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Fotografia z 1925 roku, na której widzimy ustawion¹ przed domem przy ulicy Zb¹szyñskiej rodzinê Kuczów.
S¹ na niej widoczni równie¿ pracownicy pracowni obuwia Jana Nowickiego i przypadkowi przechodnie.

Poni¿ej: Replika sytuacji sprzed lat wykonana na 90. lecie piekarniczej firmy – tym razem z udzia³em rodziny
Kazimierza Kucza, wnuka Micha³a (stoi w œrodku, w czapce). 

Na lewo: córka z dzieckiem, matka Maria Kosicka i ¿ona Gra¿yna



Kuczowie... Prawie 100 lat piekarniczej tradycji

Styczeñ 2010 
Przy grobowcu rodzinnym na nowotomyskim cmentarzu spotkali siê: Zbigniew Kucz

– syn Ludwika Kucza, brata Micha³a; Mieczys³awa K³oœ – wnuczka Marii Prêdkiej z do-
mu Kucz, siostry Micha³a; Izabela Kucz – wnuczka W³adys³awa Kucza, brata Micha³a;
Ewa Kulus – wnuczka Anny KaŸmierczak z domu Kucz, siostry Micha³a, Gabriela Kucz –
córka Zbigniewa Kucza; Alicja V¹cina – córka Mieczys³awy K³oœ; rodzeñstwo: Iwona
GwóŸdŸ z domu Kucz i Kazimierz Kucz – dzieci Marii Kosickiej i Czes³awa Kucza, syna
Micha³a, Pawe³ Stieler – ziêæ Kazimierza Kucza. Tego dnia, po kilkudziesiêciu latach, gro-
bowiec rodzinny zosta³ otwarty. 

Okazj¹ do rodzinnego spotkania by³ zbli¿aj¹cy siê jubileusz 90. lecia uruchomienia
przez Micha³a Kucza piekarni przy ulicy Zb¹szyñskiej w Nowym Tomyœlu. 

W 1854 roku mi³oœæ, wiernoœæ i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹ w parafii wytomyskiej œlubo-
wali sobie: urodzony w 1829 roku Wawrzyniec Kucz i o rok m³odsza Konstancja Ja-
kubowska. Trzydzieœci szeœæ lat póŸniej, w 1890 roku, w tej samej parafii, ma³¿eñsk¹
przysiêgê z³o¿yli syn Wawrzyñca i Konstancji, urodzony w 1866 roku – Walenty Kucz
i urodzona w 1870 roku Weronika Grzeœkowiakówna – córka Antoniego i Francisz-
ki z domu Nowak. To Weronika i Walenty, wraz ze swoimi dzieæmi i jednym wnu-
kiem, spoczn¹ – na przestrzeni czterdziestu lat XX wieku – w nowotomyskim gro-
bowcu rodziny Kuczów. W 1938 roku spocznie w nim Walenty a w 1958 roku We-
ronika. Jednak pierwszym, dla którego grobowiec wybuduje brat Micha³, bêdzie Ste-
fan Kucz, który do Nowego Tomyœla przywieziony zostanie w podwójnej metalowej
trumnie. 

Powrót w czasie
Najstarsze udokumentowane miejsce pochodzenia rodziny Kuczów, to wieœ Krzywy

Las, le¿¹ca pomiêdzy Groñskiem a Bolewicami. Do dziœ w Krzywym Lesie stoi dom,
w którym w XIX wieku mieszkali Kuczowie. Czy jednak by³ on w³asnoœci¹ poœlubionych
sobie w 1854 roku Konstancji i Wawrzyñca, czy mo¿e jego rodziców, to pytanie pozo-
staje bez odpowiedzi. 
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Walenty i Weronika na pocz¹tku XX wieku mieszkali w W¹sowie, przy ulicy Waw-
rzyñca. Niewiele pozosta³o przekazów o ich ówczesnym ¿yciu, wiadomo jednak, ¿e ich
synowie – Ludwik, Micha³ i Franciszek, jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹, wyjechali do Ber-
lina, do pracy. 

Pewnym jest, ¿e 7 maja 1917 roku dwudziestodwuletni Micha³ Kucz o¿eni³ siê z dzie-
wiêtnastoletni¹ Ann¹, z domu Nowak, z W¹sowa. Na akcie œlubnym Micha³a urzêdnik
napisa³ po niemiecku – bäcker, czyli piekarz. 

W styczniu 1919 roku powstañcy wielkopolscy wkroczyli do Nowego Tomyœla. Po
przy³¹czeniu do tej czêœci Wielkopolski do Polski, czêœæ niemieckich obywateli Nowego
Tomyœla sprzeda³a swoje domy, ogrody i sady i wyjecha³a do Niemiec. 

W spisie uprawnionych do g³osowania z 1919 roku w Nowym Tomyœlu znajduj¹ siê
nazwiska siedmiu piekarzy (a¿ piêciu z nich posiada³o tytu³ mistrza piekarskiego): Albert
Janiszewski – mistrz piekarski zamieszka³y przy Starym Rynku (jego piekarniê po II woj-
nie œwiatowej przej¹³ piekarz Zieliñski), Max Nyga – piekarz zamieszka³y przy ulicy Po-
znañskiej, Ernest Liepelt – mistrz piekarski z Nowego Rynku, Ferdynand Lemberg – pie-
karz z ulicy Poznañskiej, Bertold Lehmann – mistrz piekarski z ulicy Dworcowej, Richard
Kannewischer – mistrz piekarski ze Starego Rynku i Gustav Schulz – mistrz piekarski
mieszkaj¹cy w naro¿nej kamienicy, na skrzy¿owaniu ulic Lwóweckiej i Zb¹szyñskiej.
Wkrótce, bo w 1920 roku, do³¹czy do nich Micha³ Kucz – piekarz z W¹sowa. W 1920
roku w miasteczku Nowy Tomyœl mieszka³o 2180 osób. 
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Najstarsze udokumentowane miejsce pochodzenia rodziny Kuczów to wieœ Krzywy Las, 
le¿¹ca pomiêdzy Groñskiem a Bolewicami



Nie wiadomo, kiedy dok³adnie i dlaczego zapad³a rodzinna decyzja o przeprowadzce
rodziny Kuczów z W¹sowa do Nowego Tomyœla. Byæ mo¿e zachêci³a Micha³a perspek-
tywa nabycia okaza³ego domu z posesj¹ blisko od Nowego Rynku. Mo¿e uzna³, ¿e
w mieœcie piekarstwo bêdzie siê lepiej rozwija³o. Pewnym jest, ¿e w œlad za Micha³em po-
sz³o jego rodzeñstwo i rodzice. Brat W³adys³aw Kucz naby³ kamienicê przy ulicy Poznañ-
skiej 4. Kupi³ j¹ podobno dla rodziców. Poza nimi zamieszka³o w niej jednak równie¿ ro-
dzeñstwo. Kolejny Kucz, Ludwik – z zawodu rzeŸnik, zamieszka³ w niej z ¿on¹ Tekl¹,
z domu Przybylak i synami. Równie¿ siostry Maria i Anna zamieszka³y w kamienicy przy
ulicy Poznañskiej 4. 

Maria wysz³a w 1920 lub 1921 roku za m¹¿ za Konstantego Prêdkiego. Anna w 1924
roku poœlubi³a Antoniego KaŸmierczaka. Zachowa³y siê œlubne fotografie obu sióstr. Ma-
ria z ogromnym bukietem polnych kwiatów jest na swojej œlubnej fotografii bardzo
uœmiechniêta. W³aœciwie jest jedyn¹ tak radosn¹, spogl¹daj¹c¹ na nas ze zdjêcia, osob¹.
Byæ mo¿e brat W³adys³aw rozbawi³ j¹ w ostatniej chwili dowcipem. On, stoj¹cy nad ni¹
patrzy bystrym wzrokiem i lekko siê uœmiecha. W³adys³aw dojdzie wkrótce do du¿ej za-
mo¿noœci. Wspominany bêdzie jako d¿entelmen w kapeluszu i z cygarem w ustach. Je-
go samochód prowadziæ bêdzie osobisty kierowca. Pocz¹tkowo, wraz z Bronis³awem
KaŸmierczakiem, prowadzi³ fabrykê cukierków w Nowym Tomyœlu. Potem wyprowa-
dzi³ siê do Poznania, gdzie uruchomi³ w³asn¹ fabrykê cukierków i keksów pod nazw¹ Cu-
krola. Obok Marii siedz¹ nestorzy rodziny – Walenty Kucz i Weronika Kuczowa. Na fo-

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

5Kuczowie... Prawie 100 lat piekarniczej tradycji

Zdjêcie œlubne Marii Prêdkiej z d. Kucz i Konstantego Prêdkiego – 1920 lub 1921 rok. Maria z ogromnym
bukietem polnych kwiatów; obok Marii siedz¹ nestorzy rodziny – Walenty Kucz i Weronika Kuczowa



tografii widoczni s¹ równie¿ pozostali bracia panny m³odej. Siedz¹cy na prawo od pana
m³odego – Stanis³aw Kucz, o ¿yciu którego zachowa³o siê niewiele informacji. Nad nim
stoi Ludwik Kucz, który odszed³ przedwczeœnie, bo ju¿ w 1925 roku. Owdowia³a jego
¿ona Tekla wróci³a z dzieæmi do swoich rodziców do W¹sowa. Gdy dzieci doros³y, ju¿
po wojnie, zamieszka³y w Zb¹szyniu. Niedaleko stoi Stefan – kawaler. To ten, który ja-
ko pierwszy spocz¹³ w rodzinnym grobowcu. Widoczni s¹ równie¿ pozostali bracia:
Franciszek i Micha³ Kuczowie. W³adys³aw, Ludwik, Franciszek i Micha³ na fotografii œlub-
nej swojej siostry Marii byli ju¿ z ¿onami i w wiêkszoœci z dzieæmi. 

Na fotografii œlubnej Anny Kuczówny i Antoniego KaŸmierczaka z 1924 roku, sk³ad
rodziny jest bardzo podobny. Panna m³oda nie uœmiecha siê tak radoœnie, jak kilka lat te-
mu jej siostra Maria. Zdjêcie to zosta³o wykonane ju¿ w Nowym Tomyœlu, najprawdo-
podobniej na podwórzu kamienicy rodziny Kuczów przy ulicy Poznañskiej 4. 

Walenty i Weronika Kuczowie, w latach 30. XX w., nabyli dla córek Marii Prêdkiej
i Anny KaŸmierczakowej i ich rodzin dom. Jego adres to ulica D³uga 41 w Nowym To-
myœlu. 

Pierwszy chleb z piekarni przy ulicy Zb¹szyñskiej Micha³ Kucz sprzeda³ w niedzielê 15
sierpnia 1920 roku. Tak mówi rodzinny przekaz. Dla historyków jest to czas bitwy war-
szawskiej. Dla rodziny Kuczów to pocz¹tek historii wypieku chleba powszedniego dla no-
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Na fotografii œlubnej Anny Kuczówny i Antoniego KaŸmierczaka z 1924 roku 
sk³ad rodziny jest bardzo podobny



wotomyœlan. Gdy Micha³ i Anna Kuczowie zamieszkali w Nowym Tomyœlu, byli ju¿ ro-
dzicami urodzonej w 1918 roku Gertrudy (zosta³a rozstrzelana w Koœcianie, w styczniu
1940 roku). W Nowym Tomyœlu przysz³y na œwiat ich kolejne dzieci: w 1925 roku –
Czes³aw, a w 1928 roku – Irena. Jest taka fotografia z 1925 roku, na której widzimy
ustawion¹ przed domem przy ulicy Zb¹szyñskiej rodzinê Kuczów. S¹ na niej widoczni
równie¿ pracownicy pracowni obuwia Jana Nowickiego i przypadkowi przechodnie.
W 1925 roku fotografia w Nowym Tomyœlu nie by³a jeszcze bardzo popularna, wiêc
ka¿dy przechodzieñ zauwa¿ywszy ulicznego fotografa, ustawia³ siê natychmiast do zdjê-
cia. Pierwszy od lewej strony stoi Micha³ Kucz, kolejno dwóch jego piekarzy, dziewczyn-
ka w szalu i czapce to najprawdopodobniej Gertruda Kuczówna, dalej stoi Anna Kuczo-
wa, a obok niej niania trzymaj¹ca na rêce ma³ego Czes³awa. Przy wejœciu do pracowni
obuwia Jana Nowickiego stoj¹ trzy osoby – dwóch mê¿czyzn i m³oda kobieta. Który
z nich to Jan Nowicki? Czy¿by ten najwy¿szy? Pewnym jest, ¿e zarówno on, jak i m³oda
kobieta, buty maj¹ porz¹dne, skórzane. Tu przys³owie siê nie sprawdza. 

Dom, który naby³ Micha³ Kucz, mieœci³ kilka mieszkañ, mia³ tak¿e zagospodarowane
na cele mieszkalne poddasze i ogromn¹ sieñ. Za domem rozci¹ga³o siê du¿e podwórze,
przy którym sta³a obórka dla prosi¹t i stajnia dla koni. Na podwórzu ros³y dwa sporych
rozmiarów kasztany (œciête w latach szeœædziesi¹tych XX w. przez piekarza Albina Ko-
teckiego). Wjazd na posesjê prowadzi³ po wysadzonej „kocimi ³bami” drodze, tu¿ przy
Fabryce Mebli „Polonia”, nale¿¹cej do Wojciecha Piêty i jego rodziny. Za podwórzem
ci¹gn¹³ siê ogród, w którym poza najpotrzebniejszymi warzywami, Anna Kuczowa pie-
lêgnowa³a równie¿ kwiaty. Za nim znajdowa³ siê sad z jab³oniami, morelami, pigw¹, wi-
sienkami, czereœniami i owocowymi krzewami. W pi¹tki, w sezonie zbioru owoców, wy-
piekano na sobotê i niedzielê pyszne dro¿d¿owe ciasto. Tu¿ za sadem p³ynê³a rzeczka –
Szarka. Stoj¹c w nim mo¿na by³o niemal z bliska obserwowaæ ewangelickie pochówki
nowotomyskich s¹siadów, ich okaza³e grobowce i pomniki, na których gotykiem wygra-
werowane by³y imiona i nazwiska. 

Micha³owi Kuczowi interes piekarniczy szed³ bardzo dobrze, skoro po oœmiu latach
od momentu przeprowadzki do Nowego Tomyœla, od hrabiego Bernarda Skórzewskie-
go – w³aœciciela dóbr zb¹szyñskich – naby³ wraz z braæmi cegielniê w Przyprostyni k.
Zb¹szynia. Do dziœ tamtejsza ulica pomiêdzy Perzynami a Przyprostyni¹ nazywa siê uli-
c¹ Cegielnian¹. Orêdownik Nowotomyski zamieœci³ w 1935 roku kalendarium wsi Perzyny
i przy dacie – 1928 r. – da³ tak¹ adnotacjê: Hrabia Bernard Skórzewski sprzedaje cegielniê
braciom Kucz z Nowego Tomyœla. 

Kolejny interes – cegielnia – szed³ bardzo dobrze. Wiêkszoœæ budowanych wówczas
w Nowym Tomyœlu i okolicy domów zaopatrywana by³a w ceg³y z cegielni braci Kucz.
W piekarni Micha³ zatrudni³ zaufanych piekarzy i do ich pomocy uczniów. Swoj¹ uwagê
skupi³ na cegielni. W latach trzydziestych pracowa³o w niej oko³o 30 osób. W tym te¿
okresie Micha³ sp³aci³ braci i sta³ siê w³aœcicielem ca³oœci. 27 czerwca 1939 roku Micha³
z³o¿y³ wniosek na ubezpieczenie cegielni od ognia. 
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Poœrednikiem ubezpieczaj¹cym by³ W³adys³aw Molenda, który urzêdowa³ wówczas
w Nowym Tomyœlu przy ulicy Mickiewicza 17. Kwota sk³adki ubezpieczeniowej wynosi-
³a 252 z³ i 70 gr. W polisie wymieniono ubezpieczone obiekty i przedmioty: murowany
budynek biurowy, cegielniê, komin, halê do pras i maszyn, kot³owniê, wêglarniê, kuŸniê,
warsztat ko³odziejski, pomost do lorek, murowany dom mieszkalny, werandê, murowa-
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ny chlew, dwie szopy do suszenia, murowany piec pierœcieniowy, nadbudowê pieca, do-
budówkê do prasy, suszarniê nad piecem, kocio³, maszynê zapêdow¹, prasê do ceg³y,
basen do wody, elewator, windê do cegie³, pasy zapêdowe, urz¹dzenie do wci¹gania lo-
rek i transmisje. £¹czna wartoœæ ubezpieczonych przez Micha³a Kucza obiektów ustalo-
na zosta³a na 74 tys. 600 z³. Ubezpieczenie by³o roczne i obejmowa³o okres od 1 lipca
1939 roku do 1 lipca 1940 roku. 

Kilka miesiêcy póŸniej rodzina Micha³a Kucza zosta³a wysiedlona do Generalnej Gu-
berni, w okolice Czêstochowy. Informacje o okresie wysiedlenia i dok³adnym miejscu po-
bytu rodziny nie zachowa³y siê. Nie wiadomo te¿, w którym dok³adnie roku rodzina Mi-
cha³a Kucza wróci³a do Nowego Tomyœla. Pewne s¹ dwa fakty. Pierwszy – i¿ dom przy
ulicy Zb¹szyñskiej nazywano polnische haus, czyli polskim domem, mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e
mieszka³y w nim zakwaterowane przez okupanta polskie rodziny. Drugi – i¿ w czasie
okupacji piekarnia nie dzia³a³a. Zosta³a zniszczona na tyle, ¿e zaraz po wojnie, niemo¿li-
wym by³o uruchomienie piekarni bez przeprowadzenia generalnego remontu i zakupu
nowych sprzêtów.

Irena (Irena Jany z domu Kucz), córka Micha³a i Anny, pozosta³a w okupowanym
Neutomischel, opiekowa³a siê niemieckimi dzieæmi. Podobnym zajêciem trudni³a siê
wiêkszoœæ polskich dziewcz¹t w mieœcie. W sierpniu 1944 roku, wówczas szesnastolet-
nia, wyjecha³a wraz z kilkunastoma polskimi kole¿ankami, m. in. z Aniel¹ Perzówn¹, Al¹
Kaczmarkówn¹, Geni¹ Marcinkowsk¹, Jank¹ Woln¹, Irk¹ Grzeœkowiakówn¹, Iren¹ Maj-
chrowsk¹, Steni¹ Wachowiakówn¹, Florentyn¹ Wlek³¹, Fel¹ Szymyœlikówn¹, do kopa-
nia tzw. „okopów” w okolicach P³ocka. 

Syn Micha³a i Anny, Czes³aw w czasie wojny znalaz³ siê we Francji. Po wojnie, wów-
czas dwudziestoletni, w okresie pomiêdzy 14 czerwca 1945 r. a 15. paŸdziernika 1945
r. pe³ni³ s³u¿bê w Polskim Batalionie przy armii amerykañskiej w Reims we Francji. Zwol-
niony zosta³ w momencie wyjazdu do Polski. Co zasta³ po przyjedzie do Nowego Tomy-
œla? Rodziców staraj¹cych siê zorganizowaæ od nowa piekarniê, rosyjskich ¿o³nierzy na
ulicach i miasto pe³ne repatriantów, przesiedlonych ze wschodnich terenów Polski.
Wœród nich, w bliskiej przysz³oœci, znalaz³ Czes³aw swoj¹ mi³oœæ – Mariê z domu £uka-
szewsk¹, która wraz z rodzicami i rodzeñstwem przyjecha³a do Nowego Tomyœla z miej-
scowoœci Pru¿ana, le¿¹cej dziœ na terenie Bia³orusi. Maria i Czes³aw pobrali siê w 1950
roku w Nowym Tomyœlu. 

Swojego przysz³ego mê¿a, pochodz¹cego z Grodziska Wlkp., Zbigniewa Jany, Irena
pozna³a w 1947 roku w Nowym Tomyœlu. Pobrali siê w 1953 roku w Szczecinie, w któ-
rym przez krótki czas mieszkali. 

Zaraz po wojnie Micha³ Kucz wypieka³ chleb w piekarni nale¿¹cej do 1945 roku do
Gustava Schulza. Remontowa³ w tym czasie swoj¹ piekarniê, w której wypiek uruchomi³
w 1946 roku, tj. w okresie rozpoczynaj¹cej siê ideologicznej i politycznej walki z prywat-
nymi przedsiêbiorcami. Przemys³, handel, rzemios³o znaleŸæ siê mia³y w pañstwowym
zarz¹dzaniu i stanowiæ pañstwow¹ w³asnoœæ. Fabryka cukierków i keksów Cukrola w Po-
znaniu, bêd¹ca przed wojn¹ w³asnoœci¹ W³adys³awa Kucza, brata Micha³a, zosta³a upañ-
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stwowiona w 1946 roku. Pañstwowy zarz¹d nad ni¹ powierzono Spó³dzielni Spo¿yw-
ców Jednoœæ. Piekarniê Micha³a ostatecznie zamkniêto ok. 1949 roku. Przejê³a j¹
Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców (PSS), , a sam Micha³ zosta³ wówczas zatrud-
niony jako dozorca w pobliskiej Spó³dzielni Pracy Stolarzy, która przed wojn¹ by³a Fa-
bryk¹ Mebli Polonia i nale¿a³a do Wojciecha Piêty – mistrza stolarskiego (zob. nr 1/2014
roku – przyp. red.). 

Czas pomiêdzy 1949 a 1956 rokiem nie by³ najlepszym okresem dla rodziny Micha-
³a Kucza. Pomimo œlubów dzieci i narodzin wnucz¹t, codziennoœæ pocz¹tku lat piêædzie-
si¹tych nie nastraja³a ich optymistycznie. Poza piekarni¹, równie¿ cegielnia w Przyprosty-
ni zosta³a Micha³owi odebrana. Do dziœ pozostaje ona w rodzinie wspomnieniem rze-
mieœlniczej zaradnoœci dziadka Micha³a przed II wojn¹ œwiatow¹. Cegielnia do dziœ nie zo-
sta³a rodzinie zwrócona. 
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Czes³aw (z prawej) w czasie wojny znalaz³ siê we Francji. Po wojnie (…) pe³ni³ s³u¿bê w Polskim Batalionie 
przy armii amerykañskiej w Reims we Francji – 1945 r.



Po paŸdzierniku 1956 roku, po odwil¿y gomu³kowskiej, pozwolono na czêœciowe
przywrócenie produkcji rzemieœlniczej i drobnego handlu. Skorzysta³ na tym równie¿ Mi-
cha³ Kucz, uruchamiaj¹c ponownie po 1956 roku w³asn¹ produkcjê w piekarni. Przez kil-
ka lat zajmowania jej przez Gminn¹ Spó³dzielniê Piekarzy zosta³a znacz¹co zaniedbana.
W rodzinie do dziœ przywo³ywane jest wspomnienie szturmu t³umu nowotomyœlan na
ladê piekarniczego sklepu, gdy ten ponownie zosta³ otwarty. Nowotomyœlanie, spragnie-
ni smaku chleba, który pamiêtali jeszcze sprzed wojny, ustawiali siê w d³ugich kolejkach
po wyroby z piekarni rodziny Kuczów. Sklep piekarniczy znajdowa³ siê wówczas (po-
dobnie jak od dnia uruchomienia piekarni w 1920 roku) w piwnicy domu przy ulicy Zb¹-
szyñskiej. Sprzedawa³y w nim: szeœædziesiêcioletnia w 1957 roku Anna Kuczowa – ¿ona
Micha³a, a pomaga³y – córka Irena i synowa Maria. Sklep otwierany by³ w ci¹gu dnia eta-
pami. O szóstej rano otwierano go po raz pierwszy i po dwóch godzinach zamykano, bo
o godzinie ósmej ca³a nocna produkcja by³a ju¿ wysprzedana. Nastêpnie sklep otwiera-
no z regu³y o godzinie dziewi¹tej trzydzieœci, na mniej wiêcej trzydzieœci minut, a po raz
ostatni w ci¹gu dnia o godzinie czternastej. O ka¿dej porze klienci t³umnie gromadzili siê
pod sklepem.

W piekarni rodziny Kuczów przez ca³e dziesiêciolecia sprzedawano: chleby ¿ytnie
i chleb o nazwie sandomierski (ten wypiekano za czasów Micha³a Kucza). Ma³e bochen-
ki o wadze 1 kg i du¿e 2. kilogramowe. Wypiekano te¿ bu³ki pszenne i bu³ki maœlane
z makiem, s³odkie rogale i cwibaki (z niem. zwieback – sucharek). Sprzedawano oczywi-
œcie szneki z glancem (niem. schnecke – œlimak). Prawdziw¹ sznekê, wg piekarniczej tra-
dycji robi siê nastêpuj¹co… Ciasto nale¿y rozwa³kowaæ na gruboœæ 0,5 do 1 cm. Nastêp-
nie rozwa³kowan¹ powierzchniê smaruje siê t³uszczem i posypuje cukrem. Tak przygo-
towane ciasto nale¿y zwin¹æ w rulon i pokroiæ w poprzek, w plastry o gruboœci 1 do
1,5 cm. Nastêpnie szneki nale¿y u³o¿yæ na blachach. Gdy osi¹gn¹ pe³n¹ garê, poœrodku
ka¿dej z nich nale¿y zrobiæ do³ki, do których nak³ada siê powid³a. Nastêpnie piecze siê je
w bardzo gor¹cym piecu przez zaledwie kilka minut. Tak powstaj¹ prawdziwe szneki.
W latach szeœædziesi¹tych XX w. w piekarni Kuczów sprzedawano je po 45 gr. W pie-
karni robiono równie¿ kawiorki, cha³ki i tzw. amerykany. Na trzy tygodnie przed œwiê-
tami Bo¿ego Narodzenia przygotowywano ciasto na pierniki. Z niego wypiekano rów-
nie¿ takie w kszta³cie wielkich serc. Przed Bo¿ym Narodzeniem sprzedawano równie¿
strucle i inne makowce.

Ju¿ podczas pierwszego spotkania z Kazimierzem Kuczem (wnukiem Micha³a i aktu-
alnym w³aœcicielem piekarni) dowiedzia³em siê, ¿e w Pszczewie mieszka piekarz, uczeñ
piekarski w latach 1958 – 1961 – Czes³aw Batura. Bez adresu, numeru telefonu, mieli-
œmy tylko jeden cel – by go odnaleŸæ. Wiedzieliœmy, i¿ kilka lat wczeœniej p. Czes³aw
mieszka³ w Pszczewie w Rynku. W kiosku w rynku pszczewskim starszy mê¿czyzna
potwierdzi³, ¿e Czes³aw Batura ¿yje oraz ¿e mieszka w kamienicy, w której mieœci siê ap-
teka. Nie od razu zastaliœmy gospodarza w domu, ale w koñcu siê uda³o!

Kiedy z pasj¹ zacz¹³ wspominaæ swoje m³odzieñcze lata spêdzone w Nowym Tomy-
œlu, gdy uczy³ siê zawodu, stwierdzi³em, ¿e jest piekarzem z krwi i koœci. Piekarstwu po-
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Maria i Czes³aw Kuczowie 
z ma³ym Kazimierzem – lata 50. XX w.

... na górskiej wycieczce – pocz¹tek lat 60.



œwiêci³ ca³e swoje ¿ycie. Naukê w piekarni rodziny Kuczów rozpocz¹³ w 1958 roku. Mia³
wówczas 15 lat. Radê, jak¹ dosta³ wówczas od Micha³a Kucza, pamiêta do dziœ. Dotyczy-
³a umiejêtnoœci obs³ugi pieca, tzw. piersiówki: Jak siê ch³opie na tym piecu nauczysz, to mo-
¿esz iœæ na wszystkie piece. Na pytanie, ile chlebów wówczas w piekarni wypiekano, p. Czes³aw
odpowiedzia³: W tygodniu dawaliœmy trzy wsady (trzy razy sto bochenków), w pi¹tki cztery
wsady (cztery razy sto bochenków). Bu³ek wypieka³o siê tysi¹c piêæset, latem dwa tysi¹ce.
Pierwsze do pieca sz³y szneki, po nich bu³ki maœlane i dalej chleb. Na koniec (za jednym pale-
niem) wypiekaliœmy bu³ki. Szneki robiliœmy codziennie po dwadzieœcia blach, po dwanaœcie
sznek na blaszce. Piec najlepiej jest napaliæ dêbem, ale akacja te¿ jest dobra. Waga du¿ego su-
rowego chleba wynosi³a dwa kilogramy i dwadzieœcia piêæ dekagramów, a ma³ego, kilogram
piêtnaœcie. Na m¹kê dostawaliœmy przydzia³y od pañstwa, które tym samym regulowa³o pry-
watn¹ produkcjê. Worki m¹ki wa¿y³y œrednio 70 -90 kg. 

Za czasów Micha³a w piekarni operowano funtami, nie kilogramami. Przed wojn¹
worek m¹ki wa¿y³ 100 kg, czyli 220 funtów. Do 1960 roku ciasto miesza³o siê rêcznie.
Piec zwany piersiówk¹, do którego wchodzi³y dwadzieœcia cztery blachy, zosta³ rozebra-
ny w dopiero 1979 roku.

Gdy p. Czes³aw, w 1958 roku, rozpoczyna³ naukê zawodu, do pracy przychodzi³ na
trzeci¹ w nocy. Po roku zaczyna³ o pierwszej. Mieszka³ w pokoju na poddaszu domu
przy ulicy Zb¹szyñskiej. Posi³ki jad³ razem z domownikami, czu³ siê wiêc jak domownik.
Praca w piekarni rusza³a o pó³nocy. Na przestrzeni lat pracowali w niej: Albin Kotecki, p.
Beder – starszy piekarz z Borui Koœcielnej, p. Piosik. Piekarstwa uczyli siê m. in.: p. Wa-
loszyk, p. Makowski, p. Prêdki, p. Drachaj. 

Micha³ Kucz zmar³ w 1970 roku. Nim jednak spocz¹³ w rodzinnym grobowcu, zd¹-
¿y³ ofiarowaæ, zakupione do parafialnego koœcio³a przy ksiêgarni œwiêtego Wojciecha
w Poznaniu, poz³acan¹ monstrancjê i mszalne kielichy. Ówczesny proboszcz nowotomy-
ski ks. Micha³ Kosicki, w czasie kazania pogrzebowego, uzna³ Micha³a za œwiêtego. 

Kontynuacja rodzinnej tradycji
Syn Anny i Micha³a Kuczów – Czes³aw zmar³ w 1966 roku. Wdowa po nim, Maria

ponownie wysz³a za m¹¿ w 1970 roku, za pochodz¹cego z Grodziska Wlkp. piekarza –
Maksymiliana Kosickiego. To Maksymilian przez nastêpne 20 lat prowadzi³ piekarniê ro-
dziny Kuczów. W 1979 roku rozebra³ piec piersiówkê i zast¹pi³ go piecem rurkowym ce-
ramicznym, opalanym wêglem. Prowadzi³ piekarniê do 1989 roku i wówczas przeszed³
na emeryturê.

Od ojczyma Maksymiliana, fachu piekarskiego uczy³ siê od lat 80., aktualny w³aœciciel
piekarni – Kazimierz Kucz. Ju¿ jako ch³opiec i póŸniej m³odzieniec przygl¹da³ siê w pie-
karni pracy dziadka Micha³a. Zaobserwowane u solidnego, przedwojennego rzemieœlni-
ka zwyczaje i techniki, kultywuje w swojej piekarni do dziœ. Podobnie, jak u dziadka Mi-
cha³a i ojczyma Maksymiliana, ciasto w piekarni p. Kazimierza wyrabiane jest na kwasie,
który wyprowadzany jest na miejscu w piekarni, w procesie wielofazowej fermentacji. Ja-
ko jedna z nielicznych, piekarnia p. Kazimierza zachowa³a stary styl pieczenia chleba,
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zwany deskowym (chleb w czasie rozrostu jest wyk³adany na deskach posypanych m¹-
k¹ lub otrêbami). Bu³ki wsadzane s¹ do pieca na szlakach, a chleb na ³opatach, zwanych
sibrami. Do dziœ pieczywo wypiekane jest w piecu ceramicznym (zmieni³ siê tylko noœnik
energii – nie jest nim ju¿ wêgiel tylko gaz). 

Dziêki decyzji o kontynuacji prowadzenia rodzinnej piekarni, któr¹ podjêli z ¿on¹
Gra¿yn¹ w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia 1989 roku, nowotomyœlanie spaceruj¹cy wie-
czorem ulic¹ Zb¹szyñsk¹, nadal cieszyæ siê mog¹ cudownym zapachem wypiekanego
pieczywa, unosz¹cym siê z Piekarni Kucz od 1920. W 2005 roku Gra¿yna i Kazimierz Ku-
czowie rozwinêli swoj¹ dzia³alnoœæ o prowadzenie ekologicznych Spi¿arni (w domu Ku-
czów na ul. Zb¹szyñskiej 2 i ul. Poznañskiej 9). Sprzedaj¹ w nich produkty wytworzone
bez u¿ycia sztucznych nawozów i chemicznych œrodków konserwuj¹cych. W obu Spi¿ar-
niach sprzedawane s¹ produkty ekologiczne, tradycyjne, bezglutenowe, dla diabetyków
i wegetarian. W starych dêbowych kredensach stoj¹ wiêc pyszne (jak u babci) przetwo-
ry owocowe i warzywne, miody, przyprawy naturalne, kawy, herbaty, alkohole… Sprze-
dawane s¹ równie¿ tradycyjne wêdliny i nabia³. Sklepy, ³¹cz¹ce dzia³ piekarniczy i spi¿ar-
niê pp. Kuczowie prowadz¹ tak¿e m. in.: na osiedlu Stefana Batorego w Nowym Tomy-
œlu, przy ulicy Roberta Kocha 33a w Wolsztynie, w Eko-Bazarze na poznañskich Podo-
lanach, na poznañskim Placu Bernardyñskim w czasie sobotnich Zielonych Bazarów oraz
w kilku innych punktach.

W paŸdzierniku 2014 roku wieloletnie kultywowanie tradycji dziadka Micha³a zosta-
³o docenione i Piekarni i Spi¿arni Kucz od 1920 r. przyznano certyfikat Dziedzictwa Kuli-
narnego Wielkopolska. 

Siostra p. Kazimierza, Iwona GwóŸdŸ z domu Kucz, z powodzeniem prowadzi wraz
z mê¿em Piotrem GwoŸdziem Piekarniê GwóŸdŸ z siedzib¹ w Grodzisku Wlkp. Wypie-
ki z piekarni i cukierni znaj¹ równie¿ nowotomyœlanie. Prowadz¹ oni bowiem w Nowym
Tomyœlu sklepy firmowe przy Placu Chopina 3 i na osiedlu Pó³noc 12. Swoje wyroby
sprzedaj¹ dziœ w kilkudziesiêciu sklepach firmowych w Poznaniu, w ca³ej niemal Wielko-
polsce i na Ziemi Lubuskiej. 

Micha³ Kucz ju¿ w 1917 roku na swoim akcie œlubnym, mia³ wpisany zawód – piekarz.
Piekarniê przy ulicy Zb¹szyñskiej w Nowym Tomyœlu prowadzi³ przez 50 lat (1920 –
1970). Przez kolejnych 20 lat (1970 – 1989) codziennym wypiekiem chleba w piekar-
ni Kuczów zajmowa³ siê Maksymilian Kosicki. Po ojczymie Maksymilianie – od 1990 ro-
ku – piekarniê prowadzi Kazimierz Kucz, wnuk Micha³a. Prawie 100. letnia praktyka pie-
karnicza, przekazywana z pokolenia na pokolenie, oparta na rzetelnym rzemioœle, któ-
rego elementem jest zachowanie tradycyjnych procesów produkcji i tradycyjnie rozu-
miana dba³oœæ o klienta, która w XXI wieku przejawia siê równie¿ w dba³oœci o jego
zdrowie, pozwala stwierdziæ, i¿ tradycji naprawdê warto zaufaæ. 

Tekst nie powsta³by bez wspomnieñ p. Marii Kosickiej, p. Gabrieli Kucz, p. Mieczys³awy K³oœ,
p. Zbigniewa Kucza, p. Zbigniewa Jany, p. Czes³awa Batury oraz p. Kazimierza Kucza, którym za
poœwiêcone mi chwile przy kawie i s³odkich wypiekach z piekarni serdecznie dziêkujê – Autor
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26 stycznia br. minê³a 70 rocznica najokrutniejszego mordu w dziejach Nowego To-
myœla. Tego zimowego dnia 1945 roku, na kilkadziesi¹t godzin przed opuszczeniem mia-
sta przez hitlerowskiego okupanta, w budynku szkolnym przy Starym Rynku (Plac Cho-
pina) zamordowano oœmiu Polaków, schwytanych wczeœniej na ulicach miasta. Niemcy
zatrzymali wówczas 26 przypadkowych mê¿czyzn, których osadzili w pomieszczeniach
szkolnych. Kilku z nich zdo³a³o uciec, zanim jeszcze dosz³o do wykonania egzekucji, po-
zostali padli ofiar¹ niemieckiego terroru.Œmieræ ponios³o wówczas oœmiu Polaków: Aloj-
zy Filipiak (lat 34, rolnik), Kazimierz Opoñczewski (lat 21, drogerzysta), Stefan Pietrzyk
(lat 31, robotnik), Ignacy Roszkowiak (lat 40, kierowca-mechanik), W³odzimierz Rule-
wicz (lat 41, piwowar), Teodor Œlachciñski (lat 53, szewc), Piotr WoŸniak (lat 47, sto-
larz), Tadeusz ¯akowski (lat 15, uczeñ). 

Pamiêæ tragicznych wydarzeñ, o ofiarach i sprawcach, musi byæ kultywowana w kolej-
nych pokoleniach mieszkañców Nowego Tomyœla. (Obszerny poœwiêcony temu wyda-
rzeniu tekst Zginêli, bo byli Polakami autorstwa Edmunda ¯urka, ukaza³ siê w Kwartalniku
Nowotomyskim nr 2 z 2004 r. przyp. red.). Coraz mniej œwiadków pamiêta te wydarze-
nia. Zosta³y jednak œwiadectwa osób, których tragedia ta dotknê³a bezpoœrednio.

Zbigniew Pieniê¿ny by³ jedn¹ z najm³odszych osób, które cudem prze¿y³y  niemieck¹
zbrodniê. Po wojnie, a¿ do swojej œmierci w 1985 roku, co roku korzysta³ z zaproszeñ
szkó³ i podczas spotkañ z dzieæmi i m³odzie¿¹, przybli¿a³ m³odym ludziom wydarzenia
z 26 stycznia 1945 roku. Jego ¿ywe œwiadectwo pozwoli³o kszta³towaæ patriotyczne po-
stawy dwóch pokoleñ nowotomyœlan.

Przytaczamy poni¿ej zapis losów Zbigniewa Pieniê¿nego z okresu tych wydarzeñ,
sporz¹dzony na podstawie jego wspomnieñ oraz zapisków Krystyny Pieniê¿nej, ¿ony
Zbigniewa. Przy tej okazji przypomnieæ chcemy postaæ tego, nie ¿yj¹cego ju¿, a zas³u¿o-
nego dla miasta, nowotomyœlanina.

26 stycznia 1945 w Nowym Tomyœlu zjawi³a siê grupa SS-manów, która mia³a za zadanie
zabijaæ i niszczyæ wszystko, co polskie. Szli ulicami miasta i aresztowali mê¿czyzn. Wchodzili
równie¿ do mieszkañ i zak³adów pracy. W ten sposób zabrano równie¿ Zbigniewa Pieniê¿ne-
go pracuj¹cego w masarni Niemca Schmidta. W momencie gdy zebrano ju¿ pewn¹ grupê
osób, poprowadzano ich w kierunku obecnego Placu Chopina. Po drodze SS-mani mówili: „naj-
pierw zabierzemy mê¿czyzn, a potem kobiety”. Polaków umieszczono w klasie lekcyjnej na
terenie szko³y [obecnej Szko³y Muzycznej].

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

15Po 70 latach... wspomnienie o tragicznym dniu i jego bohaterze...

Tomasz Siwiñski

Po 70 latach...

...wspomnienie o tragicznym dniu i jego bohaterze



Zatrzymanych pilnowa³ ¿o³nierz Wehrmachtu. Ów ¿o³nierz, pilnuj¹c ich, zrobi³ kred¹ na ta-
blicy znak krzy¿a. Polacy zrozumieli, ¿e zostan¹ zamordowani. 

W godzinach popo³udniowych do klasy wrzucono granaty. Byli ranni i zabici. Umierali w po-
twornych boleœciach. Nastêpnie Niemcy sprawdzili, czy wszyscy nie ¿yj¹. ¯yj¹cych dobijali. Zbi-
gniew Pieniê¿ny by³ ranny, dosta³ od³amkiem granatu w podudzie. Le¿a³ na pod³odze i udawa³
martwego. Podszed³ do niego SS-man i powiedzia³: „nie ¿yje, ale daj mu jeszcze kulê”, po czym
strzeli³. Pocisk wszed³ pod lewym obojczykiem i przeszed³ na wylot, nie uszkadzaj¹c obojczyka.
Po tym zdarzeniu któryœ z Niemców wszed³ do klasy i powiedzia³: „uciekajcie, bo Rosjanie s¹
tu¿, tu¿”. Zmusi³o to oprawców do szybkiego ewakuowania siê.

Ranni, le¿¹cy na pod³odze zaczêli wstawaæ, krwawi¹c podejmowali próbê ucieczki. Niektó-
rzy schowali siê na podwórzu w ubikacjach na zamarzniêtych odchodach. Zima w 1945 roku
by³a bardzo mroŸna i œnie¿na. Zbigniew Pieniê¿ny krwawi¹c ucieka³ w kierunku Zak³adów Wi-
kliniarskich, terenami, na których obecnie znajduje siê stadion miejski. Zna³ dobrze te tereny,
gdy¿ pracowa³ tam wraz ze swoj¹ matk¹ w czasie okupacji. Za sob¹ s³ysza³ strza³y, Niemcy
nie gonili jednak uciekaj¹cych Polaków, gdy¿ sami sposobili siê do ewakuacji. Na terenie Zak³a-
dów Wikliniarskich znajdowa³a siê studnia z pod³og¹, z góry przykryta klap¹. Wskoczy³ do tej
studni, w krwawi¹c¹ ranê w³o¿y³ naddart¹ koszulê. S³ysza³ jak jacyœ Niemcy chodz¹ wokó³
studni i otrzepuj¹ o ni¹ buty. Kiedy wszystko ucich³o, wyszed³ wyczerpany z up³ywu krwi. W sta-
nie nieœwiadomoœci znalaz³ siê u pañstwa Pawelców – to oni udzielili mu pierwszej pomocy.
Nastêpnie po ucieczce Niemców, znalaz³ siê w domu rodzinnym przy ul. £¹kowej. 
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Po 70 latach... wspomnienie o tragicznym dniu i jego bohaterze

Po wkroczeniu do Nowego Tomyœla, ¿o³nierze Armii Radzieckiej chodzili po domach, szuka-
j¹c czy nie ukrywaj¹ siê w nich Niemcy. Zajrzeli te¿ i do Pieniê¿nych, gdzie w zamkniêtym po-
koju le¿a³ ranny Zbigniew. Po wejœciu do mieszkania, czerwonoarmiœci koniecznie chcieli zoba-
czyæ wszystkie pomieszczenia, próbowali nawet wy³amaæ drzwi od pokoju, gdzie odpoczywa³
Zbigniew. Jednak zdecydowana postawa matki Zbigniewa, zapobieg³a dalszym zagro¿eniom
i podejrzeniom jakoby by³ rannym Niemcem.

Zbigniew Pieniê¿ny trafi³ do szpitala (znajduj¹cego siê w dzisiejszej Szkole Podstawowej nr
2) z ranami, które bez ingerencji chirurga goi³y siê w sposób nieprawid³owy. Wracaj¹c z niego,
spotka³ na Nowym Rynku [Plac Niepodleg³oœci], swoj¹ kole¿ankê Annê. Ucieszy³a siê, ¿e zoba-
czy³a go przy ¿yciu, chwyci³a go te¿ za w³osy i powiedzia³a: „Zbyszek, ty masz siwe w³osy:. Mia³
wówczas niespe³na 17 lat.

Zbigniew Tadeusz Pieniê¿ny urodzi³ siê 3 lutego 1928 roku, zmar³ 25 marca 1985 ro-
ku. Ca³e swe ¿ycie zwi¹zany by³ z Nowym Tomyœlu. Tu siê urodzi³, i tu umar³. By³ synem
Stanis³awa i Zofii z Woœkowiaków. Mia³ piêcioro rodzeñstwa: Adama, Halinê, Mariê, Ro-
mana i Zofiê. By³ dwukrotnie ¿onaty, z Lidi¹, a nastêpnie z Krystyn¹. Z pierwsz¹ ¿on¹
mia³ dwoje dzieci – Hannê i Jacka. 

Po wojnie ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, a nastêpnie korespondencyjne liceum oraz
kursy ksiêgarskie. W latach 1949-50 odby³ s³u¿bê wojskow¹ w 55 pu³ku artylerii lekkiej,
któr¹ opuœci³ w stopniu bombardiera. 
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Obchody pierwszej rocznicy wyzwolenia Nowego Tomyœla spod niemieckiej okupacji – 27 stycznia 1946 r.
Od lewej stoj¹ Bernard Banachrewicz, Ignacy Szczepaniak, Bronis³aw KaŸmierczak, Stanis³aw Skibiñski, 

Jan Mania, nn, Stefan Jankowiak, Franciszek Kotkowiak, nn, Zygmunt Kowalski, Jan Mo¿d¿anowski, 
Andrzej £uczak, Teofil Hildebrand, Ignacy Wlek³y, Zbigniew Pieniê¿ny, Franciszek £uczak, 

Czes³aw Szumiñski, Mieczys³aw Justyñski, Stanis³aw Musia³, Edward Go³¹bek, Jan B¹kowski, nn, nn.



W m³odoœci by³ aktywnym harcerzem, oddanym instruktorem. Organizowa³ wiele
obozów i rajdów harcerskich. Anga¿owa³ siê w ¿ycie kulturalne Nowego Tomyœla, bra³
czynny udzia³ w przedstawieniach teatralnych, jakie organizowano w latach 40 i 50. Mia³
wrodzone zdolnoœci oratorskie, a tak¿e umiejêtnoœci rzemieœlnicze.

Zawsze, to co robi³, wykonywa³ z pasj¹ i zaanga¿owaniem. Przek³ada³o siê to równie¿
na pracê zawodow¹, któr¹ rozpocz¹³ tu¿ po wojsku jako pracownik umys³owy, nastêp-
nie podj¹³ pracê w ksiêgarstwie. W 1952 roku zosta³ kolporterem ksiêgarni powiatowej
w Nowym Tomyœlu, nastêpnie pracowa³ jako instruktor na powiaty Nowy Tomyœl
i Wolsztyn, a od 1962 roku by³ kierownikiem ksiêgarni w Grodzisku Wlkp. (przy ulicy
Szerokiej). O tym, z jakim entuzjazmem podchodzi³ do swojej pracy, najlepiej œwiadczy
fakt i¿ zosta³ uznany Najlepszym Ksiêgarzem Polski.

Chêtnie pomaga³ innym, a jego mieszkanie by³o miejscem spotkañ ludzi podzielaj¹-
cych jego pasje. Pe³ni³ spo³eczne role, które wymaga³y od niego du¿ej determinacji. Po-
mimo tego, i¿ nie by³ szczególnym mi³oœnikiem sportu, to w 1952 roku zosta³ pierwszym
przewodnicz¹cym Rady Powiatowej Ludowych Zespo³ów Sportowych w Nowym To-
myœlu, bior¹c na siebie trud tworzenia struktur i propagowania kultury fizycznej w œro-
dowisku wiejskim. Czyni³ to bardzo skutecznie, dziêki czemu szybko ros³a liczba kó³ LZS
w powiecie nowotomyskim i sportowców w nich trenuj¹cych. Funkcjê tê pe³ni³ do 1956
roku.

Od momentu powstania w 1954 roku, w Nowym Tomyœlu, ko³a Polskiego Zwi¹zku
Filatelistów, by³ jego aktywnym cz³onkiem. Wystawia³ swoje kolekcje na wystawach
ogólnokrajowych i zagranicznych (wówczas w Niemieckiej Republice Demokratycznej),
bêd¹c wielokrotnie za swoje zbiory nagradzanym. By³ jednym z inicjatorów i wspó³orga-
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nizatorów kilkunastu wystaw filatelistycznych w Nowym Tomyœlu, m. in. z okazji 1000.
lecia Pañstwa Polskiego, 25. lecia PRL, czy te¿ z okazji Dnia Znaczka. Wystawy takie,
z jego inicjatywy, z czasem organizowane by³y corocznie. By³ pasjonatem filatelistyki, za-
chêca³, wdra¿a³ i pomaga³ kontynuowaæ filatelistyczne pasje dziesi¹tkom nowotomyœlan.
Prowadzi³ na terenie ca³ego powiatu ko³a filatelistyczne dla m³odzie¿y. Za swoj¹ dzia³al-
noœæ zosta³ nagrodzony najwy¿szymi odznaczeniami; w tym – najwy¿sz¹ – Z³ot¹ Odzna-
k¹ Filatelistyczn¹, a na Œwiatowej Wystawie Filatelistycznej, urz¹dzonej z okazji Roku Ko-
pernikowskiego, zdoby³ za swoje zbiory i ich opisanie br¹zowy medal. W ci¹gu ponad
30 lat dzia³alnoœci filatelistycznej w nowotomyskim Kole PZF, pe³ni³ wszystkie najwa¿niej-
sze funkcje, bêd¹c równie¿ jego przewodnicz¹cym. 

Jego postawa i spo³eczna aktywnoœæ spotyka³y siê z uznaniem. Zbigniew Pieniê¿ny zo-
sta³ odznaczony: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, dwukrotnie Odznak¹ Honorow¹ Za zas³ugi
w rozwoju województwa poznañskiego (1968, 1977), Odznakê Honorow¹ Zas³u¿ony dla
powiatu nowotomyskiego (1985), Odznak¹ Honorow¹ Zas³u¿ony Obywatel Miasta i Gmi-
ny Nowy Tomyœl (1980), Odznak¹ Tysi¹clecia – za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ podczas obcho-
dów Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego oraz wspomnianymi najwy¿szymi odznaczeniami Pol-
skiego Zwi¹zku Filatelistów, odznaczeniami ksiêgarskimi oraz harcerskimi.

•ród³a:
1. Express Poznañski, Poznañ 1946-1999.
2. Kwartalnik Nowotomyski, 2004-2006
3. Pieniê¿na Krystyna – wspomnienia o mê¿u – spisane i relacje ustne
4. Polak Bogus³aw (red.), Dzieje Nowego Tomyœla, Nowy Tomyœl 1998.
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Nowotomyski Park Kultury i Wypoczynku... 21

Przywykliœmy do tego miejsca, wydaje siê nam, ¿e tak by³o tam zawsze. Warto wiêc
mo¿e przypomnieæ, ¿e zajmuj¹cy dziœ powierzchniê 34 ha Park Kultury i Wypoczynku,
zmieni³ panoramê piaszczystych wydm na skraju naszego miasta w latach 70 i 80 minio-
nego stulecia. A zaczê³o siê wszystko od niespe³nionych – ju¿ wówczas – marzeñ nowo-
tomyœlan o basenie k¹pielowym, do którego budowy, ze wskazaniem na czêœæ terenu
obecnego boiska sportowego „Polonia”, po raz pierwszy przymierzano siê w latach 50.
XX wieku. Z tych samych powodów, tj. ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cych zasobów
wody, niepowodzeniem zakoñczy³y siê dzia³ania, podjête ponownie na pocz¹tku lat 60.
w rejonie Gliñskich Gór. Kiedy po kolejnych 3 latach odrodzi³a siê idea budowy basenu
w jeszcze innym miejscu, na szczeblu partyjno-administracyjnym zapad³a decyzja o budo-
wie du¿ego kompleksu rekreacyjnego w po³udniowo – wschodniej czêœci naszego mia-
sta. Mia³ on powstaæ na powierzchni 36 ha. W jego projekcie mia³ siê oczywiœcie znaleŸæ
tak¿e basen.

Sobie i swemu miastu
Z inicjatywy Stanis³awa Komorniczaka – ówczesnego I sekretarza Komitetu Powiato-

wego PZPR oraz Tomasza ¯urka – ówczesnego przewodnicz¹cego Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej, w grudniu 1971 roku powo³any zosta³ 12. osobowy Spo³eczny
Komitet Budowy Parku Kultury i Wypoczynku. Przewodniczy³ mu Arkadiusz Tomski,
a w jego sk³ad weszli tak¿e: Marian Bambecki, Zygmunt Ciszak, Jerzy Domagalski, Ka-
zimiera Henklewska, Czes³aw Idziñski, Zdzis³aw Janus, Jan Pasek, Jan Plewa, Franciszek
Stachowiak, Zdzis³aw Wa³êsa i Stefan Wojtkiewicz. Komitet ów – przez 10 lat kieruj¹-
cy budow¹ parku – przej¹³ w czêœci œrodki finansowe, jakie ju¿ wczeœniej nowotomyskie
przedsiêbiorstwa, zak³ady i instytucje przekaza³y na rzecz budowy basenu i od razu pod-
j¹³ dzia³ania przygotowawczo-organizacyjne. Wszystkie prace projektowe w czynie spo-
³ecznym wykona³ powiatowy urbanista mgr in¿. Jerzy Domagalski. Pierwsze pomiary,
wiosn¹ 1972 roku, wykona³o Powiatowe Biuro Geodezji, a budowê rozpoczêto w lipcu
1972 roku. W kwietniu 1973 roku pracownicy nowotomyskich przedsiêbiorstw, insty-
tucji, zak³adów i spó³dzielni zadeklarowali przekazywanie na ten spo³eczny cel od 0,25
do 0,5 % miesiêcznych zarobków netto (wp³aty te wnoszone by³y jeszcze w I pó³roczu
1988 roku). Tak wiêc postanowiono – Sobie i swemu miastu – spo³ecznym wysi³kiem
wybudowaæ Park Kultury i Wypoczynku. Spieszono siê, by zd¹¿yæ na 30. lecie ludowej
Ojczyzny.

Lucyna Koñczal-Gnap

Nowotomyski Park Kultury i Wypoczynku

wczoraj – dziœ – jutro
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Mieszkañcy 7. tysiêcznego Nowego Tomyœla podjêli bardzo cenn¹ inicjatywê budowy ca³ko-
wicie w czynie spo³ecznym Parku Wypoczynku. Ma to byæ prezent na 30. lecie PRL. W reali-
zacjê tego przedsiêwziêcia zaanga¿owa³o siê bez przesady ca³e miasto. Park bêdzie jednym
z naj³adniejszych w województwie. Stworzy on mieszkañcom coraz bardziej uprzemys³awiaj¹-
cego siê Nowego Tomyœla doskona³e warunki do rekreacji i wypoczynku – donosi³a we
wrzeœniu 1972 roku „Gazeta Poznañska”, a „G³os Wielkopolski” w listopadzie tego sa-
mego roku uzupe³nia³: 

Patronat nad budow¹ objê³y organizacje ZMS i ZMW. Efektem 3. miesiêcznych, intensyw-
nych prac jest przemienienie zaniedbanych podmiejskich terenów w wielki plac budowy, gdzie
o ka¿dej porze dnia mo¿na spotkaæ grupy ludzi z ³opatami i innymi narzêdziami. (…) Do tej
pory wartoœæ czynów spo³ecznych Komitet oszacowa³ na prawie 258 tys. z³.

Czyny spo³eczne podejmowane nie tylko przez nowotomyskie – ale tak¿e znajduj¹ce
siê na terenie ca³ego powiatu – zak³ady pracy, instytucje, organizacje i szko³y, zadeklaro-
wane przez nie wp³aty i – w jakiejœ czêœci – dotacje (z Urzêdu Powiatowego, Urzêdu
Wojewódzkiego, Urzêdu Miasta i Gminy, czy – jak w przypadku budowy basenu, dla
którego stosown¹ dokumentacjê rozpoczêto przygotowywaæ w 1976 roku – Woje-
wódzkiego Funduszu Turystyki w Poznaniu) stanowiæ mia³y podstawê realizacji tego nie-
³atwego przedsiêwziêcia. 

A zadanie by³o nie³atwe, tak¿e dlatego, ¿e trzeba by³o zagospodarowywaæ przede
wszystkim nieu¿ytki i bagniste tereny, piaszczyste wydmy, podmok³e ³¹ki i mokrad³a. En-
tuzjazmu jednak nie brakowa³o: Prace przy budowie Nowotomyskiego Parku Kultury i Wy-
poczynku trwaj¹ nieprzerwanie. Zakoñczono kilka nastêpnych etapów robót. Obecnie koñcz¹
siê: ca³kowite zagospodarowanie drugiego stawu, prace zwi¹zane z uruchomieniem ZOO
i wprowadzeniem pierwszej zwierzyny (ostatnie dni wrzeœnia), deptak przez ca³y teren parku,
ca³kowite ogrodzenie ZOO wykonane przez Spó³dzielniê Us³ug Wielobran¿owych, pierwsza
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³eczny Komitet Budowy Parku Kultury i Wypoczynku. Przewodni-
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po³owa ogródka M³odzie¿owej S³u¿by Ruchu i kompletne zmeliorowanie terenu parku. Ponad-
to trwaj¹ prace przy budowie toru saneczkowego oraz geesowskiej restauracji z sal¹ dan-
cingow¹. (“¯ycie Nadobrza” ; marzec 1974).

Powszechn¹ praktyk¹ by³o organizowanie – pod ró¿nymi zreszt¹ has³ami – tzw. nie-
dziel czynów, np. czynu powiatowego czy czynu m³odzie¿owego, zdarza³o siê, ¿e 
z udzia³em (jak podawa³a ówczesna prasa) od 300 do nawet 1000 osób. Ich uczestni-
kom powierzano wykonywanie prac niefachowych, najczêœciej przy niwelowaniu tere-
nu, nawo¿eniu ziemi¹ czy te¿ zazielenianiu terenów rekreacyjnych, a na zakoñczenie
proponowano udzia³ w imprezie masowej, np. takiej jak „Mikrofon dla wszystkich”. 

Spo³eczny Komitet Budowy Parku od samego zreszt¹ pocz¹tku wykazywa³ siê ró¿no-
rodnymi inicjatywami, skupiaj¹cymi uwagê mieszkañców na trwaj¹cej inwestycji, m. in.
og³aszaj¹c konkurs na piosenkê i wiersz o parku, czy te¿ organizuj¹c wœród uczniów –
we wspó³pracy z Wydzia³em Oœwiaty, Wychowania i Kultury oraz Lig¹ Ochrony Przy-
rody – konkurs na najlepiej wykonan¹ budkê lêgow¹ dla ptaków i zapraszaj¹c mieszkañ-
ców do wspólnego obchodzenia Œwiêta Ptaków.

Komitet Budowy Parku przygotowuje siê do œwiêta wiosny. Oczekujemy, ¿e m³odzie¿ w wy-
znaczonym dniu gremialnie wyruszy do parku z budkami lêgowymi, karmnikami i skrzynkami
dla ptaków. (…) Komitet Budowy Parku prosi o nadsy³anie propozycji nazw alejek, œcie¿ek, pro-
menad i obiektów znajduj¹cych siê na terenie parku. ( “¯ycie Nadobrza”; luty 1974).

23Nowotomyski Park Kultury i Wypoczynku...
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Inspiruj¹cy wszelkie poczynania, nadzoruj¹cy je, zajmuj¹cy siê wszelkimi sprawami po-
rz¹dkowymi i gospodarczymi oraz odpowiadaj¹cy za stronê finansow¹ ca³ego przedsiê-
wziêcia, Spo³eczny Komitet Budowy Nowotomyskiego Parku Kultury i Wypoczynku
w czerwcu 1981 roku z³o¿y³ rezygnacjê z dalszej dzia³alnoœci, w swym sprawozdaniu
koñcowym sugeruj¹c, ¿e: wydaje siê celowe powo³anie nowego sk³adu osobowego Spo³ecz-
nego Komitetu, który bêdzie kontynuowa³ rozwój rekreacyjnego zabezpieczenia wypoczynku
dla mieszkañców naszego miasta. 

W podsumowaniu 10. letnich starañ cz³onkowie Spo³ecznego Komitetu wymienili:
powstanie na terenie parku – M³odzie¿owego Oœrodka S³u¿by Ruchu, krytej strzelnicy
na 6 stanowisk z zapleczem, dwóch stawów, Baœniogrodu, miniatury wiatraka, zamku
w Chojniku i zegara s³onecznego, ZOO (budynku gospodarczego i obiektów dla zwie-
rz¹t) i zimowej ptaszarni, Dworku Myœliwskiego, Wzgórza Parkowego z estrad¹ koncer-
tow¹ i tanecznym krêgiem, parkingu przy geesowskiej (wybudowanej w ci¹gu zaledwie
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155 dni) Restauracji „S³oneczna”; wykonanie – prac melioracyjnych, sieci energetycznej
i oœwietlenia parku, skalniaka z wodotryskiem; wyznaczenie dróg, placów i œcie¿ek,
wkomponowanie w istniej¹ce zadrzewienia alejek spacerowych; opracowanie doku-
mentacji amfiteatru planowanego na ok. 2000 widzów oraz podjêcie prac przy budowie
amfiteatru, basenu, ma³ej skoczni narciarskiej dla dzieci, toru saneczkowego i kortu teni-
sowego.

Gdy min¹³ pierwszy zapa³
W 1986 roku Urz¹d Miasta i Gminy, którym wówczas kierowa³a naczelnik Maria

Kornowska, podj¹³ siê opracowania szczegó³owego planu zagospodarowania prze-
strzennego Nowotomyskiego Parku Kultury i Wypoczynku. Planem objêto teren o po-
wierzchni 28 ha, po³o¿ony pomiêdzy ulicami Sienkiewicza, Olchow¹, Wypoczynkow¹
i terenami kolejki w¹skotorowej. O tym, co powinno siê znaleŸæ na wskazanym terenie,
zadecydowaæ mieli mieszkañcy. Urz¹d Miasta i Gminy oczekuje od spo³eczeñstwa uwag kry-
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tycznych w odniesieniu do obecnego zagospodarowania parku lub jego otoczenia. Przyjmuje
równie¿ propozycje dotycz¹ce wzbogacenia urz¹dzeñ rekreacyjnych maj¹cych s³u¿yæ ludziom
w ró¿nym wieku i w ró¿nych porach roku. (…) Najciekawsze uwagi i propozycje bêd¹ publiko-
wane na ³amach niniejszego pisma, a tak¿e nagradzane ksi¹¿kami – mo¿na by³o przeczy-
taæ w „Wiadomoœciach Nowotomyskich” nr 5 z grudnia 1986 roku. Teren po³o¿ony po
wschodniej stronie torów przeznaczony zosta³ – zgodnie z pierwotnym zamys³em – pod
budowê Oœrodka Sportowo – Wypoczynkowego (wraz z basenem). W odniesieniu do
niego istnia³ ju¿ plan przestrzennego zagospodarowania, a w projekcie programu Rady
Narodowej Miasta i Gminy na lata 1988 – 1992 znalaz³ siê zapis mówi¹cy o kontynuacji
jego budowy. Do tego samego planu wpisano równie¿ rozpoczêcie I etapu budowy am-
fiteatru – wszak¿e pod warunkiem, ¿e przyznana zostanie wojewódzka dotacja na po-
pieranie czynów spo³ecznych. 

TU I TERAZ

27Nowotomyski Park Kultury i Wypoczynku...

Na "promenadzie
s³oñca" przebiegaj¹cej
obok dwóch
parkowych stawów
stanê³y pos¹gi czterech
boginek

Miniaturê zamku 
w Chojniku z
piaskowca wykona³
Stefan Wierkiewicz



Urzêdnicza inicjatywa zdawa³a siê wychodziæ naprzeciw spo³ecznym oczekiwaniom.
Ju¿ wczeœniej mo¿na by³o us³yszeæ g³osy niezadowolenia, zwi¹zane z zaniedbaniem
chyba trochê bezpañskiego parku. Byæ mo¿e przygas³ spo³eczny entuzjazm, byæ mo¿e –
po rezygnacji Spo³ecznego Komitetu – zabrak³o inspiracji i mobilizacji do dalszego dzia-
³ania. Dorobi³ siê swego czasu Nowy Tomyœl, niema³ym zreszt¹ nak³adem pracy spo³eczeñ-
stwa, piêknego parku – pisa³a autorka krytycznego artyku³u opublikowanego w nrze
9 „Wiadomoœci Nowotomyskich” z 24 wrzeœnia 1987 roku. Prezentowa³ siê on okazale
z uroczymi, zadbanymi alejkami. (…) Niestety wystarczy siê przejœæ alejkami, aby zauwa¿yæ,
¿e opieka nad nim zmala³a prawie do zera. W po³¹czeniu z bezmyœlnym wandalizmem daje
to op³akane skutki.(…) Ko³o Dworku Myœliwskiego pojawi³y siê „dzikie” przejœcia wydeptane
miêdzy i tak s³abo rosn¹cymi œwierczkami, pozarasta³y traw¹ ³adne alejki. Miniaturowy zame-
czek, chocia¿ ogrodzony wysok¹ siatk¹, wygl¹da jak po dywanowym nalocie lotniczym, a ze
s³onecznego zegara zosta³a jedynie granitowa p³yta. (…) W op³akanym stanie znajduje siê alej-
ka nad stawem. Wprawdzie figurki boginek, chocia¿ okaleczone, s¹ odmalowane – za to dra-
binki strasz¹ po³amanymi listwami, a chwasty dawno wypar³y pn¹ce ró¿e.(…) W miasteczku
ruchu drogowego piêknie wyroœniête œwierki i bujna trawa s³u¿¹ za „leœn¹ pijalniê”! Wêdrów-
ka po Parkowym Wzgórzu jest wrêcz niebezpieczna. W ka¿dej chwili mo¿e przewróciæ siê na
przechodnia któraœ z pergoli. (…) Nieco dalej strasz¹ ruiny niedokoñczonego amfiteatru i bu-
dowli, która mia³a podobno byæ basenem. (…) Byliœmy bardzo dumni z piêknego parku, ale co-
raz mniej mamy tam do pokazania.
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Po jakimœ czasie poprawi³a siê wprawdzie kondycja parku, ale coraz czêœciej i coraz
g³oœniej dopytywano siê o dwie, od pocz¹tku najbardziej oczekiwane parkowe inwesty-
cje – amfiteatr i basen. Kiedy bêdziemy siê k¹paæ w basenie? – pytali nowotomyœlanie.
Szczególnie upragnionym miejscem by³ w³aœnie basen, bêd¹cy czêœci¹ zadania inwestycyj-
nego pod nazw¹: Budowa Oœrodka Sportowo – Wypoczynkowego. Plan ów obejmo-
wa³ budowê obiektów podstawowych, takich jak: basen, wie¿a ratownicza, szatnie, ka-
sy, brodzik oraz obiektów pomocniczych: stacji uzdatniania wody, budynku us³ugowe-
go, kot³owni i sieci urz¹dzeñ zewnêtrznych. Wed³ug pierwotnych za³o¿eñ nowotomy-
œlanie k¹paæ siê mieli w krytym basenie o olimpijskich wymiarach ju¿ w 1977 roku. Po-
tem termin ten przesuniêto na rok 1983, uzale¿niaj¹c wszak¿e jego dotrzymanie od do-
staw filtrów, na które – o czym œwiadcz¹ Sprawozdania z dzia³alnoœci Spo³ecznego Komite-
tu Budowy – zosta³o z³o¿one zamówienie. 

Faktycznie pe³n¹ dokumentacj¹ umo¿liwiaj¹c¹ kontynuowanie inwestycji dysponowa-
no dopiero od 1988 roku. Na opóŸnienie jej wykonania wp³yw mia³y: likwidacja Pracow-
ni Projektowej w Opalenicy, gdzie pierwotnie z³o¿ono zlecenie oraz 3. krotne przed³u-
¿anie okresu wykonania dokumentacji przez Biuro Projektów Budownictwa Komunal-
nego w Poznaniu, w którym ostatecznie ulokowano zlecenie. Poniewa¿ realizacja zada-
nia wy³¹cznie ze œrodków miejscowych by³aby praktycznie niemo¿liwa, w tym samym
roku otrzymano te¿ zapewnienie finansowego wsparcia inwestycji w 50 procentach
œrodkami wojewódzkimi i krajowymi. 

Termin oddania inwestycji do eksploatacji zale¿y od wysokoœci œrodków przeznaczonych na
kontynuowanie inwestycji. Z uwagi na postêpuj¹c¹ inflacjê, podro¿enie w znacznym stopniu
wykonawstwa inwestycyjnego, zadanie jest niezwykle trudne. Liczy siê ka¿da z³otówka. Dlate-
go w tej trudnej sytuacji na przyspieszenie procesu inwestycyjnego istotny wp³yw bêdzie mia³o
spo³eczeñstwo miasta i gminy, jego zaanga¿owanie oraz aktywnoœæ zak³adów pracy w œwiad-
czeniu pomocy – mówi³ wówczas Jerzy Mleczak, ówczesny dyrektor nowotomyskiego
Oœrodka Sportu i Rekreacji, któremu w 1982 roku przekazano kontynuowanie rozpo-
czêtej w 1974 roku inwestycji.

Jak doskonale wiemy, z planów i zamierzeñ dotycz¹cych budowy basenu – po raz ko-
lejny – nic nie wysz³o. Inwestycja zatrzyma³a siê praktycznie na pocz¹tku drogi. Powsta-
³a wprawdzie niecka basenu, ale w trakcie przeprowadzanej ekspertyzy stwierdzono jej
nieszczelnoœæ. Istniej¹ca stacja wodoci¹gowa nie by³a te¿ w stanie dostarczyæ niezbêdnej
dla funkcjonowania basenu iloœci uzdatnionej wody. W parze z budow¹ basenu winna iœæ
budowa nowego ujêcia wody dla miasta (zainicjowa³ j¹ zreszt¹ Komitet - przypadaj¹cych
w 1986 roku -  obchodów 200.lecia miasta).  Na wstêpnym etapie zatrzyma³a siê
równie¿ realizacja drugiej z wypatrywanych przez nowotomyœlan inwestycji, tj.
amfiteatru. W sferze planów pozosta³y tak¿e: camping (z hotelem na 60 miejsc), ma³a
skocznia narciarska dla dzieci, tor saneczkowy, kort tenisowy i boiska do gier
zespo³owych, zamieniane zim¹ na lodowiska. I tylko do maleñkiego na pocz¹tku ZOO
przybywa³o coraz wiêcej zwierz¹t. I to nim, przed odwiedzaj¹cymi miasto goœæmi,
mo¿na siê by³o zawsze pochwaliæ.

TU I TERAZ

29Nowotomyski Park Kultury i Wypoczynku...



30

TU I TERAZ

Lucyna Koñczal - Gnap



Po rekreacjê, edukacjê i rozrywkê
Bêd¹cy od lat jednym z ulubionych miejsc spacerów, zw³aszcza nowotomyœlan

z dzieæmi oraz celem wycieczek mieszkañców innych miast, nowotomyski Ogród
Zoologiczny w minionym roku „ukoñczy³” 40 lat. Jest z pewnoœci¹ ewenementem nie
tylko w skali kraju, jeœli chodzi o miasta tej wielkoœci. Doczeka³ siê bogatej literatury
przedmiotu (z prac¹ magistersk¹ w³¹cznie). Pisaliœmy o nim tak¿e na naszych ³amach
(“Przegl¹d Nowotomyski” 2/2008). Przypomnijmy jednak, ¿e pierwszymi zwierzêta-
mi, które doñ w 1975 roku trafi³y by³y dwa niedŸwiedzie brunatne z warszawskiego cyr-
ku „Julinek”. Kolejne zwierzêta trafi³y do nowotomyskiego ZOO w konsekwencji likwi-
dacji ogrodów zoologicznych w Zielonej Górze (³ania jelenia europejskiego, owca arui,
lamy), Œremie (os³y domowe) i Wrzeœni (daniele). Niebawem te¿ z cyrku „Julinek” przy-
by³y dwa lwy, a z wroc³awskiego ZOO przyjecha³o ptactwo. Od 1974 kierownikiem
obiektu, pozostaj¹cego pocz¹tkowo w strukturach Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, a póŸniej w latach 1977 – 1993 kierownikiem Zak³adu Zieleni,
w sk³ad którego wchodzi³o tak¿e ZOO, by³ Konstanty B³a¿ejewicz. Dziœ nowotomyskie
ZOO, wraz z Parkiem Kultury i Wypoczynku, wchodzi w sk³ad gminnej jednostki bud¿e-
towej, jak¹ jest Park Miejski, kierowany od 1994 roku przez dyrektor Emiliê Brychcy.
Z chwil¹ utworzenia zak³adu Park Miejski rozpoczêto renowacjê Nowotomyskiego Par-
ku Kultury i Wypoczynku. Wykonano ogromn¹ pracê, aby „przywróciæ” Park miesz-
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Od 1974 roku kierownikiem nowotomyskiego ZOO by³ Konstanty B³a¿ejewicz



kañcom. Odtworzono alejki, wyciêto ogromne iloœci samosiejek, dzikich krzewów
i chwastów. Wyremontowano to, co jeszcze z elementów ma³ej architektury pozosta³o,
tj. mostek, pergole, wiatrak. 

W gestii dyrektora zak³adu pozostaje tak¿e gospodarowanie na blisko 60 ha miejskiej
zieleni, tj. projektowanie, wykonywanie obsadzeñ i ich utrzymywanie na wszystkich no-
wotomyskich zieleñcach, skwerach, placach, rondach i w parkach. Wykonywane przez
pracowników Parku Miejskiego piêkne wiosenne i letnie kompozycje kwiatowe przyci¹-
gaj¹ uwagê przechodniów, budz¹ podziw tak¿e przebywaj¹cych w naszym mieœcie goœci. 

Pocz¹tkowo ogród zoologiczny zajmowa³ 3,7 ha, obecnie rozlokowany jest na ponad
5 ha. Przez lata zmienia³a siê bowiem jego infrastruktura. Obok klatek, które w ramach
pracy spo³ecznej zaprojektowa³ ówczesny cz³onek Spo³ecznego Komitetu Budowy Par-
ku Stefan Wojtkiewicz, pojawi³ siê wkrótce wzniesiony sposobem gospodarczym budy-
nek z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników, kuchni¹ dla zwierz¹t i sanitariatami
dla zwiedzaj¹cych. Teren zosta³ zmeliorowany, systematycznie powiêkszano i poprawia-
no wybiegi, pojawi³y siê ogrzewane pawilony dla zwierz¹t i woliery dla ptactwa. Przy wej-
œciu do ZOO zorganizowano plac zabaw dla dzieci, a w jego s¹siedztwie „mini zoo”,
w którym dzieci mog¹ ogl¹daæ z bliska ma³e zwierzêta gospodarskie. W ostatnich latach
postawiono te¿, dobrze wpisuj¹cy siê w otoczenie, budynek administracyjno-biurowy.
Mo¿na œmia³o zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e prace remontowe i modernizacje w ogro-
dzie zoologicznym trwaj¹ nieprzerwanie, by nasze ZOO odpowiadaæ mog³o wspó³cze-
snym standardom dotycz¹cym warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup
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zwierz¹t. Miêdzy innymi z tego wzglêdu zmienia³ siê przez lata dobór eksponowanych
w ZOO gatunków. Nie ma ju¿ w nim dzisiaj du¿ych drapie¿ników – lwów, tygrysów,
lamparta, czarnej pantery, czy ¿bika i wilków, a wœród gryzoni – je¿ozwierza. Ich miej-
sce zajê³y ma³py: koczkodany, pawiany i rezusy. Hodowane s¹ przede wszystkim gatun-
ki, którym ³atwo zapewniæ mo¿na odpowiednie warunki bytowe i ¿ywieniowe. Pod ko-
niec minionego roku w nowotomyskim ogrodzie zoologicznym przebywa³o 176 zwie-
rz¹t reprezentuj¹cych 27 gatunków oraz przedstawiciele równie¿ 27 gatunków ptac-
twa. Oprócz wy¿ej wymienionych naczelnych (ma³py) by³y to: drapie¿niki – ryœ europej-
ski, ostronosy, szopy pracze i skunksy; kopytne – antylopy, daniele, gwanaki, jaki, jele-
nie, koñ Przewalskiego, kozy, kuce, lamy, muflon, os³y, owce i zebry oraz gryzonie – ko-
szatniczki, œwinki morskie i króliki kar³owate. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: koñ Prze-
walskiego i zebra Hartmanna – gatunki objête Europejskim Programem Ochrony Gatun-
ków Zagro¿onych Wyginiêciem (EPP). 

Ogród zoologiczny na dobre wrós³ w parkowy krajobraz i trudno dziœ wyobraziæ so-
bie Nowy Tomyœl bez tego miejsca. O wielkim do niego przywi¹zaniu nowotomyœlan
mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e kiedy przed z gór¹ 20 laty (1994 r.), ze wzglêdu na rosn¹ce
koszty utrzymania, z ówczesnej Komisji Rolnictwa wyszed³ projekt likwidacji ogrodu,
spotka³ siê on od razu ze spo³ecznymi protestami. M³odzie¿ pisa³a petycje i zbiera³a pod-
pisy mieszkañców, a miejscowi przedsiêbiorcy – poprzez sponsoring – pospieszyli zwie-
rzêtom z pomoc¹.
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I tak Chifa utrzymywa³a lwa, Bartex – niedŸwiedzie, Spó³ka MODA – rysie, a PKO BP
– star¹ niedŸwiedzicê. Do ZOO trafia³y te¿ konkretne produkty: z Mleczarni TOP-CRE-
DI – mleko i ser; z Piekarni KUCZ i od piekarza p. Frelicha – chleby; z firmy HENRI-PA-
ES – puszki „Darling” i sucha karma; miêso i odpady z Zak³adów Miêsnych „Smakosz”
z Michorzewa oraz drób i podroby z okolicznych ubojni. 

Nasze ZOO to z pewnoœci¹ jedna z najwiêkszych w naszym mieœcie, ale i generuj¹-
cych spore wydatki, atrakcji. Dla jego utrzymania wa¿na jest ka¿da pozyskana z³otówka.
Od maja 2013 roku wstêp do ogrodu zoologicznego jest p³atny, a przed wejœciem do
niego stan¹³ biletomat.

Od maja 1985 roku na czêœci terenu nowotomyskiego Parku Kultury i Wypoczynku
gospodaruje tak¿e Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa, którym kieruje dziœ Andrzej
Chwaliñski. Fakt, ¿e w³aœnie w Nowym Tomyœlu powsta³a – pierwsza i jedyna tego typu
placówka w kraju – zawdziêczamy g³êboko zakorzenionej na naszym terenie tradycji
uprawy obu tych roœlin oraz produkcji wyrobów wiklinowych. 

Na potrzeby tego – oficjalnie otwartego dla zwiedzaj¹cych 30 sierpnia 1986 roku –
Muzeum w³adze administracyjne miasta przekaza³y dwa obiekty: zrekonstruowany po-
olêderski zabytkowy budynek mieszkalny z koñca XVIII wieku (z obecnej ul. Poznañ-
skiej), w którym mieœci siê dziœ g³ówna siedziba muzeum oraz wybudowany w 1977 ro-
ku stylizowany budynek drewniany, nazywany Dworkiem Myœliwskim, który – niestety
– sp³on¹³ w 2008 roku. 
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Od kilku lat opiekê nad
zwierzêtami w

nowotomyskim ZOO
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Zrekonstruowany zabytkowy budynek mieszkalny z koñca XVIII w. bêd¹cy dziœ siedzib¹ Muzeum
Chmielarstwa i Wikliniarstwa 
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Od lata 2013 roku na terenie Parku Kultury i Wypoczynku dzia³a si³ownia zewnêtrzna

W sierpniu 2014 roku na swoje miejsce powróci³ odrestaurowany pomnik -samolot TS - 5 BIES



W tym pierwszym prezentowane s¹ dwie sta³e ekspozycje: Historia wikliniarstwa i ple-
cionkarstwa w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem terenu Wielkopolski (od 30 sierpnia
1986 r.) – wg scenariusza K. Pogonowskiej z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Prze-
mys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie, którego nowotomyskie Muzeum od pocz¹tku
jest oddzia³em i Historia chmielarstwa w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem rejonu no-
wotomyskiego (od 5 sierpnia 1987 r.) – wg scenariusza Aurelii Œl¹skiej, kieruj¹cej wów-
czas Muzeum. W Dworku Myœliwskim natomiast organizowane by³y wystawy czasowe,
nie ograniczone zreszt¹ do tematyki chmielu i wikliny, a na jego poddaszu znajdowa³a siê
ekspozycja przyrodnicza: preparowane okazy zwierz¹t krajowych i egzotycznych, oka-
zy ptactwa i trofea myœliwskie. Muzealn¹ infrastrukturê wzbogaci³a oddana do u¿ytku
w maju 2006 roku zrekonstruowana olêderska stodo³a wielkopolska. Jej powstanie jest
zas³ug¹ cz³onków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy, a zw³asz-
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Za spraw¹
nowotomyskich
plecionkarzy wiklina na
dobre rozgoœci³a siê 
w parkowej przestrzeni 



cza ich ówczesnego prezesa Andrzeja Pawlaka. Imponuje nie tylko rozmiarami, ale i cie-
sielskim kunsztem. S³u¿y dziœ przede wszystkim celom wystawienniczym, prezentowane
s¹ tu m. in. niepowtarzalne formy wiklinowe oraz wyroby wyplatane z innych ni¿ wikli-
na surowców.

Budynki Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa otacza teren o powierzchni 1,75 ha,
na którym rozlokowane zosta³y ekspozycje botaniczne: salicarium (matecznik wierzbo-
wy) – poletko, na którym roœnie kilkadziesi¹t odmian wikliny; poletko chmielu, czyli
chmielnik – na którym pnie siê na tykach kilka odmian chmielu i park wierzbowy z drze-
wiastymi i krzewiastymi odmianami wierzb. Wokó³ Muzeum eksponowane s¹ tak¿e ar-
tystyczne formy przestrzenne z wikliny – plon organizowanych przez Muzeum corocz-
nie, od 2001 roku, w drugiej po³owie maja, Ogólnopolskich Plenerów Wikliniarskich
i odbywaj¹cych siê od 2003 roku, w drugiej po³owie wrzeœnia, Spotkañ M³odych Plecion-
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Park Miejski gospodaruje
dziœ tak¿e na blisko 60
ha miejskiej zieleni
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Wiosn¹ i latem podziw przechodniów budz¹ kompozycje kwiatowe wykonywane przez
pracowników Parku Miejskiego  



karzy. Promuj¹ce wiklinow¹ specyfikê regionu, nowotomyskie Muzeum uczestniczy tak-
¿e w ¿yciu kulturalnym miasta, wspó³pracuj¹c w tym wzglêdzie z Urzêdem Miejskim,
NOK-iem i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Plecionkarzy i Wikliniarzy m. in. przy or-
ganizacji, odbywaj¹cej siê na terenie Parku Kultury i Wypoczynku, najwiêkszej imprezy
w mieœcie, czyli Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego. W jego ramach, w 2008 i 2011 ro-
ku zorganizowane zosta³y I i II Œwiatowy Festiwal Wikliny. Pe³n¹ par¹ id¹ ju¿ przygoto-
wania do III Festiwalu, który odbêdzie siê pod koniec sierpnia 2015 roku – równie¿ na
terenie parku.

Za spraw¹ nowotomyskich plecionkarzy wiklina rozgoœci³a siê w parkowej przestrze-
ni na dobre. W ci¹gu ostatnich kilku lat w parkowy krajobraz wkomponowane zosta³y
tak¿e przestrzenne wiklinowe formy: wigloo – dekoracyjny pawilon ogrodowy (2008),
¿ywa wiklinowa altana (2011) i malownicza wiklinowa ostoja dla gnie¿d¿¹cych siê w par-
ku ptaków, popularnie zwana ptasi¹ wysp¹ (2011).

5 lipca 2013 roku, w zacisznym, niemal kameralnym zak¹tku Parku Kultury i Wypo-
czynku, odby³o siê uroczyste otwarcie si³owni zewnêtrznej, która powsta³a w ramach
projektu Gminy Nowy Tomyœl, dofinansowanego ze œrodków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakupiono i zamontowano osiem sportowych
urz¹dzeñ: du¿e ko³o obrotowe, masa¿er, twister, wioœlarz, porêcze równoleg³e, jeŸ-
dziec konny i wyciskanie siedz¹ce. Sposób dzia³ania urz¹dzeñ si³owni, któr¹ opiekuj¹ siê
pracownicy Parku Miejskiego, zademonstrowali wychowankowie Nowotomyskiej Aka-
demii Pi³karskiej. Te ogólnodostêpne urz¹dzenia si³owni – podobnie jak znajduj¹ce siê
równie¿ tutaj skatepark i boiska do pi³ki pla¿owej – s¹ dobr¹ propozycj¹ dla wszystkich,
którzy lubi¹ aktywnie spêdzaæ wolny czas i chc¹ poprawiaæ swoj¹ tê¿yznê fizyczn¹.

W sierpniu 2014 roku na swoje miejsce w parku, przy œcie¿ce rowerowej, na skraju
ul. Sienkiewicza, powróci³ odrestaurowany pomnik – samolot TS – 5 BIES, który blisko
rok wczeœniej, 2 wrzeœnia 2013 roku, podczas silnej wichury uleg³ zniszczeniu. przez ko-
nar z³amanej topoli. Znacznym uszkodzeniom uleg³y dwa skrzyd³a samolotu i tylna czêœæ
korpusu. Jego przywróceniem do parkowej przestrzeni zajê³o siê Nowotomyskie Towa-
rzystwo Kulturalne, dysponuj¹ce przekazanymi na ten cel przez sponsora œrodkami. Pra-
ce remontowe wykona³ jeden z miejscowych zak³adów rzemieœlniczych, wspierany
przez inne nowotomyskie firmy. Nie by³ to pierwszy remont tego pomnika – samolotu,
który stan¹³ w tym miejscu w paŸdzierniku 1975 roku, z okazji 32. rocznicy powstania
Ludowego Wojska Polskiego: Z inicjatywy Frontu Jednoœci Narodu, przy wydatnej pomocy
jednostki Wojsk Lotniczych, Aeroklubu Poznañskiego, nowotomyskiego Przedsiêbiorstwa Prze-
mys³u Terenowego i Fabryki Narzêdzi Chirurgicznych – jak g³osi³a znajduj¹ca siê przez wie-
le lat na postumencie tabliczka. Dziêki inicjatywie Arkadiusza Tomskiego, przewodnicz¹-
cego Spo³ecznego Komitetu Budowy, ten charakterystyczny dla nowotomyskiego parku
obiekt, odnawiany by³ ju¿ przed 10 laty. 

Wówczas w akcjê tê bezinteresownie zaanga¿owali siê w³aœciciele zak³adów ogólno-
budowlanych – Janusz Borowiak, Jan Mizgajski, Arkadiusz Sobczak i w³aœciciel Centrum
Materia³ów Budowlanych,, Euro – P³yta” Franciszek Paszkowski. Dziêki sta³ej trosce no-
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wotomyœlan ten unikatowy samolot (w Polsce znajduj¹ siê tylko dwa lub trzy egzempla-
rze tego modelu) nadal cieszyæ bêdzie kolejne pokolenia mieszkañców i przybywaj¹cych
do naszego miasta goœci. 

Co dalej ?
W tym roku rozebrano wybetonowan¹ misê basenu w Parku Kultury i Wypoczynku. Obec-

ny burmistrz 20 lat temu otrzyma³ w spadku rozpoczêt¹ budowê tego basenu po poprzedni-
ku. Dlaczego zaniecha³ jej kontynuacji? Obecnie gmina nie ma ¿adnego pomys³u na basen (…)
Centrum wypoczynku powinien staæ siê du¿y, lecz mocno zaniedbany park, a jego wizytówk¹
nale¿y uczyniæ ZOO. Brakuje odpowiedniej nawierzchni na g³ównych alejkach, nowoczesnego
oœwietlenia, o pawilonie gastronomicznym nie wspominaj¹c. ZOO mo¿e byæ dum¹ miasta –
wymaga jednak modernizacji i rozbudowy – napisa³ w swoim programie wyborczym
obecny Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner. 

Zanosi siê wiêc na to, ¿e w nadchodz¹cych latach w nowotomyskim Parku Kultury
i Wypoczynku podjête zostan¹ nowe inwestycje. Potwierdz¹ one s³usznoœæ proroczych
s³ów, wypowiedzianych przed laty przez jednego z cz³onków Spo³ecznego Komitetu Bu-
dowy, ¿e budowanie tego Parku nie skoñczy siê nigdy. Nie by³o w tym stwierdzeniu ¿adne-
go pejoratywnego podtekstu, ale zapowiedŸ koniecznoœci sta³ego doskonalenia tej prze-
strzeni, bêd¹cej przecie¿ „zielonymi p³ucami” naszego miasta.

•ród³a:

Marzena Kortus, Jedyne takie ZOO, Kwartalnik Nowotomyski, 2/2004, s. 70 – 74

Izabela Putz, Dlaczego w³aœnie w Nowym Tomyœlu? Kwartalnik Nowotomyski, 1/2004, s. 28 - 29

Izabela Putz, Przechadzka po nowotomyskim ZOO, Przegl¹d Nowotomyski 2/2008 s.50 – 55

Joanna W³odarczyk- Janek, Ogród Zoologiczny w Nowym Tomyœlu i jego znaczenie dla ochrony
zwierz¹t. Praca magisterska napisana na Akademii Rolniczej. Poznañ 2000 (maszynopis)

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Spo³ecznego Komitetu Budowy Nowotomyskiego Parku Kultury i
Wypoczynku z³o¿one na sesji Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Nowym Tomyœlu w dniu 25 lutego
1981 roku (maszynopis)

prawozdanie z budowy i eksploatacji  Nowotomyskiego Parku Kultury i Wypoczynku  w latach 1972 -
1980 z³o¿one przez Spo³eczny Komitet na sesji Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Nowym
Tomyœlu w czerwcu 1981 roku (maszynopis)

G³os Wielkopolski - 10-11. IX. 1972; 26.X. 1974

Gazeta Poznañska - 7.IX. 1972; 8 IV. 1974; 30 . X. 1974

Wiadomoœci Nowotomyskie nr 7/8 z 1988 r. 21 lipca; nr 3 z 24 wrzeœnia i nr 5 z 23 grudnia 1986
r.; nr 9 z 9 wrzeœnia 1988 r.; nr 1 z 25 stycznia i nr 3 z 26 marca 1990 r.

¯ycie Nadobrza z lutego, marca, maja,  1974 r.

Fot. archiwum Parku Miejskiego i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Nowotomyska Galeria
Internetowa (z albumu Urszuli Nowak; Piotra Oglêdziñskiego; Edwarda Tyrchana) oraz Wydzia³
Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego
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Do Nowego Tomyœla przyby³ Pan
z Kresów Wschodnich jako kilkulatek. Jak
wygl¹da³o Pana dzieciñstwo i wybuch
wojny na Kresach?

Nasza parafia mieœci³a siê w Duni³owi-
czach na Bia³orusi, my mieszkaliœmy w Za-
re¿u, ma³ej wiosce, licz¹cej 10 – 15 gospo-
darstw. 17 wrzeœnia ten teren by³ ju¿ zajê-
ty przez wojnê… W 1939 roku, jako nie-
spe³na szeœcioletni ch³opak, przyst¹pi³em
do I Komunii œw., któr¹ proboszcz zorga-
nizowa³ 19 wrzeœnia. Zaczê³a siê wojna,
wiêc uzna³, ¿e nie ma na co czekaæ. Przyjê-
cie by³o bardzo ³adne… w koœciele dostali-
œmy po szklance mleka i bu³kê. Nie tak, jak
teraz (œmiech). Gdy wracaliœmy z rodzica-
mi z koœcio³a do domu, to nad naszymi
g³owami ju¿ lecia³y samoloty, zrzucaj¹ce
bomby. Od razu przyszed³ front i zaczêli
rz¹dziæ nami towarzysze. Pod koniec woj-
ny zostaliœmy wywiezieni – w przeciwnym
razie grozi³ nam Sybir. Wraz z rodzicami,
dwiema siostrami i bratem jecha³em pra-
wie pó³ roku do Polski. Od grudnia 1944
do kwietnia 1945 roku. Najpierw wiezio-

no nas za frontem, w Lubelskie, póŸniej
trafiliœmy do Nowego Tomyœla. Wszyscy
cali i zdrowi, chocia¿ to by³a bardzo ciê¿ka
podró¿, zim¹, w bydlêcych wagonach. Po
12 rodzin jecha³o w jednym wagonie… Do
jedzenia mieliœmy tylko suchary i suszone
miêso. Pierwszy od pó³ roku chleb jedli-
œmy w Nowym Tomyœlu, w którym zna-
leŸliœmy siê dok³adnie na Wielkanoc 1945
roku. Nad Odr¹ ci¹gle przetacza³ siê front,
za Zb¹szyniem trwa³y walki, a na wyjeŸ-
dzie z Nowego Tomyœla w kierunku Zb¹-
szynia le¿a³y jeszcze konie i czo³gi. 

Rodzice dostali gospodarstwo – naj-
pierw w Paproci, a potem w Borui Koœciel-
nej. Na pocz¹tku na inwentarz sk³ada³y siê
dwie krowy i koñ. Nie mieliœmy ¿adnych
wakac ji, bo latem trzeba by³o pomagaæ
rodzicom w czasie ¿niw, ¿eby pracê skoñ-
czyæ na czas. Zbo¿e kosi³o siê rêcznie. Na-
wet k³osy siê zbiera³o. Finansowo rodzi-
com nie by³o lekko, ale my mieliœmy chêæ
do nauki i do pracy. Mój brat te¿ skoñczy³
medycynê, jedna siostra chemiê na uni-
wersytecie w Poznaniu, ale pracowa³a
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w Narodowym Banku Polskim w Warsza-
wie przy produkcji banknotów, a druga
siostra skoñczy³a biologiê. Wszyscy ju¿ je-
steœmy emerytami...

Zanim p. Doktor poszed³ na studia,
uczy³ siê Pan w nowotomyskich szko³ach?

Zjawi³em siê tutaj jako 10. letni ch³opak,
wiêc najpierw robi³em szko³ê podstawow¹
w Borui Koœcielnej, a ¿e nale¿a³a ona wów-
czas do Powiatu Wolsztyñskiego, wiêc
gimnazjum i liceum robi³em w Wolsztynie.
Do szko³y jeŸdzi³em codziennie rowerem,
drog¹ ¿wirow¹. Gdy by³em po roku nauki
w wolsztyñskim liceum, pojawi³a siê mo¿li-
woœæ zmiany szko³y, wiêc przenios³em siê
do nowotomyskiego, które skoñczy³em
w 1952 roku.

Pamiêta Pan nauczycieli, kolegów?
Tutaj tak¿e codziennie doje¿d¿a³em ro-

werem, ¿wirówk¹ i ani razu nie spóŸni³em
siê na lekcje. Nauczyciele to byli wtedy do-
brzy i stateczni ludzie, ¿adne m³odziki. Ja-
ko jedyna z tego grona ¿yje dziœ pani Zofia
Nitsche, która uczy³a nas francuskiego.
Dyrektorem by³ najpierw Stanis³aw Mu-
sia³, a potem Anna Bondarowicz. Z naszej
klasy ¿yje chyba 7 osób. Moja ¿ona te¿ by-
³a w mojej klasie, tak wiêc nie potrzebowa-
³em daleko szukaæ (œmiech). Chodzi³ z na-
mi Geniu Jakubowski – nauczyciel, Heniu
Lis – by³y dyrektor Lasów Pañstwowych
ze S³upcy, Józiu Zawarty, który ju¿ nie ¿y-
je, Ma³ecki – sekretarz partii, Rudek
Schreyner… To te roczniki. Wtedy siê na-
prawdê uczyliœmy, choæ lektur i ksi¹¿ek
nie by³o. Jeden drugiemu po¿ycza³. Dzisiaj
uczniowie takie b³êdy robi¹, ¿e trudno po-
j¹æ... Pisz¹ tak, ¿e sami nie potrafi¹ odczy-
taæ. A myœmy szlifowali kaligrafiê, ka¿dy
mia³ swój charakter pisma. Pani Nitscho-

wa uczy³a nas francuskiego i myœmy mówi-
li po francusku. Zna³em te¿ ³acinê, ca³e
modlitwy, a¿ na studiach filozoficznych
w GnieŸnie siê dziwili. Pozna³em te¿ gre-
kê, tylko hebrajskiego siê nie uczy³em. Ale
to liceum mia³o swój poziom i statecznych
profesorów – np. profesora Dorywalskie-
go, których myœmy szanowali. A dzisiaj ta-
ki smarkacz, to siê nawet ty³em odwraca
do pani profesor. Nie ma kultury... 

Medycyna nie by³a drog¹ ¿yciow¹, któ-
r¹ p. Doktor wybra³ od razu. Najpierw
podj¹³ Pan inne studia...

Tak. Po skoñczeniu liceum wst¹pi³em
do seminarium duchownego. Po dwóch
latach niestety zachorowa³em i lekarz,
doktor Maj, nie dopuœci³ mnie do dalszych
studiów. Z liceum w Nowym Tomyœlu do
seminarium posz³o nas zreszt¹ trzech –
Marian Koz³owski ze Zb¹szynia, W³ady-
s³aw £uczak ze Lwówka i ja. Oni skoñczy-
li seminarium, a ja kontynuowa³em studia
na filozofii w GnieŸnie. Na medycynê
w tych czasach trudno by³o siê dostaæ po
seminarium, ale bardzo dobrze zda³em
egzaminy i mnie przyjêli. Oczywiœcie by³y
obiekcje, ¿e wczeœniej by³em klerykiem,
jednak stwierdzili, ¿e szkoda by by³o tak
zdolnego ch³opaka i zacz¹³em studia na
ówczesnej Akademii Medycznej w Pozna-
niu. 

Dlaczego wybra³ Pan akurat studia me-
dyczne?

Bycie lekarzem to te¿ s³u¿ba ludziom.
Nie uda³o mi siê byæ kap³anem, to zosta-
³em lekarzem.

Jak siê studiowa³o w latach 50.?
To by³y bardzo trudne czasy. Najpierw

codziennie doje¿d¿a³em poci¹giem do Po-
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znania, póŸniej ju¿ mieszka³em w akade-
miku. Gdy na I roku studiów przywozi³em
z domu smalec do Gospody Targowej, ko-
³o koœcio³a œw. Jana Vianney, w której
mieszkali koledzy, to od razu dwa s³oiki
by³y zjedzone, a wrêcz po¿arte. Myœmy
siê wtedy dzielili, tym co mieliœmy. Na ro-
ku by³o nas 260, ale teraz ju¿ ¿yje tylko kil-
kunastu.

Nie by³o czasu na hulanki i swawole.
Trzeba by³o zdobywaæ ksi¹¿ki, a potem
siê uczyæ. Na zajêciach z anatomii ka¿d¹
kostkê musieliœmy umieæ nazwaæ po ³aci-
nie… A z czego siê uczyliœmy? Nie tylko
z ksi¹¿ki, ale z prawdziwych czaszek, za
które p³aciliœmy potê¿ne sumy – po 200 –
300 z³otych. Poznaniacy wiedzieli, ¿e
przychodzi nowy rocznik na studia me-
dyczne, wiêc wydobywali czaszki z po-

znañskich bunkrów. Prawdziwe czaszki,
nie modele plastikowe, bo takich nie by³o.
Koœci te¿ przynosili. Zreszt¹ potem sami
chodziliœmy do bunkrów. Znajdowaliœmy
ca³e szkielety i na nich siê uczyliœmy, bo
przecie¿ nie by³o pieniêdzy.

Pamiêtam te¿, jak jecha³em 28 czerwca
1956 roku zdawaæ egzamin z …. marksi-
zmu. Dojechaliœmy do Górczyna i dalej nie
by³o ¿adnego transportu, wiêc szliœmy pie-
szo do Collegium Anatomicum, gdzie by³
egzamin u profesora Szumowskiego. Do-
tarliœmy na miejsce, a on pyta, dlaczego siê
spóŸniliœmy. Powiedzieliœmy, ¿e szliœmy
pieszo, bo w Poznaniu jest strajk, a on na
to: Dobrze, wszyscy macie bardzo dobr¹ oce-
nê. I ka¿dy dosta³ pi¹tkê. Profesor Szu-
mowski jako jedyny by³ dotkniêty powo-
jennym ustrojem. Reszta naszych wyk³a-
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dowców to byli starsi, przedwojenni ludzie
nauki na poziomie, du¿o z nich pochodzi-
³o ze Lwowa. Oni nie wiedzieli, co to
marksizm. 

Swoje studenckie sta¿e odbywa³ p.
Doktor od razu w nowotomyskim szpita-
lu?

Tak. I sta¿e przed dyplomem, i dyplo-
mowy. Pierwszy trzymiesiêczny sta¿ mia-
³em ju¿ w 1955 roku. Ca³e wakacje jeŸdzi-
³em tutaj rowerem z Borui Koœcielnej, ¿e-
by nabywaæ praktyki w ka¿dym oddziale
po kolei. Musieliœmy siê zajmowaæ wszyst-
kim, nawet po³o¿nictwem i odbieraniem
porodów. Do 1958 roku wszystkie sta¿e
odbywa³em pod kierunkiem doktora Ka-
zimierza Ho³ogi.

Jak wtedy wygl¹da³ szpital, organizacja
pracy, leczenie?

Teraz nasz szpital to jest wielki gmach,
wtedy zajmowa³ tylko ten stary budynek.
Mieœci³o siê tu 5 oddzia³ów – po³o¿nictwo,
ginekologia, chirurgia, interna i pediatria –
te dwa ostatnie znajdowa³y siê z ty³u bu-
dynku, w miejscu, w którym teraz jest
rentgen.

Prawdziwych lekarzy pracowa³o wtedy
tylko dwóch – Muszyñski i Ho³oga, potem
dopiero przysz³a Basia M¹dra. Za moich
czasów nie by³o antybiotyków, tylko peni-
cylina i streptomycyna, wiêc pacjentów le-
czy³a w³aœciwie natura i pijawki… Pamiê-
tam, ¿e na ka¿dym oknie w salach sta³y
s³oiki z pijawkami… (œmiech). Œrodkiem
znieczulaj¹cym przy operacji by³ eter. Leki
robiliœmy sami, bo nie by³o gotowych, tak
samo jak œrodków odka¿aj¹cych. W³aœci-
wie nic wtedy nie by³o.... Ale operowali-
œmy bardzo du¿o i muszê powiedzieæ, ¿e
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mimo takich warunków zaka¿enia siê nie
zdarza³y. A chorób by³a masa. Teraz leka-
rze nie wiedz¹, jak dawniej wygl¹da³a
gruŸlica. Mnóstwo ludzi mia³o gruŸlicê
przewodu pokarmowego – nie tylko p³uc,
krup, krztusiec. To by³y podstawowe cho-
roby, leczone jednak naturalnie, a nie anty-
biotykami. Obok penicyliny pojawi³a siê
póŸniej jeszcze sigmamycyna. Nas, sta¿y-
stów, medycyny uczy³y siostry zakonne,
S³u¿ebniczki. One pracowa³y w szpitalu
od pocz¹tku. Gdy doktor Ho³oga szed³ na
oddzia³ do pacjenta, to ju¿ wszystko o nim
wiedzia³, bo siostry wczeœniej zebra³y in-
formacje. Pamiêtam siostrê Bonifacjê i Le-
oniê, która by³a naczeln¹ laborantk¹.

Czym wyró¿nia³ siê doktor Ho³oga, te-
raz kandydat na o³tarze?

By³ normalnym, kulturalnym cz³owie-
kiem. Nikt wtedy nie myœla³, ¿e on jest
œwiêty. Na pewno cechowa³a go dok³ad-
noœæ i kultura. My, sta¿yœci, byliœmy wtedy
m³odzi i ró¿ne g³upoty siê nas trzyma³y,
ale gdy zrobiliœmy coœ nie tak, nigdy niko-
go nie upomina³ publicznie. Uczy³ nas
punktualnoœci, bo sam by³ punktualny.
Uczy³ nas bycia takimi, jakimi powinniœmy
byæ. Nigdy nie mówi³, ¿e jest najlepszym
chirurgiem, tylko kaza³ nam robiæ wszyst-
ko tak, jak siê powinno robiæ… 

Cechowa³ siê wielkim poœwiêceniem
dla pacjentów…

To by³a przede wszystkim rozmowa.
Dlatego doktor Ho³oga by³ tak kochany
i lubiany, bo rozmawia³ z pacjentami.
Zreszt¹ podstawowym narzêdziem sta-
wiania diagnozy by³ wtedy rentgen. Nie
by³o ani USG, ani tomografii (œmiech). Na-
wet EKG jeszcze nie by³o. Lekarz mia³ do

dyspozycji tylko s³uchawki i wywiad, wiêc
wywiad by³ najwa¿niejszy. Rozmowa z pa-
cjentem. Ho³oga wprowadzi³ te¿ zwyczaj
szpitalnych wigilii, na których zbierali siê
nie tylko wszyscy lekarze, ale i siostry za-
konne, pielêgniarki i salowe, bo on zawsze
podkreœla³, ¿e jesteœmy prawdziw¹ wspól-
not¹. Nigdy nie powiedzia³, ¿e jest najwa¿-
niejszy jako lekarz. Mówi³, ¿e wa¿ny jest
ca³y zespó³, pocz¹wszy od salowej, przez
pielêgniarki, które zapewniaj¹ pacjentowi
podstawow¹ opiekê. Wszyscy maj¹ byæ
dla chorego. I faktycznie chory wtedy wie-
dzia³, ¿e jest pod sta³¹ opiek¹ i obserwacj¹. 

Zaczyna³ p. Doktor pracê w czasach
trudnych politycznie. Dzia³a³ Pan w Akcji
Katolickiej, w szpitalu pracowa³y siostry
zakonne… to nie rodzi³o problemów
z ówczesn¹ w³adz¹?

Tak, by³em w Akcji Katolickiej, od po-
cz¹tku jej za³o¿enia w parafii. Ksi¹dz Jerzy
Juja i wikariusze przychodzili w ka¿de
œwiêta do szpitala. Z drugiej strony, na po-
cz¹tku mojej pracy, w szpitalu by³ etat dy-
rektora politycznego.... Siostry zosta³y wy-
rzucone ze swojego mieszkania na piêtrze,
zosta³a po nich piêkna kaplica, dziœ zamie-
niona na dy¿urkê pielêgniarsk¹ chirurgii,
po tym, jak niedawno zamiast prawdziwej
kaplicy, zrobili tê „budkê” na œrodku szpi-
tala.... 

Gdy umiera³ dyrektor Chify – Janus, za-
kazali wpuszczaæ ksiêdza, ale myœmy i tak
go wprowadzili w tajemnicy. Tak samo,
gdy Powiatowy Prokurator Generalny –
Paw³owski zatru³ siê grzybami, te¿ chcia³
ksiêdza Kosickiego.. Po cichu wprowadzi-
liœmy go do chorego, który odby³ spo-
wiedŸ i dosta³ Komuniê œwiêt¹. Ci partyjni
to byli tacy na niby, bo jak urodzi³o siê
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dziecko, to do ksiêdza Mazurka do Wyto-
myœla jechali ochrzciæ. Przecie¿ ilu tu by³o
ochrzczonych towarzyszy! (œmiech).

Pamiêta p. Doktor chorobê i odejœcie
doktora Ho³ogi?

Oczywiœcie, pamiêtam. By³em te¿ przy
jego operacji, przeprowadzonej przez wy-
bitnego lekarza, profesora Romana Drew-
sa. Zaczê³o siê od przepukliny, ale gdy
doktor Drews otworzy³ chorego i wyci¹³
przepuklinê, okaza³o siê, ¿e ma guza na
esicy.  Gdy doktor Ho³oga obudzi³ siê po
narkozie, zaraz siê zorientowa³, na co by³
operowany. Nigdy jednak nie skar¿y³ siê
na ból. Razem z doktorem Czes³awem
Mielcem, który koñczy³ medycynê dwa la-
ta przede mn¹, chodziliœmy robiæ Dokto-
rowi opatrunki. Wszyscy razem dbaliœmy

o niego. Mieszka³ tutaj, gdzie jest teraz
skrzyd³o szpitala, wiêc czêsto wychodzi³
na balkon i patrzy³ na szpital.

Na pogrzeb przyjecha³ biskup, a ¿egna-
³y go tysi¹ce ludzi, bo on kocha³ pacjen-
tów. Rozmawia³ z nimi, mia³ dla nich czas.
I to by³a te¿ prawdziwa diagnostyka. Lep-
sza ni¿ tomografy i inne urz¹dzenia. To by-
³y ciê¿kie czasy, ale pod pewnymi wzglêda-
mi, mo¿na powiedzieæ, nieszkodliwe dla
cz³owieka. Teraz, gdy pojawi³o siê USG
i inne badania, to gdy u 90. letniej starusz-
ki stwierdza siê kamienie, trzeba opero-
waæ. A ona ¿y³a tyle lat z kamieniami i nikt
jej nie zmusza³ do operacji! (œmiech).
Z drugiej strony, dzisiaj profesor tylko ra-
ki ¿o³¹dka operuje, a resztê leczy siê za-
chowawczo. Teraz s¹ dostêpne wszelkie
leki, ale mamy mnóstwo krwotoków spo-
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wodowanych przez tabletki. Ludzie jedz¹
garœciami leki przeciwbólowe, a potem
krwotoki….

Pierwsze operacje p. Doktora to by³y
trudne przypadki?

Gdy byliœmy na sta¿u, doktor Ho³oga
od razu kaza³ nam opatrywaæ i zszywaæ
wszelkie rany. Zaczyna³o siê od nastawia-
nia z³amañ, wk³adania koñczyn w gips.
Uczyliœmy siê te¿ robiæ wyci¹gi, bo z³ama-
nia, na przyk³ad koœci podudzia, leczyliœmy
najpierw przy u¿yciu wyci¹gów, ¿eby
od³amy siê dobrze ustawi³y, a potem za-
k³adaliœmy gips.

Pierwsz¹ samodzieln¹ operacjê wyko-
na³em dopiero, gdy zrobi³em specjalizacjê,
a tak to asysta, asysta, asysta. Dziêki tej
praktyce by³em przyzwyczajony do ope-
racji, wiêc nie by³o jakiegoœ takiego prze-

skoku. Zreszt¹ operacja to jest praca ze-
spo³owa, bo samemu siê nie da niczego
zrobiæ. Nie by³o znieczuleñ, u¿ywa³o siê
eteru, czyli kapanki, a znieczulenie miej-
scowe robi³o siê lignokain¹ czy nowoka-
in¹. Nie by³o anastezjologów, wiêc myœmy
byli „szpecami” od znieczulenia! (œmiech).
Sami podawaliœmy narkozê, znieczulali-
œmy chorych do operacji. Dopiero póŸ-
niej, gdy ju¿ mia³em II stopieñ specjalizacji
chirurgicznej, czyli w latach 60., 70. poja-
wili siê anastezjolodzy. Zreszt¹ du¿o rze-
czy by³o „na dziko”... Gdy m¹¿ mojej sio-
stry, doktor Ratajczak, zosta³ kardiochi-
rurgiem w poznañskim szpitalu przy ul.
D³ugiej, to ja swoj¹ Warszaw¹ wozi³em im
psy do operacji, ze wœcieklizn¹ i innymi
chorobami, od naszego weterynarza Mali-
nowskiego, bo musieli na czymœ æwiczyæ.
Czêœæ profesorów wyæwiczy³a siê na mo-
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ich psach… (œmiech). Na prosiakach zresz-
t¹ te¿ uczyli siê operowaæ serce.

Wracaj¹c do naszego szpitala... Mo¿e
nie by³o leków i sprzêtu, ale opiekê po-
operacyjn¹ mieliœmy wtedy na pewno bar-
dzo dobr¹. Teraz lekarze przyje¿d¿aj¹cy
tu z Poznania robi¹ szybko zabieg i zaraz
siê spiesz¹ do kolejnej pracy. A myœmy po
operacji przychodzili do pacjenta w nocy,

sprawdzaliœmy, jak siê czuje. Na tym pole-
ga³a opieka nad chorym. Pacjent czu³ siê
bezpiecznie, zgodnie z tym, do czego d¹-
¿y³ doktor Ho³oga.

By³ p. Doktor w póŸniejszych latach
ordynatorem Oddzia³u Chirurgicznego.
Warunki wtedy by³y lepsze? Kto nale¿a³
do zespo³u lekarskiego?

Ordynatorem by³em dwukrotnie,
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w 1979 i w 1989 roku. Do mojego zespo-
³u nale¿eli: doktor Duda, potem przyszed³
mój syn Roman, a jeszcze póŸniej doktor
Minge i doktor Ratajczak. Du¿o siê ich
przewinê³o. Zreszt¹ kszta³ciliœmy swoich
lekarzy. Przy mnie praktykowa³o oko³o
10 lekarzy chirurgów, dwóch ju¿ chyba
nie ¿yje. Prowadzi³em wszystkich tych
m³odych chirurgów – i doktora Dudê,

i mojego syna, i ortopedów, bo musieli
mieæ I stopieñ specjalizacji z chirurgii, by
zrobiæ specjalizacjê ortopedyczn¹. 

Jeœli chodzi o samo leczenie, diagnosty-
ka by³a inna, bo wspomagana tomogra-
fem, komputerami. Nie przeprowadza³o
siê jeszcze takich pochopnych operacji. Do
operacji by³y konkretne wskazania. Rocz-
nie wykonywa³o siê ich 500 – 600. Teraz
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s¹ jeszcze inne mo¿liwoœci, bo czêœæ zabie-
gów wykonywana jest laparoskopowo,
czyli rurkowo, jak siê to potocznie mówi.
Dwa, trzy dni i pacjenta wypuszcza siê do
domu, bo teraz jest zupe³nie inna proce-
dura. Teraz w³aœnie procedury graj¹ naj-
wiêksz¹ rolê. Wa¿niejsz¹ ni¿ cz³owiek.

Najtrudniejszym aspektem tej pracy
by³a œmieræ pacjenta na stole? 

Ró¿ne mieliœmy przypadki… Przecie¿
za ka¿dym chirurgiem, za ka¿dym leka-
rzem ci¹gnie siê aleja cmentarna… Ale za-
wsze staraliœmy siê tak postêpowaæ, ¿eby
ratowaæ ¿ycie. I najbardziej nas cieszy³o,
gdy cz³owiek wychodzi³ z ciê¿kiej choro-
by. D¹¿yliœmy do tego, by chroniæ cz³owie-
ka przed kalectwem. Niedaleko by³a trasa

A2, a potem autostrada, wiêc zdarza³o siê
tutaj, i zdarza, mnóstwo wypadków. Spo-
ro siê budowa³o, wiêc przywo¿ono ludzi
po upadkach z wysokoœci. Du¿o osób
z ciê¿kimi obra¿eniami. Nie by³o ortope-
dów, wiêc i takimi przypadkami musieli-
œmy siê zajmowaæ. Teraz ortopedzi zak³a-
daj¹ druty, gwoŸdzie, szyny, œruby i ludzie
szybko wracaj¹ do zdrowia. Dawniej za-
k³ada³o siê gipsy albo wyci¹gi i rekonwale-
scencja w szpitalu trwa³a bardzo d³ugo.
Ale przyjmowaliœmy wszystkich, chocia¿
nie by³o miejsc, bo nie by³o ¿adnych limi-
tów. Teraz mamy kolejki...

Ludzie wtedy byli bardziej wdziêczni,
przychodzili dziêkowaæ?

Dziêkowali, dziêkowali. Wdziêcznoœæ
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by³a wielka. Zupe³nie inne czasy… Daw-
niej przed œwiêtami przynosili co najmniej
kie³basê. Nie by³o pieniêdzy, ale ludzie
przynosili, co mieli, ze œwiniobicia – kie³ba-
sê, kaszanki, bu³czanki i kotlety schabowe.
Czasem nawet mieliœmy problem z prze-
chowaniem tego, bo przecie¿ nie by³o lo-
dówek. U rodziców w gospodarstwie je-
dzenie k³ad³o siê w kanê i do studni
(œmiech). To by³a nasza ch³odnia. Kiedyœ,
pamiêtam, naprzeciwko nowotomyskiej
mleczarni zim¹ robili z lodu taki namiot –
lodowniê, w którym przechowywali mle-
ko, sery. I on sta³ nieraz nawet do maja.

Pomiêdzy licznymi dy¿urami mia³ p.
Doktor czas na ¿ycie rodzinne, hobby?

Hobby? Hobby to by³a praca. Urlop

trzeba by³o braæ przymusowo (œmiech),
bo tak to w ogóle by nie by³o wolnego cza-
su. A przecie¿ ¿ona te¿ by³a i jest leka-
rzem. Pracowa³a w szpitalu na internie,
a potem tutaj w Oœrodku Zdrowia i do tej
pory pracuje jako lekarz rodzinny. Syn jest
chirurgiem, córka te¿ jest lekarzem…
Skoñczy³a stomatologiê, ale gdy wysz³a za
m¹¿, zosta³a dyrektorem w rodzinnej fir-
mie mê¿a.

Marzy³ Pan o tym, by dzieci te¿ zosta-
³y lekarzami?

Ja nikogo nie zmusza³em. Sami poszli.
A to nie jest lekka praca. Widzieli, ¿e taty
nigdy w domu nie ma. Dzisiaj ka¿dy m³ody
lekarz ma od razu samochód, a myœmy
dawniej tylko rower mieli. Dopiero, gdy
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zrobi³em II stopieñ specjalizacji, to wygra-
³em Warszawê, a w³aœciwie ¿ona wygra³a,
z losów PKO. Tê Warszawê mia³em kilka
lat, a potem jeŸdzi³em £ad¹. A dzisiaj to
Mercedesy…

Na emeryturze jest p. Doktor od
1989 roku, ale ca³y czas Pan pracuje. Ta
praca to trochê na³óg...

No pracujê, inaczej by cz³owiek zg³u-
pia³. Ju¿ nie operujê, ale prowadzimy po-
radniê chirurgiczn¹ i robimy tu ma³e zabie-
gi, zak³adamy gips itp. Pracuje tutaj 5 leka-
rzy i ka¿dy ma pacjentów, ale emerytem
jestem tylko ja. Czasy siê zmieni³y... Nie
wiem, po co ten Narodowy Fundusz
Zdrowia? ¯eby ci, co tam pracuj¹ mogli
zarobiæ… A na leki nie ma. Dawniej renci-
œci mieli leki za darmo, a dziœ musz¹ p³aciæ.

Co miesi¹c inna cena leku. Przecie¿ tu ta-
kie starsze panie przychodz¹, co maj¹
500, 600 z³otych rolniczej renty. Jak za
pr¹d zap³aci, to na leki nie ma. Ale to dla-
tego, ¿e porz¹dnych ludzi w rz¹dzie nie
ma. 

Fot. album rodzinny dra Ryszarda Kozie³a
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Adam Rybarczyk

Zieleñ miejska Nowego Tomyœla 
ze szczególnym uwzglêdnieniem kontekstu historycznego
oraz naturalnych uwarunkowañ przyrodniczych (cz. I)

Ka¿dy z nas zieleñ miejsk¹ traktuje (mam tak¹ nadziejê), jak coœ oczywistego, coœ bez
czego nie wyobra¿a sobie funkcjonowania miejskiego organizmu. I s³usznie. Tereny
zielone s¹ takim elementem. Elementem niezwykle wa¿nym, lecz wci¹¿ traktowanym
w sposób sprzeczny z jego prawdziwymi funkcjami. Parki, zieleñce, skwery, czy aleje
przydro¿ne, to nie tylko miejsca „³adne”. Rola tych terenów zmienia³a siê w czasie.
Jeszcze do lat 80. XX wieku – poza wspomnian¹ ju¿ funkcj¹ estetyczn¹ – koncentrowano
siê na ich znaczeniu sanitarno-higienicznym, akustycznym (w szczególnoœci du¿¹ rolê
spe³niaj¹ tu drzewa oraz krzewy) i klimatycznym. Nastêpnie zaczêto dostrzegaæ tak¿e
funkcje ekologiczne oraz dydaktyczno-wychowawcze. Postrzegano jednak (i niestety
nadal tak bywa) zieleñ jako t³o dla budynków, b¹dŸ sposób zamaskowania
nieestetycznych elementów tkanki miejskiej. Mawiano nawet niegdyœ, ¿e: B³êdy lekarza
kryje ziemia, a architekta-zieleñ. Nale¿a³oby zatem od tego sposobu myœlenia odejœæ,
a spojrzeæ raczej na miasto oczyma francuskiego architekta Dominique�a Perraulta, który
traktuje miasto jako ca³oœæ, jeden uzupe³niaj¹cy siê organizm, a tereny zieleni jako
fragment jego z³o¿onoœci. Postrzega on zieleñ miejsk¹ nie jako dodatek, lecz jako sk³adnik
kreacji przestrzeni publicznej. W koñcu jako miejsce integracji i interakcji. Dodam jeszcze
– o szalenie wa¿nym czynniku, od którego nie mo¿emy siê odwracaæ. A jest nim genius lo-
ci, czyli duch opiekuñczy miejsca. I od fundamentalnych podstaw, jakie to miejsce stworzy-
³y, zacznê. 

RzeŸba terenu, budowa geologiczna, warunki gruntowe
Nowy Tomyœl po³o¿ony jest w zachodniej czêœci Pojezierza Poznañskiego, wchodz¹-

cego w sk³ad Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego. Teren Równiny Nowotomyskiej to
m³odo glacjalny obszar zlodowacenia ba³tyckiego. Jest przy tym obni¿ony w stosunku do
otaczaj¹cych go uk³adów geomorfologicznych. Dostrzegamy tu ma³e zag³êbienia, oddzie-
lone piaszczystymi wydmami i poprzecinane licznymi rowami i strumykami. Teren ten nie
jest mocno zró¿nicowany pod wzglêdem wysokoœci. Górki Gliñskie o wysokoœciach po-
nad 90 m n. p. m. znajduj¹ siê ju¿ poza obszarem miasta, a Górki Paprockie, zajmuj¹ce
wschodni obszar obecnego Parku Kultury i Wypoczynku s¹ mocno zniwelowane, gdy¿
by³ tu eksploatowany ¿wir. Jeszcze w okresie powojennym by³y one nieco wy¿sze, a tra-
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sa kolejki w¹skotorowej (obecnie œcie¿ka rowerowa) przebiega³a tu nawet w parowie,
pomiêdzy wzgórzami. Niemniej ca³y teren miasta wznosi siê w wartoœciach bezwzglêd-
nych od oko³o 71,3 do 76,1 m n. p. m. (Kondracki 1998). Sieæ hydrograficzna okolic
i miasta jest bardzo uboga. Ogranicza siê do rzeki Szarki oraz jej dop³ywów w postaci stru-
mieni i kana³ów. Teren ten pocz¹wszy od wieku XVIII do czasów obecnych jest sukcesyw-
nie meliorowany, co czyni go coraz bardziej suchym. Woda gruntowa zalega p³ytko, lecz
wystêpuj¹ znaczne wahania jej poziomu. Ogólnie teren ten jest obecnie doœæ suchy, a ze
wzglêdu na du¿¹ przepuszczalnoœæ gleby, pozbawiony naturalnych stawów czy jezior.
Najbli¿sze, pod wzglêdem przyrodniczym cenne zbiorniki wodne i tereny zabagnione
znajduj¹ siê ok. 3 km na zachód od miasta, w okolicach wsi Sêkowo. 

Warunki glebowe
Gleby gminy Nowy Tomyœl nale¿¹ do najs³abszych w Wielkopolsce. S¹ wyj¹tkowo po-

datne na degradacjê. 55% powierzchni gminy zajmuj¹ u¿ytki rolne, a jakoœæ gleb ma istot-
ny wp³yw na korzyœci z rolnictwa p³yn¹ce. Zatem na glebach s³abych zaleca siê zmianê
sposobu u¿ytkowania, czyli przekszta³cania pól uprawnych na korzyœæ lasów i u¿ytków
zielonych, które lepiej chroni¹ glebê. Zakwaszenie miejscowych gleb wynika g³ównie
z uwarunkowañ naturalnych i zwi¹zane jest z charakterem ska³ macierzystych oraz prze-
biegiem procesu glebotwórczego. Jednak¿e na tle ca³ego kraju, gdzie gleby bardzo kwa-
œne stanowi¹ 28%, a kwaœne 31% stanu ogólnego, gmina Nowy Tomyœl wypada doœæ ko-
rzystnie. Jest to odpowiednio: 13 i 29%. Gleby Nowego Tomyœla w przewa¿aj¹cej czêœci
s¹ glebami murszowymi, pochodzenia bagiennego.

Ukszta³towa³y siê zatem na obszarach bagiennych, gdzie proces bagienny by³ przery-
wany pod wp³ywem naturalnego b¹dŸ sztucznego (w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka) ob-
ni¿ania poziomu wód gruntowych, okresowego (wiosna, jesieñ) nawilgocenia i przesycha-
nia. Na terenach s¹siaduj¹cych, w okolicach Starego Tomyœla, W¹sowa, Wytomyœla, Bo-
lewic i Rakoniewic znajduj¹ siê p³aty gleb zwa³owych, tzw. bielic oraz piasków naglinowych
i nai³owych. Z kolei w kierunku Równiny Nowotomyskiej wystêpuj¹ ró¿ne obszary, wy-
tworzone z piasków s³abo gliniastych, miêdzy nimi a glebami murszowymi zalegaj¹ gleby
bielicowe, wytworzone z piasków. I w³aœnie ¿yciu, jakie tu na tej mozaice gleb mia³o miej-
sce pragnê siê teraz przyjrzeæ.

Zanim za³o¿ono miasto
Czêsto zadawa³em sobie to pytanie, co, a w³aœciwie, jak wygl¹da³o to miejsce przed je-

go kolonizacj¹. Kolonizacja to trafne okreœlenie. Pod koniec wieku XVIII w miejscu, gdzie
obecnie znajduje siê Nowy Tomyœl powsta³a osada pod nazw¹: Nova Colonia Glinki. Jaki
by³ cel jej za³o¿enia? Otó¿, z pocz¹tkiem tego wieku, na ziemie, których w³aœcicielem by³
wówczas ród Szo³drskich, zaczêto sprowadzaæ osadników. I tak pomiêdzy istniej¹cymi ju¿
wówczas od czasów œredniowiecznych miastami, takimi jak: Zb¹szyñ, Lwówek , Opaleni-
ca, Grodzisk, Wolsztyn zaczê³y powstawaæ osady. By³y to m. in. Sêkowo (oko³o 1700),
Glinno i Paproæ (1701), Przy³êk (1704), Boruja Stara (1705), Jastrzêbsko Stare (1710),
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Grubsko (1712), Szarki (1724), Cicha Góra (1757), Nowa Ró¿a (1765), czy Kozie La-
ski (1767). Zatem postanie miasta (obecny Nowy Tomyœl) sta³o siê dla tych ludzi koniecz-
noœci¹, miejscem „pomiêdzy”, gdzie mogli siê spotkaæ, handlowaæ, gdzie mogli udaæ siê do
œwi¹tyni. Zwa¿yæ nale¿y bowiem na fakt, i¿ wówczas przebycie 15 lub 20 kilometrów nie
by³o tak¹ oczywistoœci¹, jak obecnie i bywa³o, ¿e zajmowa³o z pó³ dnia, a nawet i ca³y
dzieñ. 

Osadnikami byli g³ównie przybysze narodowoœci niemieckiej oraz w niewielkim stop-
niu czeskiej, a osady te lokowano na „surowym korzeniu”. Dawa³o to przywilej zwolnie-
nia przez czas jakiœ z podatków, zatem chêtnie zeñ korzystano. Lasy, bory, bagna, pod-
mok³e ³¹ki traktowano w tamtych czasach jak nieu¿ytki. Obszar ten by³ wówczas pusz-
cz¹. Samo pojêcie „puszcza” kojarzy siê dziœ z nieprzebytymi ostêpami leœnymi, z czymœ
pierwotnym, ale by³o to okreœlenie terenu niezamieszka³ego (pustaæ, desertum, gdzie
„desertum” to tak¿e pustynia). Wg przekazów ustnych, zebranych od roku 1832 przez
nauczyciela A. Hoffmana, H. Sch�fluiusa i pastora O. Illgnera teren ten wygl¹da³ wówczas
tak: 

…Je¿eli do tego przyjmie, ¿e Olêdrzy mieliby byæ zwolnieni od wszystkich innych danin i ciê-
¿arów, warunki wydaj¹ siê zachêcaj¹ce. Jednak trzeba by³o mieæ odwagê, aby osiedliæ siê
w ³omnickim buszu, poniewa¿ by³a to kompletna dzicz leœna. Piaszczyste wzgórki by³y gêsto
pokryte pradawnymi sosnami i bagnistymi obni¿eniami z olchami i bukami. Na wolnych miej-
scach rozpoœciera³y siê potê¿ne dêby z grubymi ga³êziami. Jeziora, wiele stawów oraz bagniste
rowy wype³ni³y najg³êbsze miejsca. Mieszkañcami tych gêstwin by³y dzikie zwierzêta. Gruby
zwierz, niedŸwiedŸ, opanowa³ ca³y ten dziki teren. NiedŸwiedŸ mia³ tutaj swoj¹ ostatni¹ osto-
jê na po³udniowy zachód od szko³y w Grubsku… 

Có¿… Przekazy ludowe nacechowane s¹ czasem pewn¹ doz¹ konfabulacji. Wspo-
mniany tam „³omnicki busz” dotyczy owszem terenów po³o¿onych wokó³ obecnej £om-
nicy, a jeziora i stawy tam¿e, w przeciwieñstwie do rejonu nowotomyskiego, istnia³y i ist-
niej¹. Jednak¿e uwarunkowania florystyczne nie ró¿ni¹ siê a¿ zanadto. Tu i tam, w zag³ê-
bieniach rzecznych dolin istnia³y tereny bagienne, a wzgórza sandrowe poroœniête by³y
sosnowym borem, byæ mo¿e wtedy jeszcze uzupe³nionym przez podszyt cisowy. Co do
rzekomego niedŸwiedzia w Grubsku, to rzecz dotyczy³aby czasów znacznie odleglej-
szych, albowiem zwierzêta te wyginê³y w centralnej Polsce (w zachodniej jeszcze wcze-
œniej) w wieku XVII, a do wieku XIX przetrwa³y jeszcze w Górach Œwiêtokrzyskich,
Puszczy Bia³owieskiej, na Kurpiach Zielonych i Mazurach oraz (po dziœ dzieñ zreszt¹)
w Karpatach. Zaœ jeœli mowa o buku porastaj¹cym obni¿enia terenowe razem z olch¹, to
oczywista nieprawda. Buk nie tworzy i nie tworzy³ drzewostanów z olch¹ (mowa o ol-
szy czarnej, naturalnie na nizinach wystêpuj¹cej). Owszem drzewostany bukowe zacho-
wa³y siê jeszcze w tych okolicach, lecz zajmuj¹ one po³o¿enia wy¿sze, nie doliny rzeczne
i Ÿródliska. Tam ros³a i roœnie w³aœnie olcha, tworz¹c olsy samotnie (klasycznym przyk³a-
dem s¹ ocala³e w dolinie Czarnej Wody niedaleko Sêkowa: olsy porzeczkowe), w ³êgach
olszowych, b¹dŸ jesionowo-olszowych. Warto tak¿e wspomnieæ o wa¿nym ³êgu wierz-
bowo-topolowym. Miejsca wilgotne porasta³ tak¿e ³êg wi¹zowo-jesionowy, choæ udzia³
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wi¹zu by³ na tym terenie raczej znikomy. Stare wi¹zy szypu³kowe sporadycznie w tych
okolicach jeszcze spotykamy.

I znowu… niedaleko wsi Sêkowo rosn¹ dwa okaza³e drzewa tego gatunku. Jeden
z nich (ponad 100. letni) pozosta³ na skraju 30. letniego drzewostanu olchowo-jesionowe-
go. Towarzysz¹ mu dêby szypu³kowe, jednak sam drzewostan byæ mo¿e zosta³ prze-
kszta³cony z podmok³ej ³¹ki, o czym mo¿e œwiadczyæ du¿y w nim udzia³ kuklika zwis³ego
(Geum rivale), a zatem gatunku ³¹kowego, wyró¿niaj¹cego antropogenicznie nawo¿one,
wielokoœne, wilgotne i mokre ³¹ki, ale spotykanego tak¿e w ³êgach. A s¹ tam tak¿e: knieæ
b³otna (Caltha palustris), zwana kaczeñcem, niezapominajka b³otna (Myosotis palustris), czy
sity (Juncus sp.). Z kolei mamy tam czeremchê zwyczajn¹ (Padus avium), graba zwyczajne-
go (Carpinus betulus), ziarnop³ona wiosennego (Ficaria verna), zawilca gajowego (Anemone
nemorosa), przylaszczkê pospolit¹ (Hepatica nobilis), ale tak¿e i inne gatunki leœne, dla la-
sów ³êgowych oraz gr¹dów charakterystyczne. Pojawiaj¹ siê jednak tylko w czêœci, która
jest (i zapewne od dawna by³a) w³asnoœci¹ prywatn¹ i co siê z tym wi¹¿e by³a te¿ inaczej
u¿ytkowana. Bowiem pewne skrawki prywatnych lasów nie uleg³y du¿ym zmianom. Po-
rastaj¹ jeszcze fragmenty ¿yznych, lecz najczêœciej podmok³ych gleb i by³y dla osadnictwa
olêderskiego charakterystyczne, podobnie, jak g³owiaste wierzby. Mówi¹c wprost – by³y
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rezerwuarem drewna, a wycinano tam tylko te drzewa, które w danym momencie by³y
potrzebne, resztê pozostawiaj¹c. Wspomnia³em o og³awianiu wierzb. Otó¿, praktyka ta
nie mia³a wcale na celu stworzenia miejsc s³u¿¹cych ptakom do gniazdowania (dudki np.
czêsto takie dziuple, powstaj¹ce w wyniku og³awiania wykorzystuj¹), a tym bardziej nie
mia³a na celu wzbogacenia krajobrazu. By³o to dzia³anie czysto utylitarne. Drzewa te og³a-
wiano co kilka lat i robiono to od najm³odszych lat ¿ycia drzewa. Nie szkodzi³o to zatem
drzewu tak, jak nag³e przyciêcie korony (np. u klonu zwyczajnego) w starszym wieku.
O praktykach zwi¹zanych, ze Ÿle pojêtym og³awianiem wspomnê jednak w czêœci dalszej. 

W Polsce przedwojennej lasy prywatne stanowi³y 62,7% kraju, a zdarza³o siê, ¿e
w wielu z nich prowadzono gospodarkê wrêcz dewastacyjn¹. Wszystko bowiem zale¿a-
³o od œwiadomego gospodarza, b¹dŸ zarz¹dcy terenu. Obecnie w najbli¿szych okolicach
miasta lasy prywatne to powierzchnie niewielkie, najczêœciej nie przekraczaj¹ce 1,5. hek-
tara, lecz bardzo czêsto, w przeciwieñstwie do terenów zarz¹dzanych przez Lasy Pañ-
stwowe (co wynika z uwarunkowañ historycznych i sposobów gospodarowania w cza-
sach pruskich, które to odcisnê³y najwiêksze na lasach tych okolic piêtno), tam w³aœnie
spotkamy wspomniane ju¿ siedliska ³êgowe, czy gr¹dowe, a najczêœciej poœrednie. I tu kil-
ka s³ów wyjaœnienia. 

Otó¿ wilgotny ³êg bardzo ³atwo mo¿e siê przekszta³ciæ w nieco suchszy gr¹d wysoki,
a jeszcze ³atwiej w wilgotny gr¹d niski. Podstaw¹ jest tu zachwianie stosunków wodnych,
np. przez odgradzanie poprzez budowê wa³ów przeciwpowodziowych lub melioracjê te-
renu, gdy¿ ³êg wymaga okresowego zalewania. Przyjrza³em siê (nale¿a³oby to jeszcze po-
twierdziæ) takiemu miejscu, które uleg³o procesowi gr¹dowienia ³êgu. Jest to niewielki la-
sek prywatny, przeciêty obecnie obwodnic¹ miejsk¹, po³o¿ony niedaleko ogródków
dzia³kowych. Obserwowa³em tu, jeszcze zanim obwodnica powsta³a, ³an z³oci ¿ó³tej (Ga-
gea lutea), urokliwego, wiosennego geofitu, który jednak zanik³, na skutek osuszenia. Po-
dobny los spotka³ w tym miejscu wspomnianego ju¿ kuklika zwis³ego oraz œledziennicê
skrêtolistn¹ (Chryspolenium alternifolium). Mo¿na tu zaobserwowaæ jeszcze czworolista po-
spolitego (Paris quadrifolia), d¹brówkê roz³ogow¹ (Ajuga reptans), gwiazdnicê wielkokwia-
tow¹ (Stellaria holostea), leszczynê pospolit¹ (Corylus avellana), trzmielinê pospolit¹ (Eony-
mus europaeus), okaza³y okaz wi¹zu polnego (Ulmus minor), wi¹zy szypu³kowe, olsze czar-
ne, lipy, graby i wiele innych gatunków. W drzewostanie sporo jest te¿ jesionów. Nieste-
ty i tutaj gatunek ten, na skutek zarazy jesionu zaczyna zamieraæ.

Natomiast na obrze¿ach mamy zaroœla dereniowe, zaœ w miejscach wilgotniejszych
i œwietlistych ³any sadŸca konopiastego (Eupatorium cannabinum). Niewielkie to miejsce
jest w istocie mozaik¹ gr¹dowo-³êgow¹. I tak zapewne wygl¹da³y te tereny niegdyœ,
w miejscach wilgotniejszych, okresowo zalewanych, gdzie tworzy³y nieprzebyt¹ puszczê
wraz z olsami, choæ oczywiœcie brak tam rzeczy najistotniejszej dla pradawnych lasów –
drzew wiekowych. W przytoczonym wy¿ej fragmencie wspomnieñ w dalszej czêœci czy-
tamy: …Dziki przetacza³y siê po bagnach olchowych, które obok ³osi i jeleni wyrz¹dza³y du¿e
szkody w polu i ogrodach. Wszêdzie roi³o siê od padalców, jaszczurek, ¿mii, wydr i wszelakiego
truj¹cego robactwa…. 
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I tu rola bobrów wydaje siê a¿ nadto przejrzysta. Z jednej strony tereny po³o¿one ni-
¿ej by³y podtapiane (tam mia³y dobre warunki do rozwoju olsy, ale tak¿e szuwary turzy-
cowisk, spotykane jeszcze nad Czarn¹ Wod¹, na pó³noc od Sêkowa), a na po³o¿eniach
wy¿szych osuszane. Zatem zmiany, jakie zachodz¹ w przyrodzie s¹ czymœ naturalnym
i p³ynnym, zale¿nym od wielu czynników, w tym tak¿e od zmian klimatycznych. Warto
wspomnieæ, ¿e w latach 1600-1850 n. e. mieliœmy na pó³kuli pó³nocnej tzw. ma³¹ epokê
lodow¹, co równie¿ poci¹gnê³o za sob¹ zmiany w przyrodzie. Co siê zaœ tyczy wspomnia-
nych bobrów, niegdyœ bezmyœlnie têpionych, to obecnie powracaj¹ na te tereny. Ich ta-
my dostrzec mo¿na w³aœnie nad Czarn¹ Wod¹. Bobry tworzy³y (i tworz¹) tak¿e za-
mkniête zbiorniki wodne. Uwiêzione tam ryby by³y z kolei pokarmem dla wydr, czy zi-
morodków. £osie pojawiaj¹ siê jeszcze w naszych okolicach sporadycznie, zaœ jeœli chodzi
o dziki…im nie straszna ¿adna zmiana dziejów, gdy¿ doskonale przystosowuj¹ siê do no-
wych warunków. Czytamy równie¿ o wilkach. I faktycznie do po³owy wieku XIX wilki
zamieszkiwa³y te okolice. Wielce cieszy fakt ponownego siê ich pojawienia (okolice Mie-
dzichowa), lecz s¹ to osobniki wêdruj¹ce.

W zacytowanych fragmentach wspomniano o potê¿nych dêbach. Istotnie. By³y i nadal
s¹, nadaj¹ charakter miejscowemu krajobrazowi. Dêby – obok olch – to bardzo wa¿ny
sk³adnik krajobrazowy. Warto takie, dêbowe aleje zachowaæ, gdy¿ dêby szypu³kowe to
najbardziej d³ugowieczne, spoœród wszystkich polskich drzew liœciastych. Brak jednak
w okolicach okazów „pamiêtaj¹cych” czasy sprzed osadnictwa. Grupa trzech dêbów szy-
pu³kowych z Przy³êku, wœród których najstarszy osi¹gn¹³ obwód 575 cm nie liczy sobie
bowiem lat wiêcej, ni¿ sama osada, a praktycznie s¹ te drzewa jej rówieœnikiem. 

Drzewa te stanowi³y wa¿ny sk³adnik tutejszych gr¹dów œrodkowoeuropejskich, gdzie
wraz z grabem i lip¹ drobnolistn¹ tworzy³y drzewostan z domieszk¹ buka i klonu pospo-
litego. Poza tym dêby musia³y porastaæ i siedliska wilgotniejsze, czyli wspomniany ju¿ ³êg
wi¹zowo-jesionowy, o czym œwiadczy doœæ czêsta po dziœ dzieñ obecnoœæ derenia œwidwy
(Cornus sanguinea), czy je¿yny popielicy (Rubus caesius). Mo¿na zatem bez cienia w¹tpli-
woœci stwierdziæ, a badania palinologiczne py³ków roœlinnych to potwierdzaj¹, ¿e by³ tu
znaczny dawnymi czasy udzia³ lasu liœciastego w³aœnie. Spotka³ go ten sam los, co w ca³ej
Polsce. Otó¿, naj¿yŸniejsze i nie tak bagniste, jak olsy, czy wilgotne ³êgi – siedliska gr¹do-
we (znaleziono sporo py³ków dêbów i lip), czy ¿yzne buczyny ni¿owe, zosta³y ju¿ daw-
no zajête pod uprawê. Ju¿ oko³o roku 1000 n. e. prawie 25% powierzchni kraju stano-
wi³y pola orne, a oko³o 10% ³¹ki i pastwiska. Zastane tereny zwyczajnie karczowano,
a wsie, w których Ÿród³os³owie nazwy wystêpuj¹ s³owa „Wola”, „Wólka”, za³o¿ono po
wylesieniu terenu. I w tej okolicy œwiadczy o tym nazwa wsi Wola Jab³oñska. W czasach,
kiedy miasto za³o¿ono, lesistoœæ ówczesnej powierzchni kraju wynosi³a 43% (Staszic) lub
31% (Czacki). 

I zanim pojawi siê Nova Colonia Glinki, wspomnê jeszcze o borach. Te z kolei porasta-
³y miejsca wy¿sze, suchsze. Do dziœ przetrwa³y (choæ w mocno zubo¿onej postaci, bo za-
mieniono je na las typu gospodarczego) na sandrowych wzgórzach, otaczaj¹cych miasto
od pó³nocy. Zapewne w ¿yŸniejszych borach typu suboceanicznego towarzyszy³ sosnom
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i buk. Mo¿na taki typ boru czêsto spotkaæ w okolicach Bolewic, gdzie poza dominuj¹cym
gatunkiem drzewiastym – sosn¹ pospolit¹ (Pinus sylvestris) mamy dlañ gatunki wyró¿niaj¹-
ce, jak mchy: bielistkê sin¹ (Leucobryum glaucum) i rokiet cyprysowaty (Hypnum cupressi-
forme). W okolicach Sêkowa spotkamy te¿ postaæ z runem trawiastym, obficie poroœniê-
tym œmia³kiem darniowym (Deschampia flexuosa). Bór œwie¿y w wy¿szych po³o¿eniach
okolicznej moreny czo³owej przechodzi miejscami w ubo¿sz¹ postaæ: œródl¹dowego bo-
ru chrobotkowego (Górki Gliñskie, Jastrzêbsko). Tam z kolei spotkaæ mo¿na w runie, jak-
¿e charakterystyczne dlañ, srebrno wybarwione porosty – chrobotki (Cladonia sp.) oraz
rzadziej – p³ucnice (Cetraria sp.). W borach znajdziemy te¿ naturalnie: borówki (st¹d
zreszt¹ nazwa polska), zarówno borówkê czarn¹ (Vaccinium myrtillus), jak i borówkê
brusznicê (Vaccinium vitis-idaea), a w miejscach œwietlistych: wrzosy pospolite (Calluna vul-
garis). Zarówno w borach, jak i w miejscach wilgotnych (olsach), bielej¹ pnie brzóz bro-
dawkowatych (Betula pendula). Natomiast na ³achach piaszczystych srebrz¹ siê kêpy – wy-
bitnie suche stanowiska preferuj¹cej – trawy: szczotlichy siwej (Corynephorus canascens).
Poza borami na miejscach piaszczystych natkniemy siê jeszcze na murawy bliŸniczkowe,
których wiele zachowa³o siê do tej pory. Spotkamy tu czêste jastrzêbce kosmaczki (Hie-
racium pilosella), przetaczniki leœne (Veronica officinalis), piêciornika kurze ziele (Potentilla
erecta), trawy takie jak: izgrzyca przyziemna (Danthonia decumbens), czy w koñcu prefe-
ruj¹c¹ miejsca kwaœne – kosmatkê poln¹ (Luzula campestris). Takie suche, nieatrakcyjne
dla upraw miejsca przetrwa³y i dlatego m. in. obecnie to sosna jest g³ównym gatunkiem la-
sotwórczym w kraju, choæ pierwotnie zdecydowanie dominowa³ udzia³ lasów liœciastych i
mieszanych nad siedliskami borowymi. 

I na koniec. Przygl¹daj¹c siê inwentaryzacji gatunków synantropijnych miasta, sporz¹-
dzonej przez zespó³ naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a w szcze-
gólnoœci udzia³u w nim apofitów oraz bazuj¹c na wieloletnich obserwacjach w³asnych (nie
wszystkie wystêpuj¹ce tutaj gatunki zosta³y we wspomnianej inwentaryzacji ujête), osza-
cowa³em, i¿ z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa, zanim miasto powsta³o by³a tu mozaika,
zarówno siedlisk bagiennych, wilgotnych-okresowo zalewanych lasów (oko³o 25%), bo-
rów i muraw suchych (oko³o 20%) oraz gr¹dów (byæ mo¿e i buczyn), a dopiero póŸniej
³¹k (oko³o 55%). Dopiero kolonizacja tego miejsca, wykarczowanie pierwotnych siedlisk
da³o pocz¹tek miastu. We wspó³czesnej jego florze, towarzysz¹cej dziœ cz³owiekowi, s¹
jeszcze œlady zamierzch³ych czasów, lecz w mocno zubo¿onej postaci. Obecnie tereny te
zdominowa³y gatunki synantropijne, wystêpuj¹ce samorzutnie, czêsto niechciane (okre-
œlane mianem chwastów) oraz przez cz³owieka wprowadzone.

Miasta pocz¹tki. Lokacja i czasy zaborów
Jest 8 kwietnia 1786 roku. Na mocy przywileju króla Stanis³awa Augusta Poniatow-

skiego, w³aœciciel tych ziem – Feliks Szo³drski lokuje miasto (choæ podaje siê tak¿e datê 18
lutego 1788). Od tej to pory Nova Colonia Glinki staje siê najm³odszym (i ostatnim) mia-
stem królewskiej Polski. Koœció³ ewangelicki, a wokó³ niego rynek (póŸniej nazywany sta-
rym) oraz niewiele jeszcze zabudowañ stoi tu ju¿ od lat szeœciu. Oddalona o 3 km, a zna-
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na od czasów œredniowiecznych wieœ Tomyœl staje siê Starym Tomyœlem, a nowo powsta-
³e miasto -Nowym Tomyœlem. Niebawem, bo w roku 1793, król Fryderyk Wielki wciela
te ziemie do Prus. I tak, wy³¹czywszy krótki okres Ksiêstwa Warszawskiego (1807-
1815), a¿ do czasu wybuchu zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego, kiedy to 3 stycz-
nia 1919 oddzia³y powstañcze wkraczaj¹ do miasta, na lat ponad 100 zwie siê ono: Neu-
tomischel. W istocie by³o to miasto niewielkie. W roku 1811 roku liczy³o 66 domów
i 438 mieszkañców, a 26 lat póŸniej – 809 mieszkañców. 

Ca³e za³o¿enie miejskie skupia³o siê wówczas wokó³ obecnego Placu Chopina (Stary
Rynek), Placu Niepodleg³oœci (Nowy Rynek) i ³¹cz¹cej te place ulicy Mickiewicza (ulica
Z³ota) wraz z przyleg³oœciami. Miasto pe³ni³o funkcjê handlow¹ i rzemieœlnicz¹. Obydwa
rynki by³y wówczas jeszcze klepiskami, a jedynymi drzewami „pamiêtaj¹cymi” pocz¹tki
miasta s¹ dwie lipy drobnolistne i kilka dêbów szypu³kowych. Praktycznie jednak tylko jed-
no z tych drzew roœnie do dziœ na terenie dawniejszego miasta, w jego „sercu”, czyli na
obecnym Placu Chopina. Zasadzono j¹ tu, wraz z kilkoma innymi (ju¿ nieistniej¹cymi)
podczas wytyczania placu (M. Klimko, A. Bozio). By³y bowiem lipy dla ewangelików drze-
wem szczególnym – miejscem spotkañ, a bywa³o, ¿e s¹dów. Bior¹c jednak pod uwagê
trudne warunki, w jakich przysz³o im wzrastaæ, to mimo sporych rozmiarów (429 cm ob-
wodu – styczeñ, 2015) ocala³a lipa nie jest rówieœniczk¹ placu. Wydaje siê byæ nieco m³od-
sza, lecz tym i innymi, wiekowymi drzewami zajmê siê w dalszej czêœci. 

A¿ do 1848, kiedy to Nowy Tomyœl by³ miastem prowincjonalnym i bez wiêkszego
znaczenia i dopiero zawirowania dziejowe uczyni³y z niego miasto powiatowe (urz¹d
przeniesiono tu wskutek represji zaborcy z Buku), zieleñ nie by³a priorytetem, a nawet
elementem miejskiej zabudowy. Nie wytyczano tu skwerów, parków, nie sadzono drzew
wzd³u¿ dróg i traktów. Na najstarszym, znanym zdjêciu miasta, z roku 1864, przedsta-
wiaj¹cym Nowy Rynek i budynek ratusza (wtedy niewielki, wykonany z pruskiego muru)
drzew nie widaæ wcale. Obywa rynki by³y tylko miejscem spotkañ, wymiany towarów.
Dopiero pod koniec wieku XIX (13 czerwca 1881 r.) w³adze miejskie powo³a³y do ¿ycia
Towarzystwo Upiêkszania Miasta. Wzniesiono w tym okresie wiele kamienic i ratusz, ja-
ki obecnie znamy. Wybrukowano równie¿ ulice oraz place, a na g³ównych chodnikach
miasta po³o¿ono granitowe p³yty, otoczone polnym kamieniem. Jak mog³y te nasadzenia
wówczas wygl¹daæ? 

Analizuj¹c stare fotografie, mo¿na siê tylko domyœlaæ. Na fotografii z koñca XIX wieku
przed budynkiem ratusza widocznych jest szeœæ drzew. S¹dz¹c po pokroju mniemam, i¿
by³y to lipy w³aœnie, bowiem te drzewa wówczas by³y w nasadzeniach najpowszechniej-
sze. Zasadzono je doœæ nieszczêœliwie, zbyt blisko budynku i tak w roku 1934 pozosta³y
dwa, ju¿ mocno przyciête, bo dorastaj¹ce do szczytu budynku. Tu¿ za ratuszem, od stro-
ny pó³nocnej, gdzie teraz znajduje siê parking, a jeszcze w latach 80. XX wieku by³ dwo-
rzec PKS i stacja benzynowa istnia³ zadrzewiony skwer. Wokó³ Starego Rynku równie¿
posadzono lipy. Dominowa³y rodzime lipy drobnolistne (Tilia cordata), lecz sadzono tak-
¿e lipy szerokolistne (Tilia platyphyllos). Dzia³o siê tak nie bez przyczyny. Otó¿  lipa szero-
kolistna zakwita na dwa tygodnie przed lip¹ drobnolistn¹, a mia³y (i maj¹) te drzewa

62

NASZE ŒRODOWISK0

Adam Rybarczyk



ogromne znaczenie w pszczelarstwie. W za³o¿eniach stosowano równie¿ klony zwyczaj-
ne, jawory oraz kasztanowce. Wzd³u¿ dróg, przy wylocie z miasta sadzono tak¿e drzewa
owocowe. Nierzadkim widokiem (obecnie ulica 3 Stycznia, ulica Poznañska) by³y jesiony.
Pojawia³y siê œwierki i daglezje. Wspomnieæ jednak nale¿y o rzeczy bardzo istotnej. Otó¿,
wiele z ówczesnych chodników (a drzewa sadzono g³ównie przy ulicach) nie by³o utwar-
dzonych. Dawa³o to drzewom mo¿liwoœæ rozwoju. Ich kolejne (chodników) i przestrze-
ni wokó³ drzew zabudowywanie (nawet do styku z pniem) powodowa³o to, co znamy do
dziœ, czyli usychanie drzew i zastêpowanie ich nowymi nasadzeniami. Wiele drzew ucier-
pieæ musia³o tak¿e podczas prac zwi¹zanych z pod³¹czaniem do miejskich wodoci¹gów
(1913-1914). 

Od tamtych czasów (koniec XIX w.) drzewa wzd³u¿ ulic wymieniono ju¿ kilkukrotnie.
Nie dobierano wówczas (dziœ niestety równie¿ siê podobny b³¹d pope³nia) drzew do da-
nego miejsca. Pomijam ju¿ kwestiê zwi¹zan¹ z nawierzchniami, gdy¿ w tamtych czasach
móg³ byæ to jeszcze temat niezbadany (dziœ ju¿ wiemy, jakie gatunki, ile przestrzeni biolo-
gicznie czynnej potrzebuj¹), lecz brak uœwiadomienia sobie czegoœ oczywistego – tego, ¿e
ka¿de drzewo kiedyœ uroœnie. I tak zasadzone w w¹skich ulicach, zbyt blisko budynków,
du¿e docelowo drzewa by³y (i nadal s¹) niemi³osiernie przycinane, co w wiêkszoœci przy-
padków znowu skraca³o im ¿ywot. Zatem sadzono, po latach przycinano, chore (m. in.
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na skutek nieprawid³owego przycinania) wycinano, a nastêpnie… sadzono te same gatun-
ki, przycinano…, i ca³y proces siê powtarza³. Czêsto do tej pory nie wyci¹ga siê z b³êdów
przesz³oœci ¿adnych wniosków.

Miasto rozrasta³o siê. Wytyczano nowe ulice. Zyska³o po³¹czenie kolejowe z Berlinem
i Poznaniem, a tak¿e liniê w¹skotorow¹, prowadz¹c¹ do Dusznik Wielkopolskich. Natu-
ralnie, gdyby nie zawirowania dziejowe (wspomniane ju¿ przeniesienie tu powiatu) tych
zmian by nie by³o. Za czasów pruskich du¿¹ wagê przywi¹zywano do powo³ywania roz-
maitych urzêdów. Oko³o roku 1900 postawiono nowy gmach starostwa powiatowego
(ob. ul. Poznañska), a przy nim równie¿ zasadzono drzewa rozmaite (zapewne w wiêk-
szoœci lipy). Do dziœ z tamtych nasadzeñ przetrwa³ platan klonolistny (Platanus x hispanica),
który osi¹gn¹³ rozmiar 315-320 cm obwodu (ze wzglêdu na mocno guzowaty pieñ trud-
no dok³adnie tê wielkoœæ oszacowaæ). A¿ dziw bierze, ¿e mamy w mieœcie tylko jeden, sta-
ry platan, gdy¿ w tamtym czasie by³y to drzewa modne i czêsto sadzono je równolegle
z budow¹ gmachów administracyjnych, a tak¿e obsadzano nimi parki i aleje. Zwyczaj ten
dotyczy³ jednak miast wiêkszych, a Nowy Tomyœl do nich nie nale¿a³. W reprezentacyj-
nej, willowej czêœci ulicy 3 Stycznia (z lat 1904 – 1913) przed domami i wzd³u¿ ulicy Zb¹-
szyñskiej, w okolicy m³yna równie¿ by³o sporo nasadzeñ (lipy, jesiony). Te drzewa nie
przetrwa³y. Spotka³ je podobny los, jak i wiele innych, rosn¹cych wzd³u¿ traktów komu-
nikacyjnych. Nieco wiêcej szczêœcia mia³y nasadzenia parkowe i cmentarne oraz drzewa
wówczas jeszcze rosn¹ce poza miastem. Szczêœcie to nie jest dzie³em przypadku, lecz wy-
³¹cznie konsekwencj¹ faktu, i¿ drzewa nie maj¹ tam obudowanego tward¹ nawierzchni¹
systemu korzeniowego. Jak ju¿ wspomniano, budynki by³y rozmieszczone w obszarze
dwóch, g³ównych rynków, a tak¿e arterii ulicznych. Tu¿ za nimi rozci¹ga³y siê ogrody i po-
la. 

Okoliczne uprawy wikliny i chmielu znalaz³y na wilgotnych glebach wyj¹tkowo sprzyja-
j¹ce warunki. Uprawa chmielu jest starsza od uprawy wikliny. Ju¿ w 1838 roku zainicjo-
wa³ j¹ w tych okolicach Józef Jakub Flatau, nazywany pruskim królem chmielu. Miasto zy-
ska³o miano – Hopfenstadt – miasto chmielu. Jeœli zaœ chodzi o wiklinê, to jeszcze na po-
cz¹tku XX wieku ros³y tu czêsto i to rozmaite gatunki wierzb, od drzewiastych: wierzby
bia³ej (Salix alba) i wierzby kruchej (S. fragilis), które og³awiano, do wy¿szych krzewów,
jak wierzba uszata (S. aurita), wierzba szara (S. cinerea) oraz wierzba purpurowa (S. pur-
purea). Ta ostatnia porasta³a ³êgi wierzbowo-topolowe, a towarzyszy³ jej tam dziki chmiel,
ale tak¿e spotykane tu i ówdzie ¿ywokosty lekarskie (Symphytum officinalis) oraz starce
b³otne (Stachys palustris). I to w³aœnie wierzbê purpurow¹, a tak¿e wierzbê wiciow¹ (S. vi-
minalis) wykorzystywano do wyplatania. Dopiero w 1885 roku mistrz koszykarski
z Trzciela – Ernst Hoedt przemyci³ z kontynentu amerykañskiego (nie dano mu by³o prze-
wieŸæ sadzonek, to wyplót³ naprêdce kilka koszyków) uprawiany tam gatunek wierzby
amerykañskiej (S. americana) i to on sta³ siê podstaw¹ upraw wikliny.

Charakterystyczne by³y (i nadal s¹, co warte zachowania!) olsze czarne, rosn¹ce
wzd³u¿ cieków wodnych (przewa¿nie rowów), a tak¿e wierzby i topole. Przy jednym
z dop³ywów Szarki, zwanym Rowem Paprockim, do dziœ, pomiêdzy ulic¹ Kolejow¹ a uj-
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œciem do Szarki (choæ czêœæ tego terenu pos³u¿y³a do rozbudowy fabryki), jest kilka – ok.
100. letnich i ponad 100. letnich (pomnikowych) olch oraz dwa okaza³e jesiony. Od dru-
giej strony, w kierunku ZOO spotkaæ mo¿emy olsze, w tym chyba najstarsz¹ w okolicy,
a na pewno najwiêksz¹, o obwodzie 280 cm oraz równie wiekowy wi¹z szypu³kowy.
Obydwa te drzewa mog¹ pochodziæ jeszcze z koñca wieku XIX. Spotykane po dziœ dzieñ
s¹ i monumentalne topole, w wiêkszoœci – topole czarne. Niestety, drzewa te nie s¹ d³u-
gowieczne, bywaj¹ czêsto ³amliwe, zatem utrzymywanie ich w zwartej zabudowie jest
doœæ ryzykowne. Pamiêtamy jeszcze topolow¹ alejê wzd³u¿ ulicy Kolejowej, obsadzon¹
kolumnowymi topolami w³oskimi (Populus x italica). I choæ nasadzenia te by³y póŸniejsze
od omawianego okresu, to wspomnieæ o nich teraz wypada. By³ to bowiem gatunek nie-
gdyœ bardzo popularny. Drzewa te, poza ich niew¹tpliwym walorem krajobrazowym,
mia³y tak¿e znaczenie strategiczne. U³atwia³y m. in. lotnikom orientacjê w terenie. Pozo-
sta³y jeszcze nieliczne, pojedyncze okazy, choæby przy m³ynie, dworcu kolejowym (dwie
mog¹ pochodziæ z lat 40.), na terenie liceum, w Parku Kultury i Wypoczynku, lecz s¹ to
drzewa m³odsze. Na wspomnianej ulicy Kolejowej w miejsce tych topól posadzono kulist¹
odmianê platanów-Alphen’s Globe. Jest to fakt zastanawiaj¹cy, poniewa¿ mo¿na by³o
wprowadziæ podobne, nawi¹zuj¹ce do topoli w³oskiej, drzewa kolumnowe, np. doskona-
le sprawdzaj¹c¹ siê w trudnych, miejskich warunkach odmianê dêbu bezszypu³kowego
(Quercus petraea) Eastcolumn. Dêby, lecz z innego gatunku, bo dêby szypu³kowe (Q. ro-
bur) tworz¹ jeszcze miejscami stare aleje. Przy ulicy Targowej mamy szczególnie godny
uwagi (nawet objêcia ochron¹ pomnikow¹) przyk³ad. Na d³ugoœci oko³o 90 metrów ro-
œnie tu 9 dêbów, z których najwiêkszy osi¹gn¹³ obwód 428 cm (szacowany wiek to po-
nad 200 lat), a pozosta³e ponad i oko³o 300 cm. Inna aleja dêbowa zlokalizowana jest po-
miêdzy ogrodem lecznicy weterynaryjnej (ul. Zb¹szyñska) a ogródkami dzia³owymi. Star-
sze drzewa maj¹ od 250 – 270 cm obwodu. Te pochodz¹ z po³owy XIX wieku, choæ s¹
te¿ i m³odsze (zapewne ich potomkowie). Kilka dêbów rosn¹cych w szpalerze, a obro-
œniêtych bluszczem, zachowa³o siê jeszcze na ty³ach Chify, przy œcie¿ce wzd³u¿ rzeczki
Szarki. 

I w³aœnie o tej rzeczce warto teraz wspomnieæ. Jest g³ównym ciekiem wodnym miasta.
Jej obecny nurt jest odmienny od pierwotnego, a nawet od tego, jaki widnieje na mapach
z lat 40. XX wieku. W centrum miasta nie ma zbyt wielu starych za³o¿eñ parkowych. Nie
istnia³y tu forty (a je czêsto obsadzano), nie by³o tu pa³aców, przy których takie parki lo-
kalizowano. Dlatego te¿ warto przyjrzeæ siê Parkowi Miejskiemu, po³o¿onemu przy ulicy
Musia³a, pomiêdzy niegdysiejsz¹ Fabryk¹ ¯ar (póŸniejszym Promagiem) a Zespo³em Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych im. M. Kopernika. Niektóre z drzew tu rosn¹cych pochodz¹ jeszcze
z czasów zaborów. Najwa¿niejsz¹ jednak moj¹ (nie spotka³em siê z jak¹kolwiek publika-
cj¹ na ten temat) obserwacj¹, jest zmiana nurtu Szarki (obecnie p³yn¹cej w g³êbokim ko-
rycie przy parku). Otó¿, jeszcze 70 lat temu (wynika to z map, ale i z zachowanego uk³a-
du drzewostanu) jej nurt przebiega³ przez obecny œrodek parku. Pomnikowy d¹b szypu³-
kowy i topola (o jej przynale¿noœci gatunkowej jeszcze wspomnê) oraz starsze buki (od
strony Promagu), czy d¹b czerwony (Q. rubra) o obwodzie 298 cm i buki rosn¹ce przy uli-

NASZE ŒRODOWISKO

65Zieleñ miejska Nowego Tomyœla ...



cy Musia³a, a tak¿e cztery – z grupy szeœciu – klony zwyczajne, które osi¹gnê³y ju¿ wymiar
pomnikowy (ponad 225 cm obwodu), rosn¹ce obecnie przy Szarce od strony po³udnio-
wej oraz pojedynczy jesion, o obwodzie 255 cm – to drzewa z tamtego okresu. Wszyst-
ko wskazuje na to, ¿e zasadzono je tam w latach 80. XIX wieku (poza pomnikowymi –
dêbem i topol¹). Jeszcze kilka lat temu od strony ulicy Tysi¹clecia ros³y w parku dwie
ogromne topole czarne (Populus nigra). Jedna z nich osi¹gnê³a obwód 470, a druga
500 cm. Wyciêto je, poniewa¿ do¿y³y swoich dni.

To w³aœnie w wieku XIX zaczêto tworzyæ publiczne parki. I tak, po zachodniej stronie
Szarki (jej dawnego nurtu) w czêœci obecnego Parku Miejskiego, na gruncie nale¿¹cym
wówczas do Glinna, postanowiono w roku 1912 utworzyæ Plac Cesarza Wilhelma II. 22
czerwca 1913 roku w miejscu, gdzie dziœ stoi fontanna, ods³oniêto pomnik (w istocie ka-
mienny, niewysoki kopiec z tablic¹), upamiêtniaj¹cy 100. lecie „wojny wyzwoleñczej” i 25.
jubileusz panowania cesarza. Pomnik przetrwa³ do 1921 roku. Po wschodniej stronie nur-
tu rzeczki by³ plac sportowy oraz gospodarstwo. Zachowa³o siê w parku jeszcze kilka da-
glezji z tamtego okresu. By³o to drzewo wprowadzane i w leœnictwie. Dla przyk³adu na te-
renie leœnictwa W¹sowo spotkaæ mo¿na ponad 100. letnie drzewostany daglezjowe. Tych
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kilka drzew w parku to zaledwie garstka, ze zwartego zadrzewienia od strony po³udnio-
wej. Nie zachowa³y siê parkowe lipy z tamtego okresu oraz widoczne na zdjêciach ró¿e.
Lipy, które teraz w parku spotkamy, m³odsze buki to nasadzenia z lat póŸniejszych. Do-
dam jeszcze, i¿ rzeczka tworzy³a tam wilgotne zakole. Do tworzy³o dobre warunki dla
wzrostu topól i olch. Id¹c w górê jej nurtu, nale¿y stwierdziæ, ¿e przep³ywa³a przez obec-
ny teren liceum, a przy mostku, prowadz¹cym na Osiedle Batorego ³¹czy³a siê z obecnym
nurtem. Pamiêtam jeszcze star¹ wierzbê, rosn¹c¹ nieopodal tego miejsca. Na po³udnie od
parku, do g³ównego nurtu Szarki wpada tzw. Rów Paprocki, zwany tak¿e Rowem Szpi-
talnym. Brzeg jego, czêœciowo ju¿ zdrenowany i podobnie jak nurt g³ówny -„naprostowa-
ny”, porasta³y jesiony, topole i naturalnie olchy (miejscami zachowane). Niema³o by³o te¿
w tych miejscach brzóz. Co siê zaœ tyczy krzewów, jakie wówczas mogliœmy obserwowaæ
w parku, przy powstaj¹cych zieleñcach, s³u¿¹cych rekreacji, to oprócz wspomnianych ju¿
ró¿ rabatowych, czy byæ mo¿e ró¿y pomarszczonej (Rosa rugosa), do dziœ zreszt¹ dosko-
na³ej w miejskich nasadzeniach czêsto dawniej stosowano: œnieguliczki (Symphoricarpos
sp.), lilaki (zwane bzami) (Syringa vulgaris), prawdziwe – rodzime bzy czarne (Sambucus ni-
gra), ligustry pospolite (Ligustrum vulgare), forsycje (Forsythia sp.) oraz jaœminowce wonne
(Philadelphus coronarius), a rzadziej bukszpany (Buxus sempervirens). 

Tereny parkowe powstaj¹ te¿ na by³ych cmentarzach. I tak obszar po³o¿ony przy uli-
cy Kana³owej by³ cmentarzem ewangelickim. Obecnie jest tam nieformalny park. S¹dzê,
¿e wypada³oby to zmieniæ i nazwaæ go imieniem Karla Eduarda Goldmanna (1863-1937),
miejscowego badacza przyrody oraz historii, pochowanego niegdyœ nota bene w tym w³a-
œnie miejscu. Po wojnie cmentarz zlikwidowano, ale zachowa³y siê na nim stare drzewa
i pn¹cza. S¹ to m. in. najwiêksza na terenie miasta, choæ mocno wewn¹trz spróchnia³a li-
pa, o obwodzie 575 cm, a zatem drzewo z pocz¹tku XIX wieku oraz ciekawe, kwitn¹ce
i owocuj¹ce, zapewne jeszcze przedwojenne bluszcze pospolite (Hedera helix), oplataj¹ce
stare (ale i m³odsze) robinie akacjowe, a tak¿e brzozy i jesiony. Z przykroœci¹ jednak
stwierdzi³em, i¿ d¹b szypu³kowy (o obwodzie 384 cm), którego wyci¹æ nie by³o mo¿na
podczas budowy istniej¹cego tam obecnie (rozbudowanego z poprzednio wybudowanej
restauracji Parkowa), marketu spo¿ywczego, zaczyna zamieraæ. I tak, to okaza³e, 200. let-
nie drzewo mo¿e na naszych oczach uschn¹æ, a dlaczego? Przypuszczam, a raczej jestem
pewien, ¿e w wyniku przyciêcia systemu korzeniowego. Taki los – w wyniku prowadzo-
nych inwestycji – spotyka wiele innych drzew w mieœcie. O runie parkowym powiedzieæ
nic nie sposób. Poza fragmentami okrywowego bluszczu, nie zachowa³o siê nic, co daw-
niej na takich terenach sadzono, a wiêc ani niebiesko kwitn¹ce ³any barwinków, ani czaru-
j¹ca swym zapachem konwalia majowa. W Parku Miejskim runo równie¿ uleg³o mocnej
degradacji. W miejscach, których siê nie wygrabia, a wygrabianie liœci w parku jest swo-
istym absurdem, bez ¿adnego logicznego uzasadnienia… zatem w miejscach, w których
wygrabiania zaprzestano (od strony dawnego Promagu) mo¿na zauwa¿yæ, odradzaj¹ce
siê, a dla lasów liœciastych typowe roœliny, jak: bluszczyk kurdybanek (Glechoma hedera-
cea), czy jaskier ró¿nolistny (Ranunculus auricomus). Ttam, gdzie siê liœcie w parku wygra-
bia jest klepisko, dotkniête erozj¹ glebow¹. 
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Powróæmy jednak do nasadzeñ cmentarnych. Na cmentarzu katolickim (po³o¿onym
niegdyœ na terenie Glinna) nasadzenia, poza nielicznymi drzewami, pochodz¹ w wiêkszo-
œci z póŸniejszych czasów. I tak, monumentalny (443 cm obwodu) d¹b szypu³kowy, ro-
sn¹cy od strony wejœcia przy obwodnicy, mo¿e byæ nawet o kilka lat od miasta starszy.
D¹b ten rós³ jednak poza pierwotnym obszarem cmentarza, a sam cmentarz (wówczas
niewielki, z bram¹ g³ówn¹ od strony ul. Targowej) za³o¿ono dopiero w latach 20. XX wie-
ku. Oczywiœcie stopniowo siê rozrasta³. Otó¿, wchodz¹c na cmentarz od strony obecnej
bramy g³ównej, czyli ulic¹ Lipow¹, widzimy po lewej (po³udniowej) stronie rz¹d wysokich,
o regularnie sto¿kowym kszta³cie – ¿ywotników. Tego rodzaju drzew oraz cyprysików
jest na cmentarzu – co oczywiste – wiêcej, natomiast kilka z nich w wymienionym miejscu
osi¹ga doœæ spore rozmiary, dochodz¹ce do 165 cm obwodu. S¹ to ¿ywotniki olbrzymie
(Thuja plicata). Drzewa tego gatunku, o zbli¿onych obwodach, a rosn¹ce w eksperymen-
talnych nasadzeniach na terenie nadleœnictwa Trzciel, maj¹ oko³o 100 lat. Czy zatem te
z cmentarza by³yby w zbli¿onym wieku? Wszak¿e cmentarza 100 lat temu tu nie by³o. I tu
doœæ upiorna uwaga. Te z powierzchni eksperymentalnej rosn¹ na ¿yŸniejszym siedlisku.
Osi¹gaj¹ wysokoœæ 25 metrów, a te z cmentarza na siedlisku ubo¿szym, a ich wysokoœæ
waha siê w granicach 12 – 14 metrów, lecz obwód jest zbli¿ony. O czym to mo¿e œwiad-
czyæ? Myœlê, ¿e fakt, i¿ rosn¹ na cmentarzu sam nasuwa odpowiedŸ. Ca³kiem te¿ mo¿liwe,
¿e te ¿ywotniki ros³y tu jeszcze przed czasem, gdy cmentarz o ten obszar powiêkszono.
Zapewne teren ten by³ wtedy ³¹kami, polami i przynale¿a³ do gospodarstwa, a dok³adniej
– by³ w tych okolicach domek grabarza. Czêœciowo obecny cmentarz porasta³ sosnowy
bór. Rosn¹ce przy kaplicy sosny, które s¹ pozosta³oœci¹ boru, maj¹ ponad 100 lat, a kilka
dêbów, zachowanych w najstarszej czêœci osi¹ga rozmiary dochodz¹ce do 300 cm obwo-
du. One równie¿ porasta³y to miejsce jeszcze przed powstaniem cmentarza. Przygl¹daj¹c
siê roœlinom runa, porastaj¹cym okolice cmentarza (niegdyœ pola uprawne) zobaczyæ
mo¿na wiele gatunków dla borów charakterystycznych, w tym p³onnika ja³owcowatego
(Politrychium juniperinum), czy chrobotki. 

Oprócz wczeœniej wspomnianego cmentarza ewangelickiego, poza obszarem miejskim
jest takich miejsc ca³kiem sporo (ka¿da wieœ mia³a w³asny cmentarzyk). Obecnie jeden
z dawnych cmentarzy znajduje siê na terenie miejskim, w po³udniowej czêœci Parku Kultu-
ry i Wypoczynku (wówczas nale¿a³ do wsi Paproæ). Nieliczne sosny z Paprockich Górek
maj¹ oko³o 110 lat, choæ wiêkszoœæ jest m³odsza (75 lat). S¹ oczywiœcie i nasadzenia póŸ-
niejsze. Park powsta³ na terenach dawniejszych pól uprawnych (zbo¿a, ale tak¿e wiklina
oraz chmiel) i ³¹k. Nieliczne stare drzewa z tego miejsca s¹ wspomnieniem zadrzewieñ
wzd³u¿ rowów melioracyjnych (olsze, wierzby). Spotkaæ tu mo¿na stare, ponad 100. let-
nie dêby szypu³kowe, olsze czarne, lipy drobnolistne, kasztanowca zwyczajnego oraz
wi¹z szypu³kowy. Okazy drzew z tamtych czasów spotkamy w wielu miejscach. Przy uli-
cy 3 Stycznia roœnie d¹b o obwodzie 330 cm, przy Szarce, tu¿ za szko³¹ podstawow¹ –
stare klony pospolite i dêby, zaœ sosny w nieodleg³ym lasku maj¹, wg opisu taksacyjnego,
a¿ 118 lat. Mo¿e to dziwiæ, gdy¿ nie s¹ to drzewa okaza³e. Byæ mo¿e nawet zasadzono je
tu niegdyœ na gruncie porolnym. Klepisko, a niegdyœ boisko, nad Szark¹, do której uparcie
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wpada³a nam pi³ka, równie¿ porasta³ dawniejszymi czasy sosnowy bór. Sprzed czasów II
Rzeczypospolitej pochodz¹ te¿ dwa, niezmiernie ciekawe wi¹zy, które niegdyœ ros³y pew-
nie na podwórku. Dziœ podziwiaæ je mo¿na od strony ulicy Bohaterów. Jeden z nich o ob-
wodzie 250 cm powinien zostaæ drzewem pomnikowym (wymiar dla tego gatunku to
225 cm), natomiast drugi, nieco mniejszy ma obwód 210 cm. Jednak dobrze by by³o
w tym przypadku nie sugerowaæ siê œciœle wymiarami ochronnymi i wzi¹æ pod opiekê oby-
dwa drzewa. Pamiêtaj¹ bowiem czasy, kiedy tu¿ za nieodleg³¹ przecie¿ ulic¹ D³ug¹ koñ-
czy³o siê ju¿ miasto, a rozci¹ga³y siê pola uprawne.

Niepodleg³oœæ i czas wojny
Jest 3 Stycznia 1919 roku. Do miasta wkraczaj¹ oddzia³y powstañcze i z tym dniem

koñczy siê pruski „ordnung”, a zaczynaj¹ poznañskie „porzundki”. W sposobie gospoda-
rowania zieleni¹ niewiele siê jednak zmienia. Miasto niespiesznie zyskuje nowe obszary
(rozwinie siê znacznie w czasach powojennych). W latach 1924 – 31 przeznacza siê kwo-
tê 3500 z³otych na zadrzewienie parku. Pruski pomnik od 1921 roku ju¿ w nim nie istnie-
je. Za to pojawiaj¹ siê nowe drzewa. Spotykane tam buki to pami¹tka tamtego okresu.
One i starsze lipy, choæ niewiele ich pozosta³o (dominuj¹ te powojenne), porastaj¹ frag-
ment parku od strony fabryki ¯ar. Tam te¿ jest pomnikowa topola, która wówczas ros³a
w zakolu Szarki. Nie jest to, jak podaje siê oficjalnie, topola osika (Populus tremula), a na-
wet, jak to ujêto w inwentaryzacji flory synantropijnej Nowego Tomyœla, topola bia³a (P.
alba). Moim zdaniem nie jest to w istocie ¿aden z tych gatunków, a ich mieszaniec, czyli to-
pola szara (P. x canescens). Drzewo to wykazuje cechy poœrednie pomiêdzy gatunkami ro-
dzicielskimi. Mo¿e mieæ oko³o 115 lat, zatem nie by³a tu raczej zasadzona, choæ nie jest to
wykluczone. 

Nie wspomnia³em dot¹d – mimo sêdziwego wieku tych drzew – o dêbach i klonie zwy-
czajnym z obecnego terenu stadionu sportowego. S¹ to, a raczej by³y to drzewa pomni-
kowe. Klon zosta³ ju¿ wyciêty. Pozosta³y majestatycznie góruj¹ce nad parcel¹ dêby. Jesz-
cze w latach 80. minionego stulecia, na stadionie od strony ulicy Ogrodowej, ros³y topo-
le. Wówczas teren ten – i niedaleki Park Kultury i Wypoczynku – by³y ³¹kami oraz pola-
mi. Czêstym widokiem by³a uprawa wikliny. Moi rodzice nazywali to miejsce mianem 15.
rowków i ³ez Matki Bo¿ej. Rzeczone rowki to oczywiœcie rowy melioracyjne, ich liczna siat-
ka, której brzegi porasta³a olsza, a miejscami- wierzby, topole i jesiony. Natomiast ³zy Mat-
ki Bo¿ej to ludowa nazwa dr¿¹czki œredniej (Briza media). Ta kêpkowa, podobna do tra-
wy, bylina porasta³a niegdyœ obficie ³¹ki i pastwiska. Móg³ jej tam towarzyszyæ goŸdzik
pyszny (Dianthus superbus ssp. suberbus). Ten na bia³o kwitn¹cy, nieczêsty ju¿ w naszym
kraju, a znajduj¹cy siê pod œcis³¹ ochron¹ gatunek goŸdzika, spotykany jest jeszcze na te-
renie gminy. 

Spoœród ca³ej kombinacji gatunków, charakterystycznych dla pó³naturalnych i antropo-
genicznych, darniowych zbiorowisk ³¹kowych i pastwiskowych, na mezotroficznych i eu-
troficznych, niezabagnionych glebach mineralnych i organiczno-mineralnych lub na zmine-
ralizowanych i podsuszonych murszach z torfu niskiego (Cl. Molinio-Arrhenatheretea),
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zachowa³o siê jeszcze ca³kiem sporo, lecz tych, w mniejszym stopniu na wszelkie zmiany
w œrodowisku podatnych. S¹ tu nawet doœæ powszechne. Wymieniæ wypada choæby kilka
z nich. Bêd¹ to: jaskier roz³ogowy (Ranunculus repens), rze¿ucha ³¹kowa (Cardamine pra-
tensis), szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), babka lancetowata (Plantago lanceolata), cha-
ber ³¹kowy (Centaurea jacea), groszek ³akowy (Lathyrus pratensis) oraz trawy: tymotka ³¹-
kowa (Phleum pratense), k³osówka we³nista (Holcus lanatus), czy wiechlina zwyczajna (Poa
trivialis). 

Nie mo¿na nie wspomnieæ (choæ niewielkie stanowisko odnalaz³em nie do koñca
w mieœcie, za to bardzo blisko, bo w pobli¿u Gliñskich Gór, przy Szarce) o pewnej nie-
zmiernie ciekawej i doœæ nietypowej swoim kszta³tem paproci. NasiêŸrza³ pospolity
(Ophioglossum vulgatum), bo o nim mowa, nie jest ju¿ w istocie pospolity. Nieopodal ro-
sn¹ te¿ storczyki: kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) i listera jajowata (Listera
ovata). Wiosn¹ w wiklinie znaleŸæ mo¿na te¿ „œpiochy”, czyli œniedki baldaszkowate (Or-
nithogalum umbellatum), które swoj¹ ludow¹ nazwê wziê³y st¹d, ¿e otwieraj¹ kielichy
œnie¿nobia³ych kwiatostanów wy³¹cznie w s³oneczne dni, na kilka po³udniowych godzin.
Na niedalekich, poprzecinanych groblami i poroœniêtych olszami i bzem czarnym stawach,
wzrok przykuwaj¹ ³any urokliwie kwitn¹cych roœlin wodnych – okrê¿nic bagiennych (Hot-
tonia palustris). Podobnie, jak wspomniana ju¿ dr¿¹czka œrednia, ta osobliwa paproæ – na-
siêŸrza³, porasta³ zbiorowiska jednokoœnych i nienawo¿onych (co wa¿ne) ³¹k trzêœlico-

70 Adam Rybarczyk

NASZE ŒRODOWISKO

Przedwojenny szpaler bukowy w Parku Miejskim przy ul. Musia³a. 
W tym miejscu (i s³usznie) liœci w parku siê nie wygrabia



wych (All. Molinion caeruleae). Zwi¹zek ten (All.=alliancia-zwi¹zek) wchodzi w³aœnie
w sk³ad wymienionej klasy (Cl.=classis-klasa), czyli Cl. Molinio-Arrhenatheretea. No ale
mo¿e doœæ zagadnieñ fitosocjologicznych, gdy¿ s¹ one doœæ zawi³e, choæ niezwykle po-
mocne w okreœleniu, co by³o na danym terenie i co mog³oby (przy spe³nieniu pewnych
warunków) nañ powróciæ.

Nazwa rodzajowa nasiêŸrza³a (Ophioglossum sp.) oznacza „wê¿owy jêzyk”, gdy¿ taki
w³aœnie przypominaj¹ jego k³osy zarodnionoœne (zwane kwiatem paproci). W Noc Kupa-
³y by³ powszechnie zbierany, a dziewczêta smarowa³y siê jego skórzastymi liœæmi, co mia-
³o przynieœæ im powodzenie u ch³opców. Œpiewano nawet przy tym:

NasiêŸrzale, nasiêŸrzale,
Rwê ciê œmiale,
Piêci¹ palcy, szóst¹, d³oni¹,
Niech siê ch³opcy za mn¹ goni¹;
Po stodole, po oborze,
Dopomagaj, Panie Bo¿e. 
Takie traktowanie tej roœliny, jak równie¿ to, ¿e laikowi jego liœcie do z³udzenia przypo-

minaj¹ liœcie pospolitej babki, a mo¿e przede wszystkim inny rodzaj gospodarowania, od-
mienny od dawniej stosowanego, doprowadzi³y do tego, i¿ obecnie jest to roœlina podle-
gaj¹ca œcis³ej ochronie. Dr¿¹czka, od której opisywanie ³¹k rozpocz¹³em, tak¿e znik³a z te-
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go krajobrazu, choæ nadal w kraju jest to roœlina pospolita. Wyplatano z niej koszyczki
w œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Wspomnieæ trzeba, ¿e œwiêta Matki
Bo¿ej Zielnej nie obchodzili ewangelicy, lecz katolicy, powoli – w przeciwieñstwie do cza-
sów zaborów -stanowi¹cy wœród mieszkañców wiêkszoœæ. 

Zreszt¹ „chrzeœcijañska botanika” by³a ci¹gle obecn¹ – w ¿yciu codziennym – sfer¹ sa-
crum. Przetrwa³a w wielu nazwach. Wspomnê o kilku roœlinach, które mo¿emy na tere-
nie miasta spotkaæ, a które wykorzystywano w religijnych obrzêdach. I tak, dziewannê
drobnokwiatow¹ (Verbascum thapsus), roœlinê miejsc ruderalnych i przydro¿y nazywano
„warkoczykami Matki Bo¿ej”, mech p³onnik (Politrychum sp.) – „z³otymi w³osami Matki
Bo¿ej”, dziurawiec (Hypericum sp.) – to z kolei „krzy¿owe ziele”. Do wianków dodawa-
no tak¿e sezonowe kwiaty ogrodowe – nagietki, mieczyki, malwy, nieœmiertelniki. Nie
mog³o zabrakn¹æ w nich bardzo wa¿nych w gospodarstwie domowym roœlin, takich jak:
len, konopie i mak, a tak¿e warzyw i owoców – kartofli, marchwi, jab³ek. Wa¿nym ele-
mentem wianków by³y równie¿ ga³¹zki leszczyny z orzechami oraz dêbu z ¿o³êdziami
i owoce kaliny czy jarzêbiny. A wszystko to by³o na wyci¹gniêcie rêki, ros³o tu¿ za p³otem,
b¹dŸ by³o uprawiane w ogródkach, czy na polach. 

Wspomnê tylko, ¿e prosto z g³ównych ulic miasta, obecnie w centrum po³o¿onych,
wychodzono wprost na pole (dla przyk³adu teren obecnej biblioteki i okolice parku jesz-
cze w latach powojennych by³y zwyczajnie gruntami uprawnymi). Ogrody przydomowe
ró¿ni³y siê znacznie od tego, co dziœ zwiemy ogrodami. Nie by³o w nich muraw trawniko-
wych i nadmiaru „iglaków”, które obecnie opanowa³y ten rodzaj przestrzeni. W tamtych
czasach uprawiano w nich g³ównie warzywa oraz drzewa i krzewy owocowe. Roœliny
ozdobne, w g³ównej mierze kwitn¹ce krzewy (m. in. lilaki, jaœminowce, ró¿e), byliny oraz
roœliny jednoroczne by³y tylko uzupe³nieniem. Zapomniane ju¿ fragmenty takich ogro-
dów zauwa¿ymy np. na ty³ach kamienic przy ulicy D³ugiej. Nie bêdziemy jednak rozwijaæ
tego w¹tku, gdy¿ tematem niniejszego opracowania jest zieleñ publiczna, a nie prywatna.

By³a ju¿ mowa o jednym z wielu rodzajów ³¹k, lecz warto te¿ wspomnieæ o jeszcze jed-
nym, czyli o rzêdzie (ordo) zbiorowisk ¿yznych ³¹k na glebach mineralnych (O. Arrhena-
theretalia eliatoris). Mamy po dziœ dzieñ roœliny, bêd¹ce wspomnieniem po takich miej-
scach. S¹ to m. in.: koniczyna drobnog³ówkowa (Trifolium dubium), marchew zwyczajna
(Daucus carota) – prawdziwie polskie warzywo, barszcz syberyjski (Heracleum sphondy-
lium ssp. sibiricum) – mniejszy od budz¹cego grozê barszczu Sosnowskiego, ró¿owo kwit-
n¹cy krwawnik pospolity (Achillea millefolium), powszechnie znany mniszek pospolity (Ta-
raxacum officinale) i naturalnie trawy, bez których ³¹ka nie jest ³¹k¹, takie jak: kupkówka
pospolita (Dactylis glomerata), czy stok³osa miêkka (Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus).
Niegdyœ to w³aœnie raz, czy dwa razy do roku wykaszane, pe³ne zió³ ³¹ki oraz pastwiska
by³y szalenie wa¿nym sk³adnikiem miejscowego krajobrazu. Nowy Tomyœl by³ przecie¿
jeszcze przed wojn¹ w istocie niewielkim miasteczkiem, którego charakter wci¹¿ by³ z rol-
nictwem i us³ugami zwi¹zany. 

I jeszcze o drzewach s³ów kilka. Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê w mieœcie robinie akacjo-
we (Robinia pseudoacacia), choæ by³y tu zapewne ju¿ dawniej, gdy¿ ten pó³nocnoamery-
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kañski gatunek znany by³ i sadzony w Polsce ju¿ wówczas gdy miasto powstawa³o. Czê-
sto te¿ sam skolonizowa³ zapomniane przez cz³owieka obszary i podobnie jak naw³oæ ka-
nadyjska (Solidago canadensis) sta³ siê roœlin¹ inwazyjn¹ i trudn¹ do zwalczenia. Jeœli zaœ mo-
wa o znanej na ziemiach Polski od roku 1872 naw³oci, to jej nazwa rodzajowa- Solidago
sp. oznacza z ³ac. „konsolidujê”, „scalam”. I istotnie. W miejscach, które zajê³a, scali³a je
w zupe³noœci, praktycznie nie daj¹c szansy na prze¿ycie innym gatunkom roœlin. Jej ogrom-
ne po³acie mo¿emy dostrzec z peronów dworca, spogl¹daj¹c w kierunku miasta, gdzie za-
jê³a miejsce po dawnych plantacjach wikliny. 

Oprócz zmian w nasadzeniach parkowych, czy cmentarnych i w mieœcie zaczê³y siê po-
wolne zmiany. Zaczynaj¹ coraz to czêœciej pojawiaæ siê œwierki k³uj¹ce (Picea pungens), da-
glezje zielone (Pseudotsuga menziesii), b¹dŸ ich sine odmiany (var. glaca), równie¿ o niebie-
skawym zabarwieniu igie³: jod³y kalifornijskie (Abies concolor), a na ty³ach koœcio³a katolic-
kiego zasadzono sosnê wejmutkê (Pinus strobus). Lipy, które zobaczymy za absyd¹ koœciel-
n¹, mog¹ pochodziæ z czasów budowy koœcio³a, czyli z koñca XIX wieku. Na ulicach
3 Stycznia, ul. Poznañskiej i ul. Sienkiewicza, czy przed koœcio³em katolickim na ulicy Pi³-
sudskiego, ros³y jeszcze wynios³e jesiony oraz wysokie, siêgaj¹ce wy¿szych kondygnacji
kamienic lipy. Czasem zostawiano im pas przydro¿ny o szerokoœci oko³o 2 metrów, a czê-
œciej niewielki kwadrat wokó³ pnia. Nie przetrzyma³y i tych warunków, gdy¿ dla tych
drzew powierzchnia wolna od zabudowy wokó³ pnia powinna wynosiæ znacznie wiêcej
ni¿ 5 m2. W latach powojennych ponownie na ulicy Poznañskiej zasadzono te gatunki
i ponownie nie wyci¹gniêto wniosków z przesz³oœci. 

Jednak to lipami miasto „sta³o” i jeszcze do tej pory s¹ one bardzo czêsto w mieœcie
spotykane, choæ ich los w zwartej zabudowie miejskiej jest ju¿ przes¹dzony. Dopóki chod-
niki nie by³y jeszcze utwardzone (a doœæ d³ugo przed wojn¹ taki stan rzeczy siê utrzymy-
wa³), swobodny by³ dop³yw wody do systemu korzeniowego. Ich zabudowywanie, cza-
sem wrêcz do styku z pniem, b¹dŸ pozostawianie niewielkiej, wolnej, czyli biologicznie
czynnej, niezabudowanej powierzchni, doprowadza gatunki takie jak lipy do przedwcze-
snego zamierania. Ich okres wegetacji mo¿e byæ w takich warunkach skrócony nawet
o dwa do trzech miesiêcy. Lipy dobrze „czuj¹” siê tak naprawdê tylko na du¿ych, trawia-
stych przestrzeniach, b¹dŸ w parkach. To nie s¹ drzewa przeznaczone do nasadzeñ w nie-
wielkich misach. I ¿adne, Ÿle pojête og³awianie, tu nic nie zdzia³a. Przyciêcie korony (a ju¿
w szczególnoœci w starszym wieku drzewa) nie spowoduje u nich zmniejszenia zapotrze-
bowania pokarmowego. Stare lipy, witaj¹ce podró¿nych niedaleko dworca kolejowego
(ich obwód dochodzi do 317 cm, choæ zazwyczaj wynosi oko³o 250 cm) mog¹ pochodziæ
nawet z pocz¹tku XX wieku. Sposób ich przyciêcia budzi jednak powa¿ne zastrze¿enia.
Lipa nie jest drzewem ³amliwym, a w tym konkretnym miejscu nie przes³ania widoku
z okien (czêsty „argument”), nie koliduje z liniami wysokiego napiêcia. Przykry to widok
dla przyjezdnych. Analizuj¹c stare fotografie, dojœæ mo¿na do jednego, prostego wniosku.
Tak d³ugowieczne drzewa jak lipy, które mog³yby ¿yæ w odpowiednich dla nich warun-
kach lat 400 b¹dŸ 500, w centrum miasta ¿y³y œrednio lat 50 – 70. 

Zanim przejdziemy do czasów najnowszych, to wspomnê jeszcze o najstarszych lipach
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z Placu Chopina. Nie wiem, czy jedna z nich nie ucierpia³a podczas po¿aru wie¿y koœciel-
nej w roku 1916, natomiast druga, równie potê¿na jeszcze w latach wojennych przy ko-
œciele ros³a. Do dziœ pozosta³a (choæ te¿ ju¿ mocno schorowana) jedna lipa, od strony sta-
dionu.
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Zygmunt Duda

Patriotyczne dzia³ania wychowawcze 
w Szkole Podstawowej 
im. Powstañców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie

Lokalne karty historii ziemi opalenickiej zapisuj¹ g³ównie miejscowi regionaliœci. Na ³a-
mach miesiêcznika Echa Opalenickie przez kilkanaœcie lat prezentowano udzia³ opaleniczan
w kolejnych zrywach niepodleg³oœciowych. Podsumowaniem wieloletnich dociekañ by³a
publikacja Grzegorza £ukomskiego i Bogumi³a Wojcieszaka Powstañcze tradycje Opalenicy,
która poœwiêcona jest mieszkañcom tej ziemi w insurekcji koœciuszkowskiej (1794), po-
wstaniu listopadowym (1831), Wioœnie Ludów (1848), powstaniu styczniowym (1863)
i powstaniu wielkopolskim (1918 – 1919). Praca ta ma pionierski charakter, bo dotyczy
lokalnej spo³ecznoœci (Ma³ej Ojczyzny) ukazanej jednak na szerszym tle, co w tego typu
publikacjach jest rzadkoœci¹. 

Próba ocalenia udzia³u mieszkañców Opalenicy i okolicznych wiosek w walkach naro-
dowo – wyzwoleñczych trafi³a na ¿yzny grunt w Szkole Podstawowej w Urbanowie, kie-
rowanej przez Lidiê Szwech³owicz. W roku szkolnym 1996/1997 naukê pobiera³o
w niej 93 uczniów, oddzia³ przedszkolny liczy³ 14 dzieci, a zatrudnionych by³o 12 nauczy-
cieli. Wiele miejsca poœwiêcono dzia³aniom dydaktycznym i wychowawczym, skupionym
pod ogólnym has³em Wielka historia ma³ej ojczyzny. Uczniowie przeprowadzali wywiady
œrodowiskowe, wykonywali drzewa genealogiczne, zbierali zdjêcia i pami¹tki historyczne
pozosta³e po uczestnikach powstania wielkopolskiego. Uczniowie klasy II, pod kierunkiem
wychowawczyni Ma³gorzaty Dudek, uczestnicz¹cy w konkursie Poznajemy ojcowiznê,
otrzymali nagrodê na szczeblu wojewódzkim. W Urbanowie istnia³y okolicznoœci sprzy-
jaj¹ce realizowaniu opracowanych programów dydaktyczno – wychowawczych, obejmu-
j¹cych temat powstania i losy powstañców. Dzieje te by³y Ÿród³em wielu refleksji histo-
rycznych i wychowawczych. W przypadku tej szko³y historia powstania i powstañców by-
³a równoczeœnie histori¹ wsi i rodzin tu do dziœ mieszkaj¹cych. St¹d rekrutowali siê po-
wstañcy. Plonem, który wzrasta³ w bogatej, systematycznej aktywnoœci edukacyjno – wy-
chowawczej by³o obranie przez szko³ê – na podstawie mocno udokumentowanych dzie-
jów tego skrawka wielkopolskiej ziemi – zbiorowego patrona. 

Wybór patrona szko³y to wynik lokalnej inicjatywy prowadz¹cej do ró¿norodnych
dzia³añ œrodowiskowych. Wpajano uczniom przekonanie, ¿e s¹ oni spadkobiercami war-
toœci wywalczonych w powstaniu, a imiê szko³y mobilizowa³o do wychowania m³odego
pokolenia w duchu patriotycznym. 
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Przygotowanie do nadania szkole imienia sta³o siê przez okres trzech lat istot¹ szkolne-
go systemu edukacyjno – wychowawczego, stanowi³o ci¹g dzia³añ prowadz¹cych do tego
uroczystego dnia. Podejmuj¹c decyzjê o nadaniu szkole imienia nie miano w¹tpliwoœci, ¿e
powinni jej patronami byæ ci, którzy oddali swe ¿ycie na o³tarzu wolnoœci, pokazali, co to
jest odwaga i poœwiêcenie, umi³owanie niepodleg³ej ojczyzny.

Uroczystoœæ nadania szkole imienia Powstañców Ziemi Opalenickiej mia³a miejsce 14
czerwca 1997 roku. By³o to wa¿ne wydarzenie dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
W tym samym dniu otwarto izbê pami¹tek, zwan¹ te¿ sal¹ tradycji szko³y, izb¹ pamiêci,
mini muzeum. Poprzez zgromadzone zbiory szko³a dokumentuje i upowszechnia praw-
dê o powstaniu, zarazem kultywuje jego pamiêæ. Zgromadzono tu liczne eksponaty zwi¹-
zane z powstaniem wielkopolskim 1918 – 1919, m. in. mundur i czapkê po powstañcu
Teodorze NiedŸbale z Opalenicy, dokumenty, dyplomy, patenty, legitymacje, odznacze-
nia, zdjêcia, opracowania historyczne. Pami¹tki te, pochodz¹ce ze zbiorów Miejsko-Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Opalenicy, przekaza³ szkole ówczesny dyrektor, Zygmunt Du-
da. 

Dziêki darczyñcom z Urbanowa i okolicy, wa¿nym elementem wyj¹tkowego dnia by-
³o wrêczenie szkole sztandaru. Jego prezentacja by³a wzruszaj¹cym momentem, a ele-
menty zdobnicze na jego p³atach maj¹ wymowny sens. Sztandar przeszed³ do spisanej hi-
storii szko³y, podnosi jej autorytet w œrodowisku, stanowi dowód uznania i dorobku dy-
daktyczno – wychowawczych zas³ug tej placówki oœwiatowej. Jest znakiem obranych
wartoœci i œwiadectwem uczniowskiej jednoœci. Jednoczy, jest dum¹ i chlub¹ szko³y.
W dniu tym na frontonie budynku szkolnego ods³oniêto dwie tablice. Jedna z nich,
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umieszczona na tle œciany z kamieni polnych, wykonana z bia³ego marmuru, pochodzi
z przedwojennego nagrobnego pomnika powstañców opalenickich. Znajduje siê na niej
napis: Czeœæ bohaterom poleg³ym za wiarê i ojczyznê pod Zb¹szyniem w 1918-1919 i dalej
wymienione s¹ nazwiska: Kozak Antoni, Antkowiak Jan, Ignyœ Tomasz, Finc Ignacy, Ha³aduda
Józef, Bereszyñski Stefan i podpis: Towarzystwo Uczestników Powstania Wielkopolskiego, Opa-
lenica 3.8.1924. Spoœród wymienionych tu powstañców, mieszkañcem Urbanowa by³
Ignacy Finc. Pomnik na zbiorowej mogile poleg³ych powstañców ods³oniêty i poœwiêcony
3 sierpnia 1924 r., podobnie jak wszystkie inne symbole polskoœci i katolicyzmu, uleg³
zniszczeniu jesieni¹ 1939 r. Tablicê z nazwiskami zdo³ano uratowaæ. Swoj¹ nienawiœæ
Niemcy skierowali szczególnie przeciw pami¹tkom zwi¹zanym z powstaniem wielkopol-
skim 1918/1919. Tablica odnaleziona w 1973 r. i odrestaurowana, przechowywana by-
³a w izbie pami¹tek w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Opalenicy. Obok niej, po
prawej stronie, na dekoracyjnym tle z czerwonych cegie³, znajduje siê nowa marmurowa
tablica zawieraj¹ca tekst: W ho³dzie powstañcom, ofiarom faszyzmu i stalinizmu. Szko³a Pod-
stawowa w Urbanowie czerwiec 1997. U góry zdobi j¹ p³askorzeŸba or³a w z³otej koronie.

Ceremonia ods³oniêcia tablic i pierwsze odczytanie ich treœci na d³ugo zapad³y w pamiê-
ci uczestników uroczystoœci. Wydarzeniom nadania szkole imienia towarzyszy³a okolicz-
noœciowa publikacja Bogumi³a Wojcieszaka i Romana Szwech³owicza Urbanowo. Zarys
siedmiowiekowych dziejów, w której autorzy zaprezentowali historiê wsi od czasów staro-
polskich po wspó³czesnoœæ.

Placówka oœwiatowa, od roku 1999 kierowana przez Ma³gorzatê Dudek, wyró¿nia
siê w gminie ogromem wiedzy o niepodleg³oœciowych tradycjach, patriotycznej s³u¿bie
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mieszkañców Opalenicy i okolicy. 2 grudnia 1996 r. sta³a siê cz³onkiem zbiorowym To-
warzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918 / 1919. Od roku 2002 organizuje
gminne konkursy wiedzy o powstaniu wielkopolskim z udzia³em piêciu szkó³ podstawo-
wych i gimnazjum, w których uczniowie z Urbanowa odnosz¹ sukcesy. Tematem konkur-
sów s¹ dzieje i tradycje powstania wielkopolskiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem Opa-
lenicy i jej okolicy. Celem konkursów jest motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy
historycznej i kultywowania lokalnych tradycji powstañczych. 

Szko³a bierze udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy i Pamiêci o Powstaniu Wiel-
kopolskim, organizowanym przez Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego, Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu i Muzeum Powstania Wielkopolskie-
go w Poznaniu. Za upamiêtnianie powstañczych wydarzeñ z lat 1918 – 1919 przynosz¹cych
wolnoœæ Wielkopolsce zosta³a uhonorowana (27 grudnia 2003 r.) medalem Marsza³ka
Województwa Wielkopolskiego. W ramach programu Tradycja zobowi¹zuje bra³a udzia³
w konkursie plastycznym Wojsko Polskie oczami dziecka widziane, którego celem by³o wê-
drowanie po kartach historii orê¿a polskiego, wpisanej w tradycjê w³asnej rodziny, miej-
scowoœci, regionu i kraju. Nie zabrak³o udzia³u szko³y w konkursie plastycznym Powstanie
Wielkopolskie w naszej pamiêci, zorganizowanym przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania KOLD
w 2014 r. Szko³a nale¿y tez do ogólnopolskiej rodziny – klubu wspólnego patrona. 28
grudnia 1978 r. nast¹pi³o zawi¹zanie Ogólnopolskiej Rodziny Szkó³ imienia Powstañców
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Wielkopolskich. Bratnie szko³y utrzymuj¹ ze sob¹ kontakty. Dobr¹ okazj¹ do tego s¹ or-
ganizowane zloty. W powiecie nowotomyskim z powstaniem wielkopolskim
1918/1919 zwi¹zanych jest 6 szkó³, 5 podstawowych i gimnazjum: Szko³a Podstawowa
im. Powstañców Wielkopolskich w Posadowie (1963), Szko³a Podstawowa im. genera³a
Stanis³awa Taczaka w W¹sowie (1988), Szko³a Podstawowa im. Powstañców Ziemi
Opalenickiej w Urbanowie (1997), Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich
w Miedzichowie (1998), Gimnazjum im. Powstañców Wielkopolskich we Lwówku
(2004) i Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich w £omnicy (2005).

Delegacja szko³y z pocztem sztandarowym trzykrotnie bra³a udzia³ w zlotach szkó³ no-
sz¹cych imiê bohaterów powstania wielkopolskiego, ostatnio w Poznaniu i Lusowie (7-
8 czerwca 2014 r.). W Lusowie, gdzie znajduje siê grób dowódcy powstania, gen. Józefa
Dowbor-Muœnickiego delegacja zwiedzi³a szko³ê jego imienia i Muzeum Powstañców
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Wielkopolskich. Przy ognisku œpiewano pieœni patriotyczne, a w dniu nastêpnym wêdro-
wano szlakiem miejsc pamiêci powstania w Poznaniu. Zloty organizowane przez Zarz¹d
G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu maj¹ charakter hi-
storyczno-edukacyjny. S¹ dobr¹ okazj¹ do prezentacji dorobku szkó³ i wymiany doœwiad-
czeñ, p³aszczyzn¹ wspó³pracy w zakresie dzia³añ na rzecz upamiêtniania patrona. Poprzez
uczestnictwo w wycieczkach, wybranych warsztatach tematycznych, ogl¹danie insceniza-
cji historycznych, nauczyciele i uczniowie pog³êbiaj¹ swoj¹ wiedze o powstaniu, co przy-
daje siê w edukacji szkolnej. Na apelach uczniowie, pieœni¹ patriotyczn¹, wierszami, insce-
nizacj¹, powracaj¹ do tamtych wydarzeñ, w zadumie staj¹ przed tablicami na budynku
szkolnym. Uczniowie urbanowskiej szko³y jak¿e czêsto staj¹ przed nowym pomnikiem
niepodleg³oœci przy skrzy¿owaniu dróg w pobliskiej wsi Terespotockie. Upamiêtnia on
pierwszy w ca³ym Ksiêstwie Poznañskim pomnik, wystawiony z ofiar mieszkañców wsi
i ods³oniêty 23 paŸdziernika 1921 r., zbudowany w kszta³cie obelisku z granitowych ka-
mieni o wysokoœci 4 m i zawieraj¹cy nazwiska 4 poleg³ych mieszkañców wsi i napis Na-
szym bohaterom czeœæ. Pomnik zniszczony przez Niemców pod koniec 1939 r. zosta³ od-
budowany w 1999 r. 

Praca wychowawcza wokó³ patrona szko³y prowadzona jest w ci¹gu roku szkolnego,
a jej efekty eksponowane s¹, zarówno w szkole, jak i w lokalnym œrodowisku, szczególnie
w okresie obchodów œwiêta szko³y w kwietniu. Dzieñ to wyj¹tkowy. Stanowi okazjê do
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prezentacji dorobku uczniów w zakresie wiedzy o powstaniu – m. in. poprzez uroczyste
apele, ho³d sk³adany w miejscach pamiêci powstañczej, plenery malarskie pod nazw¹ Po-
wstanie Wielkopolskie w oczach dzieci, zwiedzanie izby pami¹tek, imprezy sportowe, rajdy,
œpiew pieœni patriotycznych, tworzenie i recytacje wierszy w ramach cyklu: Tu wszêdzie jest
moja ojczyzna. W dniu tak wa¿nym dla tego œrodowiska obecni s¹ uczniowie innych szkó³
w gminie. Wiele uwagi poœwiêca siê tu prezentacji symboli, hymnu, flagi, god³a. Nauczy-
ciele, kieruj¹c siê m. in. tekstem hymnu (tekst i muzyka: Gra¿yna i Andrzej Wiatrowscy)
Bezdro¿ami toczy siê historia, od powstania do powstania wiedzie szlak, a nad wszystkim cieñ
bia³ego or³a, zbiorowym wysi³kiem wspieraj¹ uczniów w rozwijaniu zainteresowañ lokal-
nym dziedzictwem historycznym i kulturowym. Hymn ten zawiera odniesienie do posta-
ci patronów, towarzyszy, podobnie jak sztandar, wa¿nym uroczystoœciom. Znaj¹ go
wszyscy uczniowie. Po raz pierwszy zosta³ wykonany w dniu nadania szkole imienia.
W roku 2013 zorganizowano wystawê militariów, której towarzyszy³a prelekcja. Atrak-
cj¹ by³a mo¿liwoœæ za³o¿enia he³mu, munduru, poznania czêœci sk³adowych karabinu. 

Szko³a anga¿uje siê w realizacjê projektu Pamiêtamy! Powstanie Wielkopolskie
1918/1919, prowadzonego przez Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W je-
go ramach odbywa siê Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim – To-
bie Polsko ta kropla krwi wrz¹ce, w którym udzia³ bior¹ uczniowie z Urbanowa. W 5 rocz-
nicê nadania szkole imienia wydano tomik wierszy uczniów i rodziców – Tu wszêdzie jest
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moja ojczyzna. W czerwcu 2007 r. obchodzono 10 rocznicê przyjêcia przez szko³ê imie-
nia i fundacji sztandaru. Obchodom towarzyszy³y wycieczki do najbli¿szych miejscowoœci,
zwiedzanie muzeów i izb pamiêci, spotkania pod powstañczymi pomnikami. 10. osobowa
grupa uczniów uczestniczy³a w rajdzie rowerowym Szlakiem Powstañców Wielkopolskich –
do Trzcianki (11 paŸdziernika 2008 r.) i Kuœlina (we wrzeœniu 2011 r.) Od kwietnia 2008
r. do lutego 2009 r. trwa³a realizacja szeregu zadañ. 12 lutego 2009 r., podczas œrodowi-
skowej uroczystoœci rocznicowej z udzia³em uczniów, nauczycieli, rodziców, goœci, na nutê
patriotyczn¹ zabrzmia³y pieœni i teksty o ojczyŸnie I w co wierzysz. W Polskê wierzê. 

Wa¿n¹ rolê pe³ni szkolna izba pamiêci, gromadz¹ca zbiory o tematyce powstañczej
oraz Urbanowie – wczoraj i dziœ. W opracowaniu Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Ka-
talog Ÿróde³ i materia³ów, wydanym w 2008 r., szko³a z Urbanowa zamieœci³a 17 pozycji
ze swoich zbiorów. Dyrektor szko³y, nauczyciele, poczet sztandarowy bior¹ udzia³ w co-
rocznych obchodach rocznicowych w Poznaniu i Opalenicy.

W 2003 roku Urbanowo otrzyma³o medal przeznaczony dla szkó³ nosz¹cych imiê
powstañców wielkopolskich. 26 listopada 2010 roku poczet sztandarowy, wraz z p. Dy-
rektor tej placówki oœwiatowej, uczestniczy³ w zorganizowanej w Zb¹szyniu konferencji
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Pamiêtamy – kontynuujemy. Zapoznano siê z przebie-
giem walk powstañczych na terenie Regionu Koz³a. Nie zabrak³o szko³y z Urbanowa
w grze miejskiej Bitwa o Rakoniewice, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ziemi Grodzi-
skiej LEADER i Stowarzyszenie KOLD oraz Burmistrza Rakoniewic. 
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Ze wzglêdu na spadek liczby dzieci w szkole grozi³a jej likwidacja. Dla obrony tej wiej-
skiej placówki oœwiatowej powsta³o Stowarzyszenie Kulturalno-Oœwiatowe „Rodzice-
-Dzieciom” w Urbanowie. Od 1 wrzeœnia 2013 roku stowarzyszenie sta³o siê organem
prowadz¹cym szko³ê. Nale¿y do niego 42 cz³onków. Dzia³a w oparciu o statut. Funkcjê
prezesa Zarz¹du Stowarzyszenia pe³ni dyrektor szko³y Ma³gorzata Dudek. W roku szkol-
nym 2014/2015 naukê w szkole pobiera 42 uczniów, oddzia³ przedszkolny liczy 37 dzie-
ci, w ró¿nym wymiarze godzin zatrudnionych jest 17 nauczycieli. 

Wa¿nym jednorazowym wydarzeniem by³ piknik patriotyczno-historyczny, zorgani-
zowany, w niedzielne popo³udnie 6 kwietnia 2014 r., przez Stowarzyszenie Kulturalno –
Oœwiatowe „Rodzice- Dzieciom”, przy wsparciu opalenickiego ko³a Towarzystwa Pamiê-
ci Powstania Wielkopolskiego, z udzia³em cz³onków rodzin powstañczych, mieszkañców
Urbanowa i goœci z s¹siednich miejscowoœci. Jego atrakcj¹ by³a zainscenizowana potyczka
powstañców wielkopolskich z ¿o³nierzami niemieckimi. Narrator zapozna³ widzów z t³em
historycznym, zwróci³ uwagê na prezentowane umundurowanie i broñ. Inscenizacjê przy-
gotowa³y: Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty w barwach 57 pu³ku pie-
choty Karola II króla Rumunii z Bukowca, Towarzystwo Mi³oœników Miasta Lubonia, Gru-
pa operacyjna Maxxim, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Gratz”. Dwa tygodnie przed
piknikiem organizatorzy og³osili konkurs plastyczny dla dzieci i doros³ych, na wykonane
dowoln¹ technik¹ plastyczn¹ Obrazy z Powstania Wielkopolskiego i konkurs literacki Tu
wszêdzie jest moja Ojczyzna, na wiersz i opowiadanie oraz konkurs na przebranie w mun-
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dur powstañca wielkopolskiego lub strój noszony w latach 1900-1920. Na konkursy
wp³ynê³y 23 prace dzieci i doros³ych, a czworo uczniów przygotowa³o historyczne stro-
je. Uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami ufundowanymi
przez Urz¹d Miejski w Opalenicy. Kolejny raz w Urbanowie dano wyraz zbiorowemu za-
anga¿owaniu w utrwalenie pamiêci i kultywowanie tradycji powstañczej, a inscenizacja
uwiarygodni³a udzia³ przodków w wydarzeniu historycznym sprzed 95 laty.

Szko³a w Urbanowie, przy wspó³pracy z opalenickim ko³em TPPW, realizowa³a na te-
renie gminy Opalenica zadanie przewidziane w projekcie Lokalnej Grupy Dzia³ania KOLD
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Pamiêtamy – kontynuujemy, polegaj¹ce na umieszcza-
niu na tablicach nagrobnych medalu pami¹tkowego Powstaniec Wielkopolski. Za zgod¹ ro-
dzin oznaczono groby na cmentarzach w Dakowach Mokrych, Opalenicy i Urbanowie.
W czasie trwania projektu zorganizowano trzy uroczystoœci (20 czerwca 2012 r., 25 paŸ-
dziernika 2013 r. i 30 czerwca 2014 r.), podczas których medalami oznakowano 67 gro-
bów. 

Ten symboliczny gest mia³ szczególne znaczenie dla rodzin powstañców licznie uczest-
nicz¹cych w tych wydarzeniach. S³owo wstêpne pod krzy¿ami cmentarnymi wyg³osi³ pre-
zes ko³a TPPW w Opalenicy, wiceburmistrz Opalenicy Andrzej Mainka. Po nim kapelan
miejscowego ko³a TPPW, franciszkanin z WoŸnik, o. dr Alojzy Pañczak prowadzi³ wspól-
n¹ modlitwê za poleg³ych, zamordowanych i zmar³ych powstañców, a nastêpnie modli³ siê
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wraz z rodzinami przy ka¿dym grobie powstañca. Przy grobie powstañca spotykali siê naj-
czêœciej przedstawiciele trzech pokoleñ. By³ czas i dobre miejsce na przywo³anie pamiêci
o cz³onku rodziny i oddanie mu czci. 

Przy okazji, dziêki kontaktom z rodzinami, szkolna izba pamiêci wzbogaci³a siê o nowe
eksponaty. Znakowanie mogi³ odbywa³o siê w obecnoœci m³odzie¿y szkolnej, sk³adaj¹cej
wi¹zanki kwiatów, zapalaj¹cej znicze, wczeœniej porz¹dkuj¹cej groby. Oznaczanie grobów
medalem honorowym mog³o staæ siê faktem dziêki niestrudzonej aktywnoœci dyrektor
szko³y Ma³gorzaty Dudek, cz³onkini zarz¹du opalenickiego ko³a TPPW, jej nauczycieli
i zbiorowoœci uczniowskiej. 

Ka¿dorazowo delegacja szkolna sk³ada³a wi¹zanki kwiatów i zapalone znicze na zbio-
rowej mogile powstañców na cmentarzu w Opalenicy i na jedynym zachowanym grobie
powstañca styczniowego (1863) Józefa Leporowskiego w Dakowach Mokrych. By³y to
lekcje historii, pe³ne zadumy i powagi, poszanowania przodków. Kolejne oznaczenia dzie-
siêciu grobów powstañców w Dakowach Mokrych i Opalenicy, po wczeœniejszym wrê-
czeniu medali rodzinom (22 paŸdziernika), odby³y siê w trzeciej dekadzie paŸdziernika
2014 r. Realizacj¹ tego zadania szko³a wype³ni³a swoje dzia³ania wychowawcze, a zara-
zem zyska³a du¿e uznanie spo³ecznoœci lokalnej. Cz³onkowie M³odzie¿owego Ko³a Towa-
rzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, dzia³aj¹cego przy Gimnazjum
im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy, objêli opiek¹ grób jednego z powstañ-
ców. 

Szko³a corocznie w³¹cza siê w organizacjê majówki historycznej, organizowanej dla
swoich cz³onków przez ko³o TPPW w Opalenicy i uroczystoœci rocznicowych wybuchu
powstania, m. in. poprzez uczestnictwo pocztu sztandarowego i delegacji z kwiatami pod-
czas uroczystoœci w koœcio³ach, pod pomnikami i tablicami w mieœcie. Wydarzenia te koñ-
cz¹ siê wspólnym œpiewem pieœni patriotycznych, przy wykorzystaniu czwartego, uzupe³-
nionego wydania Opalenickiego œpiewnika patriotycznego (2011) autorstwa Bogumi³a Woj-
cieszaka. 

Przywo³ane przyk³ady dzia³añ podejmowanych przez Szko³ê Podstawow¹ w Urbano-
wie, obecnie prowadzon¹ przez Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom”, obrazuj¹ wieloœæ
i ró¿norodnoœæ sposobów kultywowania pamiêci o powstaniu wielkopolskim
1918/1919 i poszukiwania ciekawych form pracy wychowawczej wokó³ patrona pla-
cówki oœwiatowej. Placówka ta ma szczególne przes³anie, by cofaæ siê w historiê lokaln¹
sprzed prawie 100 laty. Jest zobowi¹zana do szczególnej pamiêci o tych wydarzeniach
i pobudzania zainteresowañ przesz³oœci¹, dniami chwa³y oraz utrwalania s³awy dokonañ
przodków. Poprzez bogat¹ paletê patriotycznych dzia³añ wychowawczych, wiejska szko-
³a, w poczuciu dobrze wype³nionych obowi¹zków, z powodzeniem wype³nia swe prze-
wodnie has³o Naszym wzorem Powstañcy Wielkopolscy..
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Z teki… Karoliny Nowak

Przygoda z tworzeniem...

Od 32 lat  mieszka w Nowym Tomyœlu, gdzie siê wychowa³a i dorasta³a. Choæ sama
temu okreœleniu zaprzecza, œmia³o mo¿na okrzykn¹æ j¹ mianem nowotomyskiej artystki.
Jest tak¿e œwietnym pedagogiem, na co dzieñ pracuj¹cym z doros³ymi osobami
niepe³nosprawnymi. 

Jej talent przez d³ugi czas pozostawa³ nieodkryty, czasem tylko wyrêcza³a starszego
brata w rysowaniu prac na lekcje plastyki. W 2003 roku, z powodu braku miejsc na
poznañskim UAM-ie, rozpoczê³a studia w Kolegium Nauczycielskim w Wa³czu, na
kierunku edukacja wczesnoszkolna z plastyk¹. 

To tam pod okiem doskona³ych pedagogów Karolina Nowak uzyska³a dyplom
ukoñczenia studiów wy¿szych zawodowych na kierunku pedagogika, a od poznañskich
wyk³adowców ASP wch³onê³a cenne wskazówki dotycz¹ce sztuki. Uzupe³niaj¹ce studia
magisterskie ukoñczy³a na wczeœniej niedostêpnym UAM-ie w Poznaniu, na kierunku
wychowanie przedszkolne i nauczanie pocz¹tkowe, a w 2009 roku otrzyma³a
œwiadectwo ukoñczenia pó³torarocznej nauki w zawodzie technik bezpieczeñstwa i
higieny pracy.

Mimo i¿ uwielbia pracê z dzieæmi, za cel obra³a sobie pracê w Œrodowiskowym Domu
Samopomocy w Nowym Tomyœlu z doros³ymi osobami niepe³nosprawnymi. Tu pracuje
ju¿ od 6 lat. To tu wróci³a jej przygoda z “tworzeniem”,  jako pedagog prowadzi
pracowniê edukacyjn¹ oraz plastyczn¹ i rêkodzie³a. 

Dodatkowo prowadzi popo³udniowe zajêcia plastyczne dla dzieci w Miejsko–Gmin-
nym Oœrodku Kultury we Lwówku oraz wyk³ada metodykê plastyki w Wy¿szej Szkole
Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyœlu. 

Prowadzi równie¿ warsztaty malarskie dla dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych,
integruj¹c ich z osobami niepe³nosprawnymi. W wolnych chwilach aktywnie biega (jest
maratoñczykiem i ultramaratoñczykiem) oraz zajmuje siê …. Wszystkim, co wpadnie jej
do g³owy i w rêce. Prace Karolki i jej partnera Szymona mo¿na ogl¹daæ na facebookowym
profilu pod nazw¹ Ma³e Pieszczoty.

Szymon Kandulski
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Bi¿uteria z masy plastycznej
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Szymon Kandulski

Mimo i¿ uwielbia pracê z dzieæmi, za cel obra³a sobie pracê 
w Œrodowiskowym Domu Samopomocy  z doros³ymi osobami niepe³nosprawnymi
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U góry:  Przyk³ad malarstwa œciennego
U do³u: Jeden z obrazów na p³ótnie
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Szymon Kandulski

U góry: Malarstwo œcienne

U do³u: Malowana ceramika
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Obraz na p³ycie - tempera



Maria Tyszkowska

X Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej

“Idzie ¿o³nierz borem, lasem…”

Ju¿ po raz dziesi¹ty Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne by³o organiza-
torem Przegl¹du Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej Idzie ¿o³-
nierz borem, lasem… W tegorocznym spotkaniu z pieœni¹ patriotyczn¹, które od-
by³o siê 4 listopada 2014 r. w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury udzia³ wziê³y zespo³y dzieciêce i m³odzie¿owe ze szkó³ z terenu naszej
nowotomyskiej gminy i z jej okolic, aby œpiewem uczciæ narodowe Œwiêto Nie-
podleg³oœci.

Celem tych spotkañ jest nie tylko prezentowanie pieœni, ale tak¿e wspólne
œpiewanie, poznawanie nowych i starszych, dziœ mo¿e trochê zapomnianych
utworów. Wybrzmia³y zatem pieœni z czasów zaborów, konfederacji barskiej,
insurekcji koœciuszkowskiej, pieœni Polonii i legionów, u³añskie, z czasów I i II
wojny œwiatowej, powstania warszawskiego, a tak¿e bli¿sze naszym czasom,
a wœród nich: „Pieœñ konfederatów barskich”, „Krakowiak Koœciuszki”, „Ro-
ta”, „Marsz Polonii”, „Wojenko, wojenko”, „Marsz I Brygady”, „Pa³acyk Mi-
chla”, „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Oka”, „Serce w plecaku”, „Po ten
kwiat czerwony”, „Piechota”, „P³ynie Wis³a, p³ynie”, „Bia³y krzy¿”, „Jedenasty
listopada”, „Niepodleg³a, niepokorna”, „Pytasz mnie”, „Tango na g³os, orkie-
strê i jeszcze jeden g³os”.

Zespo³y uczestnicz¹ce w tegorocznym Przegl¹dzie otrzyma³y dyplomy oraz
s³odycze, a nauczycielom przygotowuj¹cym uczniów podziêkowaliœmy za wielo-
letni¹ wspó³pracê drobnym upominkiem. Podsumowuj¹c minion¹ dekadê nale-
¿y stwierdziæ, ¿e w dziesiêciu przegl¹dach uczestniczy³o 14 szkó³, ka¿dorazowo
ok. 130 m³odych muzyków, odby³o siê ponad 180 wykonañ pieœni. W imieniu
zaproszonych goœci, reprezentuj¹cy Burmistrza Nowego Tomyœla, insp. ds.
obrony cywilnej i zarz¹dzania kryzysowego w Urzêdzie Miejskim Jerzy Kim-
stacz podziêkowa³ uczestnikom, opiekunom i organizatorom za 10 spotkañ
z pieœni¹ ¿o³niersk¹ i niepodleg³oœciow¹ oraz krzewienie patriotyzmu wœród
dzieci i m³odzie¿y, a reprezentuj¹cy œrodowisko kombatanckie, prezes Zarz¹du
Rejonowego Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸ-
niów Politycznych w Nowym Tomyœlu p. Romuald Ankudowicz zaprezentowa³
napisany przez siebie podczas wojny wiersz. Po koncercie uczestnicy spotkania
przeszli na plac Niepodleg³oœci, aby pod pomnikiem Powstañców Wielkopol-
skich wspólnie z zaproszonymi goœæmi z³o¿yæ kwiaty i zapaliæ znicze. W koncer-
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cie, oprócz szkolnych zespo³ów, ich opiekunów, rodziców, dziadków i mi³oœni-
ków pieœni patriotycznych, udzia³ wziêli zaproszeni goœcie, wœród nich oprócz
wspomnianych wy¿ej tak¿e: mjr Artur Biskup z Wojskowej Komendy Uzupe³-
nieñ, naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego – Ewelina Szo-
fer – Pajchrowska, kierownik biura Zarz¹du Polskiego Czerwonego Krzy¿a
w Nowym Tomyœlu – Emilia Jarczyñska, przedstawiciele organizatorów: wice-
prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – Lucyna Koñczal-Gnap
i skarbnik Barbara Jandy.

W jubileuszowym muzycznym œwiêtowaniu uczestniczyli przedstawiciele:
Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu (opiekun
Katarzyna Jopek), Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej-Curie
w Nowym Tomyœlu (opiekun Ilona Kwiatkowska), Szko³y Podstawowej im.
Bronis³awa Malinowskiego w Chmielinku (opiekun Katarzyna Kude³ka), Szko³y
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu (opiekun Ma³gorzata Lipiec-
ka), Szko³y Podstawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach (opiekunki
Magdalena Kwiatkowska, Bernadeta Czapracka), Szko³y Podstawowej w Ja-
strzêbsku Starym (opiekun Maria Zawarta), Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-
-Gimnazjalnego w Bukowcu (opiekun Anna Kaczmarek), Gimnazjum im. Feliksa
Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu (opiekun Piotr Witczak) oraz zespó³ „Our
Dreams” z Bolewic (opiekun Anna Spyrka).

Fot. Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu
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Uczniowie Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu zaprezentowali pieœni
Jedenasty listopada i Niepodleg³a, niepokorna  
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Grupa dzieci uczêszczaj¹cych do œwietlicy w Szkole Podstawowej nr 2 
uczestniczy³a w przegl¹dzie po raz dziesi¹ty

Po koncercie uczniowie z opiekunami, organizatorami i zaproszonymi goœæmi z³o¿yli kwiaty
oraz zapalili znicze pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na placu Niepodleg³oœci
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Uczniowie Szko³y
Podstawowej 
w S¹topach
zaprezentowali pieœni
Oka i Serce w plecaku

Œwietliki ze Szko³y
Podstawowej nr 2
gestami i ruchem
ilustrowa³y pieœñ Piechota
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Solistki ze Szko³y
Podstawowej nr 1
zaprezentowa³y pieœni 
z czasów insurekcji
koœciuszkowskiej i
konfederacji barskiej…

…a kwintet wokalny -
z czasów powstania
warszawskiego
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Szko³ê Podstawow¹ 
w Chmielinku
tradycyjnie
reprezentowa³a 
grupa harcerzy

Uczniowie ze Szko³y
Podstawowej 
w Jastrzêbsku Starym
wykonali popularn¹ pieœñ
P³ynie Wis³a, p³ynie…

…oraz w duecie
- Pytasz mnie
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Zespó³ wokalno-
instrumentalny 
z Bukowca
zaprezentowa³
Czerwone maki na
Monte Cassino
oraz Serce w plecaku

M³odzie¿ 
z nowotomyskiego
Gimnazjum im. Feliksa
Szo³drskiego wraz 
z publicznoœci¹ œpiewa³a
Rotê i Marsz Polonii

Goœcinnie wyst¹pi³
zespó³ "Our Dreams" 
z Bolewic



Z DZIA£ALNOŒCI NTK

101X Przegl¹d Dawnej Piosenki...

Maria Tyszkowska - 
od 10 lat prowadz¹ca
spotkania z pieœni¹
¿o³niersk¹
i niepodleg³oœciow¹ 
i ich inicjatorka

Kombatant 
Romuald Ankudowicz
zaprezentowa³ napisany
przez siebie podczas
wojny wiersz

W imieniu zaproszonych
goœci podziêkowania
uczestnikom i
organizatorom z³o¿y³
Jerzy Kimstacz



paŸdziernik – grudzieñ 2014 roku

W Dniu Muzyki 
Z okazji obchodzonego 1 paŸdziernika Miêdzynarodowego Dnia Muzyki, Nowotomyski

Oœrodek Kultury zorganizowa³ koncert, podczas którego wyst¹pi³y cztery zespo³y: „Œpie-
waj¹cy Przyjaciele” z Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, „Ma³a Grupa Spo³eczna” z Miej-
sko-Gminnego Oœrodka Kultury we Lwówku, „Ko³o Aktywnych Kobiet” z Wiejskiego Do-
mu Kultury w Borui Koœcielnej oraz zespó³ OJEJ z Bukowca. Zaprezentowa³y siê one w ró¿-
norodnym repertuarze, zarówno w utworach znanych i lubianych od lat, jak i w utworach
wspó³czesnych. Koncert poprowadzi³a Beata Baran, która przytaczaj¹c wiele ciekawostek
ze œwiata muzyki, przypomnia³a o tym, jak wa¿n¹ rolê pe³ni muzyka w naszym ¿yciu. Pu-
blicznoœæ bawi³a siê doskonale i poprzez wspólny œpiew aktywnie wspó³tworzy³a to muzycz-
ne wydarzenie. 

Dyskutowano o aktywizacji seniorów
7 paŸdziernika obradowa³a w naszym mieœcie Komisja Spraw Spo³ecznych, Oœwiaty i Kul-

tury Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Tematem przewodnim spotkania by-
³a aktywizacja seniorów w œrodowisku lokalnym. Wyjazdowe obrady Komisji, odbywaj¹ce
siê w sali narad nowotomyskiego Urzêdu Miejskiego, poprowadzi³a jej przewodnicz¹ca
Wies³awa Surdyk–Fertsch. W spotkaniu uczestniczy³o kilkunastu cz³onków komisji, repre-
zentuj¹cych ró¿ne wielkopolskie samorz¹dy, a tak¿e Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk
Helwing oraz przedstawiciele Rady Miejskiej, nowotomyskich instytucji i stowarzyszeñ, któ-
re podejmuj¹ ró¿norodne dzia³ania na rzecz osób starszych. Komisja Spraw Spo³ecznych,
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Oœwiaty i Kultury przyby³a do Nowego Tomyœla na zaproszenie wiceprzewodnicz¹cej Ra-
dy Miejskiej Krystyny Wilkoszarskiej, a równoczeœnie cz³onkini tej¿e komisji. O realizowa-
nych projektach i dzia³aniach podejmowanych na rzecz osób starszych opowiedzieli: dyrek-
tor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska, dyrektor Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej Lucyna Koñczal-Gnap, kierownik Dzia³u Kultury Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu El¿bieta Kaffler, przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Kul-
tury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Barbara Jan-
dy, prezes Zarz¹du Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Nowym Tomyœlu Zenon Matuszczak, prezes Stowarzyszenia Kopernik NT Ryszard Tra-
twal wraz ze wspó³pracownikami, którzy anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, zastêpca naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego Marzena
Kortus oraz dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Danuta Micha³owicz, która swoj¹ wy-
powiedŸ na temat dzia³alnoœci Domu Dziennego Pobytu popar³a prezentacj¹ multimedial-
n¹. Wypowiedzi nowotomyœlan stanowi³y punkt wyjœcia do o¿ywionej dyskusji na temat
dzia³añ podejmowanych na rzecz osób starszych w œrodowiskach lokalnych. Realizowane
w naszej gminie rozwi¹zania spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem i uznaniem ze strony
goœci. Dope³nieniem teoretycznej czêœci spotkania poœwiêconego aktywizacji seniorów by-
³a wizyta w Domu Dziennego Pobytu. Cz³onkowie komisji obejrzeli obiekt, zapoznali siê
z jego funkcjonowaniem, poznali te¿ opinie uczestników zajêæ, czyli seniorów korzystaj¹-
cych z oferty tego oœrodka.

O tamten brzeg 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zaprosi³a 7 paŸdziernika do

Galerii na Piêtrze. W ramach cyklu: biblio-wyszukiwarka. talentow. pl, zaprezentowano wysta-
wê prac plastycznych Marzeny Basiñskiej, mieszkanki podpoznañskiego Zakrzewa. Licznie
przybyli nowotomyœlanie, a tak¿e grono znajomych i przyjació³ autorki, mogli podziwiaæ
subtelne, pe³ne ulotnoœci wizerunki kobiet. Jak powiedzia³a podczas wernisa¿u Marzena Ba-
siñska, inspiracj¹ s¹ dla niej w³asne prze¿ycia. Jej rysunki s¹ przepe³nione têsknot¹, nadziej¹
i mi³oœci¹. W ten delikatny kobiecy œwiat dobrze wkomponowa³ siê mêski akcent muzycz-
ny. Rafa³ Putz, wokalista Karawany Eskimosów „sprezentowa³” artystce dwa utwory: Jaskó³-
kê uwiêzion¹ z repertuaru Stana Borysa i w³asn¹ kompozycjê Herbata ze zwiêd³ych ró¿. Po
czêœci oficjalnej by³ czas na indywidualne rozmowy, ¿yczenia, gratulacje, a tak¿e degustacje
smako³yków przygotowanych przez artystkê. 

Twarze Nowego Tomyœla
W ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014 i og³oszonego konkursu

„Mobilizacje na animacje”, zrealizowany zosta³ projekt pt. Twarze Nowego Tomyœla, dofinan-
sowany ze œrodków Narodowego Centrum Kultury. Inicjatywa mia³a na celu stworzenie ga-
lerii twarzy nowotomyœlan, zaznajomienie siê z rzemios³em rzeŸbiarskim, uœwiadomienie
uczestnikom, czym jest odlew, formy negatywowe, pozytywowe oraz kiedy i w jaki sposób
siê je stosuje. Warsztaty zorganizowane zosta³y 10 i 11 paŸdziernika w Nowotomyskim
Oœrodku Kultury i polega³y na stworzeniu gipsowych odlewów twarzy i wnêtrza d³oni
uczestników. Poprowadzi³ je miejscowy artysta plastyk, rzeŸbiarz Kamil Ku³aga. Pierwsze-
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go dnia, po wczeœniejszym przygotowaniu teoretycznym, wykonane zosta³y odlewy wnêtrz
d³oni oraz negatywy twarzy; natomiast drugiego dnia, przy pomocy stworzonych negaty-
wów, uczestnicy mogli w³asnorêcznie wykonaæ formy pozytywowe oraz osadziæ je na pod-
stawkach. Do udzia³u w projekcie zaproszeni zostali mieszkañcy Nowego Tomyœla i okolic. 

Integracyjne warsztaty
Kolejnym projektem zrealizowanym w ramach konkursu Mobilizacje na animacje by³ ple-

ner malarski i sesja fotograficzna, które przebiega³y pod wspólnym tytu³em To MY tworzy-
my historiê tego miasta. Pomys³odawc¹ tej inicjatywy by³o Stowarzyszenie Rodzinka, które
swój projekt realizowa³o we wspó³pracy z Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury. Jego celem
by³a integracja osób sprawnych: dzieci, m³odzie¿y i osób starszych z osobami z niepe³no-
sprawnoœci¹, zwrócenie uwagi spo³ecznoœci lokalnej na fakt funkcjonowania w mieœcie ta-
kich osób i pokazanie, ¿e s¹ to osoby twórcze, kreatywne, posiadaj¹ce swoje zainteresowa-
nia i hobby, chc¹ce równie¿ uczestniczyæ w ¿yciu kulturalnym naszego miasta. Uczestnicy
pleneru, zorganizowanego 11 paŸdziernika, malowali przygotowane wczeœniej szkice
przedstawiaj¹ce miejsca charakterystyczne dla Nowego Tomyœla. Mo¿na by³o tak¿e samo-
dzielnie namalowaæ, to co kojarzy siê z naszym miastem oraz miejsca mniej lub bardziej zna-
ne. W trakcie pleneru odbywa³a siê tak¿e sesja fotograficzna, dziêki której uwieczniono je-
go uczestników podczas pracy w centralnym punkcie miasta, tj. na placu Niepodleg³oœci. Za-
jêcia mia³y na celu podkreœlenie faktu, ¿e wszyscy, bez wzglêdu na to jacy s¹, uczestnicz¹
w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci, maj¹ swoje pasje i marzenia, a ich dzia³ania zapisuj¹ siê na kar-
tach historii naszego miasta. Na zakoñczenie w Nowotomyskim Oœrodku Kultury zorgani-
zowana zosta³a wystawa prac powsta³ych podczas warsztatów.

104

KRONIKA WYDARZEÑ

PaŸdziernik-grudzieñ 2014

Uczestnicy warsztatów tworzyli odlewy twarzy i d³oni 



Patrycja utrzyma³a mistrzowski tytu³
Podczas Mistrzostw Polski Seniorek w Podnoszeniu Ciê¿arów, 11 paŸdziernika, zawod-

niczka LKS Budowlani Nowy Tomyœl Patrycja Piechowiak stanê³a na pomoœcie jako faworyt-
ka w kategorii do 69 kg. Zawodniczka z Nowego Tomyœla nie zawiod³a oczekiwañ kibiców,
bezapelacyjnie pokonuj¹c rywalki, a tym samym po raz trzeci zdobywaj¹c tytu³ Mistrzyni
Polski Seniorek. W tej samej kategorii wagowej debiutowa³a w zawodach seniorskich jesz-
cze jedna zawodniczka Budowlanych, 17. letnia Marta Weso³a. W swoim debiucie zajê³a ona
bardzo wysokie 5 miejsce, bij¹c przy okazji rekordy ¿yciowe, a niewiele brakowa³o (bo tyl-
ko 1 kg), by zajê³a miejsce czwarte.

Dzia³ali dla dobra wspólnego 
Dzia³ajmy razem dla dobra wspólnego – to tytu³ nastêpnego projektu zrealizowanego w ra-

mach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014. Projekt mia³ na celu aktywizacjê
mieszkañców wsi Przy³êk poprzez w³¹czanie ich w dzia³ania na rzecz œrodowiska lokalne-
go, a realizowany by³ od 13 paŸdziernika do 14 listopada przez so³tysa Przy³êku Bogus³awa
Nawrota, we wspó³pracy z Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury. Dostrzegaj¹c koniecznoœæ
integracji mieszkañców œrodowiska lokalnego i ich aktywnego uczestnictwa w ¿yciu swojej
miejscowoœci, zorganizowano cykl spotkañ, których celem by³o wspólne spêdzanie czasu
i nabycie nowych umiejêtnoœci poprzez udzia³ w warsztatach fotograficznych, przeprowa-
dzonych przez fotografika Adama Polañskiego. Zajêcia przybli¿y³y wiedzê teoretyczn¹
i praktyczn¹ na temat fotografii. Uczestnicy dowiedzieli siê, jak wykonywaæ fotografie por-
tretowe, jak pozowaæ oraz jak wykonywaæ zdjêcia w ró¿nych warunkach atmosferycznych.
W ramach zadania Dzia³ajmy razem dla dobra wspólnego odby³ siê tak¿e cykl spotkañ przy
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grach planszowych. Uczestnicy projektu poznali historiê i sposób przeprowadzania zabaw
i gier „zapomnianych”. Projekt, na który sk³ada³y siê te dwa zadania, realizowany by³ pod-
czas kilkunastu spotkañ, odbywaj¹cych siê w œwietlicy wiejskiej w Przy³êku oraz w otaczaj¹-
cym j¹ plenerze.

Uhonorowano nauczycieli 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 paŸdziernika w Nowotomyskim Oœrodku Kultury

odby³o siê spotkanie w³adz samorz¹dowych z dyrektorami gminnych placówek oœwiato-
wych oraz nagrodzonymi i odznaczonymi z tej okazji nauczycielami. Burmistrz Nowego To-
myœla przyzna³ Nagrody Gminy: Andrzejowi Wa³êsie – dyrektorowi Gimnazjum im. Felik-
sa Szo³drskiego, Markowi Polcynowi – dyrektorowi Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii
Sk³odowskiej–Curie, W³adys³awowi Cegleckiemu – dyrektorowi Zespo³u Przedszkol-
no–Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu, Jolancie Król – dyrektor Szko³y Podstawowej im.
Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach, Joannie Krysztofek–Koprak – dyrektor Przedszkola nr
4 „Bolka i Lolka” i Lidii Borkiewicz – dyrektor Przedszkola nr 5 „S³oneczko” w Nowym
Tomyœlu. W uznaniu wyró¿niaj¹cych osi¹gniêæ w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opie-
kuñczej, na wniosek dyrektorów szkó³, Nagrodami Gminy uhonorowano nauczycieli: Do-
rotê £ukaszyk – nauczycielkê plastyki i informatyki, pe³ni¹c¹ funkcjê wicedyrektora szko³y
i Mariusza Doleckiego – nauczyciela matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr
1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœl oraz Miros³awê Jurga – nauczycielkê mate-
matyki, pe³ni¹c¹ funkcjê wicedyrektora szko³y, Krystynê Zimn¹ – nauczycielkê przyrody,
Mariê Wala – nauczycielkê edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii
Sk³odowskiej–Curie w Nowym Tomyœlu. Nagrody otrzymali te¿: Beata Fiedorowicz – na-
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uczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bo-
rui Koœcielnej, Ma³gorzata Michalak – nauczycielka edukacji przedszkolnej w Szkole Podsta-
wowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu, Iwona Œliczner – nauczycielka matematyki i za-
jêæ technicznych w Gimnazjum w Borui Koœcielnej oraz Marzena Lemañska – nauczycielka
matematyki i Maria Neubauer – Darska – nauczycielka jêzyka angielskiego w Gimnazjum
im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. Na wniosek dyrektora Gimnazjum im. Felik-
sa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, Z³otym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê, nadanym
przez Prezydenta RP, wyró¿niony zosta³ Franciszek Zalewski – kierownik gospodarczy no-
wotomyskiego gimnazjum. Wrêczenie Medalu za D³ugoletni¹ S³u¿bê odby³o siê na uroczy-
stoœci wojewódzkiej 22 paŸdziernika w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu. Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing wraz z Przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Tomaszem Wlek³ym z³o¿yli na rêce dyrektorów przed-
szkoli i szkó³ adresy z ¿yczeniami, skierowanymi do pracowników pedagogicznych i admi-
nistracyjno-obs³ugowych.

Z³oty Œpiewnik Domowy
Nowotomyski Oœrodek Kultury zorganizowa³ 15 paŸdziernika50. jubileuszowy Œpiewnik

Domowy. Podziêkowania, s³owa uznania i kwiaty z r¹k m. in. Burmistrza Nowego Tomyœla
Henryka Helwinga i dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefy Hreczyñskiej
odebra³a Renata Œmiertelna – pomys³odawczyni i prowadz¹ca od lat te spotkania. Gratulo-
wa³y i dziêkowa³y tak¿e panie oraz zespo³y, które zawsze chêtnie uczestnicz¹ w tego rodza-
ju wydarzeniu. Oprawê muzyczn¹ jubileuszowego spotkania zapewnili: Œpiewaj¹cy Przyjacie-
le, zespó³ Niespodzianka pod kierunkiem Aleksandry Walczak, Anna Kaczmarek i Tomasz
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Perz oraz Arkadiusz £apiñski, czyli ci wszyscy, którzy przez minione lata swoimi wystêpami
uœwietniali imprezê. Jubileuszowy Œpiewnik Domowy zgromadzi³ w holu oœrodka ok. 150
osób. By³y rozmowy, s³odki poczêstunek, jubileuszowy szampan oraz wspólne œpiewy,
a nawet i tañce przy znanych i lubianych utworach.

Bicie rekordu w Wytomyœlu 
30 uciœniêæ i dwa wdechy to podstawowe zasady resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej,

która mo¿e uratowaæ ¿ycie. Z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynnoœci Serca,
w ca³ej Polsce próbowano ustanowiæ nowy rekord w jednoczesnym prowadzeniu sztucz-
nego oddychania. Do akcji przy³¹czy³a siê grupa uczniów Szko³y Podstawowej im. Marii
Kownackiej w Wytomyœlu, która po raz drugi uczestniczy³a w tym przedsiêwziêciu organi-
zowanym m. in. przez Fundacjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Wydarzenie od-
by³o siê 16 paŸdziernika, punktualnie w samo po³udnie.Do dyspozycji uczniów by³y 3 fan-
tomy. Uczniowie zostali podzieleni na zespo³y i przez 30 minut wykonywali resuscytacjê
kr¹¿eniowo – oddechow¹. Ka¿dy uczeñ œrednio wykona³ po cztery serie. Resuscytacjê wy-
konywali uczniowie klas IV–VI. Ca³a akcja by³a rejestrowana, a zdjêcia zosta³y przes³ane do
Fundacji WOŒP. Nad przebiegiem akcji czuwali przeszkoleni nauczyciele: Gra¿yna Targiel
i Ma³gorzata Ruta. 

Przygoda z genealogi¹ 
16 paŸdziernika w nowotomyskiej bibliotece odby³o siê otwarte spotkanie Dyskusyjnego

Klubu Ksi¹¿ki. Tym razem dosyæ nietypowe, poniewa¿ dotycz¹ce coraz bardziej popularne-
go zagadnienia, jakim jest genealogia. Goœæmi spotkania byli cz³onkowie Wielkopolskiego
Towarzystwa Genealogicznego /WTG/ GNIAZDO: Dobros³awa Gucia, na co dzieñ za-
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trudniona w wydawnictwie Biblioteki Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk oraz Ja-
cek Piêtka – cz³onek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Spotkanie w bibliotece by³o okazj¹
do zapoznania siê z dzia³alnoœci¹ Towarzystwa, a tak¿e zadawania pytañ na temat tworze-
nia drzewa genealogicznego swojej rodziny i Ÿróde³ pozyskiwania niezbêdnych informacji.
Podczas spotkania mo¿na by³o nabyæ ksi¹¿ki o tematyce genealogicznej, a tak¿e zapoznaæ
siê z bibliotecznymi zbiorami starodruków dotycz¹cych okolicznych wsi. Spotkanie, w mi³ej
atmosferze, przy aromatycznej kawie poprowadzi³y opiekunki DKK – Aleksandra Suwi-
czak i Renata Œwita³a. 

Uroczyste obchody Œwiatowego Dnia Seniora 
20 paŸdziernika w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury spotkali siê se-

niorzy, by wspólnie obchodziæ swoje œwiêto. Mottem spotkania by³y s³owa astronauty i po-
lityka amerykañskiego Johna Glenna Zbyt wielu ludzi kiedy siê zestarzeje, s¹dzi, ¿e musi ¿yæ
zgodnie z kalendarzem. W okolicznoœciowym wyst¹pieniu przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejo-
nowego PZERiI Zenon Matuszczak zauwa¿y³, ¿e wielu seniorów po zakoñczeniu pracy za-
wodowej zwalnia tempo ¿ycia, czuje siê wyalienowanymi. Dlatego te¿ programy przygoto-
wane przez Zarz¹d Rejonowy PZERiI maj¹ na celu integracjê seniorów, wype³nianie ich
wolnego czasu poprzez organizowanie ró¿nego rodzaju imprez kulturalnych. Szczegó³ow¹
charakterystykê przedsiêwziêæ zrealizowanych w minionym roku pokazano na prezentacji
multimedialnej, przygotowanej we wspó³pracy z pracownikami PCPR-u. Zaproszeni goœcie
z uznaniem odnieœli siê do dzia³añ nowotomyskiego Zarz¹du Rejonowego na rzecz senio-
rów oraz przekazali ¿yczenia obecnym na uroczystoœci. W czêœci artystycznej wys³uchano
koncertu w wykonaniu zespo³u Œpiewaj¹cy Przyjaciele i chóru Jarzêbina.
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Goœcie z £otwy
Na zaproszenie Zwi¹zku Miast Polskich, do naszego kraju, w ramach wizyty studyjnej

przyjecha³a 15. osobowa grupa kierownictwa i cz³onków £otewskiego Zwi¹zku W³adz Lo-
kalnych i Regionalnych. Jeden dzieñ swego pobytu, 21 paŸdziernika, goœcie z £otwy  spêdzi-
li w Nowym Tomyœlu.  Samorz¹dowców z £otwy w Urzêdzie Miejskim powita³ Burmistrz
Nowego Tomyœla Henryk Helwing, który zaprezentowa³ strukturê organizacyjn¹ gminy
i omówi³ jej zadania. £otysze zainteresowani byli te¿ zarz¹dzaniem w zakresie opieki spo-
³ecznej. Ze stosowanymi w naszej gminie rozwi¹zaniami zaznajomi³a goœci dyrektor Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej Danuta Micha³owicz. Ka¿de z wyst¹pieñ koñczy³a o¿ywiona dysku-
sja i wiele szczegó³owych, dotycz¹cych przedstawionej problematyki, pytañ. £otysze byli te¿
zainteresowani doœwiadczeniami nowotomyskich samorz¹dowców, zwi¹zanymi z udzia-
³em w Grupach Wymiany Doœwiadczeñ, projekcie, który wdro¿ony zosta³ przez Zwi¹zek
Miast Polskich. Samorz¹dowcy z £otwy odwiedzili te¿ instytucje i miejsca zwi¹zane z intere-
suj¹cymi ich obszarami zarz¹dzania. Z³o¿yli zatem wizytê w Domu Dziennego Pobytu, uda-
li siê do budowanej oczyszczalni œcieków, mieli mo¿liwoœæ obejrzeæ ró¿ne typy lokalnych za-
sobów mieszkaniowych: mieszkalnictwo komunalne (nowe bloki przy ul. Komunalnej),
mieszkalnictwo prywatne – osiedla domów jednorodzinnych i mieszkalnictwo spó³dzielcze
– nowotomyskie osiedla. Pobyt w mieœcie by³ tak¿e okazj¹ do zaprezentowania walorów
turystycznych Nowego Tomyœla. Goœcie zwiedzili Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa,
zobaczyli nowotomyski symbol – najwiêkszy wiklinowy kosz œwiata, a podczas pokazu fil-
mu promocyjnego w Nowotomyskim Oœrodku Kultury mieli okazjê poznaæ gminê z ca³ym
jej kolorytem gospodarczo-kulturalnym i spo³ecznym.

Spektakl Lightskin
22 paŸdziernika w Nowym Tomyœlu odby³ siê pokaz pt. Lightskin. Ze wzglêdu na desz-

czow¹ pogodê spektakl przeniesiony zosta³ z pleneru (plac Niepodleg³oœci) do sali widowi-
skowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Lightskin to spektakl, w którym role pierwszo-
planowe odgrywaj¹ œwiat³o, dŸwiêk i ruch. Widowisko ³¹czy w sobie elementy teatru tañ-
ca, koncertu muzyki elektronicznej i sztuki performance. Kompozycja œwietlna tworzy na
ciele tancerki egzoszkielet. Œwiat³o jest w czasie rzeczywistym bezprzewodowo „przesy³a-
ne” do kostiumu tancerki i sprzê¿one z projektowanym w przestrzeni dŸwiêkiem. Powsta-
je w ten sposób rodzaj wirtualnej mapy cia³a. Wspó³twórcami projektu s¹ Patryk Lichota –
programowanie œwiat³a i dŸwiêku oraz Katarzyna Kulmiñska – taniec. 

Super dyrektor Wa³êsa
Dyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu Andrzej Wa³êsa uzy-

ska³ nominacjê do presti¿owego tytu³u Super Dyrektor Szko³y. Jest to tytu³ nadawany przez
kapitu³ê ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez czasopisma Dyrektor Szko³y –
Miesiêcznik Kierowniczej Kadry Oœwiatowej oraz Przed Szko³¹ – Poradnik Dyrektora
Przedszkola”. Konkurs rozstrzygniêty zosta³ podczas uroczystej gali 22 paŸdziernika
w Warszawie. Spoœród oko³o stu aplikacji, kapitu³a pod przewodnictwem prof. dra hab.
Ma³gorzaty ¯ytko z Wydzia³u Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego wy³oni³a naj-
bardziej wartoœciowe i przyzna³a 7 nominacji do tytu³u Super Dyrektora Szko³y. Jedn¹ z nich
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otrzyma³ dyrektor Andrzej Wa³êsa. O ten dla Andrzeja Wa³êsy wyst¹pili nauczyciele no-
wotomyskiego gimnazjum, którzy przygotowali, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez or-
ganizatorów konkursu, kilkunastostronicow¹ aplikacjê, pokazuj¹c¹ dzia³alnoœæ dyrektora ja-
ko osoby zarz¹dzaj¹cej i przywódcy, jego ukierunkowanie na uczniów, nauczycieli i pracow-
ników szko³y, umiejêtnoœæ wspó³pracy z bli¿szym i dalszym otoczeniem oraz osi¹gniêcia pla-
cówki i samego kandydata. Dzia³alnoœæ tê zilustrowali kilkuminutowym filmem. Nominacja
jest potwierdzeniem, ¿e dyrektor Andrzej Wa³êsa cieszy siê szacunkiem i uznaniem, nie tyl-
ko kadry pedagogicznej i pracowników szko³y, ale ca³ego jej otoczenia, a jego praca w³o¿o-
na w tworzenie placówki przyjaznej dziecku, zosta³a dostrze¿ona i doceniona przez nieza-
le¿ne gremium ekspertów na forum ogólnopolskim. 

Podziêkowano za bohatersk¹ postawê 
Na sesjê Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu 24 paŸdziernika zaproszony zosta³ szczegól-

ny goœæ – Grzegorz Kulak, który w nocy z 22 na 23 paŸdziernika, z p³on¹cego domu przy
ul. Leœnej w Nowym Tomyœlu wyprowadzi³ dwie jego mieszkanki – panie Weronikê Henicz
i Henrykê Lejman, ratuj¹c w ten sposób obu paniom ¿ycie. Na pocz¹tku obrad o odwa¿-
nym czynie nowotomyœlanina opowiedzia³ Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Nowym Tomyœlu m³. bryg. mgr in¿. Tomasz Antuszewski, który zwróci³ tak¿e
uwagê na sprawnie i profesjonalnie przez p. Grzegorza przeprowadzon¹, jeszcze przed
przybyciem Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej KPPSP w Nowym Tomyœlu i jednostek OSP
z Borui Koœcielnej i Bukowca, akcjê ratownicz¹. Komendant zwróci³ te¿ uwagê na fakt, ¿e
Grzegorz Kulak przeszed³ przeszkolenie przeciwpo¿arowe w miejscu swojego zatrudnie-
nia, co bez w¹tpienia okaza³o siê bardzo przydatne w chwili zmierzenia siê z realnym zagro-
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¿eniem i pomocne w podjêciu stosownych kroków i zachowaniu „zimnej krwi”. Komen-
dant Tomasz Antuszewski wrêczy³ p. Grzegorzowi list gratulacyjny oraz zestaw upomin-
ków, w którym znalaz³ siê m. in. czujnik do wykrywania dymu. Podziêkowania za heroicz-
ny czyn, w imieniu spo³ecznoœci Nowego Tomyœla, przekazali Burmistrz Nowego Tomyœla
Henryk Helwing i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Tomasz Wlek³y.
W dowód uznania za odwa¿ny czyn, Burmistrz przekaza³ p. Grzegorzowi upominek – bo-
ny o ³¹cznej wartoœci 1000 z³, do wykorzystania m. in. przy zakupie odzie¿y, rekompensu-
j¹c w ten sposób stratê poniesion¹ podczas prowadzonej akcji ratunkowej. Grzegorz Kulak
powiedzia³, ¿e nie czuje siê bohaterem, a jego zachowaniem kierowa³ po prostu ludzki od-
ruch. Uczestnicy sesji gromkimi brawami wyrazili swoje uznanie dla tego bohaterskiego no-
wotomyœlanina i jego czynu. 

Piêkno portretu prawdziwego
342 uczestników, 10 pañstw, 302 miasta, ponad 1000 nades³anych zdjêæ, 30 laureatów

– tak najkrócej mo¿na podsumowaæ II edycjê konkursu fotograficznego Portret Prawdziwy,
który w tym roku mia³ zasiêg miêdzynarodowy. Jego g³ównym organizatorem by³ fotogra-
fik Adam Polañski. Partnerami, a tym samym wspó³organizatorami byli: Urz¹d Miejski, Po-
wiat Nowotomyski, Nowotomyski Oœrodek Kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Kangur Nowy Tomyœl. Do wspó³tworzenia
konkursu uda³o siê zaanga¿owaæ artystów, utytu³owanych polskich twórców oraz osoby ze
œwiata mediów. Wa¿nym aspektem konkursu by³o równie¿ zaprezentowania Nowego To-
myœla – niewielkiego miasta, któremu z powodzeniem udaje siê promowaæ sztukê nie tylko
lokaln¹. Jury w sk³adzie: Magdalena Berny, Pawe³ Brzeziñski i Adam Polañski, spoœród po-
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nad 1000 zdjêæ wybra³o 30. laureatów tegorocznej edycji. Oficjalne otwarcie pokonkurso-
wej wystawy, po³¹czone z rozdaniem nagród, dyplomów i podziêkowañ, odby³o siê 24 paŸ-
dziernika w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Adam Polañski pogratulowa³ i podziêkowa³
wszystkim uczestnikom konkursu, osobom, firmom i mediom, które pomog³y nadaæ wyda-
rzeniu odpowiedni¹ rangê oraz wrêczy³ nagrody zwyciêzcom. Gratulacje z³o¿y³ tak¿e Bur-
mistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing I miejsce w konkursie zaj¹³ Kilimanjaro B³a¿ejew-
ski, II – Micha³ Smuda, III – Marcin Urbanowicz. Wyró¿nienia otrzymali: Kilimanjaro B³a¿e-
jewski, Micha³ Smuda, Marcin Urbanowicz, Aneta Czechowicz, Dariusz £yzbicki, Aleksan-
der Ikaniewicz, Maciej Bogaczyk, Maciej Rauer, Magdalena Maciejewska, Pawe³ Malarczyk,
Micha³ Buddabar, Dariusz Murañski, Micha³ Ostrowski, £ukasz Piech, Piotr Pietryga, Kata-
rzyna Sygula, Krzysztof Werema i Alfred Wiltos. Nagroda specjalna, za najwiêcej wyró¿nio-
nych prac, przypad³a Ró¿y Sampoliñskiej-Bailey. Wystawa pokonkursowa wpisa³a siê w II
Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zje¿d¿a³ki. .Otwarcie wystawy uatrakcyjni³
koncert w wykonaniu Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu. 

Promocja tomiku Katarzyny Mrozik-Stefañskiej
Szczególne spotkanie Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich odby³o siê 24 paŸ-

dziernika w nowotomyskiej bibliotece. By³o ono okazj¹ do zaprezentowania, wydanego na-
k³adem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, tomiku wierszy no-
wotomyœlanki Katarzyny Mrozik-Stefañskiej pt. futro z drutu kolczastego. Na spotkanie,
w którym wzi¹³ równie¿ udzia³ Tadeusz ¯ukowski – poeta i krytyk literacki, bêd¹cy tak¿e
autorem pos³owia do prezentowanego wydawnictwa, licznie przybyli znajomi, przyjaciele,
rodzina Autorki oraz nowotomyscy mi³oœnicy poezji. Muzyczn¹ oprawê wieczoru zapew-
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ni³ graj¹cy na gitarze Sebastian Koberling, nauczyciel muzyki w Prywatnym Ognisku Muzycz-
nym. Przed dwoma laty, jesieni¹ 2012 r. nowotomyska biblioteka postanowi³a o¿ywiæ tra-
dycjê wieczornych bibliotecznych spotkañ z poezj¹, spotkañ integruj¹cych pisz¹cych nowo-
tomyœlan, ale te¿ spotkañ nowotomyskich twórców z publicznoœci¹. Wtedy w³aœnie zrodzi-
³a siê idea Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich. W kilkunastoosobowym gronie
osób, zasiadaj¹cych na „³aweczce” poetów od samego pocz¹tku obecna by³a Katarzyna
Mrozik-Stefañska – mieszkanka Sêkowa, na co dzieñ nauczycielka j. angielskiego w Zespo-
le Szkó³ nr 2 im. S. Staszica. Podczas pierwszego wieczoru Nowotomyskiego Piêtra Wyra-
zów Literackich odby³a swój czytany debiut. Po niespe³na 2 latach ukaza³ siê wydany nak³a-
dem bibliotecznej oficyny, jej debiutancki tomik o intryguj¹cym tytule futro z drutu kolczaste-
go. Podczas wieczoru promocyjnego tomiki wrêczono wszystkim tym, którzy przyczynili
siê do jego powstania: ks. Mariuszowi Pohlowi (autor fotografii), Sylwii Kupiec (projekt
ok³adki) i Joannie D¹browskiej (sk³ad tomiku), a tak¿e tym, którzy finansowo wsparli to wy-
dawnicze przedsiêwziêcie: Tomaszowi Wlek³emu – prezesowi Nowotomyskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego, Zastêpcy Burmistrza Nowego Tomyœla Wojciechowi Rucie i Marze-
nie Kortus – zastêpcy naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego. Promo-
cyjny egzemplarz powêdrowa³ równie¿ do Wydzia³u Edukacji i Rozwoju Starostwa Po-
wiatowego, który równie¿ partnerowa³ bibliotece w wydaniu tomiku. Wydany z ogrom-
nym kunsztem edytorskim tomik wierszy Katarzyny Mrozik-Stefañskiej inauguruje seriê po-
etyck¹ Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich. 

Turniej Gier Komputerowych
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 25 paŸdziernika odby³ siê Turniej Gier Kompute-

rowych Epic Cup 2. Jego organizatorem, wspólnie z NOK-iem byli Micha³ Szofer i Mateusz
Greczka. Do gry Fifa 14 na 3 stanowiskach przyst¹pi³o 16 zawodników z Nowego Tomy-
œla i okolic. Turniej przebiega³ w atmosferze kole¿eñskiej rywalizacji, pod okiem sêdziów
oraz dopinguj¹cej publicznoœci. Po d³ugich, pe³nych emocji rozgrywkach, I miejsce zaj¹³ Ka-
rol Dymow³ok, na II pozycji uplasowa³ siê Artur Fr¹ckowiak, III miejsce przypad³o Adriano-
wi Wierzbickiemu. Laureaci otrzymali talony na sprzêt komputerowy.

Aran¿acja i design w bibliotece 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu goœci³a 28 paŸdziernika

wielkopolskich bibliotekarzy z szeœciu powiatów: gnieŸnieñskiego, miêdzychodzkiego, po-
znañskiego, szamotulskiego, œredzkiego i nowotomyskiego. Okazj¹ do spotkania przedsta-
wicieli bibliotekarskiego œrodowiska by³o podsumowanie 3 ju¿ edycji projektu Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pod nazw¹ Biblioteka Po-
mys³ów. Kolejna edycja tego projektu pod has³em Zmieniamy przestrzeñ- aran¿acja i design
w bibliotece, poœwiêcona zosta³a zmianom w przestrzeni i infrastrukturze wielkopolskich bi-
bliotek. Podczas nowotomyskiej konferencji zaprezentowane zosta³y nowe inwestycje w bi-
bliotekach publicznych województwa wielkopolskiego, m. in. atrakcyjny i b. funkcjonalny
nowy obiekt Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz i Centrum Animacji Kultury w Puszczy-
kowie; filia Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie, zlokalizowana
w podpoznañskiej D¹brówce oraz filia swarzêdzkiej biblioteki publicznej w Kobylnicy. Dy-
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rektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie Anna Plewa pokaza³a, w jaki sposób
przed kilkoma laty zmieniono oblicze miedzichowskiej biblioteki, a dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy w Opalenicy Ewa Grabowska przedstawi³a wyniki przeprowadzo-
nych wœród czytelników badañ ankietowych Co chcesz zmieniæ w swojej bibliotece? Goszcz¹-
cy w nowotomyskiej ksi¹¿nicy bibliotekarze mieli okazjê wys³uchaæ wyk³adu Marleny Hap-
pach – architektki, urbanistki, wiceprezes warszawskiego oddzia³u SARP, prezes i za³o¿y-
cielki Stowarzyszenia ODBLOKUJ, laureatki konkursu na projekt biblioteki gminnej. Mogli
równie¿ podziwiaæ efekt zmian, jakie dokona³y siê w ostatnich latach w wizerunku nowoto-
myskiej biblioteki i powsta³¹ w niej Strefê Koloru, tj. zmodernizowany Oddzia³ dla Dzieci
i M³odzie¿y. 

Powstrzymaj pijanego kierowcê!
29 paŸdziernika uczniowie klas V Szko³y Podstawowej nr 1 i nr 2 w Nowym Tomyœlu,

poprzez przemarsz ulicami miasta i rozdawanie ulotek informacyjno – edukacyjnych, stara-
li siê zwróciæ uwagê spo³eczeñstwa na wa¿ny problem zwi¹zany z prowadzeniem pojazdów
po spo¿yciu alkoholu. Powstrzymaj pijanego kierowcê! – to has³o dzia³añ motywacyjno – edu-
kacyjnych prowadzonych przez Pañstwow¹ Agencjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych. Gmina Nowy Tomyœl, wraz z Komend¹ Powiatow¹ Policji i m³odzie¿¹ szkoln¹, w³¹-
cza siê aktywnie w te dzia³ania. Poprzez udzia³ w akcji m³odzi nowotomyœlanie wskazywali,
¿e powstrzymanie nietrzeŸwego kieruj¹cego jest absolutn¹ koniecznoœci¹. Od tego, czy w³a-
œciwie zareagujemy, mo¿e zale¿eæ zdrowie i ¿ycie wielu osób. Najwa¿niejsze jest, by w po-
rê podj¹æ w³aœciw¹ interwencjê. 
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A czego tu siê baæ? 
W ramach realizowanego z okazji Roku Kolberga cyklu: W kulturowym krêgu 30 paŸ-

dziernika nowotomyska biblioteka zaprosi³a na otwarte spotkanie Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego „16”, które tym razem wype³ni³a projekcja filmu dokumentalnego Ma³gorzaty
Szumowskiej pt. A czego tu siê baæ? z 2006 roku i wywo³ana jego obejrzeniem dyskusja. Ma³-
gorzata Szumowska postanowi³a stawiæ czo³a œmierci. Do swojego projektu zaprosi³a
mieszkañców pewnej mazurskiej wsi, którzy otwarcie i bez obaw mówi¹ o mistycznej chwi-
li, gdy dusza opuszcza cia³o. Ich opowieœci przypominaj¹ baœnie i ludowe legendy o duchach,
które jak siê okazuje, wci¹¿ funkcjonuj¹ w wiejskiej tradycji. Bohaterowie filmu, nie ulegaj¹c
wspó³czesnej manierze unikania œmierci. Dla tych ludzi œmieræ jest naturalnym elementem
¿ycia, nie boj¹ siê zimnych cia³, nie uciekaj¹ od konaj¹cych ludzi. Wrêcz przeciwnie, opowia-
daj¹ o tym bez smutku, podaj¹c przyk³ady zwyczajów, które nale¿y dope³niæ dla zmar³ego.
Dla tych ludzi œmieræ nie jest niczym niezwyk³ym, to element ko³a ¿ycia. Nie mo¿na prze¿y-
waæ narodzin, ¿ycia, a jednoczeœnie nie umieæ prze¿ywaæ œmierci. Podobne zdanie wyrazili
widzowie bior¹cy udzia³ w filmowym spotkaniu. 

Zapalmy Im znicz
Grupa kilkunastu nowotomyœlan, wraz z ks. prob. Tomaszem Sobolewskim z parafii pw.

Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu, zebra³a siê 2 listopada na terenie
dawnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Komunalnej w Nowym Tomyœlu. W modlitwie
i zapalaj¹c symboliczne znicze przywo³ano pamiêæ o dawnych ewangelickich i ¿ydowskich
mieszkañcach naszego miasta. Nowotomyœlanie udali siê na ul. Wiklinow¹, by w miejscu
dawnego ¿ydowskiego kirkutu równie¿ odmówiæ modlitwê za zmar³ych. Akcja Zapalmy Im
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znicz organizowana jest w Nowym Tomyœlu od kilku lat. Wszystkich, którzy pragn¹ do³¹-
czyæ siê do niej w 2015 roku, organizatorzy ju¿ dziœ zapraszaj¹. 

Wroc³aw otworzy³ siê na Nowy Tomyœl
W Galerii 13 Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej 3 listopada odby³o siê

otwarcie wystawy fotografii Adama Polañskiego, wykonanych w ramach wystawienniczego
projektu pn. Otwórz siê na Nowy Tomyœl. Nowotomyskie drzwi – pamiêæ, historia, szczegó³....
W Galerii 13 zaprezentowanych zosta³o 13 prac nowotomyskiego fotografa, zdjêæ prezen-
towanych w ramach cyklu trzech wystaw organizowanych w Nowym Tomyœlu w latach
2011 – 2013. Przyby³ych na wernisa¿ goœci: studentów, mieszkañców Wroc³awia i przed-
stawicieli nowotomyœlan powita³a organizatorka wystawy, doktorantka w Katedrze Archi-
tektury Karolina Mazurkiewicz. O projekcie Otwórz siê na Nowy Tomyœl. Nowotomyskie drzwi
– pamiêæ, historia, szczegó³... opowiedzia³ autor zdjêæ. Walory Nowego Tomyœla wszystkim
goœciom przybli¿y³ burmistrz Henryk Helwing. 

Pani Jesieñ bajki niesie
Jesienne zajêcia dla dzieci prowadzone w Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki przez

uczniów z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym
Tomyœlu odby³y siê ju¿ po raz trzeci i po raz kolejny spotka³y siê z entuzjastycznym przyjê-
ciem przez ma³ych czytelników. Czytanie bajek, zabawy, zadania plastyczne i weso³a atmos-
fera na sta³e wpisa³y siê cykl pt. Pani Jesieñ bajki niesie. W tegorocznej – trwaj¹cej od 3 do
7 listopada – edycji, podczas czterech popo³udniowych czytelniczych spotkañ, dzieci m. in.
stworzy³y je¿e z ziemniaków i wyka³aczek, wys³ucha³y jesiennie nastrajaj¹cych bajek i jak
zwykle wyœmienicie siê bawi³y. 
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X Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej 
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 4 listopada spotka³y siê zespo-

³y dzieciêce i m³odzie¿owe ze szkó³ nowotomyskiej gminy i z okolic. Okazj¹ by³ Przegl¹d
Dawnej Piosenki ̄ o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej Idzie ¿o³nierz borem, lasem…, organizowa-
ne od 10 lat przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne spotkanie z pieœni¹ patriotycz-
n¹, którego celem jest uczczenie œpiewem narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci. W jubile-
uszowym muzycznym œwiêtowaniu uczestniczyli przedstawiciele: Szko³y Podstawowej nr
1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu (opiekun Katarzyna Jopek), Szko³y Podsta-
wowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Nowym Tomyœlu (opiekun Ilona Kwiatkowska),
Szko³y Podstawowej im. Bronis³awa Malinowskiego w Chmielinku (opiekun Katarzyna Ku-
de³ka), Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu (opiekun Ma³gorzata Li-
piecka), Szko³y Podstawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach (opiekunki Magdalena
Kwiatkowska, Bernadeta Czapracka), Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym (opiekun
Maria Zawarta), Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu (opiekun An-
na Kaczmarek), Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu (opiekun Piotr
Witczak) oraz zespó³ „Our Dreams” z Bolewic (opiekun Anna Spyrka). W wykonaniu
dzieci i m³odzie¿y mo¿na by³o us³yszeæ pieœni z czasów zaborów, konfederacji barskiej, in-
surekcji koœciuszkowskiej, pieœni Polonii, legionów, u³añskie, z czasów I i II wojny œwiatowej,
powstania warszawskiego, a tak¿e bli¿sze naszym czasom. Muzyczne spotkanie poprowa-
dzi³a inicjatorka cyklu Maria Tyszkowska, cz³onek zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa
Kulturalnego. Po koncercie uczestnicy spotkania przeszli na plac Niepodleg³oœci, aby pod
pomnikiem Powstañców Wielkopolskich wspólnie z zaproszonymi goœæmi z³o¿yæ kwiaty
i zapaliæ znicze. (Czytaj wiêcej: ss. 94-101)

Miêdzynarodowy Dzieñ Postaci z Bajek
Z tej okazji przypadaj¹cego 5 listopada Miêdzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, Nowo-

tomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. Dzia³aj¹ca w oœrod-
ku Pracownia Kreatywnoœci zamieni³a siê tego dnia w Pracowniê Geppetta. Podczas zajêæ
plastycznych dzieci wykonywa³y wiele ozdób z drewna, m. in. mog³y w³asnorêcznie poma-
lowaæ drewniane wieszaki na bi¿uteriê, zrobiæ korale z drewnianych kuleczek, czy pomalo-
waæ na dowolne kolory drewniane pajacyki. Nie zabrak³o tak¿e kolorowanek z Pinokiem.
Ponadto dziêki bajkowej garderobie ka¿de dziecko mog³o zostaæ na chwilê swoj¹ ulubion¹
postaci¹ z bajki. Kostiumy dla dzieci udostêpni³o Przedsiêbiorstwo Produkcyjno – Handlo-
wo – Us³ugowe Nagietek z Nowego Tomyœla. Nie zabrak³o tak¿e przebrañ z garderoby
NOK-u dla wszystkich doros³ych.  Na zakoñczenie zaproszono wszystkich do sali widowi-
skowej NOK-u na spektakl pt. O Ignasiu, który nie lubi³ szko³y. Historiê Ignasia, opowiedzia³o
dwóch aktorów, anga¿uj¹c do wspólnej zabawy m³odych widzów. 

Ryszard i przyjaciele 
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 5 listopada odby³o siê otwarcie wystawy

prac nowotomyœlanina Ryszarda Pozdrowicza i jego przyjació³ – cz³onków Podkarpackie-
go Oddzia³u Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Rzeszowie. Nale¿¹ do niego artyœci nie
tylko z Podkarpacia, ale tak¿e z Krakowa, Hañczowej, Zamoœcia, Wo³omina, Siedlec, Gnie-

118

KRONIKA WYDARZEÑ

PaŸdziernik-grudzieñ 2014



zna, Granowa i Nowego Tomyœla, którzy poznali siê wiele lat temu na plenerach organizo-
wanych przez mi³oœników morskich klimatów. Marina to niezwykle bogaty temat malarski
i fotograficzny. Artyœci uprawiaj¹cy ten rodzaj sztuki pragn¹ uchwyciæ chwilê, w której po-
wstaje na wodzie niezwyk³a i nieoczekiwana kombinacja œwiat³a i koloru, trwaj¹ca jeden
krótki, niepowtarzalny moment. Obok obrazów Ryszarda Pozdrowicza nowotomyscy mi-
³oœnicy sztuki podziwiaæ mogli prace: Krzysztofa Szali z Tychów, Miros³awa Wolszczaka
z Raciborza, Ewy Mendali i Adama Mendali z Gniezna, Krystyny Bileñki z Zaczernia, W³o-
dzimierza Cerañskiego z Warszawy, Bogus³awa Doby z Kleszczewa, Barbary W³odarczyk
z Granowa, Ewy Kurowskiej z Siedlec, Gabrieli Czarneckiej z Wo³omina, Damiana Litwiniu-
ka z Rzeszowa, Benedykta ¯yto z Leszna, Antoniego Omiotka z Zamoœcia i Stanis³awa Ka-
sprzyka z Krakowa. Wœród twórców, oprócz Ryszarda Pozdrowicza, na wernisa¿u obecni
byli: Ewa i Adam Mendala, Barbara W³odarczyk, Benedykt ¯yto i Bogdan Doba. Muzycz-
n¹ niespodziankê sprawi³a artystom uzdolniona wokalnie nowotomyska licealistka Sandra
Ruga³a. 

Ostatnia sesja VI kadencji Rady Miejskiej
7 listopada odby³a siê ostatnia w szóstej kadencji – XLIX sesja Rady Miejskiej w Nowym

Tomyœlu. Wraz z up³ywem kadencji pracê w Radzie Miejskiej zakoñczyli: Tomasz Wlek³y –
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Krystyna Wilkoszarska – Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miej-
skiej, Leszek Dr¹¿kowiak – Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Mariusz Brych, Przemy-
s³aw Brych, £ukasz Frañski, Adam Fr¹ckowiak, Barbara Jandy, Mateusz Jandy, Micha³ Ka-
sper, Jan Klimko, Tomasz Kuczyñski, Bogus³aw Nawrot, Adam Polañski, Janusz Raj, Stani-
s³aw Rybarczyk, Jan Skrzypczak, Mieczys³aw Szczechowiak, Piotr Szymkowiak, Wojciech
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Œliczner i Gra¿yna Targiel.Ostatnie spotkanie radnych Rady Miejskiej minionej ju¿ kadencji
stanowi³o okazjê do z³o¿enia podziêkowañ za cztery lata owocnej wspó³pracy. Listy z po-
dziêkowaniami wszystkim radnym wrêczyli Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tomasz Wlek³y
i Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Podziêkowania otrzymali tak¿e Przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej, Burmistrz Nowego Tomyœla i Zastêpca Burmistrza. W³odarze gminy
oraz radni podziêkowali te¿ paniom Stefanii Twardowskiej i El¿biecie Dziubale za rzetelne
wype³nianie obowi¹zków zwi¹zanych z obs³ug¹ Rady Miejskiej. Do r¹k wszystkich uczest-
ników sesji trafi³a publikacja podsumowuj¹ca pracê samorz¹du gminy Nowy Tomyœl w la-
tach 2010-2014.

20 lat wspólnych wystêpów Karola i Przyjació³ 
Nowotomyski Karol Band œwiêtowa³ 20. lecie swojego istnienia. Jubileuszowemu œwiêto-

waniu towarzyszy³ koncert z cyklu Karol Band i Przyjaciele, który odby³ siê 7 listopada w sa-
li widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Jak sugerowa³ jego tytu³ Retrospekcja,
mia³ charakter wspomnieniowy i sentymentalny. Na filmowej prezentacji przypomniane zo-
sta³y dotychczasowe edycje koncertów. Nie zabrak³o tak¿e brawurowych wykonañ tych
przebojów, które wierni fani bandu mogli us³yszeæ podczas poprzednich edycji. Wystêpy
muzyczne urozmaici³y anegdoty i scenki w wykonaniu prowadz¹cych: Renaty Orlickiej, Re-
naty Marciniak, Zdzis³awa Barskiego, Bogus³awa Nawrota i Jaros³awa Musia³a. Podczas
wszystkich dotychczasowych koncertów z cyklu Karol Band i Przyjaciele wyst¹pi³o ponad
120 wykonawców, a w jubileuszowym koncercie udzia³ wziêli: Andrzej Klimczak, W³odzi-
mierz Ciesielczak, Ewa Pr¹¿yñska, Jaros³aw Pr¹¿yñski, Tomasz ¯aczek, Jaros³aw Mleczak,
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Tomasz Kasper, Ma³gorzata Nowak, Magdalena Ludwiczak, Barbara Krasnowska, Anita
Czajka-Pawlak, Rados³aw Kret, Szymon Konieczny, Edyta Kaczmarek- Rogacz i Janusz Raj.
Na rêce Karola Rogacza przekazane zosta³y listy gratulacyjne m. in. od Marsza³ka Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marka WoŸniaka, Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Hel-
winga i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Tomasza Wlek³ego oraz dy-
rektora Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefy Hreczyñskiej. Zainteresowanie tym
wydarzeniem by³o tak du¿e, ¿e zorganizowane zosta³y dwa koncerty. Na koñcu ka¿dego
z nich publicznoœæ odœpiewa³a bandowi Sto lat, a na scenie pojawi³ siê okolicznoœciowy tort.
Za³o¿ycielem i dyrygentem zespo³u jest Karol Rogacz. Sk³ad zespo³u na przestrzeni 20 lat
ulega³ zmianom, obecnie tworzy go 13 muzyków: Dominika Koœcielniak – saksofon altowy,
Mateusz P³oñski – saksofon altowy, £ukasz Matuszewski – saksofon tenorowy, Micha³ Cie-
leb¹k – saksofon tenorowy, S³awomir Framski – tr¹bka, Arkadiusz Szewczyk – tr¹bka, Zbi-
gniew Zimny – tr¹bka, Andrzej Piosik – puzon, Piotr Mañka – gitara, £ukasz P³oñski – pia-
no, Bartosz Kucz – gitara basowa, Maciej Burzyñski- perkusja, Ziom Ziomkowski – instru-
menty perkusyjne. 

V Turniej o Puchar Starosty Nowotomyskiego 
W si³owni LKS Budowlani Nowy Tomyœl 8 listopada odby³ siê V Turniej o Puchar Starosty

Nowotomyskiego w Podnoszeniu Ciê¿arów. Do boju z Budowlanymi stanê³a ekipa klubu
AKS Myœlibórz. W ka¿dej dru¿ynie startowa³y trzy zawodniczki i trzech zawodników, a ry-
walizacja odbywa³a siê w punktacji sinclera`a, czyli przelicznika wagi cia³a i udŸwigniêtego
ciê¿aru. Nowotomyski klub reprezentowali: Marta Weso³a, Sylwia Miczyñska, Paulina Ku-
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d³aszyk, Rados³aw Jarnut, Mateusz Miczyñski i Martin Stasik. Podczas rywalizacji pad³y re-
kordy ¿yciowe zawodników. W sportow¹ zabawê zaanga¿owano te¿ kibiców, wœród któ-
rych rozlosowano upominki i których czêstowano racuchami. W rywalizacji dru¿ynowej
Budowlani pokonali goœci. W rywalizacji indywidualnej, w klasyfikacji dziewcz¹t I miejsce za-
jê³a Marta Weso³a z Budowlanych, przed Ma³gorzat¹ Ko¿uchowsk¹ z Myœliborza i Paulin¹
Kud³aszyk – równie¿ zawodniczk¹ gospodarzy. W klasyfikacji ch³opców I miejsce wywal-
czy³ Mateusz Szewczyk reprezentuj¹cy Myœlibórz, II miejsce zaj¹³ Rados³aw Jarnut z Budow-
lanych, a trzecie Szymon Majewski – reprezentant goœci. 

96. rocznica odzyskania niepodleg³oœci
11 listopada w ca³ym kraju uroczyœcie obchodzono 96. rocznicê odzyskania przez Polskê

niepodleg³oœci. W Nowym Tomyœlu uroczyste obchody rozpoczêto od mszy œw. w intencji
Ojczyzny, któr¹ odprawiono w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Po mszy
poczty sztandarowe, delegacje i mieszkañcy przeszli na plac Niepodleg³oœci, gdzie odby³a siê
uroczystoœæ patriotyczna. Kwiaty pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich z³o¿y³ m.
in. pose³ na Sejm RP Jakub Rutnicki, a nastêpnie delegacje organizacji kombatanckich, w³adz
samorz¹dowych – powiatowych i gminnych, przedstawiciele partii politycznych, instytucji,
stowarzyszeñ, komitetów wyborczych, szkó³ i przedszkoli. Wartê honorow¹ przy pomni-
ku zaci¹gnêli harcerze z nowotomyskiego hufca ZHP. Podczas uroczystoœci rozdawano bia-
³o–czerwone rozetki, wykonane przez cz³onków Nowotomyskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego, Sekcji Rêkodzielniczej Klubu Osiedlowego Spó³dzielni Mieszkaniowej oraz cz³onki-
nie grupy œpiewaczej Wiklinki. Orkiestra Nowotomyskiego Oœrodka Kultury pod batut¹ Ka-
rola Rogacza wykona³a wi¹zankê pieœni patriotycznych. 
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Na jesienn¹ nutê
W muzyczn¹ podró¿ z Sandr¹ Ruga³¹ i Piotrem Ostapkowiczem wybra³o siê 11 listopa-

da oko³o 50 osób, uczestników Jesiennego koncertu. Jego wykonawcy to m³odzi, zdolni, pe³-
ni pomys³ów nowotomyœlanie, których przygoda z muzyk¹ rozpoczê³a siê kilka lat temu.
Na swoim koncie ka¿dy z nich ma ju¿ muzyczne sukcesy. Jesienny koncert by³ kolejnym po-
twierdzeniem ich talentu. W prezentowanym tego dnia repertuarze znalaz³y siê ciekawe in-
terpretacje znanych utworów. By³o i melancholijnie, i ¿ywio³owo. Bisy, gromkie brawa i po-
dziêkowania oraz gratulacje œwiadczy³y o tym, ¿e koncert bardzo siê publicznoœci podoba³.
Prawdziwej muzycznej uczcie towarzyszy³y przyjacielskie rozmowy przy kawie i œwiêto-
marciñskich rogalach. 

Narodowo, tradycyjnie i smacznie w Wytomyœlu
Z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci, w œwietlicy wiejskiej w Wytomyœlu, 11 listo-

pada odby³a siê wieczornica pt. Uwiêziony ptak nie œpiewa…. W imieniu organizatorów, któ-
rymi byli: Rada So³ecka, Szko³a Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu i Ko³o Go-
spodyñ Wiejskich, goœci i mieszkañców Wytomyœla i okolicznych miejscowoœci powita³a
Gra¿yna Targiel. W monta¿u s³owno–muzycznym zaprezentowali siê uczniowie miejsco-
wej szko³y podstawowej pod kierunkiem Jolanty PrzewoŸnej i Ma³gorzaty Lipieckiej. Przy-
pomnieli stare, zapomniane pieœni patriotyczne i utwory literackie, sk³adaj¹c ho³d wszystkim
obroñcom polskoœci. Z koncertem piosenek patriotycznych wyst¹pili równie¿ goœcie z Ku-
œlina – zespó³ Zjednoczone Si³y Muzycznych Poszukiwañ pod kierunkiem Andrzeja Klimczaka. 

Tegoroczne spotkanie by³o nawi¹zaniem do ubieg³orocznego festiwalu Historia i smak tra-
dycji. Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich przygotowa³y regionaln¹ biesiadê. Na sto³ach
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pojawi³y siê potrawy charakterystyczne dla naszego regionu: szare kluski, zupa i kompot
z korbola, kopytka, placki ziemniaczane, kiszona kapusta, a tak¿e kawa i wypieki wytomy-
skich gospodyñ. Odby³a siê tak¿e prezentacja produktów ¿ywnoœciowych pochodz¹cych
z naszego terenu, które posiadaj¹ znaki: „Jakoœæ Tradycja”, „Dziedzictwo Kulinarne”,
„Chronione oznaczenie geograficzne”, „Produkt ekologiczny”. Marcelina Spycha³a, stu-
dentka ogrodnictwa i dietetyki, prezentowa³a wybrane produkty z Mleczarni „Top To-
myœl”, Folwarku W¹sowo i gospodarstwa Marka Gr¹dzkiego z Linii. Uczestnicz¹ca w spo-
tkaniu minister Zofia Szalczyk, rekomenduj¹c akcjê wspierania zakupu lokalnych specja³ów,
zwróci³a uwagê, ¿e w ten sposób tak¿e manifestujemy nasz patriotyzm. W trakcie biesiady
wyst¹pi³ Zespó³ Œpiewaczy Wytomyœlanie pod kierunkiem Karola Rogacza, a tak¿e raz jesz-
cze goœcie z Kuœlina. 

Konkursy promuj¹ce Nowy Tomyœl
12 listopada odby³o siê rozstrzygniêcie konkursów Zabierz flagê na wakacje oraz Ocaliæ od

zapomnienia... historie nowotomyskich œwi¹tków przydro¿nych, które zosta³y zorganizowane
przez Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. W spotkaniu,
poza nagrodzonymi uczestnikami konkursów, wziêli udzia³: naczelnik Wydzia³u Rozwoju
i Promocji Ewelina Szofer-Pajchrowska oraz jury konkursowe w sk³adzie: Milena Leszczyñ-
ska, Anna Paw³owicz i Adam Polañski. Konkurs fotograficzny Zabierz flagê na wakacje trwa³
od 23 czerwca do 30 wrzeœnia i mia³ za zadanie promowanie Nowego Tomyœla w kraju i za
granic¹. Nale¿a³o zabraæ ze sob¹ na wakacje nowotomysk¹ flagê i potwierdziæ ten fakt na
wykonanym zdjêciu. W zabawie udzia³ wziê³o 21 osób, które nades³a³y 32 zdjêcia w kate-
gorii: Polska oraz 10 zdjêæ w kategorii: Zagranica. W kategorii: Polska I miejsce zajê³a Bar-
bara Pietruñko (zdjêcie wykonane w Miêdzyzdrojach), II – Jacek Guzek (zdjêcie wykonane
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na wybrze¿u ba³tyckim) i III – Weronika Henicz (zdjêcie wykonane w Miêdzyzdrojach).
W kategorii: Zagranica wygra³a Weronika Henicz (zdjêcie wykonane w Budvie – Czarno-
góra), przed Katarzyn¹ Bocer (zdjêcie wykonane na Wulkanie Stefanos w Grecji) i Iwon¹
Kañdu³a (zdjêcie wykonane w Marsa Alam w Egipcie). Przyznane zosta³y równie¿ dwa wy-
ró¿nienia dla: Piotra Oglêdziñskiego (kola¿ zdjêæ wykonanych na Westerplatte oraz w Wa-
dowicach) oraz Roberta Salwowskiego (zdjêcie wykonane na Polach Grunwaldu). W ro-
dzinnym konkursie Ocaliæ od zapomnienia... historie nowotomyskich œwi¹tków przydro¿nych,
który trwa³ od 12 maja do 31 paŸdziernika i polega³ na przygotowaniu opisu krzy¿y lub ka-
pliczek, które znajduj¹ siê na terenie gminy Nowy Tomyœlu lub w obrêbie nowotomyskich
parafii, udzia³ wziê³y tylko dwie rodziny. Obie rodziny – Guzkowie z Nowego Tomyœla i R¹-
balscy z Chojnik – nagrodzone zosta³y zestawami upominkowymi. 

Lekcja patriotyzmu
Ksi¹¿ka autorstwa Joanny Olech i Edgara B¹ka pt. Kto ty jesteœ? sta³a siê inspiracj¹ do stwo-

rzenia scenariusza zajêæ dla dzieci, poruszaj¹cych kwestiê wspó³czesnego patriotyzmu.
Œwiêto Niepodleg³oœci stanowi³o dobr¹ okazjê do tego, by w Strefie Koloru Oddzia³u dla
Dzieci i M³odzie¿y nowotomyskiej biblioteki 13 listopada porozmawiaæ z m³odymi czytelni-
kami o tym, co to znaczy byæ patriot¹. Treœæ ksi¹¿ki pomog³a uœwiadomiæ dzieciom, ¿e tro-
ska o kraj przejawia siê w prostych codziennych czynnoœciach, bowiem jak wynika z jej tre-
œci: Uczê siê – jestem patriot¹. Kasujê bilet w autobusie – jestem patriot¹. Nie niszczê zieleni
– jestem patriot¹. Przyk³adów utrzymanych w podobnym duchu jest w ksi¹¿ce o wiele wiê-
cej i dziêki nim uczestnicz¹ce w zajêciach dzieci mog³y zastanowiæ siê nad swoj¹ postaw¹, ale
tak¿e nad po¿¹danymi i wartoœciowymi cechami charakteru. Na zakoñczenie ka¿dy uczest-
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nik zajêæ pomyœla³ o tym, co dobrego ostatnio zrobi³, narysowa³ to i przyklei³ na mapê Pol-
ski. W ten sposób mapa naszego kraju zosta³a pokryta dobrymi uczynkami. 

Miêdzypokoleniowy dancing
Hol Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 14 listopada diametralnie zmieni³ swój wygl¹d.

Pojawi³y siê na nim: piasek, palmy i le¿aki. Serwowane by³y kolorowe napoje i przek¹ski.
Wszystko to dziêki projektowi pt. Dancing Miêdzypokoleniowy – DJ Barszcz & Wieczne Wa-
kacje, który realizowa³ Nowotomyski Oœrodek Kultury we wspó³pracy z Mateuszem
Graczk¹. By³ to kolejny innowacyjny projekt w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy
Lokalne 2014. Na parkiecie bawili siê, zarówno seniorzy, jak i m³odzie¿. By³ to idealny czas
na integracjê miêdzypokoleniow¹, wspólne rozmowy, tañce i pos³uchanie utworów mu-
zycznych, zarówno wspó³czesnych, jak i nieco starszych. Nad ca³oœci¹ imprezy czuwa³ DJ
Barszcz, który znanymi i lubianymi hitami zabawia³ uczestników. Ka¿dy móg³ wzi¹æ udzia³
w konkursach, w których nagrodami by³y vouchery ufundowane przez Biuro Podró¿y Œród-
ziemnomorze z Nowego Tomyœla. Projekt udowodni³, ¿e wiek nie jest ¿adnym ogranicze-
niem dla rozwijania swoich muzycznych pasji. 

Gmina przyjazna turystom 
Podczas odbywaj¹cych siê w Warszawie Targów Turystycznych Podró¿e, przyznano gmi-

nie Nowy Tomyœl certyfikat Gmina przyjazna turystom.  Gmina Nowy Tomyœl otrzyma³a go
w wyniku udzia³u w ogólnopolskim konkursie, który by³ adresowany do gmin wyró¿niaj¹-
cych siê du¿¹ atrakcyjnoœci¹ oraz potencja³em turystycznym. Jego organizatorem by³o pi-
smo samorz¹du terytorialnego Wspólnota, wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno-
-Krajoznawczym, firm¹ 3Step Sp. z o. o. oraz Fundacj¹ Miejsc i Ludzi Aktywnych.
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W rytmie zumby dla Filipa
W hali widowisko – sportowej nowotomyskiego gimnazjum 15 listopada odby³a siê ju¿

druga charytatywna Zumba Party. Blisko 250 osób uczestniczy³o w maratonie zumby, aby
pomóc 15. letniemu Filipowi, który 9 lat temu uleg³ powa¿nemu wypadkowi komunikacyj-
nemu i wymaga sta³ej, intensywnej rehabilitacji. W rytm muzyki prezentowanej przez Mar-
ka Badurê uczestnicy spotkania bawili siê wspólnie z instruktorami: Lidi¹ Pigl¹ – g³ówn¹ or-
ganizatork¹ tej dobroczynnej imprezy, Monik¹ Jerzynek, Karolin¹ Zieliñsk¹, Joann¹ Wa-
rawko, Marit¹ Herla, Przemkiem Waszczyszynem i Mateuszem Œmikiel. Imprezie towarzy-
szy³ pokaz udzielania pierwszej pomocy, a tak¿e wystêp grupy kabaretowej. W hali usta-
wiono wiele stoisk. Jedna z restauracji podarowa³a ka¿demu uczestnikowi smaczny i zdro-
wy prezent w postaci sa³atki, Wielkopolska Izba Rolnicza – wraz z sadownikami – przeka-
za³a jab³ka. Mo¿na tak¿e by³o porozmawiaæ z dietetyczk¹ oraz konsultantkami firm kosme-
tycznych, które oferowa³y paniom wykonanie profesjonalnego makija¿u. Rafa³ Madej –
wraz z uczniami – zaprezentowali taniec breakdance. Na koniec odby³o siê losowanie na-
gród przekazanych przez sponsorów. Podczas imprezy zebrano 5 200 z³, które pozwol¹
op³aciæ 2. tygodniowy turnus rehabilitacyjny dla Filipa i jego opiekuna. 

Agnieszka Gadziñska wœród nowotomyskich czytelników 
Podczas listopadowego spotkania z cyklu: Pisarz nas goœci… do œwiata swojej twórczoœci

zaprosi³a uczniów szkó³ podstawowych Agnieszka Gadziñska. W Strefie Koloru nowoto-
myskiej biblioteki autorka weso³ych ksi¹¿ek dla dzieci przedstawi³a uczestnikom spotkania
autorskiego, które odby³o siê 17 listopada, swoich bohaterów – Sklotê, Matyldê i kota Kak-
tusa. Fragment ksi¹¿ki autorka przeczyta³a, opowiedzia³a tak¿e o swoim ¿yciu i inspiracjach,
jakie z niego czerpie. Zwróci³a równie¿ uwagê na to, jak d³uga jest droga do powstania ksi¹¿-

KRONIKA WYDARZEÑ

127PaŸdziernik-grudzieñ 2014

Z m³odymi czytelnikami spotka³a siê Agnieszka Gadziñska



ki. Dzieci pozna³y rolê autora, ilustratora, wydawcy, czytelnika i przekona³y siê, ¿e ka¿dy
z nich jest niezbêdny do tego, by ksi¹¿ka mog³a powstaæ i dostarczaæ cennych wra¿eñ od-
biorcom. M³odzi czytelnicy zastanawiali siê równie¿ nad tym, jakie cechy powinny charakte-
ryzowaæ pisarza i wspólnie doszli do wniosku, ¿e wyobraŸnia, odwaga, oczytanie i bogaty
zasób s³ów s¹ niezbêdne, by mog³y powstawaæ dobre ksi¹¿ki. Za takie uznali zapewne opo-
wiadania Agnieszki Gadziñskiej, bowiem wszyscy uczestnicy spotkania poprosili autorkê
o pami¹tkowy autograf, a jej ksi¹¿ki szybko zniknê³y z bibliotecznych pó³ek. 

Spotkanie z ks. drem £ukaszem Grysem 
17 listopada sala wystawowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym To-

myœlu niemal pêka³a w szwach. Wszystko to za spraw¹ goœcia Spotkania niebanalnego, któ-
rym by³ ks. dr £ukasz Grys, od 2012 roku wikariusz w parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pa-
na Jezusa, autor ksi¹¿ki bêd¹cej rozpraw¹ doktorsk¹ GroŸba zag³ady Izraela w Ksiêdze Este-
ry.Do krêgu zainteresowañ ks. £ukasza nale¿¹: biblistyka, holocaust i judaizm okresu Dru-
giej Œwi¹tyni, natomiast tematem spotkania by³y: jedna z wielu ods³on zmagania dobra ze
z³em oraz problem wiernoœci sobie i swojemu pochodzeniu. W trakcie spotkania chêtni na-
bywali ksi¹¿kê, któr¹ autor opatrywa³ stosown¹ dedykacj¹. By³y te¿ wspólne zdjêcia, kulu-
arowe rozmowy, gratulacje i ¿yczenia. 

Londyn – nieznanym szlakiem
18 listopada do Klubu Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty, dzia³aj¹cego w nowotomy-

skiej bibliotece przyby³ dobrze znany klubowiczom Andrzej Pas³awski. Zakochany w ba³-
kañskich klimatach podró¿nik, tym razem pokaza³ Londyn. Nie by³a to zwyk³a podró¿ kra-
joznawcza, lecz raczej cywilizacyjna, pokazuj¹ca wielokulturowoœæ i wielobarwnoœæ tego
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miasta. Podró¿nik opowiedzia³ o wielomilionowej metropolii, wieloetnicznym mieœcie,
w którym zobaczyæ mo¿na przekrój œwiata ras i kolorów skóry. Obok dzielnic najwy¿szych
europejskich drapaczy chmur, siedzib banków i korporacji, pokaza³ s¹siaduj¹ce z nimi dziel-
nice grafficiarzy i studentów, zasiedlone przez przybyszów z innych czêœci globu dzielnice
pakistañskie i hinduskie. Wycieczka po Londynie niestandardowym szlakiem to tak¿e daw-
ne targowiska, miejsce, gdzie wymierza³ sprawiedliwoœæ s³ynny Kuba Rozpruwacz, pub,
w którym natchnienie czerpa³ Karol Dickens, browary Trumana i podobne smaczki. 

Turniej z okazji Dnia Niepodleg³oœci
Ludowy Klub Sportowy Budowlani zorganizowa³ 19 listopada, z okazji Dnia Niepodleg³o-

œci, turniej, podczas którego mogli zaprezentowaæ siê najm³odsi zawodnicy z Nowego To-
myœla. W zawodach wystartowa³o jedenaœcie zawodniczek i czternastu zawodników Bu-
dowlanych oraz czterech zawodników z zaprzyjaŸnionego UKS Zielona Góra, z trenerem
Jackiem Or³owskim. W tym dniu startowa³o wielu debiutantów, którym kibicowali rodzi-
ce. Start w zawodach mia³ te¿ aspekt edukacyjny, bowiem m³odzi adepci podnoszenia ciê-
¿arów uczyli siê w³aœciwego zachowania, jakie obowi¹zuje zawodnika podczas zawodów.
Wszyscy oficjalnie startuj¹cy zawodnicy musieli mieæ po 13 lat, jednak – w ramach startu po-
kazowego na tzw. ocenê techniki, wystartowa³a siostra jednego z zawodników, 10. letnia
Maja Przybylak, która wraz z bratem zaczê³a æwiczyæ w klubie. Wa¿¹ca nieca³e 40 kg za-
wodniczka zaliczy³a wszystkie szeœæ podejœæ, poradziwszy sobie w rwaniu ze sztang¹ o wa-
dze 19 kg, zaœ w podrzucie zaliczy³a 41 kg. 

Gminny Oœrodek Informacji ponownie wyró¿niony 
W Hotelu Mercure w Poznaniu 19 listopada odby³a siê uroczysta gala wrêczenia certyfi-

katów dla punktów informacji turystycznej z województwa wielkopolskiego. Uroczystoœæ
by³a podsumowaniem prac Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej, dzia³aj¹cej przy Wielkopol-
skiej Organizacji Turystycznej. W tym roku dobrowolnej ocenie podda³o siê 18 punktów
informacji turystycznej. Podczas wizytacji w dniu 28 paŸdziernika Komisja Certyfikacyjna
oceni³a dzia³alnoœæ Gminnego Oœrodka Informacji w Nowym Tomyœlu. Ocenie poddano m.
in. lokalizacjê punktu, jego wyposa¿enie, dostêpnoœæ dla osób niepe³nosprawnych, doœwiad-
czenie zawodowe pracownika punktu, a tak¿e poziom œwiadczonych us³ug informacyjnych.
Po weryfikacji Komisja przyzna³a punktom informacji turystycznej od jednej do czterech
gwiazdek. Maj¹ one informowaæ turystów odwiedzaj¹cych dany punkt informacji o zakre-
sie œwiadczonych us³ug. Gminny Oœrodek Informacji, pozostaj¹cy w strukturze Wydzia³u
Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, otrzyma³ najwy¿sz¹ „cztero-
gwiazdkow¹ ocenê”. Podczas uroczystej gali certyfikat dla nowotomyskiego punktu na lata
2015/2016 odebrali: Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oraz Naczelnik Wy-
dzia³u Rozwoju i Promocji Ewelina Szofer-Pajchrowska. 

Niedziela z tenorami 
Na deskach Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 23 listopada z niezwyk³ym koncertem

wyst¹pili trzej tenorzy: Bartosz Kuczyk, Miros³aw Niewiadomski i Kordian Kacperski. By³o
to ju¿ ich trzecie spotkanie z nowotomysk¹ publicznoœci¹, która upodoba³a sobie artystów
i wykonywany przez nich repertuar, wype³niaj¹c widowniê sali widowiskowej po brzegi.
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Podczas muzycznego spotkania nie zabrak³o znanych i ponadczasowych pieœni i piosenek,
szlagierów, a tak¿e standardów z operetek i musicali. Widzowie mogli us³yszeæ m. in takie
utwory jak: Time To Say Goodbye, Kalinka, Halleluja, itp. Podobnie jak podczas poprzednich
koncertów, artyœci przytaczali wiele opowieœci i anegdot, jednoczeœnie podkreœlaj¹c niezwy-
k³¹ atmosferê panuj¹c¹ podczas nowotomyskich koncertów. 

Recital Grzegorza Tomczaka 
Poeta, kompozytor, autor tekstów piosenek, Grzegorz Tomczak wyst¹pi³ 24 listopada

w nowotomyskiej bibliotece podczas spotkania z cyklu: Czwartkowych wieczorów literacko-
-muzycznych. Charakterem swoich utworów idealnie siê wpisa³ w nostalgiczny jesienny kli-
mat. Jest jedn¹ z najbardziej znanych postaci na polskiej scenie piosenki poetyckiej. Jego tek-
sty œpiewali m. in. Maryla Rodowicz, Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaucha, Ryszard Ryn-
kowski, grupa Pod Bud¹. Pisa³ teksty do muzyki Z. Górnego, J. Grzywacza, W. Nahornego
i J. Strobla. Przed nowotomyœlanami bard wyst¹pi³ w autorskim recitalu, na który z³o¿y³y siê
piosenki z p³yt: Ja to mam szczêœcie oraz Mi³oœæ to za ma³o. Na instrumentach klawiszowych
towarzyszy³ mu Dawid Troczewski. Artysta zaproponowa³ podró¿ przez – symboliczn¹ ju¿
– Krainê £agodnoœci. Gdzie mi³oœæ – mi³oœæ oznacza, prawda jest prawd¹, a wszystko têtni
prawdziwym ¿yciem. Gdzie jest czas i miejsce na refleksjê, uœmiech, ¿art, ale i dyskretn¹ ³ez-
kê. Nowotomyska publicznoœæ mia³a przyjemnoœæ wys³uchaæ jego poezji zarówno wyœpie-
wanej, jak i wyczytanej, bowiem artysta ka¿d¹ piosenkê przeplata³ s³owem, czêsto o dow-
cipnej puencie. 

Wieczór po w³osku 
W ramach cyklu: Podró¿e przez melodie i smaki, Nowotomyski Oœrodek Kultury zorgani-

zowa³ kolejny koncert. 28 listopada w sali widowiskowej NOK-u zabrzmia³y w³oskie rytmy.
W starannie przygotowanym na ten dzieñ programie znalaz³o siê wiele w³oskich przebo-
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jów, takich jak np. Zuppa Romana, Acapulco, Ci Sara, itp. Oprawê muzyczn¹ tego koncertu
zapewni³ zespó³ OJEJ z Wiejskiego Domu Kultury w Bukowcu. Ciekawe wykonania utwo-
rów przeplatane by³y wieloma opowieœciami o kulturze W³och, panuj¹cych tam zwyczajach
i tradycjach. Informacje te, których publicznoœæ z zaciekawieniem wys³ucha³a, przekazywa-
³a prowadz¹ca spotkanie Beata Baran. Do wspólnego œpiewu w³oskich szlagierów zaproszo-
na zosta³a ca³a publicznoœæ. Przed koncertem, zgodnie z za³o¿eniami tego cyklu spotkañ i je-
go nazw¹, wszyscy zostali zaproszeni na fili¿ankê aromatycznej, w³oskiej kawy. Wieczór po-
zostawi³ po sobie wiele mi³ych wspomnieñ i przybli¿y³ nieco kulturê W³och.

Bezpieczny senior
Policjanci z Wydzia³u Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu 28 li-

stopada, w ramach programu Bezpieczny senior, przeprowadzili pogadankê dla uczestników
Domu Dziennego Pobytu. Jej tematem by³o bezpieczeñstwo na drogach, w domach
i w œrodkach komunikacji miejskiej. Funkcjonariusze ostrzegli przed najczêœciej wystêpuj¹cy-
mi rodzajami przestêpstw dokonywanych na osobach starszych oraz przypomnieli zasady
bezpiecznego poruszania siê po drogach. Wszystkim uczestnikom spotkania wrêczono
ulotki, w których zawarte zosta³y najbardziej przydatne informacje. Seniorzy mieli równie¿
okazjê do bezp³atnego oznakowania swojego jednoœladu. Akcja znakowania rowerów cie-
szy³a siê du¿ym zainteresowaniem. 

Turystyczny KOLD w Nowym Tomyœlu
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 29 listopada odby³o siê spotkanie uczestników

Konferencji Regionalnej Turystyczny KOLD. Spotkanie zosta³o zorganizowane wspólnie
przez: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddzia³ w Szamotu³ach, Stowa-
rzyszenie KOLD, Urz¹d Miejski w Pniewach oraz Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu. Ce-
lem konferencji, po³¹czonej z wizytami studyjnymi, by³o zaprezentowanie potencja³u tury-
stycznego gmin Pniewy i Nowy Tomyœl. W czasie pobytu w naszym mieœcie zrealizowana
zosta³a czêœæ seminaryjna. Przyby³ych goœci powitali: Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk
Helwing oraz Naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji Ewelina Szofer-Pajchrowska. Prezes
Oddzia³u PTTK w Szamotu³ach Pawe³ Mordal, w podziêkowaniu za wieloletni¹ wspó³pra-
cê, przekaza³ Burmistrzowi Nowego Tomyœla wydawnictwa o tematyce turystyczno-krajo-
znawczej. Uczestnicy konferencji mogli wys³uchaæ trzech referatów: referat pt. Osadnictwo
olêderskie i jego materialne œwiadectwa na nowotomyskiej ziemi zaprezentowa³a zastêpca Na-
czelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Marzena Kortus. Drugi z prezentowanych tematów
pt. Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia KOLD w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa przedstawi³
cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia KOLD Ireneusz Witkowski. Ostatni z prelegentów, pra-
cownik Wydzia³u Rozwoju i Promocji, Ryszard Ratajczak przybli¿y³ uczestnikom spotkania
etapy przygotowania Nowotomyskiego szlaku turystyczno-historycznego oraz jego znaczenie
w aspekcie turystycznym. 

I Sesja Rady Miejskiej VII kadencji
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³a siê 1 grudnia pierwsza Sesja Rady Miejskiej

w kadencji 2014 – 2018. Przed oficjalnym otwarciem obrad przewodnicz¹ca Miejskiej Ko-
misji Wyborczej Alina Szu³czyñska powita³a wszystkich nowo wybranych radnych, pogra-
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tulowa³a wyboru i zaufania, jakim obdarzyli ich wyborcy podczas wyborów samorz¹do-
wych 16 listopada i ¿yczy³a, by podejmowane przez radnych decyzje, stanowi¹ce prawo lo-
kalne, dobrze s³u¿y³y lokalnemu œrodowisku i wszystkim mieszkañcom. Nastêpnie, wraz
z zastêpc¹ przewodnicz¹cego MKW Aleksandrem Ochl¹, wrêczy³a radnym zaœwiadczenia
o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu. Zaœwiadczenia odebra³o 21 no-
wo wybranych radnych: Wojciech Andryszczyk, Maciej Bielawa, Marcin Brambor, Leszek
Dr¹¿kowiak, Adam Dro¿d¿al, £ukasz Frañski, Mateusz Jandy, Micha³ Jarosz, Wojciech Ko-
œciañski, Jan Klimko, Jaros³aw Maækowiak, Bogus³aw Nawrot, Adam Polañski, Tomasz Ra-
dwan, Katarzyna Rolla, Rafa³ Sara, Jakub Skrzypczak, Mieczys³aw Szczechowiak, Adam
Szofer, Wojciech Œliczner i Rafa³ Tabaczyñski. Sesjê otworzy³ radny senior Wojciech An-
dryszczyk. Wa¿nym momentem inauguracyjnej sesji by³o z³o¿enie, przez wszystkich rad-
nych, œlubowania, potwierdzaj¹cego objêcie mandatu radnego. Podczas pierwszej sesji no-
wej kadencji, Rada Miejska w Nowym Tomyœlu dokona³a wyboru Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej. W wyniku przeprowadzonego tajnego g³osowania funkcjê tê powierzono radne-
mu Marcinowi Bramborowi. Na wiceprzewodnicz¹cych wybrano £ukasza Frañskiego
i Wojciecha Œlicznera. Po raz pierwszy w historii samorz¹du Gminy Nowy Tomyœl odby³a
siê ceremonia na³o¿enia Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej insygnium w³adzy w postaci ³añ-
cucha. Aktu tego dokona³ radny senior Wojciech Andryszczyk. 

III Nowotomyska Konferencja Olêderska
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu 1 grudnia odby³a siê

III Nowotomyska Konferencja Olêderska, której towarzyszy³a tematyczna wystawa. Tema-
tem konferencji, wieñcz¹cej warsztaty inwentaryzacyjne, które zorganizowane zosta³y
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w lipcu tego roku na terenie wsi Nowa Ró¿a, by³a tradycyjna architektura oraz uk³ad prze-
strzenny tej wsi. W zorganizowanych ju¿ po raz trzeci letnich warsztatach udzia³ wziêli stu-
denci i profesorowie z Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, Akademii Sztuk Piêknych
w £odzi, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Na wystawie towarzysz¹cej wyk³adom zaprezentowane zosta³y plansze, przedstawiaj¹ce
rysunki inwentaryzacyjne oraz fotografie i szkice wykonane podczas tegorocznych badañ.
W tym roku studenci wziêli „pod lupê” tak¿e przydomowe ogródki. W konferencji uczest-
niczyli przedstawiciele Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu: Naczelnik Wydzia³u Roz-
woju i Promocji Ewelina Szofer – Pajchrowska, Z-ca Naczelnika Marzena Kortus, dyrektor
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu Lucyna Koñczal–Gnap, kie-
rownik Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, Oddzia³ Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy dr Antoni Pelczyk. Uczelnie reprezentowali: dr hab. in¿.
arch. Joanna Walendzik – Stefañska prof. ASP, dr in¿. arch. Konrad Styka z Akademii Sztuk
Piêknych w Warszawie, dr hab. in¿. arch. Bartosz Hunger, dr hab. in¿. arch. Robert z Aka-
demii Sztuk Piêknych w £odzi, mgr Joanna Legierska – Dutczak as., mgr in¿. Marta Szwiec.
z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Piotr Szwiec prof. ndzw., mgr Patrycja Miko³aj-
czak as. z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi Nowa Ró¿a El¿bieta Jêdrzejczak, so³tys No-
wej Ró¿y Henryk Jêdrzejczak oraz mieszkañcy wsi.

Adwent poetów
W przedœwi¹tecznym klimacie utrzymane by³o grudniowe spotkanie Nowotomyskiego

Piêtra Wyrazów Literackich pod has³em: Adwent poetów, które odby³o siê 3 grudnia w Miej-
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skiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu Swoje wiersze m. in. odnosz¹-
ce siê do magii zbli¿aj¹cych siêŒwi¹t Bo¿ego Narodzenia czytali: Katarzyna Mrozik-Stefañ-
ska, Anna Nowaczyk, Dorota Nowak, Kinga Weronika de Walla, Wies³awa Ptaszyk, Ma-
rian Ziom Ziomkowski, Robert Jêdrzejczak i Rafa³ Putz. Klasyczne utwory, w tym Chopina
i Bacha, zagra³a na pianinie Katarzyna Sukiennicka z Prywatnego Ogniska Muzycznego. Po-
ezjê i muzykê uzupe³ni³y obrazy – fotografie nastrojowych, zimowych pejza¿y, które z³o¿y-
³y siê na interesuj¹c¹ prezentacjê multimedialn¹. Przedœwi¹teczny nastrój spotkania podkre-
œla³a dekoracja, zawieraj¹ca symbole tego czasu: wieniec adwentowy, wêdruj¹ce lampiony,
pieñ adwentowy i p³on¹ce œwiece zwane roratkami. Wieczór tradycyjnie ju¿ poprowadzili:
dyrektor nowotomyskiej biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap i biblioentuzjasta Rafa³ Putz.
Wszyscy uczestnicy poetyckiego spotkania zostali obdarowani miko³ajkowymi upominka-
mi wykonanymi przez innego biblioentuzjastê, Edwarda Kupca, a „dopieszczonymi” przez
bibliotekarki. 

Ostatnie takie granie
W ramach cyklu: W kulturowym krêgu, 5 grudnia nowotomyska biblioteka zaprosi³a na

otwarte spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego „16”. Tym razem licznie przybyli widzo-
wie, z ogromnym wzruszeniem obejrzeli poruszaj¹cy film o Leonardzie Œliwie – populary-
zatorze muzyki koŸlarskiej, instrumentaliœcie, regionaliœcie, wychowawcy m³odych muzy-
ków, propagatorze Zb¹szynia i Regionu Koz³a, wielkim pasjonacie i popularyzatorze muzy-
ki ludowej, dbaj¹cym o jej autentycznoœæ, potrafi¹cym swoj¹ pasj¹ zaraziæ wielu m³odych
muzyków, dla których sta³ siê profesorem rzemios³a ludowego. Twórca dokumentu zaty-
tu³owanego Ostatnie takie granie, zb¹szynianin Krzysztof Ro¿ek jest cz³owiekiem wielu pa-
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sji. Jego niekonwencjonalny punkt widzenia i autorskie podejœcie do tematu da³y rezultat,
który zaskoczy³ i podzia³a³ na wyobraŸniê. Tego wieczoru nie mog³o zabrakn¹æ, prezento-
wanej na ¿ywo muzyki ukochanej przez mistrza Leonarda. Na bibliotecznej scenie wyst¹pi-
li uczniowie Leonarda Œliwy: Bartek Kluj – skrzypce, Olga Lauba – kozio³, Maksymilian
Chwa³kowski – klarnet. Swoimi wokalnym talentem zachwyci³a Martyna ¯urek – laureat-
ka wielu festiwali i przegl¹dów, m. in. Saba³owych Bajañ i Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu, gdzie zajê³a I miejsce w kategorii œpiewu. Na czeka-
j¹cym na goœci stole pojawi³y siê regionalne przysmaki, m. in. pyry z gzikiem, aromatyczne
konfitury zb¹szyñskiej bibliotekarki Magdaleny Ro¿ek, a tak¿e chleb upieczony przez Kata-
rzynê Kutzmann-Solarek – dyrektor Zb¹szyñskiego Centrum Kultury 

Rozkrêcamy spo³ecznie! 
Od maja, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, uczniowie

Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu realizowali projekt pod nazw¹:
Rozkrêcamy spo³ecznie – m³odzie¿ lokalnie zaanga¿owana tworzy filmowe reklamy spo³eczne.
9 grudnia zosta³ on w uroczysty sposób podsumowany. Projekt, dofinansowany ze œrod-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany by³ przez warszawskie
Stowarzyszenie Mierz Wysoko, jednoczeœnie w trzech miejscowoœciach: Nowym Tomyœlu,
Suwa³kach i gminie Stare Babice przy udziale m. in. lokalnych partnerów. W przypadku No-
wego Tomyœla, oprócz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, w jego realizacjê zaanga-
¿owane by³y: Fundacja Ab Alio, Stowarzyszenie Pastwisko. org oraz Stowarzyszenie Odkrywa-
my Œwiat W trakcie cyklu warsztatów przeprowadzonych przez Andrzeja Jurewicza ze Sto-
warzyszenia Mierz Wysoko m³odzie¿ zdoby³a wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu tworzenia
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kampanii spo³ecznych, w tym m. in. jêzyka przekazu reklam oraz obs³ugi sprzêtu audio –
wideo. W efekcie warsztatowych spotkañ powsta³y filmy reklamowe, poruszaj¹ce proble-
my, jakie m³odzie¿ zaobserwowa³a w swoich rówieœniczych œrodowiskach. W Suwa³kach –
film poruszaj¹cy temat nietolerancji i agresji wœród m³odzie¿y, w gminie Stare Babice – do-
tycz¹cy nie zawsze poprawnych relacji z nauczycielami, a w Nowym Tomyœlu – pokazuj¹cy
negatywne konsekwencje palenia przez m³odzie¿ papierosów.  Wszystkie filmowe reklamy
spo³eczne mo¿na by³o obejrzeæ podczas uroczystego podsumowania projektu w nowoto-
myskiej bibliotece. Wœród zaproszonych goœci obecni byli: dyrektor Gimnazjum im. Feliksa
Szo³drskiego Andrzej Wa³êsa, nauczyciele zaanga¿owani w przebieg projektu – Hanna Ja-
nus oraz Andrzej Rucioch, rodziny oraz znajomi autorów filmu. Pokazowi reklam spo³ecz-
nych towarzyszy³ quiz, w którym wszyscy goœcie, podzieleni na dru¿yny, aktywnie wziêli
udzia³. Pytania, jakie w nim pada³y nawi¹zywa³y do problemów poruszanych w filmach,
sprawdza³y i jednoczeœnie wzbogaca³y wiedzê doros³ych na temat wspó³czesnej m³odzie¿y. 
Atmosferê spotkania umili³ s³odki poczêstunek i gratulacje dla m³odych twórców za trud
w³o¿ony w stworzenie pierwszej w ich ¿yciu filmowej reklamy spo³ecznej. 

Inspiruj¹ce sto³y
Magia Œwi¹t – taki tytu³ nosi³a, zorganizowana po raz kolejny przez Pracowniê Plastyczn¹

Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, wystawa z cyklu: Zaproszenie do sto³u. W tym roku
przygotowano osiem, ró¿norodnych pod wzglêdem kolorystki i stylu, aran¿acji œwi¹tecz-
nych sto³ów. Otwarciu wystawy 5 grudnia towarzyszy³ koncert Kapeli z Orliczka, która za-
prezentowa³a program z³o¿ony z kolêd i œwi¹tecznych piosenek. Na otwarcie wystawy licz-
nie przybyli mieszkañcy naszego miasta oraz zaprzyjaŸniona z oœrodkiem kultury grupa
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z Klubu Kobiet Aktywnych w Rokietnicy. Oficjalnego otwarcia wystawy dokona³a dyrektor
Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska, która pogratulowa³a osi¹gniê-
tego efektu twórczyniom wystawy Marii Gawron i Elwirze Wolnej. Goœcie uczestnicz¹cy
w otwarciu wystawy, a tak¿e ci zwiedzaj¹cy j¹ przez kolejne dni, czêsto fotografowali œwi¹-
teczne sto³y, poszukuj¹c w tych aran¿acjach inspiracji dla siebie. 

IV Konferencja Technologie mobilne w szkole – edukacja z iPadem
5 grudnia w nowotomyskim gimnazjum odby³a siê IV Konferencja Technologie mobilne

w szkole – edukacja z iPadem. Szko³a goœci³a liczne grono nauczycieli i dyrektorów szkó³
z prawie ca³ego kraju, m. in. z Wroc³awia, Gdañska, Warszawy, £odzi, Katowic. Do Nowe-
go Tomyœla przyjechali te¿ przedstawiciele œwiata akademickiego, profesorzy i adiunkci
UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Gdañskiego, Politechniki Poznañskiej. Konferencj¹ zainte-
resowa³o siê równie¿ Ministerstwo Edukacji Narodowej, które objê³o j¹ swoim patronatem.
Œwiadczy to o du¿ej popularnoœci problematyki wykorzystywania technologii mobilnych
w edukacji. Konferencja zosta³a podzielona na czêœæ plenarn¹ i warsztatow¹. Ka¿dy uczest-
nik otrzyma³ na czas trwania konferencji iPada, który wspomaga³ go w czynnym udziale we
wszystkich zaplanowanych aktywnoœciach.  Konferencjê otworzyli dyrektor Andrzej Wa³ê-
sa i wicedyrektor Dariusz Stachecki. Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ prof. UAM dr hab. Ja-
cek Py¿alski. Na temat mobilnych aplikacji z portalu e-podrêczniki. pl mówi³ Tomasz Ku-
czyñski z Poznañskiego Centrum Superkomputerowo- Sieciowego. Czêœæ plenarn¹ zakoñ-
czy³o wyst¹pienie Dariusza Stacheckiego, który opisa³ mobilne œrodowisko kszta³cenia
w nowotomyskim gimnazjum oraz scharakteryzowa³ proces efektywnego wdra¿ania tech-
nologii wed³ug modelu SAMR. Podczas konferencji odby³y siê cztery sesje warsztatowe,
a w ka¿dej z nich po osiem równoleg³ych warsztatów, prowadzonych przez nauczycieli no-
wotomyskiego gimnazjum. 

Miko³ajkowe improwizacje kabaretowe
Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 6 grudnia odby³ siê Miko³ajkowy Wieczór

Improwizacji Kabaretowej, zatytu³owany Jajobranie w kurniku impro. Na scenie wyst¹pi³a 11.
osobowa grupa, powsta³a podczas projektu realizowanego przez NOK w ramach Progra-
mu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014. W ramach wieczoru zaprezentowane zosta³y
improwizacje kabaretowe, charakteryzuj¹ce siê zaskakuj¹cymi historiami, nieoczekiwanymi
zwrotami akcji i du¿¹ dawk¹ dobrego humoru. Na to, co dzia³o siê na scenie, realny wp³yw
mia³a publicznoœæ, czynnie uczestnicz¹ca w improwizowanych scenkach kabaretowych
i oklaskami nagradzaj¹ca sceniczne popisy m³odych artystów. Po programie przeprowadzo-
na zosta³a zbiórka na œwi¹teczne paczki dla ubogich rodzin, przeprowadzona przez Polski
Czerwony Krzy¿. 

Z Kirgistanu do Nowego Tomyœla 
W pierwszych dniach grudnia w Polsce przebywa³a delegacja kirgiska, z³o¿ona z samorz¹-

dowców oraz urzêdników odpowiedzialnych za przygotowanie reformy samorz¹dowej.
W czasie swego pobytu w Polsce, 8 grudnia, kirgiska delegacja odwiedzi³a tak¿e Nowy To-
myœl. Pobyt na ziemi nowotomyskiej rozpoczê³a wizyt¹ w fabryce Aesculap Chifa, spotka-
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niem z kierownictwem firmy oraz zwiedzeniem zak³adu.  Kolejne spotkanie mia³o miejsce
w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Tutaj z kirgiskimi samorz¹dowcami spotka³ siê Bur-
mistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. By³o to ostatnie oficjalne spotkanie, na którym
nowotomyski samorz¹d reprezentowany by³ przez burmistrza Henryka Helwinga. Na pa-
mi¹tkê swego pobytu w Nowym Tomyœlu goœcie z Kirgistanu wrêczyli burmistrzowi trady-
cyjne kirgiskie nakrycie g³owy. Podczas wizyty nie oby³o siê oczywiœcie bez pokazania chlu-
by nowotomyœlan – najwiêkszego wiklinowego kosza œwiata wpisanego do Ksiêgi Rekor-
dów Guinnessa i wykonania zdjêcia na tle tego symbolu Nowego Tomyœla. 

Œlubowanie burmistrza W³odzimierza Hibnera 
8 grudnia odby³a siê II Sesja Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu w kadencji 2014-2018.

Na pocz¹tku obrad Przewodnicz¹ca Miejskiej Komisji Wyborczej Alina Szu³czyñska wrê-
czy³a W³odzimierzowi Hibnerowi zaœwiadczenie o wyborze na Burmistrza Nowego Tomy-
œla, przekazuj¹c jednoczeœnie w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej gratulacje i ¿yczenia sa-
mych sukcesów w pe³nieniu tej funkcji. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marcin Brambor po-
informowa³, ¿e wybrany w II turze bezpoœrednich wyborów, 30 listopada 2014 roku, Bur-
mistrz Nowego Tomyœla, zgodnie z art. 29a ustawy o samorz¹dzie gminnym, przed objê-
ciem obowi¹zków sk³ada przed Rad¹ Miejsk¹ œlubowanie. W zwi¹zku z tym poprosi³
wszystkich obecnych o powstanie, a W³odzimierza Hibnera o wypowiedzenie nastêpuj¹cej
roty œlubowania: Obejmuj¹c urz¹d Burmistrza Nowego Tomyœla uroczyœcie œlubujê, ¿e docho-
wam wiernoœci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i po-
myœlnoœci mieszkañców Gminy. Œlubujê. Gratulacje i ¿yczenia nowemu Burmistrzowi Nowego
Tomyœla z³o¿yli radni Rady Miejskiej, ustêpuj¹cy burmistrz Henryk Helwing oraz – w imie-
niu w³adz samorz¹dowych Powiatu Nowotomyskiego – Starosta Nowotomyski Ireneusz
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Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner  po z³o¿eniu œlubowania



Kozecki i Wicestarosta Tomasz Kuczyñski. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej podziêkowa³
tak¿e by³emu ju¿ burmistrzowi Henrykowi Helwingowi, który funkcjê tê sprawowa³ przez
piêæ kadencji, czyli 20 lat. Po œlubowaniu i przyjêciu gratulacji Burmistrz Nowego Tomyœla
W³odzimierz Hibner na³o¿y³ po raz pierwszy w historii gminy insygnium w³adzy przekaza-
ne przez Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej – ³añcuch Burmistrza Nowego Tomyœla.
W swoim wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e zdaje sobie sprawê, ¿e objêty przez niego urz¹d Bur-
mistrza Nowego Tomyœla jest kontynuacj¹ dzia³añ wielu pokoleñ, w tym równie¿ dokonañ
dotychczasowego wieloletniego Burmistrza Henryka Helwinga, którego dzia³ania dopro-
wadzi³y do tego, ¿e Nowy Tomyœl jest miastem rozpoznawalnym na mapie Polski. Podziê-
kowa³ tak¿e mieszkañcom Nowego Tomyœla za zaufanie, którym go obdarzyli. 

Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych 
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu 9 grudnia odby³o siê spotkanie przedstawicie-

li organizacji pozarz¹dowych i grup nieformalnych, które planowa³y aplikowanie o dotacje
na realizacjê projektów. Spotkanie by³o poœwiêcone prezentacji mo¿liwoœci finansowania
inicjatyw oddolnych, a tak¿e tworzeniu koncepcji projektów spo³ecznych. Spotkanie popro-
wadzi³a doradczyni Centrum PISOP Joanna Jêkot-£aŸniak. Przedstawi³a ona szczegó³ow¹
ofertê wsparcia oraz zasady ubiegania siê o mikrodotacje w ramach projektu PISOP „Wiel-
kopolska Wiara”. 

Gruzja – miêdzy wielkim a ma³ym Kaukazem 
10 grudnia goœciem Klubu Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty dzia³aj¹cego w nowoto-

myskiej bibliotece by³a nowotomyœlanka Stanis³awa Waszkowiak, która opowiedzia³a
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o swojej wyprawie do piêknej Gruzji. Pani Stanis³awa – emerytowana nauczycielka, obecnie
podró¿nik i fotografik, zafascynowana odkrywaniem œwiata, jego cudów, tajemnic, a tak¿e
zwyk³ej codziennoœci – zwiedzi³a ju¿ ponad 50 krajów na wielu kontynentach. Bra³a udzia³
w dziewiêciu wyprawach trampingowych, m. in. do Gruzji, Wietnamu, Patagonii, Mali,
Mongolii i Islandii. W grudniowy wieczór zaprosi³a na fotograficzn¹ wyprawê do antyczne-
go, po³o¿onego na Kaukazie kraju, na spotkanie z jego histori¹, tradycj¹, z bogatym dzie-
dzictwem kulturowym oraz piêknem górskich krajobrazów. Miêdzy dwoma morzami, wœród
oœnie¿onych szczytów le¿y kraj winem i jad³em p³yn¹cy. Jednak bardziej ni¿ piêkne widoki, wê-
drowców przyci¹gaj¹ gor¹ce serca jego mieszkañców – powiedzia³a podró¿niczka podczas
spotkania, zachêcaj¹c do wyjazdu do tego pe³nego uroku kraju.

Kolêdowe œpiewanie 
Z zorganizowanym 10 grudnia przez Nowotomyski Oœrodek Kultury, 51 ju¿, œwi¹tecz-

nym muzycznym spotkaniu z cyklu: Œpiewnik Domowy uczestniczy³o ok. 100 osób. Oprawê
muzyczn¹ spotkania zapewnili: Anna Kaczmarek, Katarzyna Pieprzyk, Tomasz Perz, Jaœ Ga-
las, Jaros³aw Mleczak, Karol Rogacz, Barbara Krasnowska, Anita Czajka – Pawlak oraz Ra-
dos³aw Kret. W ich wykonaniu mo¿na by³o us³yszeæ piêkne i znane wszystkim kolêdy, pa-
stora³ki oraz piosenki œwi¹teczne, które wprowadzaj¹ w niezwyk³y nastrój. Magiczny klimat
tworzy³y tak¿e pachn¹ce choinki, œwi¹teczne dekoracje i blask œwiec. By³y wspólne œpiewy
i przyjacielskie rozmowy przy kawie. 

GOOD STAFF œwi¹tecznie 
W œwi¹teczny nastrój wprowadzi³ nowotomysk¹ publicznoœæ, która przyby³a 11 grudnia

do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, zespó³ GOOD STAFF z Poznania. W nie-
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W œwi¹teczny klimaty wprowadzi³ nowotomyœlan zespó³ GOOD STAFF



zwykle piêknych folkowo-goodstaffowych aran¿acjach, kompozycjach Zbigniewa Preisne-
ra, Jeremiego Przybory i opracowaniach z kantyczek karmelitañskich zaprezentowali siê:
Anna Winiarska – œpiew, Jacek Skowroñski – instrumenty klawiszowe, Wojciech Winiar-
ski – gitary, lutnia, œpiew, Pawe³ G³owacki – bas i Robert Rekiel – instrumenty perkusyjne.
W programie wieczoru z cyklu: Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych znalaz³y siê
m. in. takie utwory jak: Ca³¹ noc pada³ œnieg, Kolêda na koniec wieku, Na ca³ej po³aci œnieg, Sia-
no najdelikatniejsze, Jam jest dudka, Hej w dzieñ narodzenia i Za kolêdy dziêkujemy. Publicznoœæ
chêtnie da³a siê zaprosiæ do wspólnego kolêdowania.

Wystawa nowotomyœlanina we Frankfurcie 
Dziêki staraniom Ewy Rydzewski, 11 grudnia we Frankfurcie odby³o siê otwarcie wystawy

30 prac nowotomyskiego fotografika Adama Polañskiego, sk³adaj¹cych siê na autorski cykl
Prosto w oczy. Artysta to na co dzieñ jest nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Nowym Tomyœlu i radnym Rady Miejskiej
w Nowym Tomyœlu. W dniu otwarcia wystawy autorowi prac towarzyszy³ Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Marcin Brambor oraz Naczelnik Wydzia³u Rozwoju
i Promocji Urzêdu Miejskiego Ewelina Szofer-Pajchrowska. 

Strasznie fajna noc
Duchy, wampiry, upiory i inne ksi¹¿kowe strachy nieoczekiwanie 12 grudnia nawiedzi³y

Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu. W literackich bohaterów, ro-
dem z dzieciêcych i m³odzie¿owych ksi¹¿ek grozy, wcielili siê uczniowie Gimnazjum im. Fe-
liksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, a przygotowane przez nich zadania, w trakcie Strasz-
nie fajnej nocy w nawiedzonej bibliotece rozwi¹zywa³y dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
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M³odzi œmia³kowie musieli odwiedziæ osiem mrocznych zak¹tków i stan¹æ oko w oko z za-
mieszkuj¹cymi je strachami. Wszystko to w celu ustalenia, dlaczego ksi¹¿kowi bohaterowie
opuœcili swoje powieœci i strasz¹ w bibliotece. W wielu jej miejscach dzieci musia³y rozwi¹zy-
waæ zadania i zagadki, a tak¿e wys³uchaæ fragmentów ksi¹¿ek, z których uciekli mroczni bo-
haterowie. Po czterech godzinach upiornych zmagañ m³odzi œmia³kowie uzyskali wszystkie
wskazówki niezbêdne do odkrycia tajemnicy nawiedzonej biblioteki. Dowiedzieli siê, ¿e bo-
haterowie ksi¹¿ek wyszli z nich, poniewa¿ strasznie siê nudzili, nikt bowiem ju¿ od dawna nie
czyta³ utworów, które zamieszkuj¹. Rozwi¹zanie problemu okaza³o siê zatem proste.
Uczestnicy zabawy, a by³o ich blisko siedemdziesiêciu uroczyœcie przyrzekli, ¿e regularnie bê-
d¹ odwiedzaæ bohaterów na kartach ich powieœci. M³odzi œmia³kowie otrzymali pami¹tkowe
certyfikaty poœwiadczaj¹cy ich odwagê, inteligencjê, zmys³ orientacji w mrokach bibliotecz-
nych przestrzeni i – co najwa¿niejsze- gotowoœæ do poznawania ksi¹¿kowych zbiorów. 

Niezwyk³e oczekiwanie na Bo¿e Narodzenie 
Festyn Rodzinny W oczekiwaniu na Bo¿e Narodzenie oraz IV Kiermasz Œwi¹teczny Pachn¹-

cy Piernikiem odby³y siê 14 grudnia, dziêki wspó³pracy: Gminy Nowy Tomyœl, Œwietlicy Socjo-
terapeutycznej oraz Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Na placu Niepodleg³oœci, w miejscu
przedœwi¹tecznej imprezy, stanê³o wiele stoisk handlowych, oferuj¹cych m. in. œwi¹teczne
ozdoby i dekoracje, pierniki, choinki, ryby. Nie zabrak³o tak¿e namiotów artystycznych,
w których malowano bombki, wykonywano drewniane dekoracje, a tak¿e dekorowano
pierniki. Te atrybuty zbli¿aj¹cych siê œwi¹t umieszczane by³y na najwiêkszej choince znajduj¹-
cej siê w centralnym punkcie miasta. Odby³ siê tak¿e pokaz pakowania prezentów. W plene-
rowej kawiarence mo¿na by³o spróbowaæ domowych wypieków oraz wypiæ ciep³e napoje.
Harcerze z 19 Dru¿yny Harcerskiej „Buki” rozdawali dzieciom kolorowe balony i cukierki.
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Kiermaszowi towarzyszy³ bogaty i zró¿nicowany program artystyczny. Na scenie mo¿na by-
³o podziwiaæ wystêpy dzieci z Przedszkola nr 3 Bajkowe Zacisze oraz z Przedszkola nr 5 S³o-
neczko. Œwi¹teczny program przygotowa³y te¿ dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2, zespó³
wokalny – Ko³o Aktywnych Kobiet z Wiejskiego Domu Kultury w Borui Koœcielnej i chór
z parafii pw. œw. Wojciecha z Borui Koœcielnej. Przed zgromadzon¹ publicznoœci¹ wyst¹pili:
Sandra Ruga³a, której akompaniowa³ Piotr Ostapkowicz oraz zespó³ Our Dreams z Bolewic.
Wiele piêknych kolêd i piosenek œwi¹tecznych mo¿na by³o tak¿e us³yszeæ w wykonaniu no-
wotomyskiego big bandu Karol Band oraz Œpiewaj¹cych Przyjació³. Za spraw¹ grupy ¯ywy Te-
atr nowotomyœlanie obejrzeli tak¿e niezwyk³e widowisko i mogli wzi¹æ udzia³ w bardzo ko-
lorowej paradzie, która przesz³a ulicami miasta. Po zmroku rozœwietli³a siê wielka choinka,
ubrana przez nowotomyskie dzieci, a na wielki fina³ odby³ siê koncert Eleni. Oprócz znanych
i lubianych przebojów, artystka zaœpiewa³a piêkne kolêdy i pastora³ki, których wys³ucha³ t³um
nowotomyœlan. W imieniu wszystkich uczestników tego wydarzenia artystce podziêkowali:
Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, pe³nomocnik burmistrza ds. uzale¿nieñ
Jolanta Szade oraz dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska.
Przy blasku ogniska, wœród strojnych choinek, przy dŸwiêkach kolêd mieszkañcy sk³adali so-
bie œwi¹teczne ¿yczenia. 

Œwi¹teczne opowieœci pe³ne magicznych treœci 
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym

Tomyœlu, wraz ze swoj¹ nauczycielk¹ Lidi¹ Dudek, po raz kolejny zadbali o mi³y, przedœwi¹-
teczny nastrój w Strefie Koloru Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Przez kolejne po-
po³udnia, od 15 do 19 grudnia, w ramach cyklu: Œwi¹teczne opowieœci pe³ne magicznych treœci,
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przy blasku choinki, czytali dzieciom bajki, zapraszali do wspólnej zabawy, pomagali wykony-
waæ œwi¹teczne kartki, kolorowe choinkowe ³añcuchy i czêstowali aromatycznymi piernika-
mi, samodzielnie upieczonymi specjalnie dla ma³ych czytelników.

70 lat Ligi Obrony Kraju 
Z okazji jubileuszu 70. lecia Ligi Obrony Kraju, 15 grudnia, odby³o siê spotkanie Zarz¹du

LOK w Nowym Tomyœlu oraz prezesów klubów i kó³ tej organizacji. W spotkaniu uczestni-
czyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych gminy i powiatu: Burmistrz Nowego Tomyœla
W³odzimierz Hibner i Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki. Goœæmi jubileuszu byli tak-
¿e: Komendant WKU pp³k Marek Kosicki i Komendant Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej m³.
bryg Tomasz Antuszewski. Zarz¹d Wojewódzki LOK reprezentowali: dyrektor Biura Wiel-
kopolskiej Organizacji LOK w Poznaniu p³k Janusz Dobrzañski. Obecni byli tak¿e: kierownik
Oœrodka Szkolenia Kierowców LOK w Nowym Tomyœlu Czes³aw Hryniak, prezes Avitum
w Nowym Tomyœlu Marek £ukaszyk, ks. kanonik Andrzej Grabañski, ks. kanonik W³ady-
s³aw Kasprzak, b. d³ugoletni kierownik Rejonu LOK Zenon Fabian i cz³onkowie Zarz¹du Re-
jonowego LOK w Nowym Tomyœlu. Prezes Zarz¹du LOK Lech Bobkiewicz przybli¿y³ rodo-
wód i 70. letni¹ historiê LOK- u w s³u¿bie Rzeczypospolitej Polskiej. Zosta³a tak¿e podsumo-
wana dzia³alnoœæ nowotomyskiego LOK-u w 2014 roku, przede wszystkim w zakresie orga-
nizowania imprez strzeleckich. W trakcie spotkania pp³k Janusz Dobrzañski uhonorowa³
Mieczys³awa Micha³owskiego medalem 70. lecia LOK.

Przedœwi¹teczne warsztaty 
Choinko piêkna jak las, choinko zostañ wœród nas (…) – g³oœno œpiewa³y dzieci z Przedszkola

Bolka i Lolka, które 16 grudnia wziê³y udzia³ w, odbywaj¹cych siê w Strefie Koloru nowoto-
myskiej biblioteki, warsztatach tworzenia rzadko ju¿ dziœ spotykanych choinkowych ozdób.

144

KRONIKA WYDARZEÑ

PaŸdziernik-grudzieñ 2014

Na zdjêciu od lewej: p³k Janusz Dobrzañski, Mieczys³aw Micha³owski, st. chor. sztab Marek Stebach



O urok bo¿onarodzeniowych drzewek zadba³a Hanka Billert – etnograf z pasj¹, popularyzu-
j¹ca kulturê dawnej wsi, która – w ramach bibliotecznego projektu: W kulturowym krêgu –
przeprowadzi³a dla dzieci przedœwi¹teczne zajêcia. Dziêki jej pomocy przedszkolaki zamieni-
³y skorupki jajek w weso³e Gwiazdory z d³ugimi, bia³ymi brodami z waty i czerwonymi czap-
kami. Mimo i¿ moda na bombki z wydmuszek dawno ju¿ przeminê³a, radoœæ z ich tworzenia
pozosta³a ta sama. 

Podsumowanie projektu w œwi¹tecznej atmosferze 
W ramach projektu Wiek nie ma znaczenia – nowotomyska niæ aktywnoœci miêdzypokolenio-

wej, wspó³finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, na wspólnym kolê-
dowaniu, 17 grudnia, w Domu Dziennego Pobytu, spotkali siê beneficjenci zadania, a tak¿e
zaproszeni goœcie: dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Danuta Micha³owicz, dyrektor
Przedszkola Bajkowe Zacisze Anna Wojcieszak, opiekunowie grup m³odzie¿y i przedszkola-
ków oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu. Podczas spotka-
nia grupa 5. latków z Przedszkola Bajkowe Zacisze zaprezentowa³a jase³ka. Dzieciêca, mu-
zyczno–s³owna, interpretacja narodzin Jezusa, piêkne stroje i wspania³a dekoracja stworzy³y
bardzo efektowne widowisko. Nie zabrak³o te¿ wspólnego œpiewu kolêd i pastora³ek w wy-
konaniu m³odzie¿y i seniorów. Spotkanie by³o okazj¹ do podsumowania ca³ego projektu,
który obejmowa³ zajêcia z fizjoterapeut¹, masa¿yst¹, lekarzem, warsztaty psychologiczne, za-
jêcia na krêgielni, basenie, nordic walking, terapiê zajêciow¹ oraz spotkania miêdzypokolenio-
we – z licealistami i przedszkolakami. Beneficjentkami zadania byli: amazonki, zrzeszone
w klubach w Nowym Tomyœlu i Opalenicy, uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w Nowym
Tomyœlu, m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K. Ho³ogi oraz grupa
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przedszkolaków z Bajkowego Zacisza, a g³ównym celem projektu – wspieranie aktywnoœci fi-
zycznej i umys³owej osób starszych, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw miêdzy-
pokoleniowych, podtrzymywanie wiêzi spo³ecznych i komunikacji miêdzyludzkiej oraz pobu-
dzanie nowych zainteresowañ i umiejêtnoœci. Ca³kowity koszt zadania wyniós³ 71 848,40 z³,
w tym dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej – 59 888,40 z³. Projekt reali-
zowany by³ od maja do grudnia 2014 roku. 

Otwarcie œwietlicy w Sêkowie 
20 grudnia odby³o siê oficjalne otwarcie nowo wybudowanej œwietlicy wiejskiej w Sêkowie.

W obecnoœci licznie przyby³ych na uroczystoœæ goœci wstêgê do nowego obiektu przeciêli:
Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury Genowefa Hreczyñska i so³tys Sêkowa Piotr Protas. Po przywitaniu wszystkich obec-
nych przez So³tysa i prowadz¹c¹ uroczystoœæ, Beatê Baran z Nowotomyskiego Oœrodka Kul-
tury, nadzoruj¹cy budowê z ramienia Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu insp. Damian
Pyliñski przedstawi³ etapy powstawania tej inwestycji. Podkreœli³ te¿ du¿e zaanga¿owanie so³-
tysa Piotra Protasa i przewodnicz¹cego Rady So³eckiej Henryka Stasiñskiego, którzy zabiega-
li o wyposa¿enie œwietlicy i estetykê jej otoczenia. Gratulacje, ¿yczenia oraz prezenty s³u¿¹ce
wyposa¿eniu œwietlicy przekazali zaproszeni na uroczystoœæ goœcie. So³tys i przewodnicz¹cy
Rady So³eckiej, w imieniu mieszkañców wsi, podziêkowali wszystkim osobom, które przy-
czyni³y siê do powstania tego wzorcowego obiektu wraz z mini boiskiem i placem zabaw dla
dzieci. Now¹ œwietlicê poœwiêci³ proboszcz parafii pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej
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Wstêgê do nowego obiektu przeciêli: Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, 
dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska i so³tys Sêkowa Piotr Protas



Pomocy w Nowym Tomyœlu, ks. kanonik Andrzej Grabañski. W czêœci artystycznej wyst¹pi-
³o trio wokalne z Bukowca, które wykona³o nastrojowe kolêdy i polskie piosenki oraz bracia
Kacper, Karol i Marcel Brambor z Sêkowa. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marcin Brambor
wzniós³ toast, po którym wszyscy próbowali wigilijnych potraw przygotowanych przez panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich oraz wypieków mieszkanek Sêkowa. Podczas uroczystoœci so³-
tysi wszystkich wsi gminy Nowy Tomyœl za owocn¹, wieloletni¹ wspó³pracê podziêkowali
Henrykowi Helwingowi, który 8 grudnia zakoñczy³ sprawowanie funkcji Burmistrza Nowe-
go Tomyœla.

Gwiazdkowy Turniej Szachowy
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 20 grudnia odby³ siê Gwiazdkowy Turniej Szacho-

wy dla dzieci i m³odzie¿y. Wziê³o w nim udzia³ 27 zawodników z Nowego Tomyœla, Borui
Koœcielnej i Zb¹szynia. Turniej rozegrany zosta³ na dystansie piêciu rund, po 15 minut dla za-
wodnika. Po 3 godzinach zaciêtej walki, w klasyfikacji ogólnej zwyciê¿y³ Miko³aj Stachecki ze
Zb¹szynia, odnosz¹c piêæ zwyciêstw. Kolejne miejsca zdobyli nowotomyœlanie: Szymon Ada-
miak z 4 pkt. i Filip Mo¿d¿anowski, tak¿e z 4 pkt. O ich kolejnoœci zdecydowa³a dodatkowa
punktacja. Nagrody dla uczestników przyznawane by³y w trzech kategoriach: dziewcz¹t,
ch³opców III klasa szko³y podstawowej i m³odszych oraz ch³opców IV klasa szko³y podstawo-
wej i starszych. Wœród dziewcz¹t najlepsze wyniki osi¹gnê³y: Antonina KoŸmiñska, Zuzanna
Biniak i Klaudia Adamczak. W kategorii ch³opców III klasa szko³y podstawowej i m³odszych
najlepsze wyniki osi¹gnêli: Miko³aj Stachecki, Leon Szwedt i Olaf Mierzyñski. W grupie ch³op-
ców IV klasa szko³y podstawowej i starszych najlepsi okazali siê: Szymon Adamiak, Filip Mo¿-
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d¿anowski i Jakub Szczepaniak. Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali statuetki i nagrody rze-
czowe, które wrêczy³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner. 

Pastora³ka nowotomyska 
Od wielu lat, w niedzielê poprzedzaj¹c¹ Bo¿e Narodzenie, Nowotomyski Oœrodek Kultu-

ry zaprasza nowotomyœlan do udzia³u w klimatycznej Pastora³ce Nowotomyskiej, które wpro-
wadza w niezwyk³y œwi¹teczny nastrój. Tegoroczna pastora³ka odby³a siê 21 grudnia w ple-
nerze, przy muszli koncertowej. Przy œwietle pochodni i zapachu choinek wykonawcy – dzie-
ci, m³odzie¿ i doroœli – dzielili siê z mieszkañcami Nowego Tomyœla kolêd¹, op³atkiem i do-
brym s³owem. Oprawê muzyczn¹ Pastora³ki Nowotomyskiej zapewnili: Anna Kaczmarek, Ka-
tarzyna Pieprzyk, Tomasz Perz, Jaros³aw Mleczak, Barbara Krasnowska, Anita Czajka-Paw-
lak, Rados³aw Kret oraz grupa dzieci z Bukowca. Ca³oœæ zosta³a wyre¿yserowana przez Re-
natê Œmierteln¹. Tradycyjnie ju¿, na zakoñczenie, ks. kanonik W³adys³aw Kasprzak z³o¿y³
wszystkim ¿yczenia na nadchodz¹ce œwiêta i Nowy Rok 2015 oraz udzieli³ b³ogos³awieñ-
stwa. Wszyscy uczestnicy tego przedœwi¹tecznego spotkania z³o¿yli sobie œwi¹teczne ¿ycze-
nia. 

Pastora³ka Nowotomyska obwieœci³a nadejœcie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
27 grudnia, na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu, odby³a siê uroczystoœæ patriotycz-

na poœwiêcona 96. rocznicy zwyciêskiego zrywu powstañczego Wielkopolan. Dacje z³o¿y³y
pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich wi¹zanki kwiatów, oddaj¹c tym samym ho³d
wszystkim znanym i bezimiennym bohaterom wielkopolskiej ziemi. W okolicznoœciowym
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wyst¹pieniu burmistrz W³odzimierz Hibner podkreœli³, i¿ powstañcom w zwyciêstwie pomo-
g³a miêdzy innymi niez³omna wola i upór w d¹¿eniu do odzyskania niepodleg³oœci i pokaza-
nia œwiatu, ¿e miejsce Wielkopolski, kolebki Pañstwa Polskiego jest w granicach Rzeczypo-
spolitej. Wartê honorow¹ przy pomniku zaci¹gnêli harcerze z nowotomyskiego hufca ZHP
oraz cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty z Bukowca w histo-
rycznych mundurach 57 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej. W ramach akcji Krew za krew prze-
prowadzono honorow¹ zbiórkê krwi, w specjalistycznym ambulansie, który parkowa³ na
placu Niepodleg³oœci od godzin rannych a¿ do popo³udnia. Organizatorami akcji by³y: Nowo-
tomyskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Paruzja oraz Niezale¿ne Forum Nowe-
go Tomyœla. Dla podkreœlenia szczególnych wiêzi i wdziêcznoœci dla bohaterskich powstañ-
ców, po zapadniêciu zmroku, cz³onkowie nowotomyskiego fanklubu Lecha Poznañ odpalili
pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich bia³o – czerwone race œwietlne. 

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

blicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Ludowego Klubu Sportowego
„Budowlani”, PZERiI Zarz¹d Rejonowy w Nowym Tomyœlu, Wojciech Teleszyñski (70 lat Ligi Obro-
ny Kraju) 
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Zygmunt Duda
opalenicki regionalista, cz³owiek  instytucja, kulturoznawca, pedagog. Autor bli-
sko 30 ksi¹¿ek i wieluset artyku³ów o tematyce regionalnej. Ostatnio wyda³ mo-
nografiê Uœciêcic. By³ wspó³za³o¿ycielem i pierwszym redaktorem naczelnym
„Ech Opalenickich” – pierwszego czasopisma gminnego w Polsce. Za³o¿yciel
i pierwszy prezes opalenickiego ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielko-
polskiego 1918/19, cz³onek Zarz¹du G³ównego tej organizacji. Przyjaciel
„Przegl¹du Nowotomyskiego”.

Kandulski Szymon
perkusista Karawany Eskimosów, tak¿e instruktor w Prywatnym Ognisku
Muzycznym w Nowym Tomyœlu. Pasjonat podró¿y i rowerowych wypraw.

Lucyna Koñczal – Gnap
polonistka i bibliotekarz, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, nauczycielka z wieloletnim sta¿em, obecnie dyrektor Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, wiceprezes Nowotomyskie-
go Towarzystwa Kulturalnego, animatorka wielu wydarzeñ kulturalnych, dzia³añ
edukacyjnych i wydawniczych. Zainteresowania: literatura piêkna, poezja œpie-
wana, film, turystyka i edukacja regionalna.

Marzena Kortus 
zastêpca naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w No-
wym Tomyœlu. Zainteresowania: literatura, fotografia i kulinaria. Publikowa³a
w prasie codziennej i periodykach: Kronika Wielkopolski i Przegl¹d Wielkopolski.

Sylwia Kupiec 
kulturoznawca, specjalista ds. edukacji regionalnej w Miejskiej i Powiatowej Bi-

bliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: socjologia kultury,
wspó³czesne zjawiska spo³eczno – kulturowe, media tradycyjne i elektroniczne,
najnowsza historia Polski, muzyka, film. Cz³onek Nowotomyskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego. 

Izabela Putz
romanistka, specjalistka ds. animacji kultury w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: psychologia spo³eczna, realia
spo³eczno-polityczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka i literatura
francuska. 
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Damian Ro¿ek-Paw³owski
politolog, dziennikarz, bibliotekarz. Zakochany w Nowym Tomyœlu, Wenecji i
krakowskim Kazimierzu. Niestrudzony bywalec Teatru "U Przyjació³" w
Poznaniu. Twórca bloga prezentuj¹cego nowotomysk¹ przesz³oœæ (i nie tylko…):
poprzednilokatorzy.blogspot.com. 

Adam Rybarczyk 
absolwent ASP w Poznaniu, a tak¿e leœnik, mi³oœnik przyrody.  Zainteresowania:
architektura krajobrazu, ze szczególnym uwzglêdnieniem naturalnego piêkna
przyrody .

Tomasz Siwiñski
pedagog z wykszta³cenia. Od urodzenia mieszkaj¹cy w Nowym Tomyœlu, pracu-
j¹cy tam, gdzie aktualnie jest dla niego praca. Hobbystycznie zajmuje siê dzienni-
karstwem sportowym, stara siê skrupulatnie dokumentowaæ i opisywaæ dzieje
sportu, podporz¹dkowuj¹c temu zadaniu spor¹ czêœæ swojego ¿ycia. Inne zainte-
resowania: patologie spo³eczne, polskie kino, rock and roll, numizmatyka.

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