszak

Nasz ma³y jubileusz

Do r¹k naszych Czytelników trafia dziœ 30 numer „Przegl¹du Nowotomyskiego”, pi-
sma które od 2007 roku wydawane jest z inicjatywy i pod patronatem Nowotomyskie-
go Towarzystwa Kulturalnego, we wspó³racy z Wydawnictwem Opalgraf z Opalenicy.
Spogl¹daj¹c dziœ z satysfakcj¹ na 7 roczników naszego kwartalnika, z pewnym niedowie-
rzaniem przygl¹damy siê imponuj¹cym liczbom – a te przecie¿ nie k³ami¹.

Przez 7 minionych lat na rynek czytelniczy trafi³o 15 000 egzemplarzy naszego pi-
sma. Zamieszczanymi na jego ³amach tekstami zape³niliœmy w sumie 4551 stron, a uczy-
ni³o to grono 98 – pracuj¹cych zupe³nie bezinteresownie i z ró¿n¹ intensywnoœci¹ – au-
torów, docenianych nie tylko przez naszych czytelników, ale i konkursowe gremia. 

W tym miejscu przypomnieæ wypada o przyznanych Aleksandrze Tabaczyñskiej, za
opublikowane w „Przegl¹dzie Nowotomyskim” teksty, nagrodach: Znaku Dobra – na-
grodzie w Konkursie Dziennikarskim im. Romy Brzeziñskiej (2011r.) i Nagrodzie Mar-
sza³ka Województwa Wielkopolskiego w XIII edycji Konkursu Dziennikarskiego
(2012r.). 

„Przegl¹d Nowotomyski” doczeka³ siê tak¿e wnikliwej analizy, której w „Zarysie cza-
sopiœmiennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po II wojnie œwiatowej” (Opole
2013) dokona³ prof. Ryszard Kowalczyk. 

Zdaniem prof. Kowalczyka jest wzorcowym przyk³adem czasopisma regionalistycz-
nego. Autor tego opracowania nie tylko sporz¹dzi³ wnikliw¹ charakterystykê czasopi-
sma, dokona³ m. in. analizy treœci poszczególnych dzia³ów, odniós³ siê do autorów tek-
stów i wysoko oceni³ jego zawartoœæ merytoryczn¹ i szatê graficzn¹. Zawartoœæ kwartal-
nika cechuje siê tak¿e stosunkowo du¿¹ rozleg³oœci¹ poruszanej tematyki. Oscyluje bowiem,
zarówno wokó³ historycznych uwarunkowañ ¿ycia mieszkañców ziemi nowotomyskiej na prze-
strzeni wielu wieków (z³o¿onych, trudnych i bolesnych), jak i dotyka problematyki wspó³czesnej
w jej ró¿nych obszarach, nie eliminuj¹c z krêgu zainteresowania równie¿ przysz³oœci mikrore-
gionu nowotomyskiego. (…) Sposób ujêcia poruszanych zagadnieñ i narracji œwiadcz¹, zarów-
no o wysokim znawstwie przedstawianej tematyki przez autorów, jak i stylistyczno-pragma-
tycznym oraz estetyczno-edytorskim kunszcie jej opracowania. Zwróci³ równie¿ uwagê na
fakt, ¿e kwartalnik nasz wydawany jest bardzo regularnie, co w przypadku czasopism re-
gionalistycznych nie zawsze jest regu³¹. Niewiele jest bowiem, zarówno w Wielkopolsce, jak
i Polsce, inicjatyw prasowo-wydawniczych o charakterze regionalistycznym, które regularnie
ukazuj¹ siê z czêstotliwoœci¹ kwartalnika.
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Spotkanie Zarz¹du i cz³onków NTK z gronem autorów i redaktorów Przegl¹du Nowotomyskiego 

Pasja i optymizm  to warunki sukcesu - podkreœlaj¹ czêsto prezes NTK Tomasz Wlek³y (w œrodku) i
i autorzy niniejszego tekstu



Nasz ma³y jubileusz oraz przypadaj¹ca w tym roku 10. rocznica dzia³alnoœci naszego
Towarzystwa po jego reaktywacji, by³y dobr¹ okazj¹ do spotkania Zarz¹du NTK i jego
cz³onków, z tymi, którzy zazwyczaj pozostaj¹ w cieniu, pracuj¹ najpierw w terenie, w ar-
chiwach, zbieraj¹c materia³y, a póŸniej w zaciszu swoich prywatnych gabinetów, redagu-
j¹c teksty. Autorami publikowanych w Przegl¹dzie Nowotomyskim tekstów s¹ w g³ów-
nej mierze nowotomyœlanie, ale tak¿e mieszkañcy powiatu nowotomyskiego oraz
osoby zwi¹zane z ziemi¹ nowotomysk¹ poprzez swoje pochodzenie, pracê, dzia³al-
noœæ lub zainteresowania. S¹ wœród nich przedstawiciele ró¿nych zawodów i profesji,
m. in. bibliotekarze, regionaliœci, historycy, nauczyciele, pracownicy naukowi, dzienni-
karze, urzêdnicy samorz¹dowi, artyœci, animatorzy kultury, dzia³acze organizacji po-
zarz¹dowych. 

Spotkanie w gronie najbardziej zaanga¿owanych autorów i redaktorów Przegl¹du No-
wotomyskiego, którzy – jako siê rzek³o – zupe³nie bezinteresownie poœwiêcaj¹ swój czas,
dziel¹c siê z naszymi czytelnikami swoj¹ wiedz¹, poznawcz¹ i badawcz¹ pasj¹, bez któ-
rych „Przegl¹d Nowotomyski” by po prostu nie istnia³, odby³o siê 23 maja w nowoto-
myskiej bibliotece. 

Kieruj¹c pod ich adresem s³owa pe³ne uznania i wdziêcznoœci, prezes Nowotomyskie-
go Towarzystwa Kulturalnego Tomasz Wlek³y wyrazi³ przekonanie, ¿e dziêki ich zaan-
ga¿owaniu i profesjonalizmowi zawarte w „Przegl¹dzie Nowotomyskim” treœci przyci¹-
gaj¹ uwagê czytelników, poniewa¿ poruszaj¹ sprawy wa¿ne, ciekawe, wartoœciowe i bliskie mi-
³oœnikom Ma³ych Ojczyzn. 

Natomiast prof. Ryszard Kowalczyk, w przywo³ywanym ju¿ wczeœniej opracowaniu,
napisa³: (…) Stworzenie stosunkowo szerokiego krêgu autorów pisz¹cych dla Przegl¹du Nowo-
tomyskiego jest nie lada osi¹gniêciem organizacyjnym. Warto na fakt ten spojrzeæ z dwu per-
spektyw o charakterze celowym, autorzy tekstów stanowi¹ wówczas œrodowisko promocji zie-
mi nowotomyskiej oraz wsparcia intelektualno-organizacyjnego dla dzia³añ nie tylko o charak-
terze regionalistycznym. 
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Dokonania NTK w minionym
10.leciu przypomnia³a
wiceprezes 
Lucyna Koñczal - Gnap
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Dziêki ich zaanga¿owaniu
i profesjonalizmowi zawarte
w Przegl¹dzie Nowotomyskim
teksty przyci¹gaj¹ uwagê
czytelników

Sylwia Kupiec
(Nowotomyœlanie znani i mniej
znani, Tu i teraz, Z teki…)

Damian Ro¿ek - Paw³owski
(Œladami przesz³oœci)

Aleksandra Tabaczyñska 
(Tu i teraz, Wokó³ nas)
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Lucyna Koñczal-Gnap, Bogumi³ Wojcieszak

Daria Zarabska - Bo¿ejewicz
(Nasze œrodowisko)

Gra¿yna Matuszak  
(Œladami przesz³oœci, 
Tu i teraz)

Zygmunt Duda  
(Wokó³ nas)
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Z DZIA£ALNOŒCI NTK

Marzena Kortus 
(Kronika wydarzeñ)

Maria Tyszkowska
(Tu i teraz, Wokó³ nas,

Œladami przesz³oœci)

Ryszard Ratajczak 
(Tu i teraz)
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Lucyna Koñczal-Gnap, Bogumi³ Wojcieszak

Edmund ¯urek  (Œladami
przesz³oœci, Nasze œrodowisko)

Bukiet od wdziêcznych
czytelników odbiera
wiceprezes NTK i redaktor
Przegl¹du Nowotomyskiego
Lucyna Koñczal-Gnap

Wysok¹ ocenê naszego
pisma podziela Burmistrz
Nowego Tomyœla 
Henryk Helwing
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W spotkaniu uczestniczyli m.
in. (od lewej): Pawe³ Pawlicki
- cz³onek Zarz¹du
i Anna Andrzejczak - cz³onek

NTK; obok Marzena Kortus 
i Aleksandra Tabaczyñska

O problemach zwi¹zanych 
z redagowaniem pisma mówi³
redaktor prowadz¹cy i autor
dr Bogumi³ Wojcieszak
(Œladami  przesz³oœci,
Odczytane na nowo)

Uwagami  dotycz¹cymi
wartoœci merytorycznej
Przegl¹du podzieli³ siê znany
regionalista opalenicki
Zygmunt Duda



kwiecieñ – czerwiec 2014

Powiatowe eliminacje 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Nowotomyski Oœrodek Kultury przeprowadzi³ 1 kwietnia powiatowe eliminacje 59. Ogól-

nopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs jest imprez¹ otwart¹, adresowan¹ do uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych i osób doros³ych. Jego organizatorem jest Zarz¹d G³ówny Towarzy-
stwa Kultury Teatralnej w Warszawie. W przes³uchaniach na szczeblu powiatowym w Nowym
Tomyœlu wziê³o udzia³ 10 osób. Byli to reprezentanci gmin Zb¹szyñ i Nowy Tomyœl. Jury w sk³a-
dzie: Joanna Dominiak, Marzena Kortus, Karol Rogacz i Piotr Mañka po wys³uchaniu wszystkich
prezentacji postanowi³o przyznaæ: w kategorii Turniej Recytatorski I miejsce – Aleksandrze Piskor-
skiej z Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Stefana Garczyñskiego w Zb¹szyniu (instruktor Jolanta Stankie-
wicz), II miejsce – Danielowi Waga z Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Stefana Garczyñskiego w Zb¹szy-
niu (instruktor Jolanta Stankiewicz), III miejsce – Klaudii Fechner z Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stani-
s³awa Staszica w Nowym Tomyœlu (instruktor Maria Mizerska); w kategorii Poezja Œpiewana
I miejsce – Ewelinie Miko³ajczyk, akompaniament Jerzy Maksimik, z Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Ste-
fana Garczyñskiego w Zb¹szyniu (instruktor Anna Kotecka), II miejsce – Zuzannie Weber,
akompaniament Piotr Weber z Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Stefana Garczyñskiego w Zb¹szyniu (in-
struktor Anna Kotecka), III miejsce – Paulinie Kwiatkowskiej, akompaniament Jerzy Maksimik
z Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Stefana Garczyñskiego w Zb¹szyniu (instruktor Anna Kotecka). Laure-
aci otrzymali rekomendacjê na eliminacje wojewódzkie. 
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Uczestnicy powiatowych eliminacji 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
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Patyczak i Graffiti w PRL
1 kwietnia goœciem nowotomyskiej biblioteki by³ Grzegorz Kmita Patyczak, performer, pun-

kowy bard, jedyny cz³onek zespo³u Brudne Dzieci Sida, który ze sw¹ akustyczn¹ gitar¹ potrafi
przyci¹gaæ prawdziwe t³umy. Jest on tak¿e wspó³autorem (wraz z Ew¹ Chabros) albumu pt.
Graffiti w PRL, wydanego przez Instytut Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu.
Promocja tego albumu odby³a siê w ramach bibliotecznych Spotkañ niebanalnych. Autor zapre-
zentowa³ kolorowe, zabawne obrazki, które w czasach komunistycznej szarzyzny zwraca³y
uwagê przechodniów, wywo³ywa³y uœmiech i odrywa³y na moment myœli od siermiê¿nej, rzeczy-
wistoœci. Pokaza³ te¿ graffiti z okresu II wojny œwiatowej, nale¿¹ce do technik ma³ego sabota¿u,
charakterystyczne krasnale Pomarañczowej Alternatywy, a tak¿e graffiti zwi¹zane z ró¿nego ro-
dzaju kampaniami spo³ecznymi. Po prezentacji albumu zabrzmia³y te¿ szlagiery z jego repertu-
aru. Fani, których sporo pojawi³o siê tego dnia w bibliotece, œpiewali je wraz z nim. Muzyka zde-
cydowanie zespoli³a publicznoœæ, a zawarty w tekstach przekaz trafi³, zarówno do m³odzie¿y, jak
i do doros³ej czêœci publicznoœci. Zaproszenie Patyczaka do biblioteki by³a kolejn¹ prób¹ wyjœcia
z ofert¹ edukacyjno-kulturaln¹ w kierunku m³odzie¿y alternatywnej. Du¿e zainteresowanie ze
strony m³odych ludzi potwierdzi³o, ¿e jest w Nowym Tomyœlu zapotrzebowanie na spotkania
w punkowych klimatach.

Wieczór autorski Zioma Ziomkowskiego
Niekonwencjonalne spotkanie autorskie ze zdecydowanie niekonwencjonalnym cz³owie-

kiem, poet¹, autorem ksi¹¿ki Akt eRosa – Marianem Ziomkowskim (Ziomem) odby³o siê
4 kwietnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Tego wieczoru zosta³ ods³oniêty r¹bek
ksi¹¿ki, okraszonej ¿yw¹ muzyk¹ w wykonaniu Elli Kuczyñskiej (vocal) i Marcina Nowaka (gita-
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Album Patyczaka cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem



ra). Wspomóg³ ich sam autor, graj¹c na swych ulubionych kongach. Zaprezentowane tego wie-
czoru utwory zosta³y przed laty napisane w³aœnie przez Zioma, dla którego pisanie tekstów pio-
senek by³o niegdyœ fascynuj¹c¹ przygod¹. W kwietniowy wieczór nowotomyska publicznoœæ po
raz pierwszy mia³a okazjê poznaæ Zioma jako autora prozy. Z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿y stwierdziæ,
¿e to poznanie by³o niezmiernie udane i owocne. Œwiadczy o tym zas³uchanie uczestników spo-
tkania, a tak¿e iloœæ zakupionych po spotkaniu ksi¹¿ek.

Sukcesy na Mistrzostwach Polski LZS do lat 15 i 17
Od 4 do 6 kwietnia w Siedlcach odby³y siê Mistrzostwa Polski LZS do lat 15 i 17. W zawo-

dach udzia³ wziê³o blisko 100 dziewcz¹t i 200 ch³opców, w tym m³odzi podopieczni Ludowe-
go Klubu Sportowego „Budowlani” Nowy Tomyœl, którzy zajêli w poszczególnych kategoriach
wysokie lokaty. Wœród 15. latków, w kategorii wagowej 45 kg, br¹zowy medal zdoby³ debiu-
tant na ogólnopolskich zawodach – Martin Stasik, wicemistrzyni¹ kraju w kategorii 44 kg zosta-
³a Natalia Kud³aszyk. W grupie 17. latków, w kategorii 50 kg, Kacper Hoza zdoby³ srebrny me-
dal, a Paulina Kud³aszyk zosta³a mistrzyni¹ Polski. W kategorii 53 kg, wœród 15. latków, Rom-
ka Ha³a zdoby³a br¹zowy medal. Debiutuj¹ca na mistrzostwach Polski Klaudia Cicha wywalczy-
³a wysok¹ czwart¹ lokatê. W kategorii wagowej 62 kg do lat 15 Piotr Kud³aszyk, pokonuj¹c
ciê¿ar 123 kg w rwaniu i 218 w dwuboju i tym samym ustanawiaj¹c nowe rekordy Polski do
lat 15, wywalczy³ z³oty medal. Wœród 15. latków, w najciê¿szej kategorii wagowej, Sylwia Mi-
czyñska zosta³a wicemistrzyni¹ Polski. Start dziewcz¹t w kategorii 69 kg, w grupie wiekowej do
lat 17, równie¿ zakoñczy³ siê zwyciêstwem nowotomyœlanki Marty Weso³ej. 
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Na najwy¿szym podium Piotr Kud³aszyk



X Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
Jubileuszowa X Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK

2014, zatytu³owana Cyfrowa Edukacja szans¹ na wzrost jakoœci kszta³cenia odby³a siê w dniach 4 –
6 kwietnia. Na konferencjê, której organizatorem jest Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego
w Nowym Tomyœlu, przyby³o wielu przedstawicieli œwiata nauki, polityki, oœwiaty i biznesu. Kon-
ferencja rozpoczê³a siê 4 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej, a symbolicznego jej otwarcia
dokona³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Goœæmi konferencji byli m. in.: Wicemi-
nister Edukacji Narodowej Joanna Berdzik, szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Naro-
dowej Marta Czapiñska, przedstawiciele Departamentu Jakoœci Edukacji MEN Janusz Krupa
i Krzysztof Klefas, Wielkopolski Kurator Oœwiaty El¿bieta Walkowiak. Konferencjê poprowadzi-
³a dziennikarka i publicystka Gazety Wyborczej, autorka ksi¹¿ki pt. Koniec epoki kredy Aleksandra
Pezda. Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ prof. dr hab. Stanis³aw Dylak z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W sesji wziêli te¿ m. in. udzia³: £ukasz Foltyn, legenda polskiej informa-
tyki, twórca programu Foltyn Commnder i komunikatora Gadu-Gadu oraz dr Krzysztof Kurow-
ski z Poznañskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego. Wprowadzeniem do debaty na
temat cyfrowej szko³y w nowej perspektywie by³ referat Aleksandry Pezdy odwo³uj¹cy siê do
rz¹dowego sprawozdania z pilota¿owego projektu. W debacie wziêli udzia³ Joanna Berdzik wi-
ceminister Edukacji Narodowej, Marlena Plebañska koordynator projektu „Epodrêczniki do
kszta³cenia ogólnego” oraz prof. Maciej Sys³o i Andrzej Grzybowski z firmy Intel. Na koniec dnia,
prawie 500. osobowa grupa kasskowiczów wziê³a udzia³ w biesiadzie integracyjnej w Klimkowej
Osadzie. Drugi dzieñ konferencji rozpocz¹³ siê blokiem wyk³adowym, a po nim przeprowadzo-
nych zosta³o 6 sesji warsztatowych, w których odbywa³o siê równolegle 15 warsztatów. Prócz
tego przygotowano ponad 30 wystaw i ekspozycji. Wieczorem uczestnicy konferencji wziêli
udzia³ w urodzinowej imprezie – Kasskoliadzie. Ostatniego dnia konferencji, po kolejnych dwóch
blokach warsztatowych, wszyscy uczestnicy ponownie udali siê halê widowiskowo-sportow¹,
gdzie odby³a siê ostatnia czêœæ plenarna z udzia³em prof. dra hab. Macieja Marka Sys³o oraz Ra-
fa³a Brzychcy. Organizatorzy specjalnymi upominkami wyró¿nili tych uczestników KASSK-u,
którzy brali udzia³ we wszystkich 10. edycjach konferencji. W tym gronie znaleŸli siê: Justyna
Buczkowska, Iwona Jaroszewska, Violetta Kozielczyk i Grzegorz Kaczmarek. Podczas KASSK
2014 nowotomyskie gimnazjum goœci³o prawie 350 uczestników, ponad 80 zaproszonych go-
œci oraz ponad 150 przedstawicieli firm i instytucji – partnerów konferencji. Ca³oœci dope³nia³a
ponad stuosobowa ekipa m³odzie¿y oraz pracowników administracji i obs³ugi aktywnie zaanga-
¿owana w sprawny przebieg KASSK. Partnerami strategicznymi byli Microsoft, Cortland, Kon-
sorcjum FEN oraz Librus. Grono partnerów uzupe³nia³o prawie 30 firm. Konferencjê przygoto-
wa³ zespó³ w sk³adzie: Andrzej Wa³êsa, Dariusz Stachecki, Ma³gorzata Gucia, Marlena Jarczew-
ska, Renata Kurasiñska, Renata Orlicka, Ewa Maria Pi¹tas, Wies³awa Skoczylas, Krzysztof Ha³as,
Arkadiusz Lewandowski, Grzegorz Pi¹tas, Krzysztof Urbaniak, Franciszek Zalewski i Piotr Wit-
czak. (Czytaj wiêcej: ss.58-76).

Co mo¿e jeden cz³owiek
Poetycko-muzyczny spektakl teatralny w ho³dzie Janowi Paw³owi II odby³ siê 5 kwietnia w

Nowotomyskim Oœrodku Kultury. By³o to, opracowane i wyre¿yserowane przez znakomitego
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aktora Jana Nowickiego, po³¹czenie muzyki, œpiewu i s³owa, z oryginaln¹ muzyk¹ Cezarego
Chmiela, Marka Stryszowskiego, Jacka Kaczmarskiego oraz poezj¹ Jana Paw³a II, ks. Jana
Twardowskiego, Boles³awa Leœmiana, Czes³awa Mi³osza i Jana Nowickiego. Janowi Nowickiemu
towarzyszy³o w Nowym Tomyœlu trzech muzyków: Cezary Chmiel, Tomasz Kudyk i Marek
Stryszowski. Zaprezentowany program przywo³a³ wiele znacz¹cych wydarzeñ z ¿ycia i pontyfi-
katu Jana Paw³a II. Zgromadzona w sali widowiskowej NOK-u publicznoœæ z wielkim skupieniem
i uwag¹ œledzi³a to, co dzia³o siê na scenie oraz nie szczêdzi³a, po zakoñczeniu spektaklu, braw na
stoj¹co. Nie zabrak³o oczywiœcie ulubionej pieœni oazowej Jana Paw³a II, czyli Barki, któr¹ na za-
koñczenie spotkania razem z goœæmi zaœpiewa³a ca³a sala. 

26. Turniej Wsi
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury spotka³y siê 6 kwietnia reprezentacje wsi z gminy No-

wy Tomyœl, aby po raz kolejny uczestniczyæ w turniejowych zmaganiach. 
Pierwsz¹ czêœæ imprezy wype³ni³ Ma³y Konkurs Kulinarny Wiejskie Smaki. W tym roku na sto-

³ach królowa³y serniki. Do kulinarnej rywalizacji stanê³o 25 osób. Przygotowane wypieki ocenia-
³a komisja w sk³adzie: Maciej Ró¿añski, Renata Orlicka, Lidia Waœko, Eleonora Œcieszka oraz Ge-
nowefa Hreczyñska. Jurorzy nie mieli ³atwego zadania, oceniaj¹c bardzo ró¿ne, a jednoczeœnie
smaczne wypieki. Ostatecznie jury postanowi³o przyznaæ: I miejsce i nagrodê rzeczow¹ wartoœci
180 z³ – Wies³awie Jarzyna, II miejsce i nagrodê za kwotê 150 z³ – Danucie Kordziejonek. III
miejsce zajê³a Maria Skomra, któr¹ uhonorowano nagrod¹ rzeczow¹ wysokoœci 120 z³. Wyró¿-
nienia otrzyma³y: Miros³awa Kula, Lidia Pa³ka oraz Wies³awa Hancyk, które otrzyma³y nagrody
rzeczowe wartoœci 100 z³ oraz upominek od sklepu ZIK. Pozostali uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody rzeczowe wartoœci 100 z³. Degustacjê wypieków w holu oœrodka kultury umila³
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koncert duetu muzycznego z Bukowca w sk³adzie Anna Kaczmarek i Tomasz Perz. Druga czêœæ
imprezy odby³a siê w sali widowiskowej oœrodka kultury. Na scenie wyst¹pi³y reprezentacje piê-
ciu wsi: Borui Koœcielnej, Cichej Góry, Paproci, Sêkowa i Wytomyœla. Dru¿yny rywalizowa³y
w piêciu kategoriach. Konkurencja – taniec œwi¹tecznych baranków, kurczaczków i zaj¹czków –
adresowana by³a do dzieci i m³odzie¿y, które w kolorowych strojach, z niezwyk³¹ gracj¹ i wdziê-
kiem, wykonywa³y uk³ady taneczne w³asnego pomys³u. Prezentowane by³y tak¿e palmy wielka-
nocne oraz kolorowe pisanki i kraszanki. Nie zabrak³o scenek obrzêdowych nawi¹zuj¹cych do
Œwi¹t Wielkanocnych. Ostatni¹ konkurencj¹ by³o wykonanie przez poszczególne dru¿yny wio-
sennych piosenek. Wszystkie wystêpy oklaskiwali goœcie, którzy wype³nili salê widowiskow¹ do
ostatniego miejsca. Jury w sk³adzie: Renata Orlicka, Lidia Waœko i Eleonora Œcieszka, I miejsce
i nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 1800 z³ postanowi³o przyznaæ reprezentacji Cichej Góry. Na II
miejscu znalaz³a siê reprezentacja Borui Koœcielnej nagrodzona kwot¹ 1500 z³, a na III – Sêkowa
z nagrod¹ o wartoœci 1200 z³. Pozosta³e wioski bior¹ce udzia³ w Turnieju Wsi otrzyma³y nagro-
dy w kwocie 1000 z³. Nagrody finansowe przeznaczone zosta³y na dzia³alnoœæ statutow¹ Kó³
Gospodyñ Wiejskich oraz na wyposa¿enie œwietlic. Ponadto wszystkie wioski otrzyma³y pami¹t-
kowy film reporta¿owy z turnieju. 

Opowieœci bez liku w wielkanocnym koszyku
Popo³udniowe spotkania dzieci z m³odzie¿¹ uczêszczaj¹c¹ do Zespo³u Szkó³ Zawodowych i

Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu mo¿na ju¿ uznaæ za biblioteczn¹,
przedœwi¹teczn¹ tradycjê. Uczniowie, wraz z nauczycielk¹ Lidi¹ Dudek, ju¿ po raz pi¹ty przepro-
wadzili w Strefie Koloru Oddzia³u dla Dzieci nowotomyskiej biblioteki cykl zajêæ dla ma³ych czy-
telników Opowieœci bez liku w wielkanocnym koszyku. Od 7 do 11 kwietnia czterokrotnie spotka-
li siê z dzieæmi, wype³niaj¹c im czas czytaniem bajek, zabawami i plastycznymi zadaniami. By³a to
równie¿ okazja do tego, by poczuæ atmosferê nadchodz¹cych œwi¹t wielkanocnych i wywo³aæ na
twarzach pogodne uœmiechy.

Obchody Miêdzynarodowego Dnia Inwalidy
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomy-

œlu, przy wspó³udziale Gminy Nowy Tomyœl oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Tomyœlu, zorganizowa³ 8 kwietnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury obchody
Miêdzynarodowego Dnia Inwalidy. W tym roku dzieñ ten przebiega³ pod has³em Twórzmy wa-
runki umo¿liwiaj¹ce osobom niepe³nosprawnym aktywne ¿ycie. W sali widowiskowej odby³a siê
czêœæ oficjalna i artystyczna, prowadzona przez Beatê Baran. Na uroczystoœæ przyby³o wielu go-
œci, reprezentuj¹cych samorz¹dy, placówki gminne, organizacje pozarz¹dowe, a tak¿e seniorzy
i osoby niepe³nosprawne. W okolicznoœciowym wyst¹pieniu Przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejono-
wego PZERiI Zenon Matuszczak zwróci³ uwagê na potrzebê wzajemnej ¿yczliwoœci i koniecz-
noœæ pokonywania barier wystêpuj¹cych w ¿yciu osób niepe³nosprawnych. Podkreœli³ te¿ po-
trzebê wzajemnych kontaktów, dalszej wspó³pracy i integracji. Podziêkowania skierowa³ do
przedstawicieli instytucji i stowarzyszeñ wspó³pracuj¹cych ze zwi¹zkiem. Po wyst¹pieniach i ¿y-
czeniach z³o¿onych przez goœci, w czêœci artystycznej zaprezentowa³ siê zespó³ m³odzie¿y nie-
pe³nosprawnej z Warsztatów Terapii Zajêciowej ze Zb¹szynia. Uroczystoœci towarzyszy³a wy-
stawa prac plastycznych osób niepe³nosprawnych. 
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Chiny od podszewki
Niezwykle ciekawe, ¿ywe i bogate w treœæ spotkanie odby³o siê 8 kwietnia w Klubie Mi³oœni-

ków Podró¿y Przez kontynenty Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Bardzo du¿e zainte-
resowanie prezentowanym krajem spowodowa³o, ¿e sala wrêcz pêka³a w szwach. Goœciem klu-
bowiczów by³ tym razem Marek Pindral z Poznania, anglista, autor wydanej niedawno ksi¹¿ki
Chiny od góry do do³u, twórca pokazów multimedialnych, wystaw fotograficznych, publikuj¹cy m.
in. w Gazecie Wyborczej, Poznaj Œwiat i Globtroterze. Odwiedzi³ kilkadziesi¹t krajów, poza Polsk¹
zamieszkuj¹c na d³u¿ej w Wielkiej Brytanii, Chinach i Omanie. Dwa lata spêdzone w Pañstwie
Œrodka pozwoli³y mu poznaæ ten kraj od podszewki, dziêki czemu klubowicze obejrzeli zdjêcia
nie tylko zachwycaj¹cej przyrody czy zabytków, ale dowiedzieli siê te¿, dlaczego autor zosta³ tam
wziêty za szpiega, dlaczego tylu Chiñczyków œpi w p³aszczach, a po ulicach chodzi w pi¿amach.
Uczestnicy spotkania odwiedzili te¿ wioskow¹ szamankê, domy biedne i bogate. Pos³uchali
o chrzcie kurz¹ krwi¹ i o tym, czy rzeczywiœcie mo¿na jeœæ wszystko, co ma nogi, za wyj¹tkiem
sto³u, a tak¿e kto nosi na g³owie w³osy zmar³ych przodków, nadal czci drzewa i dlaczego ci¹gle
pali siê tam pieni¹dze. Klimatu doda³y spotkaniu trzy nastrojowe impresje: poœwiêcone egzotycz-
nej przyrodzie, zabytkom oraz ludziom tam mieszkaj¹cych, którzy stanowi¹ wielk¹ mozaikê et-
niczn¹ i kulturow¹ Po spotkaniu mo¿na by³o kupiæ ksi¹¿kê podró¿nika, otrzymaæ dedykacjê
i przy domowych wypiekach kontynuowaæ rozmowy na temat tego egzotycznego kraju.

Wmurowano akt erekcyjny pod œwietlicê wiejsk¹ 
9 kwietnia w Sêkowie wmurowany zosta³ akt erekcyjny pod budowê œwietlicy wiejskiej.

W uroczystoœci uczestniczyli w³odarze gminy Nowy Tomyœl, wiceprzewodnicz¹ca Rady Miej-
skiej w Nowym Tomyœlu, kierownictwo wydzia³ów Urzêdu Miejskiego, dyrektor biura LGD
KOLD, so³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej w Sêkowie, zarz¹d i cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich, przedstawiciel mediów oraz osoby zaanga¿owane bezpoœrednio w realizacjê inwestycji.
W krótkim wyst¹pieniu so³tys Sêkowa Piotr Protas wyrazi³, w imieniu spo³ecznoœci wiejskiej, za-
dowolenie z rozpoczynaj¹cej siê w³aœnie inwestycji. Podkreœli³, ¿e wybudowana œwietlica bêdzie
s³u¿y³a wszystkim mieszkañcom wsi Sêkowo, stanowiæ bêdzie miejsce spotkañ, animowania ¿y-
cia kulturalnego i spo³ecznego, wspólnej zabawy, planowania dzia³añ sprzyjaj¹cych integracji
mieszkañców tej rozproszonej wsi. Treœæ aktu erekcyjnego odczyta³ Burmistrz Nowego Tomy-
œla Henryk Helwing, a podpisy na dokumencie z³o¿yli: Burmistrz Henryk Helwing, Przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Tomasz Wlek³y, so³tys Sêkowa Piotr Protas, Przewod-
nicz¹cy Rady So³eckiej w Sêkowie Henryk Stasiñski, z upowa¿nienia Dyrektora Nowotomyskie-
go Oœrodka Kultury Beata Baran, projektant i inspektor nadzoru Piotr Brychcy, kierownik budo-
wy Marian W³odarczak oraz w imieniu wykonawcy, Firmy Handlowo-Us³ugowej w Kamieñcu,
Dawid Odwa¿ny. Akt erekcyjny oraz aktualn¹ prasê lokaln¹, monety oraz banknoty umieszczo-
no w tubie, któr¹ nastêpnie wmurowali wszyscy uczestnicy uroczystoœci. Budowa œwietlicy wiej-
skiej w Sêkowie wspó³finansowana jest przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach dzia³ania Wdra¿anie lokalnych strategii
rozwoju dla operacji, które odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania
Odnowa i rozwój wsi. Wysokoœæ dofinansowania wynosi 419.000,00 z³. Beneficjentem œrodków
i zleceniodawc¹ zadania jest Gmina Nowy Tomyœl, która na realizacjê zadania przeznaczy³a ze
swojego bud¿etu kwotê 343.226,00 z³. Ca³kowity koszt inwestycji wynosi 762.226,00 z³. 
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Patrycja Piechowiak pi¹ta w Europie 
9 kwietnia zakoñczy³a siê rywalizacja kobiet podczas Mistrzostw Europy w Podnoszeniu Ciê-

¿arów w Tel Awiwie. Zawodniczka LKS „Budowlani” Nowy Tomyœl Patrycja Piechowiak, jedy-
na w kadrze reprezentantka Wielkopolski, w kategorii 69 kg zajê³a po wspania³ej walce V miej-
sce. Patrycja zaliczy³a wszystkie szeœæ podejœæ (w rwaniu: 94 kg, 97 kg, 100 kg; w podrzucie:
117 kg, 120 kg, 122 kg), bij¹c wszystkie swoje rekordy ¿yciowe. By³ to wspania³y start naszej
zawodniczki, która ma przed sob¹ jeszcze wiele lat sportowej kariery. 

Prezentacja ksi¹¿ki Cena prawdy
11 kwietnia w nowotomyskiej bibliotece odby³a siê prezentacja powieœci o tematyce krymi-

nalno – detektywistycznej Cena prawdy, ksi¹¿ki niecodziennej, bo napisanej przez 22 uczniów
klasy III Technikum Logistycznego w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimie-
rza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu. Inicjatywa napisania powieœci wysz³a od wychowawczyni klasy,
a zarazem polonistki, Agnieszki Elantkowskiej – Szymañskiej, która dostrzeg³a olbrzymi poten-
cja³ swoich podopiecznych i sta³a siê duchowym opiekunem tego projektu. M³odzi pisarze pra-
cowali rzetelnie przez pó³tora roku. Po kolei rodzi³y siê pomys³y na fabu³ê, bohaterów, tytu³
ksi¹¿ki, a nastêpnie na jej opublikowanie, adaptacjê fragmentów i w koñcu na przygotowanie ofi-
cjalnej promocji. Jak mówi wychowawczyni, a tak¿e sami uczniowie, by³ to czas wytê¿onej pra-
cy. Jednak dobra organizacja i zaanga¿owanie pozwoli³y ukoñczyæ rozpoczêty projekt, który
okaza³ siê Ÿród³em ogromnej satysfakcji, pozwoli³ prze³amaæ pokutuj¹cy dziœ doœæ powszechnie
stereotyp m³odzie¿y stroni¹cej od literatury i wspaniale wp³yn¹³ na integracjê ca³ego zespo³u kla-
sowego. Na promocjê, której organizatorem byli uczniowie wraz z wychowawczyni¹, a gospo-
dyni¹ dyrektor nowotomyskiej biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap, zostali zaproszeni specjalni go-
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œcie, wœród których znaleŸli siê: Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, Sekretarz Powia-
tu Ireneusz Józefowski, prezes NTK Tomasz Wlek³y, dyrektor szko³y El¿bieta Helwing, a tak¿e
osoby, które wspar³y ten niecodzienny projekt: Norbert Chudy – szef firmy NOR-BUD, który
przekaza³ fundusze na wydruk publikacji, Tadeusz Szymañski – Nadleœniczy Nadleœnictwa Bole-
wice, który udostêpni³ uczniom siedzibê i teren nadleœnictwa do nakrêcenia filmu promocyjnego
oraz rodzice, nauczyciele i znajomi autorów. Promocjê uœwietni³a te¿ wystawa piêknych ilustra-
cji do ksi¹¿ki, które wykona³a uczennica Natalia Andrzejak, a tak¿e zdjêæ przedstawiaj¹cych au-
torów ksi¹¿ki, stylizowanych na lata 20. XX wieku, autorstwa Agnieszki Elantkowskiej -Szymañ-
skiej. Imprezê zakoñczy³ gitarowy wystêp jednego z uczniów, Sebastiana B¹ka i s³odki poczêstu-
nek, którego najwiêkszym hitem okaza³ siê ogromny tort w postaci ksi¹¿ki. Goœcie mogli wpisy-
waæ siê tak¿e do ksiêgi pami¹tkowej, a uczniowie sprzedawali egzemplarze swojej publikacji.
Praktycznie ca³y nak³ad rozszed³ siê w mgnieniu oka.

Wieczór pe³en ³ez… œmiechu 
Sala widowiskowa Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, ju¿ po raz czwarty goœci³a

kabareciarzy, którzy wyst¹pili podczas Nowotomyskiego Wieczoru Kabaretowego. W
wydarzeniu tym, zainicjowanym przez Stowarzyszenie Rychtyk Eka, 11 kwietnia na deskach
NOK-u udzia³ wziê³y kabarety: Wyjœcie Ewakuacyjne, Czo³ówka Piek³a oraz Szymon £¹tkowski.
Publicznoœæ, zaproszonych goœci oraz artystów przywitali cz³onkowie Rychtyk Eki oraz
prowadz¹cy wieczór Jakub Skrzypczak i Wojciech Koœciañski. Na powitanie piosenkê zaœpiewali
wszyscy kabareciarze, cz³onkowie Rychtyk Eki oraz Sandra Ruga³a. 25.minutowe pokazy
sceniczne oceniane by³y przez widzów. Przed oficjalnym odczytaniem werdyktu nagrodê
specjaln¹ od Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego, wysokiej klasy tablet, wrêczy³a
jego naczelnik Ewelina Szofer-Pajchrowska. Otrzyma³ j¹ opalenicki kabaret Wyjœcie Ewakuacyjne.
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Prezes Stowarzyszenia Rychtyk Eka Maciej Czy¿ewski odczyta³ wyniki i wrêczy³ nagrody. Decy-
zj¹ g³osuj¹cych III miejsce zaj¹³ kabaret Czo³ówka Piek³a z Poznania, który otrzyma³ bon o warto-
œci 300 z³ na sprzêt elektroniczny oraz br¹zow¹ StatuEKÊ. II miejsce zaj¹³ kabaret Wyjœcie Ewa-
kuacyjne i otrzyma³ bon o wartoœci 500 z³ oraz srebrn¹ StatuEKÊ. Zwyciêstwo przypad³o
w udziale Szymonowi £¹tkowskiemu, który otrzyma³ z³ot¹ StatuEKÊ, bon o wartoœci 800 z³ oraz
wype³nion¹ lokalnymi produktami miniaturê wiklinowego kosza – giganta. 

Bieg z motylem
13 kwietnia w Borui Koœcielnej odby³ siê crossowy Bieg z motylem. Uczestnicy tej sportowej

rywalizacji mieli do pokonania dystans 10 km. Trasa, w formie pêtli, przebiega³a g³ównie droga-
mi gruntowymi przez wsie: Boruja Koœcielna, Szarki i Chojniki. Imprezie towarzyszy³y biegi m³o-
dzie¿owe na dystansie od 200 do 1000 m. W biegu g³ówny, najszybszym wœród mê¿czyzn by³
Marcin Sakowski z Rychwa³u. Wœród kobiet jako pierwsza liniê mety przekroczy³a najm³odsza
zawodniczka – Magdalena Maci¹g z Bolewic. Ka¿dy uczestnik biegu otrzyma³ na mecie okolicz-
noœciowy medal. Organizatorami tego sportowego wydarzenia byli: so³tys i Rada So³ecka Borui
Koœcielnej, Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Borui Koœcielnej, Ludowy Klub Sportowy „Boru-
sja” oraz Gmina Nowy Tomyœl. 

Koncert pieœni wielkopostnych
W ramach obchodów Roku Kolberga, 14 kwietnia, nowotomyska biblioteka zaprosi³a na

drugie wydarzenie z cyklu: W kulturowym krêgu. Okres przedœwi¹teczny by³ idealnym czasem,
¿eby zaprezentowaæ Dziadowskie pieœni wielkopostne. W tym koncercie-opowieœci z³o¿onym
z pieœni p³yn¹cych prosto ze Ÿróde³ wyst¹pi³ Duet Daorientacja w sk³adzie: Katarzyna Wiñska
i Witold Roy Zalewski. M³odzi artyœci zaprezentowali dawne rozpowszechnianych niegdyœ przez

KRONIKA WYDARZEÑ

143Kwiecieñ - czerwiec 2014

Daorientacja w sk³adzie Katarzyna Wiñska i Witold Roy Zalewski



wêdrownych muzykantów i grajków. Ich opowieœci, pieœni nabo¿ne, pieœni z mora³em, ludowe
modlitwy o œmierci, przemijaniu, ludzkich grzechach, wêdrówkach œwiêtych i s¹dzie ostatecz-
nym, w mistrzowskim wykonaniu wybrzmia³y w naszej bibliotece na dwa g³osy, akordeon, lirê
korbow¹ i bêbenek. Publicznoœæ poruszona wykonaniem tych prapieœni, momentami chêtnie
przy³¹cza³a siê do wspólnego œpiewu. Goszcz¹cy w bibliotece wykonawcy to prawdziwi pasjona-
ci, eksploruj¹cy muzykê Europy Œrodkowo-Wschodniej. W muzyce szukaj¹ w³asnych korzeni,
siebie, prawdy o nas samych i o otaczaj¹cym nas œwiecie. Ich nauczycielami s¹ wiejscy muzykan-
ci i œpiewacy, etnomuzykolodzy oraz wybitni muzycy z Polski, Ukrainy, Rosji, Bia³orusi.

Wielkanocne konkursy
Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ z okazji Œwi¹t Wielkanocnych Nowotomyski Oœrodek Kultu-

ry zorganizowa³ konkursy na Najpiêkniejsz¹ pisankê wielkanocn¹ oraz na Najsmaczniejsz¹ babê
wielkanocn¹. Jak co roku do Nowotomyskiego Oœrodka Kultury przyniesiono wiele piêknych pi-
sanek, wykonanych ró¿nymi technikami przez dzieci, m³odzie¿ i doros³ych. 14 kwietnia odby³o
siê rozstrzygniêcie konkursu. Za wk³ad pracy, zaanga¿owanie, pomys³owoœæ i chêæ kultywowa-
nia tradycji nagrodzono wszystkich jego uczestników. Ka¿da osoba lub grupa otrzyma³a pami¹t-
kowy dyplom oraz drobn¹ niespodziankê. Przyznano te¿ wyró¿nienia. W kategorii osób doro-
s³ych otrzymali je: Marta Piec, Hanna Krok-Adamska, Katarzyna Kubiak, Anna B¹belek, Gra¿y-
na Ratajszczak oraz Stanis³aw Wa³kiewicz. W kategorii dzieci i m³odzie¿: Katarzyna Dziêcio³,
Anna Dziêcio³, Julia Opaska, Jakub Adamczewski i Seweryn Kostañski. Wszystkie prace wyeks-
ponowane zosta³y na wystawie. 15 kwietnia natomiast odby³o siê rozstrzygniêcie konkursu na
Najsmaczniejsz¹ babê wielkanocn¹. Baby oceniane by³y przez uczestników spotkania, którzy po
degustacji, oddawali g³osy na najsmaczniejsze wed³ug nich wypieki. Po podliczeniu wszystkich
g³osów przyznano: I miejsce – Arlecie Nowickiej-Krzyœków wraz z córk¹ Mart¹ Krzyœków, II
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miejsce- Zuzannie Pañczak i Helenie Zerbst, a III - Katarzynie Wieczorek. Wyró¿nienia zdoby³y
Emilia Jarczyñska, Barbara Kêdzia i El¿bieta Skrzypczak. Wszyscy uczestnicy tego konkursu
tak¿e otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz drobne upominki. 

Udany koncert £APY
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzêtom £APA z Nowego Tomyœla, wraz z Wydzia³em

Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu oraz Ludowym Klubem Sportowym
„Budowlani”, ju¿ po raz drugi zorganizowa³o koncert charytatywny na rzecz swoich
podopiecznych. Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 16 kwietnia wyst¹pi³o wielu
przyjació³ £APY, osób którym los zwierz¹t nie jest obojêtny. W gronie tym znaleŸli siê: Sandra
Ruga³a, zespó³ Kopernik Band, Ale Babki i tañcz¹ce rodzeñstwo. Na scenie swoje talenty
zaprezentowali cz³onkowie zespo³u Our Dreams z Bolewic. Z Jarocina przyjecha³ zespó³ hip-
hopowy Nieogarniêci. Na zaproszenie cz³onków Stowarzyszenia przyjecha³a aktorka
utalentowana w wielu dziedzinach – Julia Kamiñska, która podczas koncertu zaœpiewa³a dwa
utwory oraz zachêca³a widzów do wspierania £APY. Na scenie goœci³ równie¿ Czaki, niewidomy
pies, wirtualny podopieczny Julii. Julia namawia³a do adopcji psich i kocich podopiecznych £APY
oraz prosi³a o wsparcie finansowe dla £APY i jej podopiecznych.

Kwiaty naszych ogrodów
23 kwietnia wiosna zapachnia³a w bibliotecznej Galerii na Piêtrze. Rozkwit³y w niej malwy,

storczyki, dzika ró¿a, tulipany, narcyzy, irysy, zawilce, kalina, s³oneczniki, mlecze, a nawet kwiat
ziemniaka. Wszystko to za spraw¹ niezwykle barwnych fotografii kwiatów wykonanych przez
Wojciecha Teleszyñskiego. Jako ¿e bohater wieczoru tego dnia œwiêtowa³ swoje imieniny
dyrektor nowotomyskiej biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap wznios³a toast i zaprosi³a do
wys³uchania muzycznej dedykacji w wykonaniu Pauliny Maciejewicz (œpiew) i Sebastiana
Koberlinga (gitara). Autor zaprezentowanych na wystawie Kwiaty naszych ogrodów zdjêæ od lat
pasjonuje siê fotografi¹. Przez wiele lat, najpierw podczas czynnej s³u¿by wojskowej i póŸniej w
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu, pracowa³ jako instruktor kulturalno-oœwiatowy.
Interesuje siê broni¹ i strzelectwem sportowym. Aktywnie udziela siê spo³ecznie w Klubie
Strzeleckim przy Zarz¹dzie Rejonowym LOK w Nowym Tomyœlu. Od 1978 r. jest dzia³kowcem
i jak mówi o sobie – lubi pracê w ogrodzie i podgl¹danie przyrody, a kwiaty sta³y siê
najwdziêczniejszym obiektem jego fotografii. Fotografie jego autorstwa nowotomyœlanie mogli
ju¿ wczeœniej ogl¹daæ w bibliotece podczas wystawy z okazji Dnia Kobiet w roku 2011. By³y one
nagradzane w konkursach fotograficznych: Nowotomyœlanie przy³apani na czytaniu oraz Impresje
jesienne. Sponsorem wystawy by³ Rodzinny Ogród Dzia³kowy Z³ote Piaski, a patronem medial-
nym Telewizja Kablowa Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu.

Kalejdoskop 3X3
24 kwietnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury otwarta zosta³a wystawa zatytu³owana Ka-

lejdoskop 3X3, zorganizowana w ramach cyklu wystaw Sztuka do Was puka. Kuratorem cyklu
wystaw jest dr hab. Piotr Szwiec – artysta i projektant, który wraz z Nowotomyskim Oœrodkiem
Kultury jest wspó³organizatorem tego artystycznego cyklu. Na wystawie wyeksponowanych zo-
sta³o kilkanaœcie prac sk³adaj¹cych siê m. in. na cykle: Wra¿enie nieskoñczonoœci, Syrenka, Wielka
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Narodowa, Znaki-3,5,6 oraz Konsekracja XIV. Ich autorami s¹ pedagodzy z Instytutu Sztuk Wizu-
alnych Wydzia³u Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego: dr hab. Jaros³aw Dziêcielewski,
Joanna Legierska-Dutczak oraz Pawe³ Andrzejewski. Oficjalnego otwarcia wystawy dokona³a
dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska, która pogratulowa³a auto-
rom prac ich wielkiego talentu oraz podziêkowa³a za wyeksponowanie dzie³ w³aœnie w naszym
mieœcie. Otwarciu wystawy towarzyszy³ koncert m³odej, utalentowanej nowotomyœlanki Sandry
Ruga³y. 

Nowa ods³ona Karawany Eskimosów
W sali goœcinnego Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 26 kwietnia odby³ siê kolejny ju¿ kon-

cert Karawany Eskimosów zorganizowany przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹. Ze-
spó³ graj¹cy w sk³adzie: Rafa³ Putz (œpiew, gitara), Sebastian Ebol Koberling (gitary), Dominik Tu-
cho³ka (bas) i Szymon Kapi Kandulski (perkusja), zadebiutowa³ w 2010 r. w³aœnie pod skrzyd³a-
mi nowotomyskiej ksi¹¿nicy, koncertem zatytu³owanym Próba generalna.
W kwietniowy wieczór, oprócz znanych ju¿ utworów z pierwszej i drugiej p³yty, publicznoœæ
us³ysza³a nasycone s³owem i muzyczn¹ maestri¹ ca³kiem œwie¿e kompozycje, m. in. Linoskoczek,
Rejs do kresu dnia, Jeœlibym, Chleba mojego powszedniego, Herbata ze zwiêd³ych ró¿, Ostatnie ¿ycze-
nie, P³omieñ jaœniejszy ni¿ noc czy Bar pod widnokrêgiem. Nowa ods³ona Karawany Eskimosów po-
zwoli³a poznaæ zespó³ jako formacjê zmierzaj¹c¹ w okreœlonym ju¿ kierunku poszukiwañ mu-
zycznych. Wyró¿nikiem zespo³u jest niew¹tpliwie warstwa tekstowa, dotykaj¹ca – poprzez po-
etyckie melan¿e – problemów wspó³czesnego cz³owieka i œwiata. Z Karawan¹ Eskimosów goœcin-
nie wyst¹pi³ graj¹cy na pianinie Jacek Szofer.
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Konferencja z okazji 10. lecia wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
Z okazji 10. lecia wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej 28 kwietnia w Nowym Tomyœlu zor-

ganizowana zosta³a okolicznoœciowa konferencja. W imieniu Burmistrza Nowego Tomyœla Hen-
ryka Helwinga spotkanie poprowadzi³a Z- ca Naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Marze-
na Kortus. Goœciem specjalnym uroczystego rocznicowego spotkania by³ pose³ do Parlamentu
Europejskiego Andrzej Grzyb. Podczas swojego wyst¹pienia i towarzysz¹cej mu prezentacji,
przypomnia³ proces historyczny poprzedzaj¹cy wst¹pienie naszego kraju do Unii Europejskiej.
Zwróci³ te¿ uwagê na wa¿ne aspekty dzia³ania struktur unijnych i realizowanych przez Uniê po-
lityk i programów. Konferencja by³a te¿ okazj¹ do podsumowania nowotomyskiej dekady w Unii
Europejskiej, ukazania korzyœci, jakie wynikaj¹ dla Gminy Nowy Tomyœl z przynale¿noœci do unij-
nych struktur. O zrealizowanych przez gminny samorz¹d, dziêki funduszom pozyskanym z Unii
Europejskiej, zadaniach mówi³a Aleksandra Pluciñska, podinspektor w Wydziale Rozwoju i Pro-
mocji Urzêdu Miejskiego. Now¹ unijn¹ perspektywê finansow¹ na lata 2014-2020 omówi³ Jaro-
s³aw Zieliñski, g³. specjalista w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nowym Tomy-
œlu. Podsumowania konferencji dokona³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, który
w swoim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê m. in. na fakt, ¿e okres minionej dekady by³ czasem wytê-
¿onej pracy, której efektem jest realizacja wielu projektów inwestycyjnych, na które uda³o siê po-
zyskaæ œrodki zewnêtrzne, oprócz tych unijnych, tak¿e krajowe. Przypomnia³ te¿ zdarzenia
sprzed 10 lat, które uœwietni³y wejœcie Polski do Unii Europejskiej. Nowy Tomyœl wszed³ bowiem
do Unii Europejskiej wiklinowym deptakiem. Na zakoñczenie uroczystoœci jubileuszowej goœcie
poczêstowani zostali okolicznoœciowym tortem, udekorowanym flagami Polski i Unii Europej-
skiej. 
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Srebrny medal mistrzostw Europy dla m³odego Budowlañca 
Podczas rozgrywanych 29 kwietnia w Ciechanowie Mistrzostw Europy Juniorów do lat 17

w podnoszeniu ciê¿arów, 15. letni zawodnik LKS „Budowlani” Nowy Tomyœl Piotr Kud³aszyk
zosta³ wicemistrzem Europy, pokonuj¹c kolejno sztangê o wadze 117 kg, 120 kg i w ostatnim
podejœciu 123 kg. £¹cznie we wszystkich podejœciach Piotr Kud³aszyk bi³ czternaœcie razy rekor-
dy Polski w kategoriach wiekowych do lat 15 i 17 oraz rekordy Europy w kategorii do lat 15.
Wyrówna³ rekord Europy w kategorii do lat 15 w rwaniu, a podrzucie i dwuboju zosta³ samo-
dzielnym rekordzist¹ starego kontynentu w tej grupie wiekowej. Po starcie wiele gratulacji, za
znakomite przygotowanie zawodnika do startu, zebra³ równie¿ asystent trenera kadry narodo-
wej, Marcin Lampe. 

Atrakcyjna majówka
Œwiêtowanie d³ugiego majowego weekendu rozpoczê³o siê w Nowym Tomyœlu ju¿ 30

kwietnia od 48. spotkania z cyklu Œpiewnik domowy, zorganizowanego w Nowotomyskim Oœrod-
ku Kultury. Z zaproszenia do wspólnego œpiewania, dobrej zabawy i przyjacielskich rozmów
przy kawie, herbacie i s³odkim poczêstunku skorzysta³o prawie 90 osób. O oprawê muzyczn¹
wiosennego œpiewnika zadbali Anna Kaczmarek i Tomasz Perz. Wspólnie wykonano m. in. ta-
kie utwory jak Kwiat jednej nocy, Wiosna, Niech no tylko zakwitn¹ jab³onie, Zielony mosteczek. Spo-
tkanie wieloma zabawnymi opowieœciami urozmaica³a prowadz¹ca Renata Œmiertelna. Wszyst-
kich, którzy pocz¹tek d³ugiego weekendu zechcieli spêdziæ na œwie¿ym powietrzu, Nowotomy-
ski Oœrodek Kultury zaprosi³ na teren Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, gdzie odby³o siê
Miejskie Grillowanie przy Wielkim Ekranie. Dla wszystkich, którzy biesiadowali przy grillach, zagra-
³y dwa nowotomyskie zespo³y Rabid Rabbits oraz FRTNS. M³odzi, zdolni artyœci zaserwowali spo-
r¹ dawkê dobrych brzmieñ, prezentuj¹c oprócz znanych ju¿ utworów, tak¿e w³asne kompozy-
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cje. Tu¿ po zmroku wyœwietlone zosta³y dwa filmy. Animowany pt. Kraina lodu adresowany by³
do dzieci, które mimo lekkiego ch³odu licznie uczestniczy³y w seansie. Z równie du¿ym zaintere-
sowaniem spotka³a siê komedia dla m³odzie¿y i doros³ych Czas na mi³oœæ. Przez ca³y czas trwa-
nia imprezy mo¿na by³o samodzielnie grillowaæ lub skorzystaæ ze stoiska gastronomicznego.

Rowerem po szpik – akcja wolontariuszy KGHM 
W ramach akcji Rowerem po szpik dla Justyny kilkudziesiêciu wolontariuszy KGHM od 1 do

4 maja pokona³o ponad 400 km na rowerach, od Lubina do Ko³obrzegu. Meta pierwszego eta-
pu znajdowa³a siê w Nowym Tomyœlu. Tutaj wolontariusze dotarli 1 maja. Na przygotowanym
na placu Niepodleg³oœci stanowisku rejestrowali potencjalnych dawców szpiku, informowali te¿
nowotomyœlan, ¿e przeszczep szpiku jest metod¹ walki z bia³aczk¹ ratuj¹c¹ ludzkie ¿ycie. Pod-
czas rejestracji odby³a siê równie¿ kwesta na rzecz chorej na ch³oniaka Justyny Husarek.
Akcja wolontariuszy KGHM spotka³a siê w Nowym Tomyœlu z du¿ym zainteresowaniem. Do
grona dawców do³¹czy³o bowiem a¿ 16 osób. Z Nowego Tomyœla uczestnicy tej charytatywnej
akcji udali siê do Choszczna, a stamt¹d do Ko³obrzegu. 

Koncert z okazji 10. lecia wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
2 maja Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ nowotomyœlan na koncert z okazji 10. lecia

wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, podczas którego wyst¹pi³y dwa zespo³y Edelweiss Móri
Német Nemzetiségi Táncegyesûlet z Wêgier oraz Zespó³ Pieœni i Tañca Kêb³owo z Polski. Grupa
taneczna z Kêb³owa zaprezentowa³a tañce regionu rzeszowskiego. Dope³nieniem ich wystêpu
by³ koncert kapeli ludowej, która wykona³a kilka utworów charakterystycznych dla regionu wiel-
kopolskiego. Goœcie z zagranicy zaprezentowali folklor Szwabii. Dwie grupy, m³odzie¿owa oraz
doros³ych, w piêknych, widowiskowych strojach zaprezentowa³a kilka tañców. Towarzyszyli im
muzycy, wykonuj¹cy wiele przyœpiewek. Takie zestawienie kultur da³o niesamowity efekt i uwy-
pukli³o ich specyfikê. 
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Œwiêto Narodowe 3 Maja 
Obchody Œwiêta Konstytucji Maja w Nowym Tomyœlu rozpoczêto msz¹ œw. w intencji Ojczy-

zny, która odprawiona zosta³a w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Po mszy œw.
przy obelisku upamiêtniaj¹cym uchwalenie Konstytucji 3 Maja odby³a siê uroczystoœæ patriotycz-
na z udzia³em pocztów sztandarowych, powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, insty-
tucji i organizacji spo³ecznych oraz delegacji m³odzie¿y szkolnej i dzieci z nowotomyskich przed-
szkoli. W okolicznoœciowym przemówieniu burmistrz Henryk Helwing zaznaczy³, ¿e Konstytu-
cja 3 Maja to dla nas Polaków symbol pañstwowoœci, suwerennoœci i dumy narodowej. Po wy-
st¹pieniu Burmistrza z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i oddano ho³d autorom pierwszej ustawy zasad-
niczej. Wartê honorow¹ przy obelisku zaci¹gnêli harcerze z nowotomyskiego hufca.

Z okolicznoœciow¹ wizyt¹ w partnerskim Sulêcinie
W partnerskiej gminie Nowego Tomyœla, 3 maja odby³y siê obchody Dni Sulêcina, po³¹czo-

ne z uroczystoœci¹ 10. rocznicy wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Nowy Tomyœl na uroczy-
stoœciach reprezentowali: burmistrz Henrya Helwing, radni Rady Miejskiej – Gra¿yna Targiel,
Stanis³aw Rybarczyk, Janusz Raj i Adam Polañski, Naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji Ewe-
lina Szofer-Pajchrowska oraz artysta Zdzis³aw Po³¹carz. W zwi¹zku z 10. rocznic¹ wst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej Burmistrz Sulêcina, wraz z burmistrzami miast partnerskich, wodo-
wa³ na rzece Postomii miniaturowe statki symbolizuj¹ce poszczególne miasta. Nastêpnie na
drewnianym moœcie, s¹siaduj¹cym z Domem Joannitów, uroczyœcie przeciêto wstêgê, nadaj¹c
mu imiê Mostu Miast Partnerskich. Burmistrz Sulêcina wraz z Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
wyró¿nili okolicznoœciowymi statuetkami osoby najbardziej zaanga¿owane w rozwój wspó³pra-
cy partnerskiej. W gronie tym znalaz³ siê tak¿e Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing.
W zorganizowanym w ramach obchodów Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tañca Przed-
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szkolaków uczestniczy³y dzieci z Przedszkola nr 5 „S³oneczko” z Nowego Tomyœla. Ponadto
nad Jeziorem Ostrowskim odby³y siê Zawody Wêdkarskie o Puchar Burmistrza Sulêcina, w któ-
rych udzia³ wziêli wêdkarze z Nowego Tomyœla. 

Na œl¹sk¹ nutê 
Podczas Gali Œl¹skich Szlagierów, 4 maja w Nowotomyskim Oœrodku Kultury wyst¹pi³y: Ka-

baret Grzesia Stasiaka, grupa Fest oraz Jula i Kola. Koncert gwiazd Telewizji Silesia zgromadzi³
wielu fanów. Publicznoœæ bardzo ¿yczliwie przyjê³a goœci i gor¹co oklaskiwa³a ich wystêpy. 

Dorota Kania goœciem Klubu Gazety Polskiej
Czo³owa dziennikarka Gazety Polskiej, portalu Niezale¿na. pl, wspó³autorka Resortowych dzie-

ci oraz autorka ksi¹¿ki Cieñ tajnych s³u¿b, przyjecha³a do Nowego Tomyœla na zaproszenie nowo-
tomyskiego Klubu Gazety Polskiej i 5 maja spotka³a siê z czytelnikami w sali parafii NMP Nieusta-
j¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu. W publikacjach z zakresu dziennikarstwa œledczego, Dorota
Kania zajmuje siê m. in. tematyk¹ lustracji osób pe³ni¹cych funkcje publiczne oraz przesz³oœci¹
osób sprawuj¹cych funkcje pañstwowe i wystêpuj¹cych publicznie (m. in. premiera PRL Józefa
Cyrankiewicza, dziennikarza Jerzego Baczyñskiego, pos³anki Anny Grodzkiej). 

Fina³y Mistrzostw Polski Kadetów w Pi³ce Siatkowej 
Od 7 do 11 maja w hali sportowej nowotomyskiego gimnazjum odbywa³y siê Fina³y Mi-

strzostw Polski Kadetów do lat 17. w Pi³ce Siatkowej. W eliminacjach do fina³ów wystartowa³o
blisko trzysta zespo³ów klubowych. MOS MUKS Kangur Nowy Tomyœl niestety nie znalaz³ siê
w grupie oœmiu najlepszych zespo³ów w Polsce. Nie przeszkodzi³o mu to jednak pe³niæ roli go-
spodarza fina³owych rozgrywek, z której znakomicie siê wywi¹za³. Podobnie jak nowotomyska
publicznoœæ, która zagrzewa³a do walki m³odych siatkarzy. Klasyfikacja koñcowa fina³ów zorga-
nizowanych w Nowym Tomyœlu przedstawia siê nastêpuj¹co: 1m-ce. BKS Chemik Bydgoszcz,
2m-ce AT Jastrzêbski Wêgiel, 3m-ce AKS Resovia Rzeczów II, 4m-ce AZS UWM Wojmex Olsz-
tyn, 5m-ce UMKS MOS Wola Warszawa, 6m-ce AKS Resovia Rzeszów I, 7m-ce Exact Systems
Norwid Czêstochowa, 8m-ce KPS Progress Wrzeœnia. 

69. lecie zakoñczenia II wojny œwiatowej
8 maja minê³a 69. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej. Z udzia³em przedstawicieli po-

wiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, zwi¹zków kombatanckich, pocztów sztandaro-
wych, harcerzy, oraz delegacji partii politycznych, szkó³, przedszkoli i instytucji spo³ecznych No-
wego Tomyœla odby³y siê na placu Niepodleg³oœci uroczystoœci upamiêtniaj¹ce to wydarzenie.
Okolicznoœciowe przemówienia wyg³osili: Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oraz
prezes Ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych w Nowym Tomyœlu
por. w stanie spoczynku Romuald Ankudowicz. Na zakoñczenie uroczystoœci orkiestra Nowo-
tomyskiego Oœrodka Kultury, pod batut¹ Karola Rogacza, wykona³a wi¹zankê pieœni patriotycz-
nych zwi¹zanych z okresem II wojny œwiatowej.

Wyj¹tkowo d³uuugi Tygodzieñ Bibliotek
Od 8 do 15 maja, po raz jedenasty, pod egid¹ Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w ca-

³ej Polsce organizowany by³ Tydzieñ Bibliotek, w tym roku pod has³em Czytanie ³¹czy pokolenia.
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu po raz kolejny w³¹czy³a siê w tê
akcjê, organizuj¹c Wyj¹tkowo d³uuugi Tydzieñ Bibliotek z szerok¹ i zró¿nicowan¹ ofert¹ edukacyj-
no-kulturaln¹ skierowan¹ do mieszkañców miasta i okolic. Tradycyjnie nowotomyski Tydzieñ Bi-
bliotek rozpoczê³o spotkanie w gronie bibliotekarzy podczas XI Powiatowego Forum Bibliote-
karzy. Tym razem odby³o siê ono w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuœlinie z okazji jej 65. le-
cia istnienia. Bibliotekarze m. in. wys³uchali interesuj¹cego wyk³adu dra Marka Rezlera o Emilii
Sczanieckiej – patriotce, propagatorce oœwiaty, edukacji i czytelnictwa, a tak¿e wyst¹pienia regio-
nalistki Magdaleny Bilskiej O gdybym kiedy do¿y³ tej pociechy...- o popularyzatorach czytelnictwa na
terenie dzisiejszej gminy Kuœlin, obejrzeli równie¿ prezentacjê multimedialn¹, przedstawiaj¹c¹
wspó³czesne oblicze biblioteki w Kuœlinie oraz wystêp kuœliñskiej grupy artystycznej. 

Pod has³em Miêdzy nami... obie¿yœwiatami odby³o siê kolejne spotkanie w Klubie Mi³oœników
Podró¿y Przez kontynenty. Jego goœciem by³ Piotr Kowalczyk ze Szczecina – geograf, pilot wycie-
czek, pasjonat fotografii podró¿niczej, kolekcjoner i zbieracz minera³ów. Nowotomyœlan zapro-
szono równie¿ na spotkanie pod has³em Miêdzy nami... subkulturowcami, w trakcie którego rzeŸ-
biarz i fotografik – Tomasz Domañski z Wroc³awia – zaprezentowa³ wirtualny pokaz swych fo-
tografii sk³adaj¹cych siê na kr¹¿¹c¹ po ca³ej Polsce wystawê zatytu³owan¹ Hipisi ‘80 i opowiedzia³
o hipisowskim ruchu alternatywnym na pocz¹tku lat 80. XX wieku. W ramach Spotkañ niebanal-
nych odby³o siê spotkanie z Jêdrzejem Majk¹, nowotomyœlaninem, z wykszta³cenia teologiem
i dziennikarzem, z zami³owania podró¿nikiem, autorem albumu: Mistyczne Kresy. By³o ono oka-
zj¹ do odbycia wirtualnej podró¿y do miejsc niezwyk³ych, które przez wieki kszta³towa³y wiarê
i myœl wielu pokoleñ i które zbudowali nasi przodkowie. Goœciem kolejnego spotkania z cyklu:
W kulturowym krêgu, tym razem pod has³em Miêdzy nami... regionalistami, by³ Waldemar Wierz-
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ba – poznaniak z urodzenia i poznaniak z wyboru, który wyda³ wiele publikacji na temat gwary
poznañskiej. Podczas spotkania zaprezentowa³ swoje pisane gwar¹ teksty, a tak¿e scenki rodza-
jowe, w tym nawet jedn¹ o wspó³czesnym bibliotekarstwie. Uczestnicy bibliotecznych spotkañ
mogli siê tak¿e przekonaæ, ¿e Edward Stachura i jego poezja wci¹¿ ¿yj¹. Wszystko za spraw¹ for-
macji Fabula Rasa z Zielonej Góry, która tego wieczoru zawita³a do naszej biblioteki z progra-
mem: Stachura ¿yje. Pod has³em Zaproœ krówkê na majówkê! up³ynê³a tegoroczna Majówka
z ksi¹¿k¹. Has³o nieprzypadkowe, bowiem taki w³aœnie tytu³ nosi jedna z ksi¹¿eczek dla dzieci au-
torstwa Wies³awa Drabika, który obecny by³ na zorganizowanym ju¿ po raz jedenasty przez
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y majowym œwiêcie ksi¹¿ki. Na uczestników szereg ró¿norodnych
atrakcji przygotowali wspó³pracuj¹cy z bibliotek¹: Edward Kupiec, Aleksandra Antoniewicz –
Kaszczyñska oraz uczniowie Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, Ewa Ko-
walska i Teatr Maska z Krakowa. Goœcinna sala widowiskowa oraz hol Nok-u za spraw¹ barw-
nych strojów dzieci przypomina³y istny zwierzyniec. Scena tak¿e nale¿a³a do przedszkolaków.
Wybrzmia³y z niej piosenki urozmaicone tanecznymi uk³adami w wykonaniu przedszkolnych
grup, docenione i nagrodzone przez majówkowe jury. 

Ultra cross GWiNT
Pierwszy w Wielkopolsce ultramaraton o charakterze prze³ajowym przeprowadzony zosta³

10 maja. Jego nazwa GWiNT pochodzi od pierwszych liter w nazwach trzech powiatów: gro-
dziskiego, wolsztyñskiego i nowotomyskiego, przez które przebiega³a jego trasa. Organizatora-
mi ultramaratonu byli: Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Aperte, Nowotomyski Klub Biegacza
Chy¿y oraz Wolsztyñski Klub Biegowy. Ich partnerami by³y lokalne samorz¹dy, lasy pañstwowe,
organizacje pozarz¹dowe, firmy i wolontariusze. 

Trasa biegu wyznaczona zosta³a w wiêkszoœci drogami nieutwardzonymi, w przewa¿aj¹cej
mierze duktami leœnymi, a zawody rozegrane zosta³y na dystansie krótszym – 55 km oraz d³u¿-
szym – 110 km. Limit czasu na dystansie krótszym wynosi³ 10 godzin i 30 minut, natomiast dla
110 km dystansu limit ustalono na 18 godzin. Zarówno w Grodzisku, Wolsztynie, jak i w No-
wym Tomyœlu zlokalizowane by³y najwa¿niejsze punkty na trasie biegu – start oraz meta krót-
szego i d³u¿szego dystansu. Z myœl¹ o bezpieczeñstwie i wygodzie biegaczy zorganizowano te¿
5 punktów kontrolno-od¿ywczych. W kategorii biegowej kobiet K30 na 110 km, pierwsze miej-
sce z wynikiem 11: 39: 23 zajê³a Monika Biegasiewicz z Szczecina. W kategoriach kobiet do 18
i do 50 roku ¿ycia nie wystartowa³a ¿adna z pañ. Na tym samym dystansie w kategorii mê¿czyzn
M18 pierwsze miejsce zaj¹³ Piotr Oleszak z Tulców z wynikiem 11: 37: 18. W kategorii M31
pierwsze miejsce wywalczy³ Krzysztof Tumko z Osieczna z wynikiem 9: 35: 57. W ostatniej, naj-
starszej kategorii wiekowej M51, na dystansie 110 km zwyciê¿y³ Marek Górny z Œwiêciechowa
z wynikiem 12: 49: 15. Na dystansie 55 km, w kategorii kobiet K18, pierwsze miejsce zajê³a Ka-
ja Milanowska z Poznania z wynikiem 4: 55: 40. W kategorii K31 pierwsze miejsce przypad³o
Magdalenie JóŸwiak z Leszna z czasem 4: 55: 40. W kategorii mê¿czyzn M18 najlepszy okaza³
siê Mateusz Wojciechowski z Leszna z wynikiem 4: 55: 40. W kategoria M31 na dystansie
55 km zwyciê¿y³ Piotr Karolczak z Poznania z czasem 4: 01: 56. £¹cznie w zawodach uczestni-
czy³o 221 zawodników. Na dystansie 55 km wystartowa³o 156 zawodników, a bieg ukoñczy³o
153. Dodatkowo do klasyfikacji zosta³o do³¹czonych 5 zawodników startuj¹cych na trasie
110 km, którym tej trasy nie uda³o siê pokonaæ. Na dystansie 110 km wystartowa³o 65 za-
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wodników, a ultramaraton ukoñczy³o 60. Zakoñczenie i podsumowanie biegów mia³o miejsce
w Fala Parku w Wolsztynie. Statuetki wrêczali Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Nowotomyskie-
go Zbigniew Markowski, Starosta Wolsztyñski Ryszard Kurp, Starosta Grodziski Mariusz Zgaiñ-
ski, Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski
i Burmistrz Grodziska Wlkp. Henryk Szymañski. Ultra cross GWiNT, dla startuj¹cych w nim za-
wodników, stanowi³ okazjê do zmierzenia siê w nie³atwej rywalizacji sportowej. By³ tak¿e oka-
zj¹ do poznania uroków œrodkowozachodniej czêœci Wielkopolski – malowniczych lasów oraz
urokliwych miasteczek.

Dzieñ Otwarty na oczyszczalni 
W ramach akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich 10 maja mieszkañcy Nowego Tomyœla

mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia Miejskiej Oczyszczalni Œcieków. Od kwietnia 2013 roku trwa prze-
budowa i rozbudowa tego obiektu, realizowana w ramach zadania pod nazw¹ Kompleksowe za-
gospodarowanie œcieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyœl, wspó³finansowanego przez
Uniê Europejsk¹ ze œrodków Funduszu Spójnoœci z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œro-
dowisko. Z centrum miasta na teren oczyszczalni przewo¿eni byli bryczkami konnymi. Na ka¿-
dego, kto odwiedzi³ oczyszczalniê, czeka³y gad¿ety i s³odycze, a dla najm³odszych przygotowa-
no dodatkowo konkursy. Pracownicy Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji zaprezento-
wali specjalistyczny sprzêt, m. in. samochody asenizacyjne, kamerê do inspekcji TV oraz oprowa-
dzali goœci po terenie oczyszczalni œcieków. Wieczorem odby³ siê koncert lokalnego zespo³u Jack
D. Society, a nastêpnie widowisko Tañcz¹ce fontanny. Wydarzenie to przybli¿y³o mieszkañcom
najwiêksz¹ w dziejach Nowego Tomyœla inwestycjê, wart¹ ponad 57 mln z³. 

Droga do ciszy Katarzyny Kutzmann-Solarek
Wyj¹tkowe, nietuzinkowe i z ca³¹ pewnoœci¹ niezapomniane spotkanie autorskie odby³o siê

14 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Jego bohaterk¹ by-
³a Katarzyna Kutzmann-Solarek, na co dzieñ dyrektor Zb¹szyñskiego Centrum Kultury, która
zaprezentowa³a oryginalny, bo nie posiadaj¹cy znamion typowej ksi¹¿ki, lecz bêd¹cy w³asnorêcz-
nie wykonanym dzie³em sztuki, tomik wierszy Droga do ciszy. W klimat twórczoœci poetki wpro-
wadzi³a etiuda wizualna w wykonaniu Teatru S, a nastêpnie publicznoœæ z Nowego Tomyœla,
Zb¹szynia i Siedlca mia³a przyjemnoœæ wys³uchaæ wierszy, a tak¿e poznaæ inspiracje autorki. Jak
siê okaza³o, sporo zawartych w tomiku wierszy powsta³o za przyczyn¹ jej samotnej wêdrówki
do Santiago de Compostela, a tak¿e po prze¿yciach zwi¹zanych z odwiedzinami w kompleksie
szpitalnym w Miêdzyrzeczu, gdzie z grup¹ artystów tworzy³a sztukê. 

Dzieñ Godnoœci po raz XVI
XVI Gminne Obchody Dnia Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ odby³y siê

15 maja w Nowotomyskim Oœrodku Kultury z udzia³em uczniów i wychowanków piêciu nowo-
tomyskich placówek. Tegoroczne spotkanie rozpoczê³a prezentacja krótkiego filmu przedsta-
wiaj¹cego codzienn¹ szkoln¹ pracê, zajêcia i ró¿ne aktywnoœci bohaterów tego œwiêta. Ideê
œwiêta zaprezentowa³a pomys³odawczyni i od 16 lat inspiratorka corocznych spotkañ, Emilia
Wa³êsa. W blisko 2.godzinnej, wspólnej prezentacji wyst¹pili wychowankowie Przedszkola nr 3
przygotowani przez Annê WoŸniak, Gra¿ynê Tunak, Magdalenê Nowak i Loniê Nowak;
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uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu pod kierunkiem Teresy Kondrat,
Jolanty Warkockiej-Patalas, Hanny Klimczak i El¿biety Podlaszewskiej-Cybal, uczniowie klas
integracyjnych ze Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej przygotowani przez Beatê Ciesielsk¹,
Irenê Fornalik i Bognê Niemiec oraz najstarsi - nowotomyscy gimnazjaliœci przygotowani przez
Emiliê Wa³êsê, Marzenê Dach-Kolanko i Sylwiê Pyrsk¹ oraz borujscy gimnazjaliœci pod kierun-
kiem Artura Markiewicza. Koncert prowadzi³a uczennica Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym
Tomyœlu Zofia Karafa. Mottem tegorocznego œwiêta by³a, podobnie jak rok temu, piosenka Sta-
nis³awa Soyki Zobacz we mnie cz³owieka, natomiast wszystkich uczestników spotkania zjednoczy³
nieformalny hymn Dnia Godnoœci WeŸmy siê za rêce. Spotkanie zakoñczy³y gratulacje dla wszyst-
kich wykonawców i opiekunów wspó³tworz¹cych koncert oraz podziêkowania za mozoln¹ i wy-
magaj¹c¹ wielkich kompetencji codzienn¹ pracê, przekazane wraz z kwiatami przez Burmistrza
Nowego Tomyœla Henryka Helwinga i Wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Krystynê Wilkoszar-
sk¹. Jak co roku wszyscy uczestnicy i goœcie koncertu zostali obdarowani talizmanami szczêœcia
– tym razem by³a to magiczna kostka, z 6 oczkami na ka¿dej œciance – przygotowana przez no-
wotomyskich gimnazjalistów. Prezentacjom scenicznym towarzyszy³a wystawa prac plastycz-
nych i technicznych przygotowana w holu NOK-u oraz s³odki poczêstunek. 

Æwieræwiecze „Budowlanych”
25 lat podnoszenia ciê¿arów w Nowym Tomyœlu uroczyœcie obchodzono 16 maja w Nowo-

tomyskim Oœrodku Kultury. W holu budynku przygotowano wystawê, na której zobrazowana
zosta³a historia Ludowego Klubu Sportowego „Budowlani”. Zaprezentowano te¿ kilkadziesi¹t
pami¹tkowych koszulek, w których startowali nowotomyscy sztangiœci. Du¿ym zainteresowa-
niem cieszy³a siê wystawa sprzêtu sportowego z pocz¹tków dzia³alnoœci sekcji, trofeów sporto-
wych oraz multimedialna prezentacja ponad czterystu zdjêæ z historii klubu. 

Inauguruj¹ce jubileuszow¹ uroczystoœæ przemówienie wyg³osi³ prezes LKS „Budowlani” Je-
rzy Nowak. Odniós³ siê do pocz¹tków istnienia sekcji, opowiedzia³ o trudnoœciach, ale i licznych
sukcesach, których potwierdzeniem jest 170 medali rangi mistrzostw Polski, Europy i œwiata. Po-
dziêkowa³ wszystkim, którzy przyczynili siê do sukcesów klubu. Jerzy Nowak wraz z przewod-
nicz¹cym (pos³em na Sejm RP) Tadeuszem Tomaszewskim i zastêpc¹ przewodnicz¹cego Wiel-
kopolskiego Zrzeszenia LZS Krzysztofem Piaskiem odznaczyli br¹zowymi, srebrnymi i z³otymi
honorowymi odznaczeniami LZS zas³u¿onych dla klubu by³ych i obecnych zawodników i dzia³a-
czy. Br¹zowe odznaki otrzymali: Marta Weso³a – zawodniczka, Rados³aw Jarnut – zawodnik,
Krzysztof Franz – b. zawodnik, Marcin Cichy – dzia³acz, Romuald Jezierski – dzia³acz. Srebrne
odznaki wrêczono: Piotrowi Kud³aszykowi – zawodnikowi, Paw³owi Kud³aszykowi – b. zawod-
nikowi i dzia³aczowi, Arkadiuszowi Nierodkiewiczowi – b. zawodnikowi, Maciejowi Kud³aszyko-
wi – b. zawodnikowi, Janowi Kaucowi – sponsorowi. Z³otymi odznakami uhonorowano: Patry-
cjê Piechowiak – zawodniczkê, Wojciecha Piechowiaka – b. zawodnika i dzia³acza, Marka Œwi-
ta³ê – sponsora i dzia³acza, Piotra Urbanowicza – sponsora i dzia³acza, Tomasza Kud³aszyka –
zawodnika i dzia³acza, Janusza Wróblewskiego – dzia³acza, Roberta Salwowskiego – dzia³acza.
Wszyscy zaproszeni goœcie zostali uhonorowani pami¹tkowymi statuetkami. Przy utworze We
Are The Champions, zaœpiewanym przez Sandrê Ruga³ê, unieœli je nad g³owami. „Budowlani”
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w tym dniu otrzymali wiele ¿yczeñ i gratulacji od polityków, samorz¹dowców i przedstawicieli
œwiata sportu. Dzia³acze klubowi szczególn¹ niespodziankê sprawili prezesowi klubu Jerzemu
Nowakowi, obdarowuj¹c go obrazem z jego karykatur¹. Gest klubowych kolegów wzruszy³
prezesa nowotomyskich sztangistów. Uroczystoœæ zwieñczy³ koncert miejscowego zespo³u Ra-
bit Rabits oraz poczêstunek i jubileuszowy tort. 

Pyrkowa Akademia Bezpieczeñstwa
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 16 maja odby³y siê eliminacje gminne do turnieju Pyr-

kowa Akademia Bezpieczeñstwa, organizowanego przez Komendê Powiatow¹ Policji w Nowym
Tomyœlu. Z gminy Nowy Tomyœl do udzia³u w turnieju zg³osi³y siê cztery szko³y podstawowe:
Szko³a Podstawowa nr 1, Szko³a Podstawowa nr 2, Szko³a Podstawowa w Wytomyœlu oraz Ze-
spó³ Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny w Bukowcu. Dwuosobowe dru¿yny z ka¿dej ze
szkó³ ocenia³o jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca – pe³nomocnik burmistrza ds. uzale¿nieñ Jolan-
ta Szade, kierownik biura Oddzia³u Rejonowego PCK w Nowym Tomyœlu Emilia Jarczyñska,
stra¿nik Stra¿y Miejskiej w Nowym Tomyœlu Zbigniew Lehmann oraz asp. Arkadiusz Pelc z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu. Dru¿yny zmierzy³y siê w czterech konkuren-
cjach: scence dotycz¹cej bezpiecznych zachowañ, teœcie wiedzy, zagadkach Pyrka oraz znajomo-
œci znaków drogowych. Widzowie mieli okazjê bawiæ siê przy wystêpach przygotowanych przez
uczniów z Wytomyœla oraz obu miejskich szkó³ podstawowych. Zwyciêzc¹ eliminacji gminnych
zosta³a Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyœlu, która bêdzie reprezentowaæ gminê No-
wy Tomyœl w finale turnieju Pyrkowa Akademia Bezpieczeñstwa. 

Prezes LKS „Budowlani” otrzyma³ w prezencie swoj¹ karykaturê 



Festyn majowy w Borui Koœcielnej
Organizatorami Festynu Majowego, który odby³ siê 17 maja w Borui Koœcielnej byli: so³tys,

Rada So³ecka, Ko³o Aktywnych Kobiet, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna oraz Wiejski Dom Kultury.
Imprezê zainaugurowa³ rajd rowerowy. Nastêpnie przed publicznoœci¹ w programach artystycz-
nych wyst¹pili: uczniowie gimnazjum i szko³y podstawowej oraz przedszkolaki. Zaprezentowa-
³y siê te¿ panie z Ko³a Aktywnych Kobiet, zespó³ gitarowy z WDK oraz Sandra Trio. Stra¿acy
z OSP w Borui Koœcielnej przygotowali pokaz stra¿acki. Odby³ siê te¿ pokaz strong-man. W pro-
gramie znalaz³ siê równie¿ koncert zespo³u The Train, a na zakoñczenie zabawa taneczna przy
muzyce zespo³u Krzysztof Szymon Plus. Imprezie towarzyszy³y stoiska gastronomiczne, zamki
dmuchane, stragany i konkursy. 

Otwarcie wyremontowanej œwietlicy 
W Nowej Ró¿y zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z modernizacj¹ œwietlicy wiejskiej. Uroczystoœæ

otwarcia obiektu po gruntownej renowacji odby³a siê 17 maja. So³tys Nowej Ró¿y Henryk Jê-
drzejczak, wrêczaj¹c okolicznoœciowe adresy, podziêkowa³ wszystkim, którzy zaanga¿owali siê
w modernizacjê œwietlicy. W gronie tym znaleŸli siê, zarówno sponsorzy, jak i osoby, które ofia-
rowa³y swoj¹ pracê. Na rêce so³tysa przybyli goœcie przekazali gratulacje, w zwi¹zku z pomyœlnie
zakoñczon¹ inwestycj¹, która s³u¿yæ bêdzie wszystkim mieszkañcom Nowej Ró¿y. Do listów gra-
tulacyjnych do³¹czone by³y upominki, które bez w¹tpienia przydadz¹ siê podczas organizowanych
w œwietlicy imprez. Œwietlicê poœwiêci³ proboszcz parafii pw. œw. Andrzeja Boboli w S¹topach ks.
Pawe³ Szu³cik. Uroczystoœæ by³a te¿ okazj¹ do obejrzenia zmodernizowanego obiektu. Przed go-
œæmi w efektownym programie artystycznym wyst¹pi³ zespó³ Polanie z Trzcianki. 
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Zatrzymane w kadrze...
W Galerii na Piêtrze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 20 maja zagoœci³y fotografie

Wies³awy Ptaszyk – absolwentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 20 lat
ucz¹cej historii w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika
w Nowym Tomyœlu. Na wystawê Zatrzymane w kadrze, przygotowan¹ w ramach cyklu: biblio-
-wyszukiwarka. talentow. pl z³o¿y³y siê zdjêcia pejza¿owe, g³ównie z nowotomyskiego parku, ale
tak¿e z okolicznych wsi: Starego Tomyœla, Sêkowa, KuŸnicy czy Cichej Góry. Prace mo¿na by³o
podziwiaæ do 10 czerwca. Poza fotografi¹ Wies³awa Ptaszyk pasjonuje siê poezj¹ i podró¿ami.
Swój debiut czytany mia³a 19 lutego br. podczas spotkania Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów
Literackich w nowotomyskiej bibliotece. Swoje wiersze i zdjêcia publikuje w internecie na porta-
lach: poezja-polska. pl, Photoblog. pl i Niezale¿nym Forum Nowego Tomyœla. Jak powiedzia³a
podczas wernisa¿u, nie czeka na nadzwyczajne wydarzenia. Uwielbia utrwalaæ zwyk³e chwile
w kadrach i s³owach. Oprawê muzyczn¹ wernisa¿u zapewni³a, graj¹ca na pianinie Katarzyna Su-
kiennicka, nauczycielka w Prywatnym Ognisku Muzycznym w Nowym Tomyœlu.

Mroczno, tajemniczo, kryminalnie... w bibliotecznym DKK
Goœæmi otwartego spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki pod has³em Mroczno, tajemniczo,

kryminalnie...., które odby³o siê 22 maja, poznañscy autorzy powieœci kryminalnych: Ryszard
Æwirlej – autor powieœci osadzonych w realiach PRL-u (Upiory spaceruj¹ nad Wart¹, Mocne ude-
rzenie oraz Œmiertelnie powa¿na sprawa) i Joanna Opiat-Bojarska – autorka powieœci kryminal-
nych Gdzie jesteœ, Leno?, S³odkich snów, Anno oraz obyczajowych Kto wy³¹czy mój mózg?, B³ogostan
i Klub Wrednych Matek. Ich powieœci ró¿ni¹ siê czasem osadzenia akcji i klimatem. Oboje przyci¹-
gaj¹ czytelników rozbudowanymi w¹tkami obyczajowymi i topograficznymi szczegó³ami Pozna-
nia i jego okolic. Spotkanie w nowotomyskiej bibliotece by³o bardzo ¿ywe, ciekawe i z pewno-
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œci¹ zachêcaj¹ce do siêgniêcia po tego typu literaturê. Pokaza³o, ¿e polski krymina³ ma siê coraz
lepiej. 

10. lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym Tomyœlu 23 maja ob-

chodzi³o 10. lecie dzia³alnoœci. Podczas uroczystoœci jubileuszowych przypomniano liczne jego
dokonania. Na widowni zasiad³o wielu goœci, wœród których znaleŸli siê m. in. Wiceminister Rol-
nictwa Zofia Szalczyk, Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak, samorz¹-
dowcy z gmin i powiatu nowotomyskiego, liczna rzesza osób, które od wielu lat wspó³pracuj¹ ze
Stowarzyszeniem, realizuj¹c cenne inicjatywy na rzecz ziemi nowotomyskiej. Jubileusz Stowa-
rzyszenia stanowi³ te¿ okazjê do uhonorowania tego jedynego w Polsce stowarzyszenia
w bran¿y wikliniarsko-plecionkarskiej. Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek
WoŸniak wrêczy³Odznakê honorow¹ „Za zas³ugi dla województwa wielkopolskiego” .
Tak¿e Stowarzyszenie w tym dniu postanowi³o uhonorowaæ te osoby i instytucje, na któ-
rych ¿yczliwoœæ i pomoc zawsze mog³o liczyæ. Podczas gali zaprezentowano oficjaln¹ ma-
skotkê oraz logo III Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa. Twórcy zwyciêskich
projektów, Miros³aw Zdrodowski z Siedlec – autor logo i Oskar Kaczmarek, uczeñ nowo-
tomyskiego gimnazjum – pomys³odawca maskotki, uhonorowani zostali nagrodami. Cz³onko-
wie Stowarzyszenia podzielili siê te¿ swoimi ambitnymi planami na przysz³oœæ. Zamierzaj¹ bo-
wiem stworzyæ Œwiatowe Centrum Wikliny, którego projekt zaprezentowany zosta³ przed
zgromadzonymi goœæmi. Czêœæ artystyczn¹ uroczystoœci zapewni³ Mirek Jêdrowski z zespo³em
w programie Œl¹skie granie i œpiewanie. Biesiada koñcz¹ca imprezê by³a okazj¹ do indywidualnych
rozmów i spotkañ w gronie przyjació³ plecionkarskiej braci. Uroczystoœciom jubileuszowym to-
warzyszy³a wystawa dokonañ Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy, któ-
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r¹ mo¿na by³o ogl¹daæ w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury od 19 do 31 maja. (Czytaj
wiêcej: ss 40-57).

Dom rodzinny uœmiechem malowany
Œwietlica Socjoterapeutyczna wraz z Komend¹ Powiatow¹ Policji i Zarz¹dem Rejonowym

Polskiego Czerwonego Krzy¿a po raz kolejny zorganizowa³a festyn rodzinny w ramach kampa-
nii Postaw na rodzinê. Tym razem festyn pod has³em Dom rodzinny uœmiechem malowany patrona-
tem swoim objê³a para prezydencka Anna i Bronis³aw Komorowscy. W s³oneczn¹ majow¹ nie-
dzielê, 25 maja, plac Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu wype³ni³ siê namiotami, w których cze-
ka³o na dzieci i rodziców wiele atrakcji, np.: kuchnia pe³na s³odkich niespodzianek, kraina pracy
twórczej, klockolandia, kraina zaczarowanych dŸwiêków, miasteczko samochodowe i wiele in-
nych. Doroœli mogli zmierzyæ sobie ciœnienie i poziom cukru, a pal¹cy stopieñ zanieczyszczenia
p³uc. Ca³oœci towarzyszy³ program artystyczny przygotowany przez dzieci i m³odzie¿ z przed-
szkoli i szkó³ oraz nowotomyskie zespo³y muzyczne. Festyn zakoñczy³ wystêp zespo³u Telepa-
thia Andrzeja Piaseckiego. 

Festiwal Piosenki Przedszkolaków 
Dzieciêce muzyczne przeboje mo¿na by³o us³yszeæ 26 maja podczas Festiwalu Piosenki

Przedszkolaków, zorganizowanego przez Nowotomyski Oœrodek Kultury. Na scenie wyst¹pi³o
15 ma³ych artystów, którym w chórkach towarzyszy³y kole¿anki i koledzy z przedszkolnych
grup. Podczas festiwalu na scenie zaprezentowa³y siê zdolne przedszkolaki: Maria Dominiak,
Kornelia Wojciechowska, Maja Majewska, Maja Œwita³a, Zuzanna Miko³ajczak – z Przedszkola
nr 3 „Bajkowe Zacisze”, Kinga Kasperczak i Natalia Koza – z Przedszkola nr 5 „S³oneczko”, Ma-
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ja Pawelska, Matylda Ranz, Laura Mañczak – przedszkolaki z Przedszkola nr 4 im. Bolka i Lolka,
Julia Kaczmarek z Przedszkola nr 4 im. Bolka i Lolka Filia w Borui Koœcielnej, Julia Gawron, Julia
Parniewicz, Liliana Maciejewska i Jan Konicki – z Przedszkola nr 2 „Plastusiowe Osiedle”. Kon-
kursowe prezentacje ocenia³o jury w sk³adzie: Aleksandra Walczak, Arkadiusz £apiñski i Karol
Rogacz. Publicznoœæ – kole¿anki i koledzy z przedszkoli, wychowawcy i rodziny ma³ych artystów
– dodawa³a otuchy wykonawcom i gor¹co oklaskiwa³a sceniczne wystêpy. Jury I miejsce przy-
zna³o Kindze Kasperczak, II – Natalii Koza, III – Lilianie Maciejewskiej, IV miejsce zajê³a Maja Œwi-
ta³a, V – Julia Parniewicz, VI – Maja Majewska. Wyró¿nienia otrzyma³y: Maja Pawelska, Julia
Gawron oraz Zuzanna Miko³ajczak. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody ksi¹¿kowe
oraz zaproszenia na przedstawienie Amatorskiej Grupy Teatralnej dzia³aj¹cej przy NOK-u.

Turniej Czytaj¹cych Rodzin na weso³o 
Rok 2014 up³ywa pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bro-

nis³awa Komorowskiego jako Rok Czytelnika. Jedn¹ z inicjatyw podjêtych przez nowotomysk¹
bibliotekê w ramach jego obchodów by³o zorganizowanie 27 maja weso³ego Turnieju Czytaj¹-
cych Rodzin. Do udzia³u w zabawie zaproszone zosta³y rodziny, których cz³onkowie czêsto od-
wiedzaj¹ bibliotekê, wypo¿yczaj¹ ksi¹¿ki, korzystaj¹ z jej us³ug, bior¹ udzia³ w wydarzeniach kul-
turalnych i edukacyjnych. Zadania, z jakimi musia³y zmierzyæ siê rodzinne dru¿yny, zwi¹zane by-
³y z literatur¹, a stopieñ ich trudnoœci by³ zró¿nicowany, podobnie jak wiek uczestników. Z ka¿-
dym zadaniem naczynia ustawione na stolikach dru¿yn sukcesywnie zape³nia³y siê cukierkami,
które wyznacza³y iloœæ zdobytych punktów. Odgadywanie tytu³ów ksi¹¿ek, uk³adanie z liter wy-
razów, ksi¹¿kowe skojarzenia, quiz zawieraj¹cy 10 pytañ oraz szukanie b³êdów w czytanym g³o-
œno wierszu Kaczka Dziwaczka sprawi³y uczestnikom wiele przyjemnoœci. Zdobywcy najwiêkszej
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iloœci punktów otrzymali koszyki ze s³odkoœciami, a niespodziank¹ dla wszystkich uczestników
turnieju by³ pe³en pozytywnej energii koncert Mademoiselle Carmel i zespo³u Zebras.

Nowotomyski maraton teatralny
W ramach ma³ego maratonu teatralnego, na deskach Nowotomyskiego Oœrodka Kultury,

od 27 do 29 maja zaprezentowa³y siê trzy grupy teatralne prowadzone przez Renatê
Œmierteln¹. Spektakle obejrza³o oko³o 1000 osób. Grupa m³odzie¿owa, czyli Teatr
Tymczasowy, przedstawi³a spektakl pt. O królewiczu Pomponiuszu i królewnach na ziarnku grochu.
By³a to bardzo swobodna i rozbudowana wersja znanej baœni, opowiedziana przez: Micha³a
Œmiertelnego, Zosiê Sza³ek, Magdê Musia³, Macieja £uczaka, Kingê £odygê, Juliê £odygê, Helenê
Nowakowsk¹, Asiê Kluj, Tytusa Godulê, Wiktoriê Sara, Michalinê Dembieck¹ i Zosiê KoŸmiñski.
Zabawna sztuka zosta³a zagrana brawurowo i nagrodzona prawdziw¹ burz¹ braw. 

Z podobn¹ reakcj¹ publicznoœci spotka³ siê spektakl grupy dzieciêcej, czyli Teatrzyku
Malutkiego. W przedstawieniu pt. Szko³a przy cmentarzu wyst¹pili: Filip Fr¹ckowiak, Szymon
Dominiak, Daria Chwalisz, Igor Ziemek, Gosia Sza³ek, Matuœ Sara, Antosia Cyga, Karol Roszyk,
Kornelia £eszyk, Antosia KoŸmiñski i Julia Wicher. Mali aktorzy byli niezwykle przekonuj¹cy i
autentyczni, z wielkim przejêciem i zaanga¿owaniem odgrywali swoje role. 

Doroœli, czyli Amatorska Grupa Teatralna przygotowa³a przedstawienie pt.: Przygody ¿aby
Abulii Abby. Ta historyjka z mora³em zosta³a fantastycznie zagrana przez doros³ych aktorów. W
rolach g³ównych wyst¹pili: Emilia Wa³êsa, Jaros³aw Mleczak, Aleksandra Walczak, Jaros³aw
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Musia³, Renata Orlicka, Beata Baran, Andrzej Bobkiewicz, Bogus³aw Nawrot, Tomasz Kasper
oraz goœcinnie i muzycznie - Arkadiusz £apiñski. Niezwykle barwne scenografie do wszystkich
spektakli oraz bajkowe maski wykonali Maria Gawron, Elwira Wolna i Romuald Brzeziñski.
Oprawê muzyczn¹ i œwiat³o przygotowa³ Piotr Mañka, kostiumy zapewni³a Karolina Uryzaj.
Dochód z przedstawieñ przeznaczony zosta³ dla Stowarzyszenia Pomocy Zwierzêtom £APA. 

Okiem natury z Rafa³em Putzem
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu 29 maja zaprosi³a

nowotomyœlan na drugie ju¿ spotkanie na temat ewolucji ¿ycia na Ziemi, zorganizowane w
ramach cyklu: Okiem natury z Rafa³em Putzem - biologiem, nauczycielem Zespo³u Szkó³ nr 2 im.
Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu. W ciekawy, obrazowy, poparty wieloma przyk³adami
sposób, opowiada³ tym razem o antropogenezie – procesach zmian ewolucyjnych cz³owieka.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli siê, jak wiele cech zwierzêcych nadal drzemie w cz³owieku oraz
ile zachowañ ma swoje ewolucyjne pod³o¿e o charakterze adaptacji do œrodowiska ¿ycia. 

Zachêcali do oddania szpiku
Uczniowie nowotomyskich szkó³ i przedszkoli w³¹czyli siê do akcji Fundacji DKMS Polska,

uczestnicz¹c 30 maja w przemarszu ulicami miasta. Celem marszu by³o zwrócenie uwagi
mieszkañców Nowego Tomyœla i okolic na akcjê rejestracji potencjalnych dawców szpiku.
Wydarzenie to dedykowane by³o osobom potrzebuj¹cym przeszczepienia szpiku od osoby
niespokrewnionej. 
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Nowa Ró¿a – dzieciom 
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi Nowa Ró¿a, wraz z Powiatem Nowotomyskim,

zorganizowa³o 31 maja, w ramach zadania publicznego Rozwój kultury w plenerze, festyn z okazji
Dnia Dziecka. W plenerowej imprezie w Nowej Ró¿y udzia³ wziê³o ponad 200 dzieci, m.in. z
Nowej Ró¿y, Ró¿y, S¹topów, Nowego Tomyœla i innych miejscowoœci. Organizatorzy
przygotowali dla najm³odszych szereg atrakcji, m.in. konkurs wiedzy o powiecie, naukê zumby i
tañców regionalnych, plener malarski, przejazdy bryczk¹ i wozem stra¿ackim, malowanie
twarzy. Inscenizacjê historyczn¹ Wrzesieñ 39 zaprezentowa³o Towarzystwo Dzia³añ
Historycznych im. Feliksa Piêty z Bykowca. Dla korzystaj¹cych z bogatego programu dzieci
przygotowano równie¿ poczêstunek. 

Geocaching po Nowym Tomyœlu
W Nowym Tomyœlu powsta³y dwie zabawy terenowe: „Skarby wiklinowego grodu – Geo-

caching po Nowym Tomyœlu” oraz „Miejsca zwyk³e i niezwyk³e – Geocaching po gminie Nowy
Tomyœl”. Geocaching to zabawa polegaj¹ca na szukaniu, przy pomocy urz¹dzeñ GPS, skrytek,
w których ukryto „skarb”. Nowotomyski geocaching polega na odnajdywaniu pojemników,
w których schowane s¹ naklejki. Znajduj¹ce siê na nich zdjêcia nawi¹zuj¹ do ciekawych obiektów
turystycznych lub historycznych, które znajduj¹ siê na terenie naszej gminy. Kolekcjê zebranych
naklejek umieszcza siê w specjalnych albumach, które dostêpne s¹ w Gminnym Oœrodku Infor-
macji oraz na stronie internetowej. Zebranie wszystkich naklejek upowa¿nia do odebrania cer-
tyfikatu i gad¿etu – niespodzianki. Pomys³odawc¹ tego projektu jest mieszkaniec Nowego To-
myœla Bartosz Rajewski. Przy jego wspó³pracy z Wydzia³em Rozwoju i Promocji Urzêdu Miej-
skiego w Nowym Tomyœlu powsta³y dwie œcie¿ki geocachingowe. Inauguracja tego projektu mia-
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³a miejsce 31 maja na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, gdzie odby³o siê spotkanie
dla testerów nowotomyskiego geocachingu. By³a to okazja do podzielania siê pierwszymi wra¿e-
niami i uwagami na temat tego projektu oraz wrêczenia okolicznoœciowych certyfikatów i upo-
minków.

Dla dzieci – sportowo, kulturalnie i rozrywkowo 
Œwiêtowanie z okazji Dnia Dziecka rozpocz¹³ 1 czerwca spektakl Kopciuszek, wystawiony

w sali widowiskowej NOK-u. Przed dzieciêc¹ publicznoœci¹ wyst¹pili nauczyciele i rodzice dzieci
z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyœlu. Doskona³a gra aktorska, piêkne, baj-
kowe stroje oraz scenografia, stworzy³y bardzo udan¹ i efektown¹ ca³oœæ. Nowotomyski Oœro-
dek Kultury wraz z Nowotomysk¹ Akademi¹ Pi³karsk¹ zorganizowali na Stadionie Miejskim fe-
styn z wieloma atrakcjami. By³y przeja¿d¿ki bryczk¹, malowanie twarzy, kolorowe baloniki,
dmuchane zabawki, maraton zumby, prowadzony przez Lidiê Piglê i Maritê Herlê, konkursy i za-
bawy oraz wiele innych niespodzianek. Ca³oœci towarzyszy³ program artystyczny oraz konku-
rencje sportowe. Na plenerowej scenie wyst¹pi³y m. in. dzieci z grupy „S³oneczka” z Przedszko-
la nr 4 im. Bolka i Lolka w Nowym Tomyœlu, uczniowie i nauczyciele Pañstwowej Szko³y Muzycz-
nej I stopnia w Nowym Tomyœlu, œpiewaj¹ce przedszkolaki, czyli laureaci i uczestnicy Festiwalu
Piosenki Przedszkolaków, grupy taneczne Nowotomyskiego Oœrodka Kultury prowadzone
przez Martynê WoŸniak oraz uczniowie i nauczyciele Prywatnego Ogniska Muzycznego w No-
wym Tomyœlu. Dziêki Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu
odby³ siê pokaz sprzêtu stra¿ackiego. Pogotowie Ratunkowe przeprowadzi³o pokaz udzielania
pierwszej pomocy. Na miejscu byli tak¿e policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym To-
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myœlu, którzy przygotowali dla dzieci wiele zagadek, rebusów i konkursów na temat bezpieczeñ-
stwa. Nie zabrak³o w programie konkurencji sportowych. Zorganizowany zosta³ wielobój
sprawnoœciowy, mecze pi³ki no¿nej, m. in. policjantki kontra gimnazjalistki oraz wiele innych za-
wodów sprawnoœciowych. Imprezê poprowadzili Beata Baran i Szymon Dominiak. 

Prosto w oczy
2 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury otwarta zosta³a wystawa fotografii portreto-

wej Adama Polañskiego, który fotografi¹ zajmuje siê od ponad 20 lat. Jego projekty fotograficz-
ne dotycz¹ m. in. architektury i sportu, stanowi¹cego wielk¹ pasjê autora. Wœród jego fotografii
prym wiedzie jednak fotografia portretowa. Jak sam wielokrotnie podkreœla – Za ka¿dym
z uchwyconych spojrzeñ kryje siê historia – czasem prawdziwa, niekiedy wykreowana, jednak zawsze
spójna z modelem, stanowi¹ca czêœæ jego osobowoœci i osobowoœci fotografa.  Wystawa Prosto w oczy
jest zbiorem 30 fotografii, które jednoznacznie nawi¹zuj¹ do tytu³u ekspozycji. Na zdjêciach uka-
zane zosta³y, zarówno osoby znane, jak np. muzycy, artyœci, osoby zwi¹zane z bran¿¹ fotogra-
ficzn¹, jak i osoby okreœlane przez siebie mianem zwyk³ych œmiertelników. Oficjalnego otwarcia
wystawy dokona³a dyrektor NOK-u Genowefa Hreczyñska. O przygotowanej ekspozycji opo-
wiedzia³ te¿ jej autor.

XIII Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom
Tegoroczna edycja kampanii prowadzonej przez Fundacjê ABC XXI Ca³a Polska czyta dzie-

ciom przebiega³a pod has³em Czytanie m¹dra rzecz. Dzieci, które za poœrednictwem nowotomy-
skiej biblioteki wziê³y w niej udzia³ odwiedzi³y Krainê Niderlandów, gdzie wys³ucha³y holender-
skich opowiadañ i znacznie wzbogaci³y swoj¹ wiedzê na temat niderlandzkiej kultury. A wszyst-
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ko to za spraw¹ goœcinnoœci Zofii Schroten – Czerniejewicz – animatorki kultury, dziennikarki,
dzia³aczki spo³ecznej, za³o¿ycielki bardzo zas³u¿onej dla Polonii, licz¹cej ju¿ 20 lat, Sceny Polskiej
w Holandii oraz popularyzatorki kultury niderlandzkiej w Polsce, wspó³twórczyni Fundacji „hO-
lendry”. Letnia siedziba Fundacji w Nowej Ró¿y, zamieni³a siê w tym roku w Krainê Niderlan-
dów, w której to, w Tygodniu Czytania, dzieci skorzysta³y z licznych atrakcji. Miêdzy 2 i 6 czerw-
ca przedszkolaki z Misia Uszatka, Plastusiowego Osiedla, Bajkowego Zacisza wraz z dzieæmi, które
z opiekunami uczêszczaj¹ na biblioteczne Poranki w bibliotece obejrza³y przedmioty bêd¹ce ele-
mentami wyposa¿enia i ubioru tradycyjnego holenderskiego domostwa oraz wys³ucha³y opo-
wiadañ holenderskiej autorki Annie M. G. Schmidt. Dziêki pani Zofii mali czytelnicy mieli okazjê
us³yszeæ teksty w oryginale i tym samym przekonaæ siê, jak brzmi holenderski jêzyk. Polskimi t³u-
maczeniami wspólne, g³oœne czytanie wspar³ Micha³ Pietrzak z Fundacji „hOlendry”. Piêkne, le-
œne po³o¿enie Krainy Niderlandów sprzyja³o równie¿ beztroskiej zabawie, urozmaicanej
przerwami na holenderskie pierniczki i pyszne naleœniki z syropem klonowym.

Olimpijskie zmagania seniorów 
Emeryci z powiatu nowotomyskiego wziêli udzia³ w IV Powiatowej Olimpiadzie dla

Seniorów, która odby³a siê 5 czerwca w hali widowiskowo-sportowej nowotomyskiego
gimnazjum. Jej organizatorami byli: Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarz¹d
Rejonowy w Nowym Tomyœlu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gimnazjum im.
Feliksa Szo³drskiego. W olimpiadzie uczestniczy³o 9 dru¿yn, w tym 6 reprezentuj¹cych Polski
Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów: Ko³o nr 5 w Bukowcu, Ko³o nr 3 we Lwówku, Ko³o
nr 4 w Kuœlinie, Ko³o nr 7 w Miedzichowie, Oddzia³ Rejonowy w Opalenicy, Zarz¹d Rejonowy
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w Nowym Tomyœlu oraz Dom Dziennego Pobytu w Nowym Tomyœlu, Klub Seniora przy
Zarz¹dzie Rejonowym Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych w Nowym
Tomyœlu oraz nowotomyski Klub Seniora. Organizatorzy przygotowali 7 konkurencji
dostosowanych do wieku i sprawnoœci fizycznej uczestników. Seniorzy zmagali siê m.in. w
zbijaniu balonów rzutkami, ³owieniu wêdk¹ zabawek pluszowych, w slalomie, w rzucie na
odleg³oœæ papierowym, wykonanym przez siebie samolotem, w zdobywaniu bramek pi³kami
ró¿nych rozmiarów z ró¿nych odleg³oœci oraz wykonaniu pracy plastycznej. Poszczególne
konkurencje oceniali nauczyciele wychowania fizycznego z nowotomyskiego gimnazjum, którzy
jednoczeœnie czuwali nad poprawnoœci¹ i bezpieczeñstwem przebiegu konkurencji sportowych.
Zaanga¿owanie zawodników wzbudza³o ogromne emocje i uznanie widzów. Zwyciêzc¹
olimpiady zosta³ Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarz¹d Rejonowy w Nowym
Tomyœlu. Dru¿yny, które zajê³y miejsca na podium, otrzyma³y pami¹tkowe puchary, nagrody i
dyplomy, pozosta³e dru¿yny dyplomy, a uczestnicy zawodów – certyfikaty.

XIX Big Band Festiwal
Siedem big bandów z ca³ej Polski wziê³o udzia³ w XIX Big Band Festiwalu, który odby³ siê

6 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Do Nowego Tomyœla zjecha³y big bandy z ró¿-
nych zak¹tków naszego kraju: Big Band Zespo³u Szkó³ Muzycznych im. Oskara Kolberga z Ra-
domia, Big Band Nowosolski z Nowej Soli, Big Band Szko³y Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa
Nowowiejskiego z Gdañska, Jazz Big Band 75 z Bydgoszczy, Big Band Zespo³u Szkó³ Muzycz-
nych z Bia³egostoku, Jan Konop Big Band z Gdañska. W festiwalowych zmaganiach wzi¹³ tak¿e
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udzia³ Karol Band z Nowego Tomyœla. Wiêkszoœæ big bandów to stali bywalcy tej imprezy,
którzy ceni¹ sobie niezwyk³¹ atmosferê tego muzycznego spotkania.Komisji konkursowej,
zgodnie ju¿ z festiwalow¹ tradycj¹, przewodniczy³ Jan Ptaszyn Wróblewski - znakomity muzyk
jazzowy, kompozytor, aran¿er i dyrygent, a tak¿e dziennikarz i krytyk muzyczny. Obok niego
w jury zasiedli: Piotr Ka³u¿ny - pianista, kompozytor, aran¿er i dyrygent, wyk³adowca Akademii
Muzycznej w Poznaniu i Wroc³awiu, znany muzyk studyjny oraz Jerzy Szymaniuk, który zajmuje
siê kompozycj¹ i aran¿acj¹, nauczaniem i upowszechnianiem muzyki jazzowej, wspó³pracuje ze
znanymi muzykami polskiej i zagranicznej sceny jazzowej. Prezentacje konkursowe, zgodnie z
wprowadzon¹ od tego roku zmian¹, odbywa³y siê co pó³ godziny. 

Ka¿dy big band prezentowa³ cztery utwory. Statuetkê Grand Prix i tytu³ laureata XIX Big
Band Festiwalu otrzyma³ Jazz Big Band 75 z Bydgoszczy. II miejsce ex aequo zajêli: Big Band
Nowosolski z Nowej Soli oraz Jan Konop Big Band z Gdañska. Puchar ufundowany przez
„Tygodnik Nasz Dzieñ po Dniu” dla najlepszego instrumentalisty przyznano Paw³owi
Niewiadomskiemu – puzoniœcie z Jan Konop Big Band z Gdañska. Honorowe wyró¿nienie jury
otrzyma³ Karol Band z Nowego Tomyœla na czele z Karolem Rogaczem, który jest jednoczeœnie
komisarzem festiwalu. Przed pó³noc¹ odby³ siê koncert gwiazdy wieczoru - Hanny Banaszak,
wybitnej polskiej piosenkarki jazzowej i estradowej. Jej koncert w Nowotomyskim Oœrodku
Kultury zgromadzi³ komplet publicznoœci. Prezentowany repertuar, zdolnoœci wokalne oraz
doskona³a interakcja z publicznoœci¹ sprawi³y, ¿e koncert na d³ugo pozostanie w pamiêci osób
zasiadaj¹cych na widowni. Imprezie towarzyszy³a wystawa sprzêtu muzycznego Piotrowski
Music.

KRONIKA WYDARZEÑ

169Kwiecieñ - czerwiec 2014

Nowy Tomyœl jak … Nowy Orlean



Dzieñ Dziecka w Sêkowie 
Dzieñ Dziecka by³ okazj¹ do zorganizowania w Sêkowie imprezy plenerowej. 8 czerwca do

tej podnowotomyskiej wsi przyjecha³o wiele rodzin z ca³ej gminy, aby wspólnie bawiæ siê na
rodzinnym festynie. Organizatorzy – so³tys wsi Sêkowo, przy wsparciu mieszkañców i licznego
grona sponsorów – przygotowali wiele atrakcji. By³y wœród nich: gry i zabawy z nagrodami,
konkursy sprawnoœciowe dla rodzin, przeja¿d¿ki bryczk¹, loteria fantowa, pokaz motocykli i
quadów, œcianka wspinaczkowa, kula na wodzie, motolotnia z cukierkami. Odby³ siê te¿ mecz
pi³ki no¿nej Sêkowo kontra Stowarzyszenie „Nowe Pokolenie Nowego Tomyœla”. Zarówno
dzieci, jak i doroœli, mogli poznaæ podstawy zumby, której uczy³a Lidia Pigla. Do wspierania
dzia³añ s³u¿¹cych pomocy i ochronie zwierz¹t zachêcali cz³onkowie Stowarzyszenia Pomocy
Zwierzêtom „£apa”. Imprezê uœwietni³y wystêpy artystyczne w wykonaniu Paw³a Liska oraz
zespo³u Divine, dzia³aj¹cego przy Klubie Osiedlowym Spó³dzielni Mieszkaniowej. Odby³ siê te¿
pokaz ratownictwa medycznego, natomiast Fundacja DKMS przeprowadzi³a akcjê rejestracji
potencjalnych dawców szpiku. 

XXXVI Ogólnopolski Plener Wikliniarski 
Otwarciem wystawy poplenerowej 8 czerwca zakoñczy³ siê trwaj¹cy od 30 maja XXXVI

Ogólnopolski Plener Wikliniarski Wiklina 2014.W tym roku przyœwieca³o mu has³o: Artystyczne
i u¿ytkowe formy przestrzenne z wikliny aran¿acj¹ otoczenia muzeum. Impreza mia³a charakter
plenerowy. Podczas otwartych pokazów wyplatane by³y, wed³ug przygotowanych wczeœniej
projektów, artystyczne i u¿ytkowe formy z wikliny. W plenerze udzia³ wziê³o 6 projektantów:
Anna Grzyb, Anna Kopeæ-Twardowska, Anna Zieliñska, Sylwia Górna, Halina Bors-
Najgrakowska, Bartosz Gawlik i 5 wykonawców projektów – plecionkarzy: Zbigniew Wcis³o,
Dobrawa Skonieczna-Gawlik, Eugeniusz Skrzypczak, Janusz Witczak i Mariola Wittchen.
Efektem ich pracy s¹ m.in. Wioska Elfów, Chocho³y czy Kocia Garderoba.Organizatorami ple-
neru byli: Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu Oddzia³ Muzeum Naro-
dowego Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie oraz Gmina Nowy Tomyœl.
Patronat medialny nad wydarzeniem objêli: Radio Merkury, Polska G³os Wielkopolski, Dzieñ Nowo-
tomysko-Grodziski, portal naszemiasto. pl. 

Sumatra – tam gdzie raflezja zakwita
Goœciem czerwcowego spotkania w Klubie Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty w Miejskiej

i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu by³a Jagoda Koprowska – dziennikarka
Radia Koszalin, prowadz¹ca autorski program podró¿niczy Radiowy Klub Obie¿yœwiata. Od lat jeŸ-
dzi z plecakiem po œwiecie, docieraj¹c do najbardziej egzotycznych miejsc naszego globu. Pod-
czas spotkania, które odby³o siê 9 czerwca, opowiada³a o odleg³ej, piêknej Sumatrze, jednym
z niewielu miejsc na œwiecie, gdzie dziko ¿yj¹ orangutany i zakwita raflezja, najwiêkszy kwiat na
ziemi. Podró¿niczka opowiedzia³a nowotomyœlanom o miejscu, w którym spotkaæ mo¿na po-
tomków, ¿yj¹cych tu jeszcze sto lat temu ludo¿erców oraz pozosta³oœciach ich kultury material-
nej, o krainie zdominowanej przez spo³ecznoœæ muzu³mañsk¹, opart¹ na matriarchacie. Pokaz
zakoñczy³ siê wizyt¹ w Padang – stolicy Sumatry Zachodniej, która le¿y na zbiegu p³yt tektonicz-
nych- mieœcie regularnie rozpadaj¹cym siê po kolejnych trzêsieniach ziemi czy falach tsunami,
a jednak wci¹¿ istniej¹cym i siê odbudowuj¹cym.
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Plenerowy Punkt Informacyjny EFS
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Poznaniu zorganizowa³ na placu Niepodleg³oœci Plenerowy

Punkt Informacyjny EFS. W Wielkopolskim InfoBusie EFS, 10 czerwca, pracownicy WUP w Po-
znaniu udzielali informacji m. in. na temat mo¿liwoœci uzyskania wsparcia ze œrodków UE. Wie-
le atrakcji przygotowano dla najm³odszych, by³y quizy z nagrodami, gry, zabawy, warsztaty pla-
styczne, a wszystko zwi¹zane z tematyk¹ UE i EFS. W tym dniu na ulicach Nowego Tomyœla zro-
bi³o siê pomarañczowo, bowiem w takim kolorze by³y kwiaty i balony promuj¹ce akcjê, które
rozdawano nowotomyœlanom. 

95. lecie Polskiego Czerwonego Krzy¿a
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 12 czerwca odby³a siê uroczy-

stoœæ z okazji 95. lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzy¿a.Na uroczystoœæ zorganizo-
wan¹ przez Oddzia³ Rejonowy PCK w Nowym Tomyœlu przyby³o wielu goœci, m. in. kierow-
nik Dzia³u Programowo–Organizacyjnego z Wielkopolskiego Oddzia³u Okrêgowego PCK
w Poznaniu Beata Kozak–Cieszkiewicz, w³odarze powiatu nowotomyskiego, burmistrzowie
i wójtowie gmin z terenu powiatu nowotomyskiego, dyrektorzy placówek oœwiatowych i jed-
nostek organizacyjnych gminy Nowy Tomyœl, przedstawiciele s³u¿b mundurowych, prezesi
stowarzyszeñ pozarz¹dowych, przedstawiciele firm i przedsiêbiorcy. Goœci przywita³a kie-
rownik Biura Oddzia³u Rejonowego PCK Emilia Jarczyñska. Prezes Oddzia³u Jerzy Kimstacz
w swoim wyst¹pieniu przybli¿y³ podstawowe zasady dzia³ania, jakimi kieruje siê Polski Czer-
wony Krzy¿ oraz przedstawi³ zakres dzia³ania Oddzia³u Rejonowego w Nowym Tomyœlu.
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Uroczystoœæ by³a tak¿e okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ, wyró¿nieñ i okolicznoœciowych po-
dziêkowañ. W dowód uznania za najwiêkszy dar humanitarny – d³ugoletnie bezinteresowne
oddawanie krwi odznak¹ „Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi” zostali uhonorowani: Tomasz
Malinowski (odznakami I i II stopnia) oraz Karolina Nowak i Agnieszka £odyga – (odznak¹ III
stopnia). Odznak¹ honorow¹ Polskiego Czerwonego Krzy¿a IV stopnia zostali odznaczeni:
Marek Furman – dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 2 w Zb¹szyniu i Ma³gorzata Filipkiewicz – opie-
kunka szkolnego ko³a PCK dzia³aj¹cego w tej szkole. Okolicznoœciowe podziêkowania za d³u-
goletni¹ i owocn¹ wspó³pracê na ró¿nych p³aszczyznach dzia³alnoœci spo³ecznej na rzecz osób
potrzebuj¹cych otrzymali: Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski, Burmistrz Nowego To-
myœla Henryk Helwing, Pe³nomocnik Burmistrza do spraw Uzale¿nieñ Jolanta Szade, Prezes
OSP w Ró¿y Mieczys³aw Szczechowiak, Prezes Zarz¹du Rejonowego PSL w Nowym Tomy-
œlu Ireneusz Kozecki, proboszcz parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu ks.
kanonik Andrzej Grabañski, d³ugoletni dzia³acz PCK, by³y cz³onek Zarz¹du Rejonowego PCK
w Nowym Tomyœlu Czes³aw Królczyk, prezes Banku Spó³dzielczego w Nowym Tomyœlu Mi-
ros³aw B¹k, wiceprezes przedsiêbiorstwa Aesculap Chifa Mariusz Bo¿ek oraz wolontariusze
Aleksandra Czajka i Marta Borkiewicz. W czêœci artystycznej jubileuszowej uroczystoœci wy-
st¹pili Marta i Jakub Borkiewicz ze szko³y tañca Latina w Wolsztynie, Michalina Kowala, Alek-
sandra Czajka i Cezary Janiszewski z II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Genera³owej Zamoy-
skiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, Sandra Ruga³a z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu oraz uczniowie z grupy inte-
gracyjnej nowotomyskiego Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego. 

X Turniej Matematyczny Piramida
X jubileuszowa edycja Turnieju Matematycznego Piramida dla szkó³ podstawowych powiatu

nowotomyskiego zorganizowana zosta³a 12 czerwca w nowotomyskim gimnazjum. W tym ro-
ku do wspó³zawodnictwa przyst¹pi³o 10 trzyosobowych zespo³ów, które reprezentowa³y szko-
³y z: Opalenicy, Zêbowa, Chmielinka, Borui Koœcielnej, Michorzewa, Zb¹szynia, Przyprostyni,
S¹topów i Nowego Tomyœla. Tegorocznym zmaganiom m³odych matematyków towarzyszy³a
myœl Rogera Bacona Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki. W pierwszej czêœci uczniowie
rozwi¹zywali indywidualnie 12 zadañ zamkniêtych i 3 zadania otwarte, za które mogli maksy-
malnie zdobyæ 23 punkty. W drugiej czêœci, dru¿ynowo na iPadach, zmierzyli siê z testem wie-
lokrotnego wyboru przygotowanym w programie Smart Response. Komisja konkursowa
w sk³adzie: Izabela Szudra, Justyna Napiera³a, Jolanta Spycha³a, po sprawdzeniu prac i przepro-
wadzeniu dwukrotnej dogrywki wy³oni³a laureatów. W klasyfikacji dru¿ynowej najwy¿szy wy-
nik i tym samym I miejsce zdoby³ zespó³ ze Szko³y Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zb¹-
szyniu, II miejsce – ze Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Nowym Tomy-
œlu, III miejsce – ze Szko³y Podstawowej im. Andrzeja i W³adys³awa Niegolewskich w Opalenicy.
Klasyfikacja indywidualna przedstawia³a siê nastêpuj¹co: I miejsce – Martyna Lehmann (Szko³a
Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu; opiekun Anna £akoma), II miej-
sce – Karolina Dyderska (Szko³a Podstawowa im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach; opiekun
Anna Gajewska), III miejsce – Tobiasz Szulc (Szko³a Podstawowa im. Andrzeja i W³adys³awa
Niegolewskich w Opalenicy; opiekun Gra¿yna Szulc). Piramidy, dyplomy i upominki zwyciêzcom
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i uczestnikom turnieju wrêczyli inspektor ds. nadzoru nad oœwiat¹ w Urzêdzie Miejskim w No-
wym Tomyœlu Maria Wysocka-Raginia, kierownik Wydzia³u Edukacji i Rozwoju Starostwa Po-
wiatowego Monika Perz oraz dyrektor gimnazjum Andrzej Wa³êsa. 

Letni recital Przemka Mazurka 
W ramach Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych, 12 czerwca Miejska i Powiatowa

Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zaprosi³a nowotomyœlan na przedwakacyjny koncert
pt. Trzeba coœ robiæ, zaaran¿owany na trio muzyczne: Przemek Mazurek – œpiew, Janusz Musie-
lak – gitara i Pawe³ G³owacki – kontrabas, banjo. Na zaprezentowany w nowotomyskiej biblio-
tece œwie¿y, oryginalny program z³o¿y³y siê piosenki autorstwa samego Przemka Mazurka, z cie-
kawymi, czêsto dowcipnymi i przewrotnymi tekstami. Artysta zaprezentowa³ te¿ kilka utworów
klasyków piosenki – Wojciecha M³ynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jacka Kaczmarskiego i Kaba-
retu Starszych Panów. Utwory z gatunku piosenki kabaretowej, w wykonaniu poznañskich arty-
stów, przypad³y do gustu publicznoœci i zachêci³y do wspólnego œpiewu.

Filmowa noc w DKF-ie
13 czerwca nowotomyska biblioteka, wraz z Niezale¿nym Forum Nowego Tomyœla, po raz

pierwszy zaprosi³a mi³oœników dobrego kina na noc z polskim kinem. Pomys³odawc¹ i modera-
torem wieczoru pod has³em: Czerñ i biel by³ Szymon Konieczny – Biblioentuzjasta, od lat wspó³-
pracuj¹cy z bibliotek¹. W mi³ym, kameralnym, rodzinnym gronie mo¿na by³o obejrzeæ trzy pol-
skie filmy. Jako pierwszy niezapomnianego Dodka na froncie w re¿yserii Micha³a Waszyñskiego.

KRONIKA WYDARZEÑ

173Kwiecieñ - czerwiec 2014

Przemek Mazurek, Janusz Musielak i Pawe³ G³owacki zaprezentowali nowotomyskiej publicznoœci
recital kabaretowej piosenki



Drugim filmem by³a czarna komedia Rewers, debiut re¿yserski Borysa Lankosza z g³ównymi ro-
lami Agaty Buzek, Krystyny Jandy, Anny Polony i Marcina Dorociñskiego. Ostatnim filmem wie-
czoru by³a Ida Paw³a Pawlikowskiego, który nie unika podejmowania dra¿liwych tematów i ro-
bi to z niespotykan¹ w polskim kinie delikatnoœci¹. Filmowa nocka udowodni³a, ¿e nowotomy-
œlanie maj¹ potrzebê wspólnego ogl¹dania filmów w³aœnie w kameralnej przestrzeni biblioteki.
Takie spotkania integruj¹  kino,anów i pozwalaj¹ wymieniaæ siê opiniami na temat obejrzanych
filmów.

Miêdzynarodowe zawody wêdkarskie 
Po raz kolejny nasze miasto odwiedzili wêdkarze z zaprzyjaŸnionego Biesenthal w Niem-

czech, którzy 14 czerwca uczestniczyli w zawodach wêdkarskich zorganizowanych na stawach
hodowlanych w KuŸnicy Zb¹skiej. Nowotomyska dru¿yna w sk³adzie: W³odzimierz Vogel, Kon-
rad Wieczorek, Marek Kupiec, Stanis³aw Fija³kowski, Ma³gorzata Polak, Leszek Flieger, Stani-
s³aw £êcki, Marek Ma³ecki w ci¹gu 5 godzin z³owi³a 47 kg karpi i wygra³a zawody, pokonuj¹c
dru¿ynê z Niemiec, która z³owi³a 32 kg ryb. Puchary oraz upominki dru¿ynom wrêczyli preze-
si zaprzyjaŸnionych kó³ wêdkarskich Wolfgang Balke oraz W³odzimierz Vogel. Trzech cz³on-
ków nowotomyskiego ko³a: W³odzimierz Vogel, Marek Kupiec i Konrad Wieczorek otrzymali
od niemieckiego zwi¹zku wêdkarskiego dyplomy oraz odznaczenia za dotychczasow¹ pracê na
rzecz utrzymania dobrych relacji pomiêdzy partnerskimi regionami. 

Gminny Fina³ Miêdzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2014
Podczas uroczystoœci zorganizowanej w Nowotomyskim Oœrodku Kultury Burmistrz No-

wego Tomyœla Henryk Helwing wrêczy³ nagrody uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
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z gminy Nowy Tomyœl, którzy uzyskali najlepsze wyniki w Miêdzynarodowym Konkursie Kan-
gur Matematyczny 2014. W tegorocznym konkursie, którego fina³ w naszej gminie odby³ siê 17
czerwca, udzia³ wziê³o 275 m³odych matematyków z naszego terenu. Nagrodzonych zosta³o 50
uczestników konkursu ze: Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej, Szko³y Podstawowej w Ja-
strzêbsku Starym, Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu, Szko³y Podstawowej nr
2 w Nowym Tomyœlu, Szko³y Podstawowej w S¹topach, Gimnazjum w Borui Koœcielnej i Gim-
nazjum w Nowym Tomyœlu. Nagrody dla laureatów ufundowa³ Urz¹d Miejski w Nowym Tomy-
œlu. Mistrzami matematyki na poszczególnych poziomach wiekowych zostali uczniowie: Szko³y
Podstawowej nr 2 – Maksymilian Sosiñski z kl. 2, Julia Paw³owicz z kl. 3, Kalina Pyliñska z kl. 4,
Micha³ Jankiewicz z kl. 6; Adam Darmonos – uczeñ kl. 5 ze Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku
Starym oraz uczniowie nowotomyskiego gimnazjum: Krzysztof Chomontowicz – z kl. 1, Marcin
Okonek z kl. 2 i Weronika Ha³a z kl. 3. Podczas gali wokalno-taneczne umiejêtnoœci zaprezen-
towali artyœci z nowotomyskiego gimnazjum: Kamila, Monika, Weronika, Olga, Sandra, Asia, Mi-
chalina, Wiktoria oraz grupa integracyjna pod kierunkiem Emilii Wa³êsy i Sylwii Pyrskiej. 

Spotkania z nasz¹ przesz³oœci¹...
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 17 czerwca otwarta zosta³a wystawa starych

fotografii i pami¹tek Wytomyœl. Spotkania z nasz¹ przesz³oœci¹... Bardzo licznie przybyli na ni¹ no-
wotomyœlanie, mi³oœnicy lokalnych tradycji i oczywiœcie mieszkañcy Wytomyœla. To druga zorga-
nizowana w bibliotece, tym razem pod patronatem Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalne-
go, a zainicjowana przez regionalistów Gra¿ynê Matuszak i Przemys³awa Mierzejewskiego, wy-
stawa dawnych zdjêæ obrazuj¹cych wieœ i wiejskie ¿ycie. Pierwsza – przed 3 laty – by³a wspo-
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mnieniem Bukowca. Mieszkañcy Wytomyœla chêtnie udostêpniali fotografie, których wiêkszoœæ
znalaz³a siê w Nowotomyskiej Galerii Internetowej i dzielili siê swoimi pami¹tkami. Podczas uro-
czystego otwarcia wystawy prezes NTK Tomasz Wlek³y, w imieniu organizatorów wystawy, po-
dziêkowa³ najbardziej zaanga¿owanym w przygotowanie wystawy wytomyœlanom: Janowi B¹-
belkowi i B³a¿ejowi Lipieckiemu oraz Danucie Sobieraj – so³tysowi Wytomyœla, ks. Arturowi An-
drzejewskiemu – proboszczowi wytomyskiej parafii, £ukaszowi Friczowi, Aleksandrze Kapel-
skiej, Aleksandrze Kaczmarek, Dariuszowi P³oñskiemu, Gra¿ynie Targiel i Darii Zarabskiej – Bo-
¿ejewicz. S³owa wdziêcznoœci skierowano tak¿e pod adresem wiceburmistrza Wojciecha Ruty,
który pospieszy³ z pomoc¹ organizacyjn¹ oraz anonimowego Darczyñcy, który finansowo
wspar³ to przedsiêwziêcie. Ca³oœæ prac nad przygotowaniem ekspozycji koordynowa³ Przemy-
s³aw Mierzejewski – pomys³odawca i inicjator tego cyklu regionalnych wystaw. Wystawa zosta-
³a w wysmakowany sposób zaaran¿owana przez Gra¿ynê Matuszak. Zwiedzaj¹cy j¹ mog¹ po-
czuæ dawny klimat wsi, nie tylko dziêki zaprezentowanym fotografiom, ale równie¿ przedmio-
tom domowego i nie tylko domowego u¿ytku. Wzbogaceniem przygotowanej ekspozycji by³y
dwa wydawnictwa: folder pt. Wytomyœl – wczoraj i dziœ oraz jednodniówka Orêdownik Wytomy-
ski. Otwarciu wystawy towarzyszy³ wystêp zespo³u œpiewaczego Wytomyœlanie, którym kieruje
Karol Rogacz oraz dzieciêcej grupy artystycznej pod kierunkiem Joanny Zarabskiej, a o ucztê dla
podniebienia zadba³y cz³onkinie  KGW serwuj¹ce wiejskie specja³y i pyszne ciasta. 

Niecodzienna kolekcjonerska wystawa
20 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury otwarta zosta³a wystawa zbiorów z pry-

watnego muzeum kolejnictwa 10. letniego Marcelego Salwowskiego z Nowego Tomyœla. Oficjal-
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nego otwarcia wystawy dokona³ m³ody w³aœciciel kolekcji – wybijaj¹c sygna³ na oryginalnym pa-
rowozowym dzwonie. Eksponat ten trafi³ do kolekcji Marcelego, jak wiêkszoœæ innych, przypad-
kiem. Kiedy ma³y pasjonat kolejnictwa dowiedzia³ siê, ¿e dzwon ten wiele lat temu znikn¹³ w ta-
jemniczych okolicznoœciach z jednego z parowozów w Wolsztynie postanowi³, ¿e eksponat po-
winien wróciæ na swoje miejsce, czyli do tamtejszej parowozowni. Jednym z goœci wystawy by³
Mariusz Kokornarczyk – naczelnik tej¿e parowozowni. W³aœnie na jego rêce Marceli Salwowski
przekaza³ dzwon. Marceli oprowadzi³ goœci po wystawie, szczegó³owo opowiadaj¹c o wszyst-
kich swoich eksponatach. Kilkoro goœci, podziwiaj¹c niecodzienn¹ pasjê m³odego nowotomyœla-
nina, przynios³o kolejowe prezenty, które wzbogaci³y jego kolekcjê, m. in. klaser ze znaczkami
o tematyce kolejowej, stare lampy i czêœci do nich, datownik, model elektrowozu amerykañskie-
go i czapkê dró¿nika kolejki w¹skotorowej. 

Noc Kupa³y
24 czerwca Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprosi³a nowotomyœlan na nieco-

dzienny plenerowy wieczór w s³owiañskich klimatach. W ramach projektu: W kulturowym krêgu
grupa rekonstrukcyjna S³owiañski Mit oraz zespó³ œpiewu bia³ego Drewno zaprezentowa³y pe³en
magii obrzêd Nocy Kupa³y. Mimo deszczowej aury sporo osób przyby³o do biblioteki, by po
krótkim wprowadzeniu dotycz¹cym tradycji s³owiañskich wspólnie przejœæ korowodem, z narê-
czami kwiatów i wiankami na g³owach do Parku Kultury i Wypoczynku na inscenizacjê obrzêdu
kupalnej nocki naszych przodków. Nowotomyœlanie nie byli jedynie widzami, ale chêtnie sp³a-
wiali wianki nad stawem i próbowali swych si³ w skokach przez ognisko.
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Wakacje bez alkoholu 
W trosce o bezpieczne, wolne od alkoholu wakacje, ju¿ po raz kolejny gmina Nowy Tomyœl

przyst¹pi³a do udzia³u w kampanii Wakacje bez alkoholu. 25 czerwca pe³nomocnik burmistrza ds.
uzale¿nieñ Jolanta Szade, wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Nowym To-
myœlu i m³odzie¿¹ gimnazjaln¹, rozprowadzali w mieœcie ulotki przypominaj¹ce o tym, ¿e alko-
hol w wielu sytuacjach jest niebezpieczny. Proszono tak¿e sprzedawców alkoholu, aby zwiêkszy-
li czujnoœæ i nie sprzedawali alkoholu nieletnim, sprawdzaj¹c klientom dowody to¿samoœci.

Happening na powitanie lata 
W ramach projektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Nie tylko rock – nie tylko w bi-

bliotece 28 czerwca na terenie wokó³ biblioteki odby³ siê rockowo-ksi¹¿kowy happening pod ha-
s³em: Powitanie lata – Rock z ksi¹¿k¹. W programie by³o du¿o energetycznej muzyki, du¿o pogo
i niespodzianka – odkrycie letnich instalacji na tarasie biblioteki. Wyst¹pi³y nowotomyskie zespo-
³y: Insomnia i Ruiny, a tak¿e Bustergang ze Œrody Wlkp.. Pomys³odawc¹ i koordynatorem projek-
tu jest Izabela Putz – specjalista do spraw animacji kultury nowotomyskiej biblioteki. Imprezê po-
prowadzi³ £ukasz Go³êbiewski – pisarz, poeta, prozaik, dziennikarz, krytyk i wydawca. Podczas
bibliotecznej imprezy promowa³ sw¹ najnowsz¹ powieœæ Kobiety to mêska specjalnoœæ. Publicz-
noœæ mog³a pos³uchaæ jej fragmentów. Punktem kulminacyjnym imprezy by³o ods³oniêcie na ta-
rasie biblioteki letnich instalacji, których przes³aniem jest zachêcanie do czytania podczas waka-
cyjnych wyjazdów i nie tylko. Pomys³odawc¹ instalacji jest Rafa³ Putz, a wykonawcami Marek Ge-
isler, Rafa³ Putz i Czes³awa Sinica. Happening cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem przede wszyst-
kim m³odzie¿y, ale nie tylko. 
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I Zawody Konne w Powo¿eniu 
Pniewskie Stowarzyszenie Mi³oœników Koni i Sportów Konnych LUZAK zorganizowa³o 29

czerwca w Nowym Tomyœlu I Zawody Konne w Powo¿eniu. Pomys³odawc¹ i g³ównym organi-
zatorem zawodów by³ cz³onek Zarz¹du LUZAKA, Szymon Juszczak. Przed po³udniem blisko
40 zaprzêgów wyruszy³o z Parku Kultury i Wypoczynku na paradê ulicami Nowego Tomyœla.
Po uroczystym otwarciu zawodów w szczegó³y sportowej rywalizacji zaprzêgów wprowadzi³a
publicznoœæ wiceprezes Stowarzyszenia LUZAK Maria Bielak. Przeprowadzono 4 konkursy: sin-
gle i pary kuców oraz single i pary du¿ych koni. W zawodach wziê³o udzia³ 51 zaprzêgów. Tor,
który powo¿¹cy i ich konie musieli pokonaæ w jak najkrótszym czasie, nie zrzucaj¹c przy tym pi-
³eczek z kegli, liczy³ 17 przeszkód, a dystans wynosi³ 550 metrów. Zawodnicy zaprezentowali
bardzo wysoki poziom, a widzowie mieli mo¿liwoœæ obserwowaæ wiele bezb³êdnych przejaz-
dów. O zwyciêstwie decydowa³ czas przejazdu. Nad przebiegiem zawodów czuwa³a komisja sê-
dziowska w sk³adzie: Janusz Skórkowski i Karol Soko³owski. Zwyciêzcami konkursów w po-
szczególnych kategoriach zostali: kuce single – Jêdrzej Kaczmarek z luzakiem Krzysztofem Kacz-
markiem, z klacz¹ Liwia (Paproæ); kuce pary – Marcin Jêœkowiak z luzakiem Dariuszem Owsian-
nym z koñmi Majk¹ i Talizmanem (Brenno); konie single – Dariusz Owsianny z luzakiem Marci-
nem Jêœkowiakiem, koñ Tangens (Lasocice); konie pary – Marcin Jêœkowiak z luzakiem Dariu-
szem Owsiannym z koñmi Amirem i Admira³em (Brenno). Dodatkowymi nagrodami uhonoro-
wano tak¿e dwa najbardziej stylowe pojazdy – Sebastiana Cichockiego i Krzysztofa Szczepania-
ka, czwórkê powo¿on¹ przez Piotra Waberskiego oraz najstarszego uczestnika zawodów Józe-
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fa Kaczmarka z Bolewic. W czasie krótkich przerw pomiêdzy konkursami widzowie mieli oka-
zjê obejrzeæ pokaz nietypowego pojazdu, mechanicznej bryczki Ireneusza Weissa oraz podzi-
wiaæ kunszt powo¿¹cego czwórk¹ œl¹skich koni Piotra Waberskiego z luzakiem Jerzym Juszcza-
kiem. Imprezie towarzyszy³y atrakcje dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. Z walorami regio-
nu mo¿na by³o zapoznaæ siê na stoisku promocyjnym przygotowanym przez Wydzia³ Rozwoju
i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu oraz Gminne Centrum Informacji w Wolsz-
tynie. 

Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz

Zdjêcia:
Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, 

Ludowego Klubu Sportowego „Budowlani” Nowy Tomyœl, 
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Tomyœlu, 
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu, 
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarz¹d Rejonowy 
w Nowym Tomyœlu, 
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Ko³o w Nowym Tomyœlu 
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Lucyna Koñczal – Gnap
polonistka i bibliotekarz, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, nauczycielka z wieloletnim sta¿em, obecnie dyrektor Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, wiceprezes Nowoto-
myskiego Towarzystwa Kulturalnego, animatorka wielu wydarzeñ kultural-
nych, dzia³añ edukacyjnych i wydawniczych. Zainteresowania: literatura piêk-
na, poezja œpiewana, film, turystyka i edukacja regionalna.

Marzena Kortus 
zastêpca naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w No-
wym Tomyœlu. Zainteresowania: literatura, fotografia i kulinaria. Publikowa-
³a w prasie codziennej i periodykach: Kronika Wielkopolski i Przegl¹d Wielko-
polski.

Joanna Legierska-Dutczak 
asystentka w Zak³adzie Architektury Wnêtrz i RzeŸby Katedry Architektury
i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego; absolwentka Instytutu Sztuk
Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje siê projektowaniem
wnêtrz, mebli i grafiki u¿ytkowej. W swoim dorobku ma realizacje projek-
tów wystawienniczych w kraju i za granic¹, projekty wnêtrz publicznych
i mieszkalnych, grafik wielkoformatowych i szeroko pojêtej identyfikacji wi-
zualnej. 

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 elektro-
niczne, najnowsza historia Polski, muzyka, film. Cz³onek Nowotomyskiego
Towarzystwa Kulturalnego. 

Patrycja Miko³ajczak 
absolwentka kierunku architektura wnêtrz na Akademii Sztuk Piêknych
w Poznaniu; obecnie asystent w Pracowni Projektowania Struktur Krajobra-
zu Regionalnego na poznañskim Uniwersytecie Artystycznym. Podejmuje te-
maty badawczo – naukowe oraz projektowe zwi¹zane z problematyk¹ kra-
jobrazu kulturowego oraz architektury regionalnej, zapraszaj¹c do wspó³pra-
cy naukowców z ró¿nych dziedzin oraz studentów.

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. 
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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. 

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.

El¿bieta Studziñska – Sroka
doktor nauk farmaceutycznych, pracownik w Katedrze i Zak³adzie Far-
makognozji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. Zainteresowania zawodowe to g³ównie porosty i ich aktyw-
noœæ biologiczna.

Piotr Szwiec
dr hab. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
prodziekan na Wydziale Architektury i Wzornictwa, kierownik Pracowni
Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego w Katedrze Bioniki na
Wydziale Architektury i Wzornictwa. Kierownik Pracowni Architektury
Wnêtrz na Wydziale Artystycznym na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od
roku 2004 prowadzi badania naukowe dotycz¹ce architektury regionalnej
i jej zwi¹zków z krajobrazem. Organizuje interdyscyplinarne badania nauko-
we oraz warsztaty i plenery studenckie. Zajmuje siê rysunkiem, malarstwem
i dzia³aniami przestrzennymi. Bierze udzia³ w licznych wystawach zbioro-
wych. 

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

Daria Zarabska-Bo¿ejewicz 
doktor nauk biologicznych, asystent w Instytucie Œrodowiska Rolniczego

i Leœnego PAN w Poznaniu. Zainteresowania: porosty, ochrona przyrody,
krajoznawstwo, sztuka ludowa, haftowanie.
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