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Sport w Nowym Tomyœlu do 1939  roku ...

Tomasz Siwiñski    Maciej £uczak

Sport w Nowym Tomyœlu do 1939 roku
(zarys problematyki) 

Tematyka rozwoju sportu w Nowym Tomyœlu do 1939 roku podejmowana by³a jak
dot¹d sporadycznie w publikacjach dotycz¹cych historii miasta i przy okazji kolejnych,
okr¹g³ych rocznic istnienia Klubu Sportowego Polonia, który wywar³ istotny wp³yw na ¿y-
cie spo³eczne i sportowe miasta. W artykule niniejszym podjêto próbê szerszego spojrze-
nia na to zagadnienie. Skupiono siê na dzia³alnoœci sportowej Polaków, niemniej jednak
analiza Ÿróde³ dotycz¹cych ¿ycia spo³ecznego ludnoœci niemieckiej pozwoli³a wzbogaciæ
tematyczny zakres tego artyku³u. 

Na prze³omie wieków
Zanim w Nowym Tomyœlu powstawaæ zaczê³y pierwsze polskie towarzystwa sporto-

we, wczeœniej zak³ada³a je ludnoœæ niemiecka. By³y to Männer-Turn-Verein (Mêski Klub
Gimnastyczny powsta³y w 1885 roku) i Radfahrerverein Wandrlust von Neutomischel (To-
warzystwo Cyklistów w Nowym Tomyœlu dzia³aj¹ce od 1908 roku). Stowarzyszenia te
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Atleci na sali Gaertnera przy ul. Mickiewicza 6  (Z albumu Arno Krafta)



promowa³y aktywny sposób spêdzania czasu poprzez jazdê na rowerze i turystykê po-
znawcz¹. W Nowym Tomyœlu dzia³a³ równie¿ Turnverein Germania – odpowiednik pol-
skiego, funkcjonuj¹cego w Wielkopolsce od 1884 roku, Towarzystwa Gimnastycznego
Sokó³. Germania zrzesza³a, zarówno kobiety, jak i mê¿czyzn. Towarzystwo to populary-
zowa³o æwiczenia gimnastyczne, organizowa³o pokazy sprawnoœci fizycznej oraz festyny
dla ludnoœci niemieckiej.Polityka dzia³aczy towarzystw niemieckich zmierza³a do izolowa-
nia ich od ludnoœci polskiej. Przejawem tego by³o nieprzyjmowanie Polaków do niemiec-
kich stowarzyszeñ. Sytuacja ta uwidoczni³a siê tu¿ po odzyskaniu niepodleg³oœci, Niemcy
demonstrowali w ten sposób sw¹ odrêbnoœæ narodow¹ i niezale¿noœæ. Po zakoñczeniu
I wojny œwiatowej i powstaniu wielkopolskim Polacy stanowili mniejszoœæ narodow¹ na te-
renie Nowego Tomyœla. Rozwój sportu wœród Polaków sta³ siê sposobem zamanifesto-
wania polskoœci i solidarnoœci narodowej w ci¹gle zgermanizowanym spo³eczeñstwie. Po
dziesi¹tkach lat pruskiego zniewolenia, w Nowym Tomyœlu pojawiaæ siê wiêc zaczê³y stop-
niowo polskie organizacje. W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego zarejestrowano
ich ponad 40. By³y wœród nich takie, które w swoich statutach k³ad³y ogromny nacisk na
propagowanie kultury fizycznej. 

Do najbardziej zaanga¿owanych w tej kwestii nale¿a³y: Bractwo Strzeleckie, Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Powstañców i Wojaków, Stowarzyszenie M³odzie-
¿y Polskiej, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” oraz kluby sportowe propaguj¹ce roz-
wój konkretnych dyscyplin sportowych. 
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Jubileusz 125. lecia Bractwa Kurkowego  -  26-27 lipca 1914 r. 
Nowotomyska Galeria Internetowa. Ze zbiorów Wojciecha Szkudlarskiego



Miedzywojnie
Bractwo Strzeleckie (zwane te¿ Kurkowym, niem. Schützenbruderschaft) to najstar-

sze, stowarzyszenie powsta³e w Nowym Tomyœlu.  Za³o¿one zosta³o przez
nowotomyœlan przewa¿aj¹cej wówczas narodowoœci niemieckiej. Pocz¹tek jego dzia³al-
noœci datuje siê na rok 1789, a wiêc trzy lata po otrzymaniu przez Nowy Tomyœl praw
miejskich. 

Nowotomyskie bractwo, podobnie jak inne organizacje strzeleckie, organizowa³o cy-
kliczne zawody, apeluj¹c do swych cz³onków o czynne spêdzanie wolnego czasu.
W okresie rozbiorów nale¿eli do niego Niemcy. Tylko sporadycznie zezwalano na wstê-
powanie ludnoœci proweniencji ¿ydowskiej oraz Polakom, którzy skutecznie oparli siê
akcji germanizowania. 

Dopiero w sierpniu 1920 roku zmieniono ustawê (statut) Bractwa Strzeleckiego
w celu umo¿liwienia Polakom wstêpowania w jego szeregi. Nowy statut uzupe³niono
o zapis dotycz¹cy przestrzegania obowi¹zków pañstwowych i obywatelskich wobec
Rzeczpospolitej Polskiej. Mimo i¿ celem bractwa by³o przede wszystkim nabywanie
przez jego cz³onków umiejêtnoœci u¿ywania broni palnej, bractwo uczestniczy³o równie¿
w organizowanych w mieœcie imprezach o charakterze sportowym .

W roku 1922 w Nowym Tomyœlu powsta³a Dru¿yna Harcerska im. Juliusza S³owac-
kiego, której nieformalne pocz¹tki tego ruchu siêgaj¹ lata 1919 roku. Cztery lata póŸniej
nowotomyscy harcerze zostali przyjêci do Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. W pierw-
szych latach po wojnie powsta³y równie¿ wspomniane Towarzystwo Powstañców i Wo-
jaków oraz Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej. Wszystkie te organizacje propagowa³y
rozwój wychowania fizycznego. 

Po odzyskaniu niepodleg³oœci zaczê³y powstawaæ stricte sportowe polskie organiza-
cje. Pierwszym takim klubem na terenie Nowego Tomyœla by³, powsta³y 14 wrzeœnia
1921 roku, Polski Klub Krêglarski, z którym sympatyzowa³ ostatni w okresie miêdzywo-
jennym burmistrz pochodzenia niemieckiego o nazwisku Weise.

W styczniu 1922 roku w Nowym Tomyœlu powsta³o gniazdo Towarzystwa Gimna-
stycznego Sokó³. W swych poczynaniach postawi³o na rozwój fizyczny poprzez æwicze-
nia gimnastyczne, ale te¿ podkreœla³o niezale¿noœæ narodow¹ Polaków, manifestowan¹
w ka¿dym aspekcie jego dzia³alnoœci. Towarzystwo posiada³o, jako pierwsza w mieœcie
polska organizacja, swój sztandar. Przy Towarzystwie Gimnastycznym Sokó³ powsta³a
orkiestra dêta. Cz³onkowie Soko³a organizowali te¿ ró¿nego rodzaju imprezy kultural-
ne, m. in. przedstawienia teatralne.

Latem 1922 roku Antoni KaŸmierczak, Stanis³aw Paku³a, Stefan Patalas, Stefan Po-
lach powo³ali do ¿ycia Klub Sportowy Huragan. W kolejnych latach do klubu do³¹czyli
m. in.: Zygmunt Kabza, Stanis³aw Kroma, Czes³aw Mania, Kazimierz Rulewicz i W³odzi-
mierz Rulewicz. Dzia³acze ci stworzyli podstawy funkcjonowania pierwszego wielosek-
cyjnego klubu sportowego w Nowym Tomyœlu, maj¹c tym samym wp³yw na rozwój fi-
zyczny m³odzie¿y. 

Zawodnicy tego klubu æwiczyli i odbywali treningi na ³¹ce, bêd¹cej w³asnoœci¹ Niem-
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ki, Marty Tepper. Klub otrzymywa³ niewielkie wsparcie materialne ze strony Fabryki Sia-
tek ¯arowych ¯ar. Przejawia³o siê ono w postaci pomocy œwiadczonej przy organizacji
imprez sportowych oraz przekazywaniu np. bramek do gry w pi³kê no¿n¹. Huragan ni-
gdy jednak nie zosta³ zg³oszony do rozgrywek prowadzonych przez Poznañski Zwi¹zek
Okrêgowy Pi³ki No¿nej (PZOPN), bra³ jedynie udzia³ w spotkaniach towarzyskich.

W 1923 roku w Starostwie Nowotomyskim utworzono Powiatow¹ Radê Wychowa-
nia Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PRWF i PW), która w tym samym roku
zorganizowa³a, po raz pierwszy, dwudniow¹ Wielk¹ Olimpiadê Wiosenn¹. 

Celem zawodów by³o propagowanie wychowania fizycznego wœród m³odzie¿y,
wzbudzenie zainteresowania ró¿nymi dyscyplinami sportowymi, sprawnoœci¹ fizyczn¹
i przysposobieniem wojskowym. Impreza mia³a byæ równie¿ polsk¹ odpowiedzi¹ na orga-
nizowany przez Niemców Sportfest. Organizatorzy zadbali o zakwaterowanie i wy¿ywie-
nie przyje¿d¿aj¹cych zawodników. 

O rozmachu zawodów œwiadczyæ mo¿e liczba przeprowadzonych konkurencji.
Uczestnicy rywalizowali w: zawodach strzeleckich, marszu na 10 km, biegach na 100,
400, 800 m i 60 m z przeszkodami, rzutach dyskiem, granatem, kul¹, oszczepem, jak
równie¿ w skokach w dal, wzwy¿ i o tyczce, a tak¿e w æwiczeniach gimnastycznych. Im-
prezê koordynowali wyszkoleni oficerowie Wojska Polskiego. Zawodom sportowym to-
warzyszy³y wydarzenia kulturalne, a ca³oœæ zosta³a przeprowadzona w duchu patriotycz-
nym. Olimpiady wiosenne PRWF i PW organizowa³a przy wspó³udziale towarzystw woj-
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Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³ w Nowym Tomyœlu w 1928 roku.
Nowotomyska Galeria Internetowa



skowo-wychowawczych, tj. Bractwa Strzeleckiego, Towarzystwa Powstañców i Woja-
ków, Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³, ZHP, Stowarzyszenia M³odzie¿y Polskiej i in-
nych.

Drug¹ wa¿n¹ imprez¹, organizowan¹ od 1923 roku, by³y jesienne zawody wojsko-
wo-sportowe absolwentów kursów wojskowych i towarzystw dzia³aj¹cych na terenie po-
wiatu. Wœród konkurencji by³y m. in.: strzelanie, bieg na 100 m, rzut granatem, skok
w dal i marsz na 3 km. Rozgrywki mia³y wysok¹ rangê i patriotyczne przes³anie, a obser-
watorem i delegatem w³adzy wojskowej by³ p³k Bronis³aw Sikorski, dowódca 58 pu³ku
piechoty. W kolejnych latach jesienne zawody uzyska³y miano Œwiêta Przysposobienia
Wojskowego i Wychowania Fizycznego Powiatu Nowy Tomyœl. Program rozszerzono
do 10 dyscyplin lekkoatletycznych, piêcioboju wojskowo-sportowego oraz strzelania
sportowego. Œwiêto cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem i estym¹ ze strony cz³onków
wszystkich towarzystw powiatu nowotomyskiego.

Zarówno Wielkie Olimpiady Wiosenne, jak i Œwiêta Przysposobienia Wojskowego
i Wychowania Fizycznego Powiatu Nowy Tomyœl odbywa³y siê cyklicznie raz w roku.

Wszystkie wa¿niejsze wydarzenia sportowe odbywa³y siê na terenie udostêpnianym
przez PRWF i PW, po³o¿onym w okolicach Parku Miejskiego. Na tym terenie rozgrywa-
no wiêkszoœæ imprez sportowych (m. in. æwiczenia gimnastyczne Soko³ów i harcerzy,
w pewnym okresie równie¿ mecze Huraganu). 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

7Sport w Nowym Tomyœlu do 1939  roku ...

Dru¿yna Huraganu – po 1925 roku. Z kroniki Klubu Sportowego Polonia. W sk³adzie dru¿yny pi³ki no¿nej
od prawej: kierownik Laskowski i dalej – Stanis³aw Kroma, Stanis³aw Paku³a, Czes³aw Mania, 

W³odzimierz Rulewicz, Ludwik £epski, Ulrych, Jan Mania, prawdopodobnie Hojnowski, 
Kazimierz Rulewicz, Teodor Grzeœkowiak – nauczyciel, zawodnik nierozpoznany oraz Ulrych II 
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Dzia³acze Huraganu starali siê pozyskaæ dzia³kê pod budowê boiska, jednak w³adze
miejskie oddala³y wszelkie proœby o przekazanie gruntu. Przedstawiciele klubu doszli wiêc
do porozumienia z w³aœcicielem ³¹ki, po³o¿onej blisko centrum miasta, nieopodal restau-
racji Kresowianka. Tam powsta³o nowe boisko, na którym odbywa³y siê wszystkie wa¿ne
wydarzenia sportowe. Obiekt ten nadzorowany by³ przez Stanis³awa Kozê.

Mecze pi³ki no¿nej cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañców miasta. Fascy-
nacja m³odzie¿y szkolnej pi³k¹ no¿n¹ doprowadzi³a do powstania drugiej dru¿yny pi³kar-
skiej tj. Huraganu II. Rozgrywa³a ona m. in. mecze miêdzyszkolne z rówieœnikami z innych
miejscowoœci. Zarówno pierwsza, jak i druga dru¿yna Huraganu rozgrywa³y m. in. mecze
z: Koron¹ Bukowiec, Promieniem Opalenica, Obr¹ Zb¹szyñ, Strza³¹ Buk czy Zorz¹ Gro-
dzisk Wlkp. W pierwszym pó³roczu 1929 roku Huragan nie rozegra³ ¿adnego meczu,
powodem tego by³y powa¿ne k³opoty organizacyjne i finansowe. Dzia³acze klubu zwo³a-
li walne zebranie, podczas którego rozwa¿ano mo¿liwoœæ po³¹czenia klubu z Towarzy-
stwem Gimnastycznym Sokó³.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ popularyzowa³o rozwój kultury fizycznej m. in.
poprzez organizacjê imprez masowych, takich jak zabawy latowe, wieczory sokole czy
Dzieñ Soko³a. Spotkania plenerowe s³u¿y³y rozgrywaniu zawodów lekkoatletycznych
oraz prezentowaniu æwiczeñ gimnastycznych. Gimnastykê upowszechniano równie¿ pod-
czas zimowych pokazów odbywaj¹cych siê w sali pana Tuszyñskiego. W okresie zimo-
wym wœród m³odzie¿y szczególn¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê spotkania na pobliskich Gliñ-
skich Górach, gdzie oddawano siê saneczkowaniu. 
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Cz³onkowie nowotomyskiego Klubu Tenisowego na nowotomyskich kortach w 1931 roku



Od po³owy lat dwudziestych coraz wiêkszym zainteresowaniem w Nowym Tomy-
œlu cieszy³ siê tenis. Powstawa³y nieformalne kluby, których cz³onkowie mogli korzystaæ
z placu tenisowego, znajduj¹cego siê w Parku Miejskim. Warunkiem by³o jednak otrzy-
manie wczeœniejszej zgody z magistratu oraz uiszczenie op³aty w wysokoœci 50 gr za go-
dzinê. Wzrost zainteresowania tenisem spowodowa³, ¿e czêœæ osób zwi¹zanych do tej
pory z Huraganem, opuœci³a jego szeregi i zajê³a siê uprawianiem oraz popularyzowa-
niem bia³ego sportu. W 1929 roku dzia³a³ w Nowym Tomyœlu, jeszcze nieformalnie,
klub tenisowy, zrzeszaj¹cy mi³oœników tenisa z terenu miasta. Organizacja ta przepro-
wadzi³a pierwsze tenisowe mistrzostwa powiatu. Zwyciê¿y³ w nich zawodnik Œwiêcic-
ki. Systematyczny wzrost zainteresowania tenisem ziemnym doprowadzi³ do powsta-
nia 8 wrzeœnia 1930 roku Nowotomyskiego Klubu Tenisowego (NKT). W sk³ad zarz¹-
du weszli: Eligiusz Preisler – prezes, S. Paku³a – zastêpca prezesa, L. £epski – skarbnik
oraz M. Wieruszewski – sekretarz.

Na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych coraz bardziej popularne stawa³y siê
wycieczki rowerowe organizowane przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³, najczê-
œciej do s¹siednich miejscowoœci, gdzie np. w trakcie obchodów œwi¹t narodowych, or-
ganizowano wspólne æwiczenia i zabawê. W wyjazdach bra³o udzia³ po kilkadziesi¹t
osób, zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn. W tym czasie rowery stawa³y siê coraz bardziej
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Eligiusz Preisler i Zygmunt Fabrowski – dwie wa¿ne postacie nowotomyskiego sportu w dwudziestoleciu
miêdzywojennym, tworzyli wspólnie pierwszy zarz¹d Polonii Nowy Tomyœl, powsta³ej w 1932 roku 

po po³¹czeniu Nowotomyskiego Klubu Tenisowego i KS Huragan



dostêpne, a rowerzyœci zrzeszali siê w grupach cyklistów. Szczególnie aktywne by³y to-
warzystwa niemieckie, a najbardziej Towarzystwo Cyklistów Niemieckich Wanderlust,
z przylegaj¹cej do granic Nowego Tomyœla wsi Przy³êk. W po³owie lat trzydziestych
Polacy stanowili nawet jedn¹ trzeci¹ uczestników imprez organizowanych przez Wan-
derlust. 

W drugiej po³owie lat dwudziestych Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ przechodzi-
³o kryzys. Aktywni do tej pory dzia³acze wystêpowali z jego szeregów, przechodz¹c do
innych organizacji. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu kilku spo³eczników, stagnacjê uda³o
siê za¿egnaæ i odbudowaæ utracon¹ pozycjê tej organizacji w mieœcie.

Z nadejœciem kolejnej dekady, problemy, które dotknê³y Soko³a, nie ominê³y rów-
nie¿ Nowotomyskiego Klubu Tenisowego i Klubu Sportowego Huragan. Obie organi-
zacje nastawione by³y na rozwój jednej dyscypliny sportu: NKT – tenisa ziemnego,
a Huragan – pi³ki no¿nej. Hamowa³o to rozwój sportowców, chc¹cych realizowaæ siê
i w innych dyscyplinach. Dosz³o wiêc do sytuacji, w której czo³owi zawodnicy NKT i Hu-
raganu reprezentowali oba kluby.

W 1932 roku, wychodz¹c naprzeciw spo³ecznym oczekiwaniom, NKT utworzy³
sekcje lekkiej atletyki oraz pi³ki koszykowej. W tym czasie nasili³y siê trudnoœci organi-
zacyjne w Huraganie. Dru¿yna tego klubu nie uczestniczy³a w treningach. Jednak przy-
k³ad NKT wp³yn¹³ mobilizuj¹co na cz³onków klubu. Wkrótce uda³o siê zorganizowaæ
nawet dwa zespo³y pi³karskie.
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Jan Weber (z lewej) i Jan Listewnik – w latach 30. XX wieku kieruj¹cy dzia³alnoœci¹ 
nowotomyskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego



W kwietniu 1932 roku dzia³acze NKT zaproponowali Klubowi Sportowemu Hura-
gan fuzjê i utworzenie jednego, wielosekcyjnego klubu. Zarz¹dy obu organizacji spor-
towych powo³a³y, w dniu 15 kwietnia 1932 roku, Klub Sportowy Polonia. Jego zarz¹d
ukonstytuowa³ siê w sk³adzie: Zygmunt Fabrowski – prezes, Eligiusz Preisler – wicepre-
zes, Bronis³aw Koz³owski – II wiceprezes, Leon Budzyñski – skarbnik i Teodor Pohl – se-
kretarz. W dniu powstania Polonia liczy³a oko³o 40 cz³onków czynnych i 20 cz³onków
zwanych przyjació³mi sportu. W zgodzie z zapisami zawartymi w statucie powo³ano sek-
cje: gier ruchowych, kolarstwa turystycznego, lekkiej atletyki, pi³ki no¿nej oraz tenisa
ziemnego. Stworzono równie¿ mo¿liwoœæ uprawiania koszykówki i tenisa ziemnego
przez kobiety.

Pierwszy mecz pi³ki no¿nej dru¿yna Polonii rozegra³a 17 kwietnia 1932 roku. Jej
przeciwnikiem by³ zespó³ z Seminarium Nauczycielskiego w Wolsztynie. Mecz zakoñ-
czy³ siê, niestety, pora¿k¹ pi³karzy Polonii a¿ 0: 6. Wyniki kolejnych spotkañ by³y ju¿ bar-
dziej dla nowotomyœlan korzystne, a mianowicie odnieœli oni zwyciêstwo w stosunku 7:
2 nad zespo³em Korony Bukowiec i w stosunku 5: 1 nad zespo³em Promienia Opaleni-
ca. Wa¿nym dla KS Polonia wydarzeniem by³, z³o¿ony w lipcu 1932 roku, akces do Po-
znañskiego Zwi¹zku Okrêgowego Pi³ki No¿nej. 

Likwidacja, z dniem 1 kwietnia 1932 roku, powiatu grodziskiego i w³¹czenie go do
powiatu nowotomyskiego, sprzyja³o zacieœnieniu kontaktów Polonii Nowy Tomyœl
z grodziskim Klubem Sportowym Dyskobolia. 

Ju¿ 26 czerwca tego samego roku, w Grodzisku Wlkp., odby³y siê zawody pomiê-
dzy Poloni¹ a Dyskoboli¹. Udzia³ w nich wziê³o oko³o 100 sympatyków ró¿nych dyscy-
plin sportu, a wœród nich zawodnicy trzech sekcji: pi³ki no¿nej, pi³ki siatkowej kobiet oraz
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Pi³karze Klubu Sportowego Polonia na boisku Kresowianki  Stanis³awa Kozy w 1937 roku



tenisa ziemnego. Poziom wspó³zawodnictwa by³ wyrównany. Mecz tenisowy zakoñczy³
siê wynikiem 2: 2, spotkanie pi³karskie wynikiem 1: 1, jedynie w meczu siatkówki Dys-
kobolia wygra³a w stosunku 2: 1. 

Zawody pomiêdzy Poloni¹ i Dyskoboli¹ z regu³y rozgrywane by³y na – otwartym
w 1925 roku – grodziskim Stadionie Powiatowym. Mieszkañcy Grodziska Wlkp. sprze-
ciwiali siê takiemu nazewnictwu tego obiektu, a w³¹czenie powiatu grodziskiego do no-
wotomyskiego i ustanowienie lokalizacji siedziby powiatu w Nowym Tomyœlu, dopro-
wadzi³o do wieloletnich animozji pomiêdzy mieszkañcami obu miast, równie¿ na p³asz-
czyŸnie sportowej. 

W sierpniu 1932 roku po raz pierwszy odby³ siê Dzieñ Sportowy, nawi¹zuj¹cy do
organizowanych wczeœniej Olimpiad Wiosennych. W latach póŸniejszych zawody nazy-
wano Dniem Sportu Klubu Sportowego” Polonia”. Wa¿nym punktem programu pierw-
szego Dnia Sportu by³ mecz pi³karski pomiêdzy Poloni¹ a Wart¹ III Poznañ. Przyjazd po-
znañskiej dru¿yny, w sk³adzie której wyst¹pili równie¿ zawodnicy graj¹cy w I lidze, by³
du¿ym wydarzeniem w mieœcie, a wynik 4: 4 uznano za dobr¹ prognozê przed rozpo-
czêciem rozgrywek pi³karskiej klasy” C”.

W pierwszym sezonie gry, w rozgrywkach organizowanych przez PZOPN, zespó³
Polonii zosta³ zakwalifikowany do grupy III klasy” C”, obok takich klubów jak: Sokó³
Opalenica, Promieñ Opalenica i Dyskobolia II Grodzisk Wlkp. Inauguracyjny sezon by³
dla Polonii udany. Dru¿yna zajê³a pierwsze miejsce i awansowa³a do grupy zespo³ów ry-
walizuj¹cych w spotkaniach bara¿owych o awans do klasy” B”. Niestety zawodnicy Po-
lonii musieli uznaæ wy¿szoœæ dru¿yn z bardziej doœwiadczonych klubów, m. in. poznañ-
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skiej Admiry czy Posnanii. W latach 1934 i 1935 Polonia nie zdo³a³a awansowaæ do kla-
sy” B”. Dzia³o siê to w atmosferze skandali i odwo³añ klubu od decyzji PZOPN.

Dzia³acze Polonii dbali o poziom sportowy pi³karzy, zapraszaj¹c do Nowego Tomy-
œla wy¿ej notowane i doœwiadczone zespo³y z Poznania, a tak¿e grodzisk¹ Dyskoboliê.
W paŸdzierniku 1934 roku, na zaproszenie Polonii, do Nowego Tomyœla przyby³a nie-
miecka dru¿yna Preußen z Miêdzyrzecza. By³o to pierwsze miêdzynarodowe spotkanie
Polonii. Niemcy zostali przyjêci bardzo goœcinnie, a mecz mia³ nale¿yt¹ oprawê. Zaproszo-
no sêdziego zwi¹zkowego, którym by³ Roman Dabert – wczeœniej znakomity pi³karz
Warty Poznañ, a póŸniej arbiter sêdziuj¹cy mecze z udzia³em zespo³ów pierwszoligo-
wych. Spotkanie rozegrano w przyjaznej atmosferze. Pi³karzy obu dru¿yn dopingowali,
zarówno polscy, jak i niemieccy kibice, którzy stawili siê na mecz w liczbie ok. 500 osób.
Spotkanie zakoñczy³o siê rezultatem 3: 3, choæ do zakoñczenia pierwszej czêœci zawodów
to zespó³ Polonii prowadzi³ 2: 0 z wy¿ej notowanym rywalem.

W 1938 roku Polonia zajê³a I miejsce w klasie „C” i uzyska³a promocjê do wy¿szej kla-
sy rozgrywek. Klub z Nowego Tomyœla w rozgrywkach klasy „B” rywalizowa³ z Soko³em
Wolsztyn, Pogoni¹ Œmigiel i Obr¹ Zb¹szyñ. 

Oprócz pi³ki no¿nej w KS Polonia dzia³a³y inne sekcje. W 1934 roku sprowadzono
z Warty Poznañ trenera Jerzego Temme, który w Polonii by³ odpowiedzialny g³ównie za
szkolenie lekkoatletów. W 1938 roku za³o¿ono sekcjê boksersk¹.

Na pocz¹tku lat trzydziestych uaktywni³o siê Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mê-
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skiej (KSMM), którego dzia³acze organizowali zawody lekkoatletyczne oraz letnie zloty.
KSMM od 1932 roku popularyzowa³o równie¿ tenis sto³owy, organizuj¹c mistrzostwa
sekcji, a od 1935 roku coroczne mistrzostwa powiatu w tej dyscyplinie. W 1936 roku
m³odzie¿, w³asnym sumptem, zorganizowa³a – na jednym z placów mieszcz¹cych siê
przy kamienicach w centrum miasta – boisko do uprawiania lekkiej atletyki oraz sportów
dru¿ynowych. KSMM by³o organizatorem miêdzymiastowych zawodów w piêcioboju,
siatkówce i koszykówce oraz w biegach. Stowarzyszenie zachêca³o równie¿ m³odzie¿ do
gry w szachy.

Harcerze z Dru¿yny im. J. S³owackiego popularyzowali grê w tenisa sto³owego. Od
1934 roku odbywa³y siê zajêcia z tej dyscypliny sportu. W 1935 roku zorganizowano
pierwsze mistrzostwa Nowego Tomyœla w tenisie sto³owym. W marcu 1939 roku, w bu-
dynku strzelnicy, nowotomyscy harcerze zorganizowali mecz bokserski z harcerzami
z Grodziska Wlkp. By³ to pierwszy mecz bokserski Polaków zorganizowany na terenie
miasta. Wczeœniej kontakty z sekcj¹ boksersk¹ poznañskiej Warty nawi¹zali Niemcy
z Männer-Turn-Verein.

Wa¿nym dla Nowego Tomyœla wydarzeniem w 1936 roku by³ Zlot Soko³a okrêgu
lwóweckiego, w którym uczestniczy³o ponad 1500 osób. W trakcie zawodów mo¿na
by³o podziwiaæ m. in.: æwiczenia wolne wszechs³owiañskie druhen, æwiczenia wolne dru-
hów, æwiczenia na sprzêtach, piramidy oraz krakowiaka.

W 1937 roku zawi¹za³ siê Policyjny Klub Sportowy, blisko wspó³pracuj¹cy ze stowa-
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Nowotomyscy harcerze z Dru¿yny im. Juliusza S³owackiego (na zdjêciu na wycieczce w Wieliczce 
latem 1931 roku) oprócz turystyki popularyzowali równie¿ m. in. tenis sto³owy i boks



rzyszeniem Rodzina Policyjna. Klub organizowa³ wycieczki, bra³ udzia³ w konkursach
strzeleckich, a tak¿e w æwiczeniach fizycznych.

W tym samym roku utworzono Powiatowy Oddzia³ Polskiego Zwi¹zku Strzelectwa
Sportowego, którego za³o¿ycielami by³y nowotomyskie organizacje: Bractwo Kurkowe,
Pocztowe Przysposobienie Wojskowe, ZHP, Zwi¹zek Pracowników Skarbowych, a tak-
¿e organizacje strzeleckie ze Zb¹szynia.

W 1939 roku ludnoœæ Nowego Tomyœla, m. in. dziêki cyklicznym wydarzeniom
sportowym, oddala³a cieñ nadchodz¹cej wojny. Jeszcze w sierpniu, w przededniu roz-
poczêcia dzia³añ wojennych, organizowane by³y konkursy strzelectwa sportowego
z okazji zakoñczonych ¿niw, a Polonia odnios³a zwyciêstwo 5: 2 w meczu z Promie-
niem Opalenica. By³y to ostatnie, przed wybuchem II wojny œwiatowej, na terenie No-
wego Tomyœla wydarzenia sportowe organizowane przez Polaków.

***
Analiza wydarzeñ sportowych do 1939 roku, z udzia³em sportowców z Nowego

Tomyœla, pozwala stwierdziæ, i¿ znacz¹cy wp³yw na postêp w tej dziedzinie mia³y uwa-
runkowania spo³eczne. Polscy mieszkañcy miasta (wówczas przygranicznego i zamiesz-
kanego w wiêkszoœci przez ludnoœæ narodowoœci niemieckiej), po odzyskaniu niepodle-
g³oœci w 1919 roku nieustannie manifestowali swoj¹ polskoœæ i patriotyzm. Spo³ecznoœæ
ta by³a równie¿ aktywna w wielu dziedzinach ¿ycia, które dotychczas by³y zwalczane
przez zaborców. Polacy zak³adali wiêc towarzystwa, uprawiali sport i organizowali im-
prezy masowe.

Nie bez znaczenia by³a te¿ rywalizacja z towarzystwami niemieckimi, zw³aszcza na
polu organizacyjnym. Znacz¹cy wp³yw na rozwój sportu wywar³y te¿ migracje ludnoœci
polskiej do Nowego Tomyœla po 1919 roku, gdy¿ nowi mieszkañcy, m. in. Zygmunt Fa-
browski, Zygmunt Kabza oraz cz³onkowie rodziny Preislerów, mieli ju¿ doœwiadczenie
w pracy w tego typu towarzystwach. Ich doœwiadczenie okaza³o siê pomocne w szyb-
kim i harmonijnym rozwoju sportu na terenie miasta.

Dojrza³oœæ spo³eczna oraz patriotyzm pionierów nowotomyskiego sportu by³y
czynnikami wp³ywaj¹cymi na ci¹g³e i systematyczne dzia³ania, które prowadzi³y do po-
wstawania i wzmocnienia pozycji organizacji sportowych. Organizacje prosportowe za-
chêca³y m³odzie¿ mêsk¹ i ¿eñsk¹ do uprawiania sportu i rekreacji, zachêcano do upra-
wiania nieznanych dot¹d w mieœcie nowych dyscyplin sportu. W ten sposób powstawa-
³y kolejne sportowe sekcje. Wizyty w Nowym Tomyœlu wy¿ej klasyfikowanych rywali,
zatrudnianie trenerów, podnoszenie kwalifikacji rodzimych szkoleniowców, czy te¿ or-
ganizowanie miêdzymiastowych turniejów, wp³ywa³y znacz¹co na rozwój organizacji
sportowych w mieœcie i wzrost poziomu sportowego zawodników.

W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego w Nowym Tomyœlu, w parze z suk-
cesami sportowców, szed³ stopniowy rozwój infrastruktury sportowej. Zbudowano
boisko do pi³ki no¿nej, siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki oraz korty tenisowe.
Z powsta³ych obiektów sportowych korzysta³y nie tylko osoby uprawiaj¹ce sport, ale

16

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

Tomasz Siwiñski   Maciej £uczak



Sport w Nowym Tomyœlu do 1939  roku ...

równie¿ uczniowie miejscowych szkó³ i osoby prywatne. Korzyœci¹, wynikaj¹c¹ z roz-
woju dzia³alnoœci sportowej towarzystw i klubów, by³o tak¿e organizowanie czasu wol-
nego mieszkañców, którzy mogli braæ udzia³ w szeregu imprez – zarówno kameral-
nych, jak i masowych. By³y to nie tylko zawody sportowe, ale równie¿ wydarzenia kul-
turalne i patriotyczne. Cz³onkowie towarzystw i klubów sportowych mieli ogromny
wp³yw na obywatelskie wychowanie i kszta³towanie postaw patriotycznych i obywatel-
skich Polaków zamieszkuj¹cych Nowy Tomyœl w latach 1919 – 1939.

Notka bibliograficzna:
W trakcie pracy nad tekstem autorzy dotarli do zasobów Archiwum Pañstwowego

w Poznaniu oraz poznañskich bibliotek, w których zdeponowano prasê regionaln¹ z lat
1922–1934. Zapoznali siê równie¿ ze zbiorami osób prywatnych, a tak¿e z kronik¹ Klu-
bu Sportowego Polonia. Niezbadanym do tej pory Ÿród³em by³y tak¿e komunikaty Po-
znañskiego Zwi¹zku Okrêgowego Pi³ki No¿nej, Zwi¹zku Towarzystw Gimnastycznych
Sokó³ w Warszawie oraz wiele niemieckich Ÿróde³. Istotne ponadto okaza³y siê tak¿e
przeprowadzone wczeœniej badania w³asne, w wyniku których odnaleziono niepubliko-
wane do tej pory dokumenty i uda³o siê dotrzeæ do nieznanych dot¹d faktów. 

Artyku³ pierwotnie opublikowany w 2014 roku w XIII tomie „Prac Naukowych Aka-
demii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie. Kultura Fizyczna”. Przedruk w nieco zmienio-
nej postaci za zgod¹ Wydawcy.

•ród³a:
Archiwum Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu
Archiwum Pañstwowe Poznañ – Akta Starostwa Powiatowego Nowy Tomyœl 1919–1939
G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2013.
Hojan A., KS Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1922–1997, Poznañ 1997.
Komunikaty Poznañskiego Zwi¹zku Okrêgowego Pi³ki No¿nej. Poznañ 1934–1935.
Kronika Klubu Sportowego Polonia Nowy Tomyœl do 1995 r.
Kraft A., …und dazwischen Neutomischel, Berlin 1998.
Kurjer Zachodni, Nowy Tomyœl 1926–1930.
Orêdownik na powiaty nowotomyski i wolsztyñski, Nowy Tomyœl 1932–1935.
Orêdownik na powiaty Nowy Tomyœl, Wolsztyn i Miêdzychód, Nowy Tomyœl 1938–1939.
Orêdownik Nowotomyski, Nowy Tomyœl 1932–1935.
Orêdownik Powiatowy, Grodzisk Wielkopolski 1922–1923.
Polak B. (red.), Dzieje Nowego Tomyœla, Nowy Tomyœl 1998.
Przegl¹d Nowotomyski, nry 1- 4 2013 r.
Przewodnik Gimnastyczny „Sokó³”, Warszawa 1928.
Sportowiec, Poznañ 1923–1924.
Wiadomoœci Nowotomyskie, Nowy Tomyœl 1988–1990.
Olêdry Nowotomyskie [http://oledry. pl], Goldmann K. E. – Historia Bractwa Kurkowego

w Nowym Tomyœlu 1914, [stan z 27.12.2013].
Owsiañski J., Siwiñski T., Historia futbolu wielkopolskiego, Poznañ 2013.
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„Kopernik” ma 70 lat

Nowotomyskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika, w sobotê 28 mar-
ca œwiêtowa³o jubileusz 70. lecia dzia³alnoœci. Uroczystoœæ po³¹czona zosta³a ze zjazdem
absolwentów. Jednak nieczêsto siê zdarza, ¿e listê goœci honorowych otwiera przewodni-
cz¹cy Episkopatu Polski i Metropolita Poznañski abp Stanis³aw G¹decki. 

Obchody zainaugurowa³a koncelebrowana msza œw. w koœciele pw. Najœwiêtszej Ma-
rii Panny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu, której przewodniczy³ Ksi¹dz Arcybi-
skup. Duszpasterz diecezji poznañskiej wyrazi³ wdziêcznoœæ wobec kilku ju¿ letniej obec-
noœci, ucz¹cej siê w nowotomyskim LO m³odzie¿y, przy organizowaniu wigilii dla bezdom-
nych w Poznaniu: Prawie 1800 ludzi gromadzi siê co roku na terenie Miêdzynarodowych Tar-
gów Poznañskich. I to wielkie wyzwanie organizacyjne jest do uchwycenia tylko pod tym warun-
kiem, ¿e jest du¿o wolontariuszy. Pan dyrektor Ryszard Tratwal przywozi a¿ dwa autobusy swo-
ich uczniów. Dziêki temu, razem z m³odzie¿¹ innych szkó³ poznañskich, dajemy sobie radê.
Dziêkujê te¿ nauczycielom, którzy razem z m³odymi ludŸmi, w wigiliê Bo¿ego Narodzenia, przy-
bywaj¹ na tê okolicznoœæ do Poznania – g³osi³ podczas mszy œw. abp Stanis³aw G¹decki.

Wigilijny wolontariat
Warto te¿ dodaæ, ¿e wigilia ta organizowana jest dok³adnie 24 grudnia. Nowotomy-

skie rodziny czekaj¹ wiêc z wieczerz¹ do wczesno wieczornych godzin, a¿ wróc¹ z tej nie-
codziennej pos³ugi ich dzieci i wnukowie. I to jest wartoœæ nie do przecenienia, bo jak ma-
wia³ klasyk – ten dobry uczynek tylko siê liczy, który kosztuje nas wyrzeczenia. Ogl¹daj¹c
zdjêcia szkolne dokumentuj¹ce pracê naszej m³odzie¿y widaæ, ¿e trudno wprost ogarn¹æ
obiektywem to” morze” ludzkiej biedy, trosk, braku nadziei i samotnoœci.

Najsmutniejsze jest chyba to, ¿e potrzebuj¹cych wsparcia z roku na rok przybywa.
Wœród tych, którzy przychodz¹ na tê wyj¹tkow¹ wigiliê s¹ bezdomni, ubodzy, starsi, sa-
motni, a tak¿e – co chyba najbardziej wzruszaj¹ce – rodziny wielodzietne i matki samot-
nie wychowuj¹ce dzieci. Sto³y, przy których zasiadaj¹, ustawiane s¹ w samym centrum ha-
li targowej. Jest ich dwadzieœcia, wszystkie nakryte bia³ymi obrusami. Najm³odsi biegaj¹ po
pawilonie, tak jak dzieci w du¿ych pokojach naszych domów. Niektórzy, bardziej odwa¿-
ni, podchodz¹ do obecnych na wigilii ksiê¿y. Miêdzy sto³ami z wielk¹ zrêcznoœci¹ porusza-
j¹ siê m³odzi ludzie. To wolontariusze, a wœród nich – uczniowie naszego Kopernika. Wi-
gilia w pawilonie nr 1 Miêdzynarodowych Targów Poznañskich pozwala prze¿ywaæ ra-
doœæ z Narodzenia Pana wszystkim, którzy tego pragn¹. Nikt nie wychodzi g³odny, spra-
gniony i bez œwi¹tecznej paczki. O te, mo¿e kilkadziesi¹t minut œwiêtowania, poczucia bez-
pieczeñstwa i wspólnoty ubogich, nieporadnych czy samotnych, zadba³ Koœció³ wraz z na-
sz¹ nowotomysk¹ m³odzie¿¹. 
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Jubileuszowa gala
Po mszy œw. przy dŸwiêkach orkiestry dêtej, która poprowadzi³a ulicami miasta koro-

wód z³o¿ony z przyby³ych goœci oraz ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, wszyscy udali siê pod
gmach nowotomyskiego ogólniaka. Przed budynkiem szko³y bowiem poœwiêcono pa-
mi¹tkow¹ tablicê. Abp Stanis³aw G¹decki modli³ siê o utrwalenie wdziêcznej pamiêci o wy-
bitnych nauczycielach i wychowawcach, którzy w trudnych chwilach ojczystej historii mie-
li odwagê mówiæ prawdê i strzec jej w umys³ach m³odzie¿y. 

Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury, gdzie o bogatej historii szko³y mówi³ jej dyrektor Ryszard Tratwal: Bez wzglêdu
na zachodz¹ce zmiany spo³eczno – gospodarcze, przez te 70 lat, nasza szko³a sprzyja³a
wszechstronnemu rozwojowi tych, dla których zosta³a powo³ana. W ci¹gu siedmiu dzie-
siêcioleci szko³a wyda³a licznych wybitnych absolwentów, a jej uczniowie i nauczyciele od-
nosz¹ sukcesy na wielu p³aszczyznach.

Spotkanie jubileuszowe by³o zatem okazj¹ do podziêkowania za lata pracy emeryto-
wanym nauczycielom oraz tym, którzy obecnie wykonuj¹ swoje obowi¹zki pedagogiczne
i anga¿uj¹ siê w ¿ycie szko³y. 

Atmosfera uroczystoœci by³a pe³na wzruszeñ i wspomnieñ. Pokazano film promuj¹cy
szko³ê, w muzycznym programie zaprezentowali siê uczniowie. Trudno nie pokusiæ siê
o stwierdzenie, ¿e mo¿e gdzie indziej by³y i s¹ lepsze szko³y, ale dla absolwentów nowo-
tomyskiej „jubilatki” to ona pozostanie na zawsze miejscem, gdzie otwar³y siê przed nimi
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drzwi do œwiata. Wielu wychowanków, którzy s¹ dziœ lekarzami, adiunktami, ksiê¿mi,
profesorami, a przede wszystkim uczciwymi ludŸmi, wspominaj¹c tê szko³ê przywo³uje
pamiêæ m³odzieñczych idea³ów i snuje refleksjê – czy jestem im wierny. 

Na ³amach” Kwartalnika Nowotomyskiego” opublikowano wspomnienia dotycz¹ce
pracy znamienitych dyrektorów i nauczycieli, przywo³ano tak¿e najistotniejsze fakty z hi-
storii tej placówki. I tak w nrze 1 z 2005 roku, w dziale” Jubileusze”, zamieszczono ob-
szerny artyku³ pt.” Szeœædziesiêciolecie Gimnazjum i Liceum”, opracowany na podstawie
zgromadzonych w szkole materia³ów. W nrze 3-4 z tego samego roku Stefan Wojtkie-
wicz w publikacji z cyklu:” Patroni nowotomyskich ulic” przedstawi³ sylwetkê Stanis³awa
Musia³a, za³o¿yciela i wieloletniego dyrektora liceum, wybitnego polonisty i nauczyciela ³a-
ciny. W” Przegl¹dzie Nowotomyskim” z roku 2007 w dziale” Nowotomyœlanie znani
i mniej znani” opublikowano rozmowê Sylwii Kupiec z Zofi¹ Nitsche, romanistk¹ i nieza-
pomnian¹ wychowawczyni¹ kolejnych generacji nowotomyskich licealistów. 

Nie sposób powielaæ informacje ze œwietnie zredagowanych, szczegó³owych i intere-
suj¹cych, ju¿ publikowanych materia³ów. Warto jednak je uzupe³niaæ, bowiem historia ca-
³y czas dopisuje kolejne rozdzia³y w dziejach szko³y. Tak wiêc dope³nieniem relacji z ob-
chodów 70. lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomy-
œlu niech bêdzie wspomnienie polonistki Felicji Go³¹bkowej, która w murach Kopernika
spêdzi³a trzydzieœci, oddaj¹c siê z pasj¹ pracy dydaktycznej i wychowawczej, przygotowu-
j¹c nowotomysk¹ m³odzie¿ do dalszych etapów edukacji.

Obchody 70.lecia liceum zainaugurowa³a koncelebrowana msza œw. w koœciele pw. Najœwiêtszej Marii Panny
Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu, której przewodniczy³ ks. abp Stanis³aw G¹decki
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W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury panowa³a atmosfera pe³na wspomnieñ i wzruszeñ
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· Spotkanie jubileuszowe by³o okazj¹ do podziêkowania za lata pracy emerytowanym nauczycielom … 

· … tym, którzy obecnie wykonuj¹ swoje obowi¹zki pedagogiczne

· … oraz cz³onkom Komitetu Organizacyjnego jubileuszowych obchodów 



Felicja Go³¹bkowa nauczycielka jêzyka polskiego w latach 1956 – 1986

Ca³e moje ¿ycie zawodowe przepracowa³am w Nowym Tomyœlu w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym, obecnie im. Miko³aja Kopernika, u wrót którego
stanê³am w 1956 roku, jako absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ówczesne studia polonistyczne by³y bardzo
siermiê¿ne, obci¹¿one du¿¹ iloœci¹ godzin. Dziœ trudno to sobie nawet wy-
obraziæ, ale wiêcej mieliœmy marksizmu, leninizmu i ekonomii ni¿ przedmio-
tów zwi¹zanych z literatur¹ czy kultur¹. 

Znanymi osobowoœciami i równie¿ dla mnie znacz¹cymi byli: prof. Roman
Pollak – badacz literatury staropolskiej oraz prof. Zygmunt Szwejkowski – hi-
storyk literatury polskiej, specjalizuj¹cy siê w XIX wieku. Pozosta³e epoki lite-
rackie, moim zdaniem, by³y traktowane pobie¿nie. 

Tak przygotowana obawia³am siê jednak, czy podo³am obowi¹zkom
w trudnym i odpowiedzialnym zawodzie, jakim jest praca nauczyciela. Warun-
ki lokalowe i wyposa¿enie szko³y by³y prymitywne, tak jak wszêdzie w tym
czasie. Najbardziej stresuj¹cym okresem by³ dla mnie czas matur, prawie ka¿-
dego roku w maju obiecywa³am sobie, ¿e odejdê, ale ju¿ pierwszego wrzeœnia
niezmiennie wraca³am do szko³y. 

Przez 30 lat pracowa³am na tzw.”programie tymczasowym”. Podrêczniki
by³y kiepskie i do tego przesi¹kniête ideologi¹. Pomocy naukowych nie by³o
wcale, wiêc po prostu korzysta³am z moich akademickich notatek. Moi ucznio-
wie wychowani s¹ na wyk³adach œwietnych poznañskich literaturoznawców,
choæby wspomnianego ju¿ profesora Zygmunta Szwejkowskiego. 

Chcia³abym podkreœliæ, ¿e mimo niedostatków materialnych i ró¿nych
prób ideologicznej ingerencji w ¿ycie szko³y, moi koledzy to byli ludzie, którzy
z prawdziw¹ pasj¹ wykonywali swój zawód. Pracowaliœmy rzetelnie, równo-
czeœnie siê dokszta³caj¹c. Organizowaliœmy ¿ycie szko³y, braliœmy udzia³ w”
czynach spo³ecznych”, byliœmy bardzo z¿yci. Babska czêœæ grona pedagogicz-
nego spotyka³a siê regularnie raz w miesi¹cu na kole¿eñskiej „kawce”, za ka¿-
dym razem w domu innej kole¿anki. 

Trudno jest porównywaæ dzisiejszego „Kopernika” z latami mojej pracy za-
wodowej. Uczy³am w czteroletnim liceum, w którym by³o nawet piêæ godzin
jêzyka polskiego tygodniowo, a ówczesna m³odzie¿ lubi³a siê uczyæ, bo w na-
uce widzia³a okno na œwiat. Bardzo wa¿na jest te¿ osobowoœæ nauczyciela,
mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e kluczowa w relacjach szkolnych. Mieliœmy chyba
wiêkszy autorytet ni¿ obecnie. Nie by³o takiego dostêpu do œrodków maso-
wego przekazu i zwi¹zanego z tym” szumu medialnego”, który nie zawsze
wp³ywa korzystnie na kszta³towanie siê psychiki m³odego cz³owieka.

Szko³a cieszy³a siê dobr¹ opini¹. Zdarza³o siê, ¿e na egzaminach wstêpnych
na wy¿sze uczelnie pytano naszych absolwentów, któr¹ z poznañskich szkó³
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ukoñczyli. Nasi uczniowie zostawali asystentami, dzia³aczami kultury, ka¿dy
mia³ szansê na realizacjê marzeñ zwi¹zanych z dalsz¹ nauk¹. Niestety,
o dzia³alnoœci szko³y nie pisa³o siê tyle co teraz, bo nie by³o tak zwanej”
promocji szko³y”. 

Sukces liceum tkwi³ te¿ w tym, ¿e odsiew uczniów by³ wiêkszy. Gdy zaczy-
na³am pracê, to przyjmowano dwie klasy, a maturê zdawa³a tylko jedna. Trudno
te¿ porównywaæ dzisiejsze matury z ówczesnymi. S¹dzê, ¿e nikt lepiej nie oceni
ucznia od nauczyciela prowadz¹cego go przez cztery lata. Praca pisemna z jêzyka
polskiego pokazywa³a jego poziom wiedzy i umiejêtnoœæ samodzielnego myœlenia.
Wpadki maturalne zdarza³y siê najczêœciej z powodu obowi¹zuj¹cych doœæ rygory-
stycznie przepisów dotycz¹cych ortografii i interpunkcji.

W pracy nauczyciela bardzo pomocne by³y systematyczne szkolenia organizo-
wane przez oœrodek poznañski, które odbywa³y siê nie tylko w Poznaniu. Mia³am
te¿ mo¿liwoœæ ukoñczenia studiów podyplomowych. Tu zetknê³am siê z nowocze-
sn¹ analiz¹ tekstów literackich – strukturaln¹. Metoda ta by³a pomocna w interpre-
tacji wspó³czesnej literatury. Porównuj¹c dzisiejsz¹ szko³ê z dawn¹, zdajê sobie
sprawê, ¿e k³adzie siê obecnie wiêkszy nacisk na myœlenie, a nie zakres wiedzy. Te-
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Absolwenci Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Nowym Tomyœlu - matura 1958 r. Zdjêcie wykonane przed
budynkiem szkolnym na p. Chopina. W pierwszym rzêdzie kadra pedagogiczna (od prawej): Andrzej Meysner,
Felicja Go³¹bek, ks. Stanis³aw Ziemba, El¿bieta Maryñczyk,  Stanis³aw Musia³ - dyrektor, Zofia Nitsche, Kazimierz
Dorywalski, Jan Kotkowiak - zegarmistrz, Lech Bondarowicz, Kazimierz Kryœ, Jan Goliñski, Józef Chwalisz. 
Nowotomyska Galeria Internetowa. Fotografia ze zbiorów Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra
Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu



mu celowi nie s³u¿¹ chyba wydumane tematy prac ustnej matury z jêzyka polskie-
go. 

Nie ¿a³ujê, ¿e podjê³am pracê pedagoga, a literatura nie znudzi³a mi siê przez
te trzydzieœci lat. Moj¹ ulubion¹ epok¹ by³ okres M³odej Polski, lubi³am lekcje z Tet-
majera, Wyspiañskiego, ale te¿ lekk¹ têsknotê, po³¹czon¹ z ironi¹ do romanty-
zmu, u Asnyka. Mo¿e na tym poprzestanê, bo za du¿o musia³abym wymieniaæ au-
torów, których z pasj¹ omawia³am. Moje wspomnienia o Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu skoñczê fragmentem wiersza Ka-
zimierza Przerwy – Tetmajera:

Mów do mnie jeszcze... Ludzie nas nie s³ysz¹, 
s³owa twe dziwnie poj¹ i ko³ysz¹…

Ten fragment cytowa³am zawsze uczniowi, któremu nie sz³a odpowiedŸ ustna.

Myœlê, ¿e przez te trzydzieœci lat potrafi³am zainteresowaæ m³odzie¿ literatur¹,
a na lekcjach nie mieli czasu siê nudziæ. Kiedyœ na zjeŸdzie absolwentów, jeden
z doœæ miernych uczniów, podszed³ i powiedzia³ do mnie: 

– Pani Profesor, chcia³em tylko powiedzieæ, ¿e ju¿ przeczyta³em tê lekturê, któ-
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Absolwenci Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Nowym Tomyœlu - matura 1959 r.
W pierwszym rzêdzie kadra pedagogiczna (od prawej): Jan Goliñski, Rudolf Schreyner, Lech Bondarowicz,
Kazimierz Kryœ, Kazimierz Dorywalski, Zofia Nitsche, Stanis³aw Musia³ - dyrektor, Andrzej Meysner, Felicja
Go³¹bek, Tadeusz Weyssenhoff, Józef Chwalisz, El¿bieta Maryñczyk, ks. Stanis³aw Ziemba. W górnym rzêdzie po
prawej stoi owiany legend¹ woŸny Bronis³aw Ka³ek.
Nowotomyska Galeria Internetowa. Z albumu Alicji Czaban (z d. Markowskiej)



rej w szkole nie przeczyta³em. I to jest, moim zdaniem, prawdziwy sukces pedago-
giczny.

Zreszt¹ dowodów sympatii przez lata nie brakowa³o, wspomnê tylko doping
na zawodach pi³ki siatkowej, w któr¹ wiele lat gra³am, kiedy to skandowano:” Fe-
la! Fela!”.

W serce zapad³ mi równie¿ komplement, jakim obdarzy³ mnie pewien uczeñ.
Dziêkuj¹c za wspólny taniec, do którego mnie zaprosi³ na studniówce, czy innej za-
bawie szkolnej, tak wyrazi³ uznanie dla moich umiejêtnoœci tanecznych:- Ale Pani
Profesor to musia³a œwietnie tañczyæ jak by³a m³oda! Dodam tylko, ¿e mia³am
wówczas mo¿e trzydzieœci lat.
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Prof.  Felicja Go³¹bkowa w otoczeniu maturzystów  - matura 1960 r.
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Urodzi³ siê Pan w Lidzie, na wschodzie
Polski. W momencie wybuchu II wojny
œwiatowej mia³ Pan 6 lat. Jak Pan wspomi-
na dom, dzieciñstwo, zanim historia rzuci-
³a Pana na ziemie zachodnie Polski?

Lida by³a wtedy w Polsce, ale teraz ten
teren nale¿y do Bia³orusi. Obecnie Lida to
du¿e miasto, licz¹ce oko³o 100 tysiêcy
mieszkañców. Gdy siê urodzi³em, mia³o 22
czy 23 tysi¹ce i by³o miastem, w pewnym
sensie, wojskowym. Mia³o w nim swoj¹ ba-
zê kilka pu³ków – piechota, lotnictwo, arty-
leria. Mój ojciec by³ zawodowym oficerem
i s³u¿y³ w 77 Pu³ku Piechoty. I ja, mo¿na
powiedzieæ, urodzi³em w pu³ku i jestem
dzieckiem pu³kowym. Moje ¿ycie by³o od
pocz¹tku ciekawe. Mama mi opowiada³a,
¿e urodzi³em siê martwy… Ginekolog, ̄ yd
o nazwisku Go³êbiowski, kaza³ podaæ dwie
miski – jedn¹ z zimn¹, drug¹ z gor¹c¹ wo-
d¹ i podobno maczali mnie raz w gor¹cej,
a raz w zimnej, oklepywali i dopiero po pó³
godzinie wyda³em z siebie dŸwiêk. Potem
siê normalnie rozwija³em, chocia¿ rodzice
siê obawiali siê, czy nie zasz³y jakieœ zmiany
w mózgu. Ale okaza³o siê…. (œmiech) ¿e
wszystko w porz¹dku…

Bo ja wiem? Tu chcia³em pani pokazaæ
moje œwiadectwo maturalne (œmiech).

Jak widzê, bardzo dobrze siê Pan roz-
wija³ intelektualnie...

... A tu œwiadectwo z Generalnej Gu-
berni – zehr gut, zehr gut… od góry do do-
³u...

Urodzi³ siê Pan na Wschodzie, ale na-
zwisko nie jest typowe dla tego terenu...

Moja rodzina w zasadzie nie pochodzi
ze Wschodu, tylko z Galicji – z Sambora
i spod Sambora, tj. 70 km od Lwowa. Jeœli
chodzi o moje nazwisko – mój dziadek,
Rudolf Schreyner by³ Niemcem i w domu
dziadków mówi³o siê po niemiecku. Moja
babcia ze strony ojca by³a z kolei Czeszk¹.
Moja matka z domu nazywa³a siê Hawry-
linka i podobnie jak, na przyk³ad, £uka-
szenka to jest nazwisko bia³oruskie. Dzia-
dek mówi³, ¿e on jest Rusinem, bo tak wte-
dy Bia³orusini siebie nazywali. Babcia ze
strony matki nazywa³a siê z kolei Je¿owska
i pochodzi³a z drobnej szlachty zaœcian-
kowej (œmiech). No, to moje pochodzenie
pani ju¿ zna...
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Rozmowa z Rudolfem Schreynerem – mgr in¿. chemii, pracuj¹cym od 1958 roku

na ró¿nych stanowiskach w nowotomyskiej Fabryce Narzêdzi Chirurgicznych „Chifa”,
wieloletnim radnym Miejskiej Rady Narodowej i wiceprzewodnicz¹cym jej prezydium,
dru¿ynowym harcerskim, nauczycielem chemii w nowotomyskim Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym, filatelist¹...



To jest pochodzenie prawdziwie euro-
pejskie.

¯ona siê œmia³a, ¿e jestem raczej jak
kundel… Wielorasowy (œmiech).

Jeœli chodzi o dom rodzinny, do wybu-
chu wojny by³em jedynakiem. Matka skoñ-
czy³a Seminarium Nauczycielskie i przed
wojn¹ uczy³a w dwóch miejscach – naj-
pierw w miejscowoœci o nazwie Wistka –
36 km od £ucka, a potem w miejscowoœci
Ro¿yszcze ko³o Koñskich na Wo³yniu. Pa-
miêtam, jak opowiada³a, ¿e gdy w 1929
roku uczy³a w Ro¿yszczach, by³a bardzo
sroga zima, a ona akurat dosta³a okrop-
nych boleœci brzucha. Gdy niemiecki ch³op,
który nazywa³ siê Satz, wióz³ mamê do
szpitala do £ucka saniami, to œnieg by³ tak
wysoki, ¿e nie by³o widaæ s³upów telegra-
ficznych…. Mama mówi³a, ¿e t¹ wsi¹ rz¹-
dzi³y 3 osoby – ksi¹dz, wójt i nauczyciel,
czyli w³aœnie mama. S³ysza³a pani, pewnie,
¿e kiedyœ by³a nauka cicha i nauka g³oœna.
Pó³ klasy uczy³o siê po cichu, a pó³ na g³os.
I tak na zmianê. By³y tam 4 klasy. Dzieci
polskie, dzieci kolonistów niemieckich...
Ogl¹da³a pani Polskie drogi? Tak. To tam
w³aœnie pokazuj¹ tych kolonistów. Byli te¿
Rusini, tzn. Ukraiñcy. Uczy³a wiêc trzy na-
cje i w trzech jêzykach. Polskim, ukraiñ-
skim i niemieckim. 

Mój tata zakocha³ siê w mamie ju¿
w 1916 roku. By³ dwa lata od niej m³odszy.
Studiowa³ prawo we Lwowie i ukoñczy³
ju¿ jeden rok tych studiów. By³y to jednak
czasy I wojny œwiatowej, potem wojna bol-
szewicka, okres przepojony duchem woj-
skowym, wiêc mama sobie za¿yczy³a: Ja
chcê wyjœæ za oficera! (œmiech). Ojciec spo-
tka³ jeszcze inn¹ przeszkodê... Pojawili siê
wtedy ochotnicy z Armii Hallera, Polacy,
którzy przyjechali z Ameryki. I jeden z nich

– kapitan Szut – zacz¹³ siê o mamê staraæ.
Ró¿nica wieku by³a spora, bo on mia³ jakoœ
tak 28 lat, a mama 16. Uczuciu na prze-
szkodzie stanê³o jednak morze… Mama siê
strasznie ba³a wody. Powiedzia³a, ¿e za
¿adne skarby nie bêdzie 3 tygodnie p³yn¹æ
statkiem i tak siê skoñczy³a mi³oœæ z ofice-
rem z Armii Hallera (œmiech). Tata rzuci³
studia prawnicze i poszed³ do podchor¹-
¿ówki. Skoñczy³ j¹, zosta³ porucznikiem
i …mê¿em. Œlub wziêli w 1931 roku. 

A wracaj¹c do moich narodzin, po-
wiem pani jeszcze jedn¹ ciekawostkê –
mam dwie daty urodzenia – faktyczn¹
i urzêdow¹. Jak pani popatrzy na œwiadec-
twa szkolne, to jest na nich data 2 stycznia
1933 roku. A ja siê urodzi³em 7 grudnia
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fotografia z lat 20. XX w.



1932 roku (œmiech). Powodem tej ró¿nicy
jest zaradnoœæ mojej mamy, która powie-
dzia³a, ¿e jak pójdê do szko³y z tymi, co siê
urodzili w styczniu, to oni mnie bêd¹ bili. Ja
oczywiœcie wtedy nie mog³em decydowaæ
o niczym, dopiero potem mi ten fakt wy-
t³umaczono (œmiech). Na Wschodzie nie
by³o Urzêdów Stanu Cywilnego. Wszyst-
kie dokumenty dotycz¹ce urodzenia, œlu-
bów itd. wystawiali duchowni. Sprawy za-
³atwia³o siê albo u ksiêdza, albo u rabina, al-
bo u popa. Wszystko by³o w ksiêgach pa-
rafialnych, zniszczonych w czasie wojny.
Mam wiêc tak¹ datê urodzenia, jak¹ mama
poda³a ksiêdzu w Lidzie. Jest tylko ró¿nica
jeœli chodzi o znak zodiaku (œmiech), ale to
nie ma znaczenia, chocia¿ niektórzy w to
wierz¹. Moja ¿ona jest BliŸniakiem, a ja
Strzelcem, znaki te stanowi¹ podobno
mocno niedobran¹ parê, a my jesteœmy ze

sob¹ 58 lat. Wytrzymaæ tyle (œmiech), wi-
docznie siê da… Kiedyœ by³ taki dowcip:
Pan to musi kochaæ tê swoj¹ ¿onê, ¿e jest
z ni¹ tak d³ugo. – Oj, muszê, muszê...
(œmiech).

A jak zapamiêta³ Pan wybuch wojny? 
Nie poszed³em do I klasy, bo 1 wrze-

œnia zbudzi³ mnie ryk samolotów niemiec-
kich, które przelecia³y nad pu³kiem o wpó³
do szóstej rano. One lecia³y bombardowaæ
pu³k lotnictwa, nie nasz. Niemcy mieli in-
formatorów, wiedzieli, ¿e ¿o³nierze wyru-
szyli na front, wiêc nie mieli po co bombar-
dowaæ pustych koszar. W 9 Pu³ku Lotni-
czym by³y samoloty, które zniszczyli, zabi-
jaj¹c te¿ 25 pracowników lotniska. Pamiê-
tam, ¿e w momencie wybuchu wojny oj-
ciec od razu znalaz³ siê na froncie, a my zo-
staliœmy w pu³ku i nas³uchiwaliœmy radio-
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stacji wojskowej. Jaka to by³a wielka ra-
doœæ, gdy Francja i Anglia wypowiedzia³y
wojnê Niemcom! Myœleliœmy, ¿e wojna siê
skoñczy za kilka dni (œmiech). Do 15 wrze-
œnia mieszkaliœmy w Lidzie, w pu³ku, 17
wrzeœnia weszli Rosjanie…

i trzeba by³o siê pakowaæ…
Myœmy siê wczeœniej spakowali, jeszcze

przed nadejœciem Rosjan. Maj¹c radiostacjê
wiedzieliœmy, ¿e oni wkrocz¹ nastêpnego
dnia, wiêc uciekliœmy, w³aœciwie wszystko
zostawiaj¹c, bo ile mo¿na by³o zabraæ ze
sob¹? Dwa razy ¿eœmy siê przenosili, za-
trzymywaliœmy siê w ró¿nych cha³upach,
a¿ wreszcie wyl¹dowaliœmy z matk¹ na sa-
mych peryferiach Lidy, jakieœ 3 km od cen-
trum. Po jakimœ czasie, ju¿ nie wiem do-
k³adnie jakim, z wojska wróci³ ojciec. W cy-
wilu, obszarpany. Mama chodzi³a po zaku-
py do Lidy, ojciec siê nie pokazywa³. 

Tu taka dygresja. Przed wojn¹ by³y
pewne ograniczenia, jeœli chodzi o kobiety,
z którymi oficerowie mogli siê ¿eniæ. By³
wymóg wykszta³cenia, maj¹tku itd. Mama
musia³a mieæ posag, a jako nauczycielka
mieœci³a siê w wymogach wykszta³cenia. Po
œlubie, natomiast, nie wypada³o, ¿eby ¿ona
oficera pracowa³a. W takim uk³adzie mat-
ka zajê³a siê pomoc¹ spo³eczn¹. Dosta³a
nawet przed wojn¹ Srebrny Krzy¿ Zas³ugi.
Dlaczego do tego wracam? Bo pomaga³a
ró¿nym ludziom – i Polakom, i Bia³orusi-
nom, i ¯ydom. 

Bêd¹c pewnego dnia na wspomnianych
zakupach w Lidzie, spotka³a jakiegoœ m³o-
dego cz³owieka. Wspomina³a, ¿e móg³
mieæ z 20 lat. Podszed³ do niej i powiedzia³:
Pani Schreynerowa, 19 listopada o godzi-
nie 20. przyjd¹ pod wasz dom funkcjona-
riusze NKWD i zabior¹ mê¿a do aresztu.
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Na to matka: Ale mój m¹¿ jeszcze z frontu
nie wróci³! – My wiemy dok³adnie – on na
to odpowiedzia³ – ale jak pani nie chce s³u-
chaæ, to nie musi. Pani pomog³a moim ro-
dzicom, wiêc chcia³em siê odwdziêczyæ.
Okaza³o siê, ¿e to by³ m³ody ¯yd. Matka
sobie potem przypomnia³a jego rodzinê.
Tak wiêc ró¿nie by³o, nie wszyscy byli tymi
z³ymi. Gdyby jej tego nie powiedzia³, to oj-
ciec pewnie zgin¹³by w Katyniu. By³ pe-
wien, ¿e NKWD ma œwietny wywiad, wiêc
skoro ten m³ody cz³owiek tak powiedzia³,
to trzeba by³o uciekaæ najszybciej jak siê da.
Zapakowaliœmy trochê rzeczy i wyjecha-
³em z ojcem poci¹giem do Lwowa. Nie
normaln¹ tras¹, tylko przez £uck, zbacza-
j¹c z trasy, jad¹c dzieñ i noc, dzieñ i noc, po-
ci¹giem osobowym. Pzyjechaliœmy o 3 nad
ranem do Lwowa, ze stacji do mieszkania
babci by³y ze 4 kilometry, które przeszli-
œmy piechot¹. A mia³em wtedy 6 lat! Tam
zamieszkaliœmy. Matka dojecha³a 2 – 3 ty-
godnie póŸniej, te¿ okrê¿n¹ drog¹, by nie
zostawiæ œladu po sobie. I faktycznie, zapo-
wiadanego przez m³odego ¯yda dnia,
przyszli po ojca. Zrobili dok³adn¹ rewizjê,
stwierdzili, ¿e ojca nie ma i poszli. 

I tak ¿eœmy siê z tej naszej Lidy wydo-
stali. Wszystko zostawiaj¹c. Zabraliœmy tyl-
ko gotówkê przeznaczon¹ na budowê do-
mu, którego rodzice nie zd¹¿yli ju¿ tam po-
stawiæ. Mieli taki plan, bo wieczne mieszka-
nie w koszarach wojskowych stwarza³o dla
ludzi doros³ych pewne ograniczenia.
W bramie sta³ wartownik, trzeba by³o siê
zawsze opowiadaæ, gdy siê wchodzi³o i wy-
chodzi³o. Mama mówi³a, ¿e mieliœmy ju¿
upatrzon¹ parcelê obok domu Putramen-
ta, który te¿ pochodzi³ z Lidy. Ale nie zd¹-
¿yliœmy. Pieni¹dze posz³y na ¿ycie we Lwo-
wie, tyle ¿e Rosjanie najpierw zmienili kurs

z³otówki – przed wojn¹ p³aci³o siê za ni¹
3,5 rubla, a oni zrobili 1: 1, a potem od
pierwszego grudnia 1940 roku, w ogóle
wycofali j¹ z obiegu. Tak wiêc ¿y³o siê wte-
dy ciê¿ko, a na dodatek trudno by³o zna-
leŸæ jak¹œ pracê. 

Jak sobie radziliœcie finansowo? Rodzi-
com uda³o siê znaleŸæ we Lwowie jakieœ
zajêcie?

Zamieszkaliœmy u babci. Babcia, dzia-
dek, wujek, ciotka. Sporo nas by³o
w mieszkaniu. Pamiêtam, ¿e oni byli ma³o
zaradni, wiêc jak siê zjawiliœmy, trochê ich
tam utrzymywaliœmy z tych pieniêdzy, któ-
re mieliœmy do grudnia. Ha, widzi pani, po-
tem mo¿na by³o te przedwojenne z³otów-
ki sprzedawaæ na czarnym rynku we Lwo-
wie. Po kiego diab³a ktoœ kupowa³ niewa¿-
ne z³otówki? Otó¿, okaza³o siê, ¿e w Gene-
ralnej Guberni one chodzi³y do 20 marca
1940 roku i tam mia³y wartoœæ tak¹, jak
przed wojn¹ – dwie z³otówki za jedn¹ mar-
kê. Sprytni lwowiacy przewozili kupione
z³otówki przez zielon¹ granicê, a w Gene-
ralnej Guberni kupowali towary, które po-
tem szmuglowali z powrotem do rejonów
zajêtych przez Rosjan.

Mo¿e byœmy d³u¿ej zostali we Lwo-
wie… Ale… wujek, który by³ lekarzem za-
³atwi³ ojcu pracê portiera w klinice.
Wszystko by³oby dobrze, gdyby nie daleki
kuzyn, który rozpozna³ ojca. By³ on alko-
holikiem, wiêc poszed³ do wujka i mówi:
S³uchaj, dawaj 20 rubli. Na to wujek: Nie
dam ci na wódkê. Wtedy on powiedzia³:
A swojego szwagra, polskiego oficera za-
trudniasz, tak? No i nie by³o pewnoœci, ¿e
gdy dostanie od kogoœ innego te 20 rubli,
to nie wypije i ojca nie wyda... Trzeba by³o
szybko za³atwiaæ wyjazd… W Przemyœlu,
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na Sanie, przy granicy rosyjsko – niemiec-
kiej dzia³a³a w tym czasie taka niemiecka
komisja repatriacyjna, która wszystkich Po-
znaniaków, Pomorzan i tych, którzy w cza-
sie wojny uciekli i znaleŸli siê gdzieœ w Tar-
nopolskim itd. repatriowa³a z powrotem
na te tereny. Myœmy co prawda byli z Lidy,
ale kupiliœmy odpowiednie dokumenty
œwiadcz¹ce o tym, ¿e pochodzimy z Rze-
szowa i przeszliœmy w ten sposób przez
granicê, do Generalnej Guberni i zamiesz-
kaliœmy w Rozwadowie. Ojciec by³ stró-
¿em nocnym, a ja pracowa³em przy piko-
waniu nowalijek na dworze u ksiêcia Lubo-
mirskiego. Potem przenieœliœmy siê z dwo-
ru do miasta, a ojciec zacz¹³ pracowaæ na
kolei. Tam nawi¹za³ kontakty z kuzynem
matki i utworzyli tajn¹ organizacjê. Mówili,

¿e by³a ona przynale¿na do AK. Pewnego
popo³udnia wpad³a do nas 15 lub 16. letnia
dziewczyna i zapyta³a, czy tu mieszaj¹ pañ-
stwo Schreynerowie. Ojciec w tym czasie
czyœci³ rurê od pieca, ca³y by³ w sadzy, mia³
popodwijane rêkawy od koszuli. Tak – od-
powiedzia³a mama – dlaczego pani pyta? –
Bo by³o u nas gestapo i pyta³o o wasz ad-
res. Mnie tu nie by³o. Do widzenia! Ojciec
nawet nie umy³ r¹k, tylko narzuci³ mary-
narkê i wybieg³ z domu. Za 15 minut ju¿
byli… Ale znowu siê uda³o! (œmiech). Ma-
ma siê potem œmia³a, ¿e ojciec ma inteligen-
cjê w nogach.

A mia³ rzeczywiœcie i w nogach, i w g³o-
wie. Widzi pani, mimo nazwiska i tego, ¿e
jego ojciec rozmawia³ w domu z ciotk¹ i in-
nymi po niemiecku, ojciec nie zna³ dobrze
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tego jêzyka. Kupi³ sobie jednak taki gruby
s³ownik Kaliny, niemiecko – polski i studio-
wa³ go, czyta³ gazety niemieckie, bo – jak
mówi³ – potem siê to przyda. Przemiesz-
cza³ siê kilkakrotnie, a w koñcu wyl¹dowa³
w Sandomierzu, gdzie pracowa³ w firmie
budowlanej. Tam zmieni³ nazwisko na
W³adys³aw Kochan. Jeszcze gdzieœ tu jest
jego kenkarta. I znowu nasi kochani rodacy
go wydali... Tajniacy, co charakterystyczne
– chodzili w skórzanych kurtkach, kapelu-
sikach, z mundurowym, Niemcem. Akurat
znaleŸli siê w tej sandomierskiej firmie i oj-
ciec mia³ szczêœcie wejœæ prosto na nich.
Uk³oni³ siê piêknie, zapyta³, czym mo¿e
s³u¿yæ, a oni zapytali czy tu pracuje Kochan.
Taaak – mówi mój ojciec. – Czy mam go
zawo³aæ? – Tak, tak, jawohl – Ein moment!
– krzykn¹³ ojciec, no i pobieg³. Najpierw

do ubikacji, z której wyskoczy³ przez okno,
a potem w pole… (œmiech). 

A to nie by³ ostatni raz, bo potem to ju¿
go NKWD z³apa³o, jak weszli na te tereny.
Siedzia³ na przes³uchaniu w Mielcu. Po-
szed³ do ubikacji, zdj¹³ banda¿, który aku-
rat mia³ na rêce, zawi¹za³ na klamce i wy-
skoczy³ z toalety przez okno. Od tego cza-
su ju¿ go nie ³apali. Nie skojarzyli zreszt¹
Kochana ze Schreynerem. W AK ojciec
mia³ pseudonim Eres – od pierwszych liter
Rudolf Schreyner – er es. W naszej rodzi-
nie dziadek, ojciec i ja nosiliœmy to samo
imiê.

W czasie tych wydarzeñ towarzyszy³o
Wam bardziej poczucie strachu, czy takiej
mobilizacji, ¿e trzeba sobie radziæ? Pan
opowiada teraz o tym z uœmiechem...

Hodowa³em króliki. Mam nawet zdjêcie przy klatce z królikami – w 1943 r. w Rozwadowie 



I jedno, i drugie. Przede wszystkim
trzeba by³o sobie radziæ. Gdy ta dziewczy-
na poda³a informacjê, ¿e po ojca idzie ge-
stapo i ojciec uciek³, to przecie¿ ca³e utrzy-
manie domu spad³o na matkê i na mnie.
A ja mia³em wtedy, w 1943 roku, 10 lat.
Sprzedawa³em gazety, potem gdy Ruscy
weszli – tytoñ, papierosy, bimber. Niech
pani sobie wyobrazi, ¿e w 1944 roku je-
cha³em na wieœ z bimbrem poupychanym
w plecaku miêdzy kartoflami. I ten bimber
musia³em te¿ wypróbowaæ, bo przecie¿
mogli mi wodê sprzedaæ! (œmiech) Chocia¿
wtedy akurat ludzie byli uczciwi. Jak siê p³a-
ci³o, tak siê dostawa³o. Ma³o tego, przecie¿
w czasie okupacji, ¿eby prze¿yæ, handlowa-
liœmy miêsem. A to by³o zakazane. Za to
mo¿na by³o iœæ do obozu koncentracyjne-
go. O wpó³ do trzeciej rano dostawaliœmy
to miêso, matka kroi³a na porcje, a ja, jesz-

cze po ciemku, roznosi³em je do klientów.
Hodowa³em króliki. Mam nawet zdjê-

cie przy klatce z królikami w Rozwadowie
nad Sanem. Tam naszymi s¹siadami byli
¯ydzi. Dwojra, ich córka, nauczy³a mnie pi-
saæ ca³e zdanie w jêzyku hebrajskim.
Wszyscy, ca³a rodzina, poszli jednego dnia
do Majdanka… ¯yliœmy z nimi kilka czy kil-
kanaœcie miesiêcy. Przy tym domku mieli-
œmy malusieñki ogródek i hodowaliœmy po-
midory i ró¿ne warzywa... Na tym zdjêciu
stojê w kukurydzy, któr¹ uprawialiœmy. To
nam pomaga³o przetrwaæ. Ojciec by³ nie-
daleko, ale nie móg³ siê pokazywaæ. Za
Sanem by³y lasy janowskie, partyzantka,
do której ojciec trafi³.

A jak wygl¹da³ koniec wojny i Wasza
droga tutaj?

Do nas Rosjanie weszli 1 sierpnia 1944
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Na tym zdjêciu jestem w kukurydzy, któr¹ uprawialiœmy - Rozwadowo, 1943 r.



roku. Zajêli Sandomierz i dalej ju¿ nie szli.
Ta sytuacja trwa³a do stycznia 1945 roku,
gdy z ofensyw¹ styczniow¹ doszli a¿ do
Odry. W tym czasie Rozwadów by³ ju¿
wyzwolony i nauka odbywa³a siê w polskiej
szkole. Skoñczy³em polsk¹ VI klasê – z hi-
stori¹ polsk¹, z geografi¹. Do Nowego To-
myœla przyjecha³em ze œwiadectwem VI
klasy, mog³em wiêc iœæ do gimnazjum. Ma-
ma zreszt¹ te¿ uczy³a mnie prawdziwej hi-
storii. ZnaleŸliœmy siê tutaj we wrzeœniu
1945 roku i bez problemu dostaliœmy
mieszkanie, umeblowane sprzêtami ze sta-
rych poniemieckich domów, które wybie-
ra³o siê z takiego magazynu. Ka¿dy grat
z innej beczki... D³ugie lata mieszkaliœmy
przy ul. Mickiewicza 17, naprzeciw kawiar-
ni Agatka, nale¿¹cej wtedy do pañstwa Sta-
rostów, którzy byli piekarzami i cukierni-
kami. Gorzej by³o z tym, ¿eby coœ zarobiæ.
Nie by³o bogato. Matka ju¿ nie podjê³a pra-
cy w zawodzie, bo nauczyciele dostawali
bardzo niskie p³ace. Posz³a pracowaæ do
Samopomocy Ch³opskiej, a ojciec do staro-
stwa. Byli wysoko cenieni za wykszta³cenie,
bo oboje mieli œrednie. Wtedy w Nowym
Tomyœlu ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem
mo¿na by³o policzyæ na palcach jednej rêki
– lekarz, sêdzia, jakiœ nauczyciel… Oczywi-
œcie ojciec nie przyzna³ siê, ¿e przed wojn¹
by³ oficerem, bo nie wiadomo jakby siê to
skoñczy³o, tym bardziej, ¿e w czasie oku-
pacji by³ w AK. Staraj¹c siê o pracê w No-
wym Tomyœlu napisa³, ¿e przed wojn¹ by³
magazynierem...

Jak mówi³em, gdy przyjecha³em do
Nowego Tomyœla, akurat mog³em pójœæ
do gimnazjum. Pisa³em niedawno we
wspomnieniach gimnazjalnych na 70. lecie
nowotomyskiego liceum, ¿e gdy wyszliœmy
z ojcem do miasta, zobaczy³em na s³upach

pisane odrêcznie karteczki z informacj¹,
¿e: organizuje siê Miejskie Gimnazjum Ko-
edukacyjne, które ma rozpocz¹æ dzia³al-
noœæ w najbli¿szym czasie. Kto ma kwalifi-
kacje i chêci, proszony jest o zg³oszenie siê.
Karteczki podpisa³ mgr Musia³. A¿ podsko-
czy³em z radoœci i jak tylko wróciliœmy z oj-
cem do domu, spyta³em: Mamo, mogê iœæ
do gimnazjum?! Ojciec tylko popatrzy³ na
¿onê i powiedzia³: S³uchaj, przecie¿ za
3 miesi¹ce Stany Zjednoczone wypowie-
dz¹ wojnê Rosjanom, po co on siê ma w to
wszystko anga¿owaæ? Ale jak pani widzi,
czekalibyœmy na tê wojnê d³ugo... (œmiech)
Matka przekona³a ojca, ja mia³em dobre
œwiadectwo, problemem by³o tylko czesne
– 15 z³ na miesi¹c, bo to by³o miejskie gim-
nazjum. Dopiero w 1951 roku szko³a
przekszta³ci³a siê w pañstwow¹. Na wcze-
œniejszych œwiadectwach skreœlane by³o
s³owo pañstwowe i dopisywane miejskie. 

Dyrektor Musia³ tworzy³ dopiero
szko³ê, zbiera³ kadrê…

Zgadza siê. Gdy myœmy przyjechali,
pan Musia³ dopiero stara³ siê o œci¹gniêcie
wykszta³conych nauczycieli, o co by³o trud-
no. Zatrudni³ ju¿ pani¹ Nitschow¹, mo¿na
powiedzieæ na pierwszym miejscu, history-
ka, którego nazywaliœmy Dziadek Leitge-
ber, krewnego bogatej rodziny Leitgebe-
rów z Poznania. Profesor historii by³ zresz-
t¹ bardzo staroœwiecki. Metodê nauczania
mia³ tak¹, ¿e otwiera³ zeszyt i czyta³. Uczeñ
wezwany do odpowiedzi musia³ potem
dos³ownie to powtarzaæ. Trzeba by³o siê
uczyæ na pamiêæ. Jak ktoœ powiedzia³, ¿e bi-
twa by³a nad Salamin¹, to krzycza³: Nie!
Pod Salamin¹! Siadaj, dwója! (œmiech) Ale
mia³ wy¿sze wykszta³cenie, tak jak pan Mu-
sia³, pani Nitschowa. Nie jestem pewien,
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czy polonistka by³a magistrem. Wiem na
pewno, ¿e wychowawczyni naszej klasy p.
Julia Preislerówna doje¿d¿a³a na studia do
Poznania. Wykszta³cenie i to nie byle jakie,
mia³ te¿ nasz katecheta – ks. dr Skaziñski.
Pan Goliñski uczy³ muzyki, a w³aœciwie bar-
dziej œpiewu, bo prowadzi³ chór. Pani Bon-
darowicz, ucz¹ca rosyjskiego i ³aciny, stu-
diowa³a na Uniwersytecie Stefana Batore-
go w Wilnie, ale chyba nie mia³a pe³nych
studiów. Podobno tylko rok, czy dwa mia-
³a zaliczone… Kiedyœ by³ taki zwyczaj, ¿e
do uczniów gimnazjum mówi³o siê per
pan. Pani Bondarowiczowa nie bardzo
wiedzia³a, jak do 13. latka mówiæ na pan.
Móg³ np. wybuchn¹æ œmiechem, a na ty te¿
nie chcia³a, wiêc mówi³a w trzeciej osobie:
Niech mi powie (œmiech) albo: Niech Ko-
walski weŸmie ksi¹¿kê i niech przeczyta...
Innych przedmiotów, na przyk³ad rysun-
ku, uczy³ co chwilê ktoœ inny, nauczyciele

siê zmieniali. 

Jakie by³y warunki nauki? Pierwsz¹ kla-
sê” robiliœcie” jeszcze w dzisiejszym bu-
dynku Szko³y Podstawowej nr 2…

Warunki by³y trudne, bo klasa liczy³a
56 osób – ch³opców i dziewcz¹t. Siedzieli-
œmy w ³aweczkach dla uczniów pierwszej
klasy szko³y podstawowej, niziutkich.
A niektórzy mieli nawet po 16 lat, bo nasze
roczniki by³y ró¿ne – od 1930 do 1934.

Nauka w tej szkole odbywa³a siê na
dwie zmiany, bo tam uczy³o siê jeszcze
mnóstwo dzieci i m³odzie¿y z podstawów-
ki. My mieliœmy zajêcia po po³udniu, ale wi-
docznie doszli do wniosku, ¿e takie 13 –
14. latki nie powinny opuszczaæ szko³y
o godz. 19., kiedy w okresie zimowym jest
ciemno. Potem ju¿ chodziliœmy wy³¹cznie
rano, a po popo³udniu chodzi³y tylko klasy
przyspieszone. W dolnej czêœci szko³y by³a
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Gdy przyjecha³em do Nowego Tomyœla, akurat mog³em pójœæ do gimnazjum
– zdjêcie ca³ej spo³ecznoœci szkolnej wykonane w dniu imienin dyrektora Stanis³awa Musia³a



sto³ówka, a z jednej z klas u góry zrobiono
internat dla dziewcz¹t. Internat dla ch³op-
ców zorganizowano w budynku przy pl.
Chopina, nad tzw. sal¹ pomordowanych,
w obecnej Szkole Muzycznej. Nasza edu-
kacja mia³a trwaæ 4 lata, a¿ do uzyskania
tzw. ma³ej matury gimnazjalnej, ale z nami
uczy³a siê te¿ klasa przyspieszona. Byli tacy,
którzy ju¿ w 46 roku zdawali ma³¹ maturê.
Do tej pory ¿yje z tej klasy pani Gienia Kry-
zan (primo voto Dziurlowa – przypis red.).
I tak odbywa³a siê nauka w roku szkolnym
45/46. 1 wrzeœnia 1946 roku poszliœmy
ju¿ nie do tej szko³y, tylko do budynku
przy placu Chopina, gdzie póŸniej by³a
siedziba telekomunikacji. Ja chodzi³em tam
a¿ do matury w 1951 roku…

O, tu moje œwiadectwo z I klasy liceum,
od góry do do³u nuda, same pi¹tki, ale
z wuefu mi siê nie nale¿a³o, naci¹gnêli

(œmiech). Zawsze æwiczy³em, mia³em strój,
ale ze skakaniem i biegami wypada³em go-
rzej ni¿ koledzy. O, a tu podpis Julci Preisle-
równy, wychowawczyni. Z kolei z jêzyka
polskiego dyrektor Musia³ stawia³ nam bar-
dzo wysokie wymagania. Mia³ te¿ taki po-
gl¹d, ¿e jêzyk polski, to jest g³ównie litera-
tura. A w tych czasach wœród tematów ma-
turalnych by³y równie¿ zagadnienia poli-
tyczne. Ja wzi¹³em sobie temat o planie 6.
letnim. A dla dyrektora Musia³a tematem
by³a tylko Orzeszkowa...

W naszej szkole ju¿ od 1945 roku pro-
wadzono tak¿e kursy pedagogiczne, bo
brakowa³o nauczycieli. Jeden z moich kole-
gów z Chify mówi³ mi kiedyœ, ¿e braki by³y
tak wielkie, ¿e gdy w czerwcu 1945 roku
skoñczy³ VI klasê, to ju¿ od wrzeœnia uczy³
I klasê w szkole w W¹sowie. Takie rzeczy
siê dzia³y. Z tych kursów pedagogicznych
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wysz³o z 50 pedagogów. Skoñczy³ go te¿
jeden z moich kolegów z klasy – Leopold
Bujalski. Ju¿ po roku nauki przeszed³ na
kurs, bo chcia³ zdobyæ zawód. Opowiada³,
¿e dawa³ on uprawnienia do uczenia w kla-
sach od I do IV, wy¿ej nie, skoñczy³ wiêc
póŸniej Liceum Pedagogiczne w Oœnie Lu-
buskim. Spotkaliœmy siê po latach w jed-
nym pokoju nauczycielskim w nowotomy-
skiej zawodówce, gdzie obaj uczyliœmy.

W Miejskim Gimnazjum Koedukacyj-
nym, a potem ju¿ liceum, by³y zajêcia do-
datkowe, kó³ka, dzia³ania spo³eczne?

Oczywiœcie, mnóstwo. By³o harcer-
stwo, chór, sporo dzia³aliœmy spo³ecznie.
Mieliœmy te¿ zespó³, taki trochê kabarecik.
Œpiewa³em w nim z koleg¹ Ryszardem
Zbora³¹, du¿o starszym kuzynem Romana
Zbora³y. Wystêpowaliœmy na akademiach,
zrobiliœmy te¿ teatrzyk: W pustyni
i w puszczy. W ogóle lubi³em œpiewaæ, wiêc
udziela³em siê te¿ w szkolnym chórze. Gdy
pan Goliñski gdzieœ wyje¿d¿a³, to ja go na-
wet zastêpowa³em. Kulturalnie udzielali-
œmy siê i po szkole, chocia¿ nielegalnie
(œmiech). Widzi pani, wtedy obowi¹zywa-
³a nas tzw. godzina szkolna. Uczniom nie
wolno by³o chodziæ po ulicach po godzinie
20., a seanse w naszym kinie zaczyna³y siê
zawsze o 20.15. ¯eby móc ogl¹daæ filmy,
z moim przyjacielem, Lechem Bondarowi-
czem przebieraliœmy siê za parê – on za
mê¿czyznê, ja za kobietê i tak chodziliœmy
do kina (œmiech). Naszym koleg¹ by³ zresz-
t¹ Zdzichu Koza – syn w³aœciciela i on nas
wpuszcza³ tu¿ po zgaszeniu œwiate³ i wy-
puszcza³ przed koñcem, ¿eby nas nikt – na
przyk³ad nauczyciele – nie rozpozna³. Jeœli
chodzi o dzia³alnoœæ spo³eczn¹, prowadzili-
œmy Ko³o Odbudowy Warszawy – zbiera-

liœmy z³om, pieni¹dze i wysy³aliœmy na od-
budowê Warszawy. Gdy skoñczy³em
X klasê (dzisiejsz¹ III liceum – przypis S. K.)
przys³ali mi zaproszenie na Kongres Odbu-
dowy Warszawy. Zaczyna³ siê akurat 22
lipca, kiedy mieliœmy obóz harcerski w Jor-
danowie, pod Zakopanem. Stamt¹d wiêc
pojecha³em na ten kongres w mundurku
harcerskim (œmiech). By³em wtedy
w Warszawie po raz pierwszy. Raz spa³em
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bursie na Krakowskim Przedmieœciu, raz
na Placu Trzech Krzy¿y, w sali IMKA, no-
sz¹cej imiê przedwojennej organizacji. Tro-
chê ch³odnawo by³o mi w tym mundurku
wieczorami, ale da³em radê… Bra³em na-
wet udzia³ w marszu, w którym skandowa-
liœmy: Bierut, Bierut! (œmiech) Takie by³y
czasy… A teraz siê wo³a: Jaros³aw, Jaro-
s³aw! Po trzech dniach zwiedzania stolicy
wróci³em z powrotem na obóz harcerski.

Dodam, ¿e dziêki dzia³alnoœci w tym
kole dosta³em dyplom za wyniki w nauce
i pracê spo³eczn¹, który dawa³ wstêp na
wszystkie uczelnie w ca³ej Polsce, bez zda-
wania egzaminu i zapewnia³ mi miejsce
w domu akademickim, a je¿eli siê nale¿a³o,
to tak¿e stypendium.

Zahaczyliœmy o temat Pañskiej dzia³al-
noœci harcerskiej – proszê opowiedzieæ
wiêcej o tym, jak wygl¹da³ wtedy nowoto-
myski hufiec.

Do harcerstwa wst¹pi³em w 1946 ro-
ku i w kwietniu sk³ada³em przyrzeczenie
harcerskie Frankowi Preislerowi – bratu
Julci, Micha³a i Basi. Z Basi¹ zreszt¹ chodzi-
³em do klasy. Dzia³aczami harcerskimi byli
wtedy Preislerowie, Kromowie, a szczegól-
nie Stefan Kroma i W³adek Kroma, który
mieszka teraz przy ul. Pi³sudskiego. O¿eni³
siê te¿ z kole¿ank¹ ze szko³y – Teres¹ We-
berówn¹, krewn¹ prof. Musia³a. By³ te¿
pan Widziñski.

Mam gdzieœ nawet ksi¹¿eczkê harcer-
sk¹ z tamtych czasów... Najpierw by³em
zwyk³ym harcerzem, a potem zosta³em za-
stêpowym i prowadzi³em zastêp Dêbów
(œmiech). PóŸniej mieliœmy szkoln¹ dru¿y-
nê im. Genera³a Sikorskiego, której dru¿y-
nowym by³ Marian Starosta, notabene ska-
zany potem w procesie piêtnastu liceali-

stów. Wszyscy byliœmy obecni na tej roz-
prawie, bo udzia³ w niej by³ obowi¹zkowy
dla wszystkich uczniów… Ale to zupe³nie
inny temat.. Dodam jeszcze, ¿e z Maria-
nem spotka³em siê na tegorocznym zjeŸ-
dzie licealnym. Ja mam 82 lata, on 85 lat
i wcale siê gorzej ode mnie nie trzyma
(œmiech). Jego siostrê, Elê Mleczak pani
zna, mój nie¿yj¹cy brat Wacek, chodzi³
z El¹ do jednej klasy...

Wracaj¹c do harcerstwa… W ka¿de
wakacje jeŸdziliœmy na letnie obozy. Pierw-
szy z nich odby³ siê w 1946 roku, w Tomi-
cach ko³o Buku. By³o to mi³e miejsce, ale
niespecjalnie atrakcyjne. Natomiast drugi
w miejscowoœci Bobrowice, dziœ Siedlêcin,
ok. 5 km od Jeleniej Góry. Ca³y hufiec mia³
obozowisko na wyspie po³o¿onej na rzece
Bóbr. Stamt¹d wyprawialiœmy siê na piesze
wycieczki – na przyk³ad na Œnie¿kê. Naj-
pierw jechaliœmy z Jeleniej Góry do Karpa-
cza, a stamt¹d ju¿ na w³asnych nogach. By-
³o ciekawie, ale i trochê niebezpiecz-
nie…Chocia¿by wtedy, gdy zdobywa³em
sprawnoœæ cz³owieka leœnego, co polega³o
na wyjœciu o 6 rano z obozu, zabraniu 6 za-
pa³ek, pó³ kilograma chleba i garœci soli,
i ukrywaniu siê z tym dobytkiem w lesie do
zachodu s³oñca. Oprócz mnie mog³y siê
tam te¿ znajdowaæ oddzia³y Werwolfu. To
by³ przecie¿ 1947 rok! Skoñczy³o siê jed-
nak tylko na zabawnym zdarzeniu, gdy nie
maj¹c zegarka, zapyta³em siedz¹c na drze-
wie, id¹c¹ do³em parê: Przepraszam, która
godzina? Tak siê wystraszyli, ¿e tylko
krzyknêli: Jezus Maria! Widzieli mundur,
ale nie wiedzieli, kto to (œmiech). Na trzeci
obóz pojechaliœmy z kolei w okolice Krzy-
¿a. Miejscowoœæ nazywa³a siê Drawsko, ale
nie Drawsko Pomorskie, tylko taka du¿a,
przedwojenna wieœ nad rzek¹ Noteæ, za
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któr¹ by³y ju¿ Niemcy. W Drawsku sie-
dzieliœmy doœæ d³ugo, ale pechowo, bo jak
tylko przyjechaliœmy, cztery dni pod rz¹d
pada³ deszcz i nie mo¿na by³o siê rozbiæ.
Przenieœli nas do szko³y i spaliœmy w kla-
sach. Najfajniejszym wspomnieniem
z Drawska by³o zdobywanie sprawnoœci
drugiego p³ywaka. Musia³em przep³yn¹æ
przez Noteæ, zanurkowaæ i dosta³em upra-
gnion¹ odznakê. Podczas tego obozu,
w 1948 roku, po raz pierwszy by³em nad
morzem. Z Krzy¿a pojechaliœmy poci¹-
giem do Miêdzyzdrojów, gdzie na pla¿y wi-
dzia³em jeszcze powojenne wraki... Byli-
œmy w Œwinoujœciu, mieliœmy te¿ wycieczkê
w morze statkiem. Ostatni obóz, w jakim
bra³em udzia³, po³¹czony by³ z kursem
dru¿ynowych. Do Torzymia, gdzie siê od-
bywa³, pojechaliœmy we dwójkê z Czes³a-
wem Go³¹bkiem. Ogromny by³ ten obóz.
Komendê mia³ w samym Torzymiu, a my

w 39. podobozach byliœmy w lesie. Po tym
kursie, na koniec mojej dzia³alnoœci harcer-
skiej, wraz z Czes³awem zostaliœmy dru¿y-
nowymi w szko³ach podstawowych – on
w Szkole Podstawowej nr 1, a ja w Szkole
Podstawowej nr 2, obu mieszcz¹cych siê
w budynku dzisiejszej” dwójki”. Zdoby³em
26 sprawnoœci, a oprócz tego, ¿e by³em
dru¿ynowym, pe³ni³em te¿ funkcjê sekre-
tarza nowotomyskiego hufca. Komendan-
tem by³ Franek Preisler, z nim dzia³a³ te¿
Zdzis³aw Wa³êsa. Wraz z ukoñczeniem li-
ceum zaczêliœmy myœleæ o studiach, wiêc
i dzia³alnoœæ harcerska siê skoñczy³a. Po-
tem by³em kilka razy w Pr¹dówce. Pamiê-
tam przyje¿d¿aj¹ce tam wtedy miêdzyna-
rodowe towarzystwo – Ukraiñców na
przyk³ad. Jak siê pani orientuje, Jan Janus
bra³ udzia³ w budowie tej bazy. W pew-
nym momencie zosta³ ogarniêty pasj¹ dzia-
³alnoœci harcerskiej. Nie wiem, co na niego
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wp³ynê³o – mo¿e osoba Stefana Wojtkie-
wicza. W³aœciwie ca³y materia³ na budowê
Pr¹dówki szed³ z Chify, a Bernard, taki po-
znañski stolarz, siedzia³ tam ca³ymi dniami
i obudowywa³ te domki. Piêkna to by³a ba-
za, teraz ju¿ zosta³a ruina. 

Wiele mia³ Pan wtedy pasji...
A to jeszcze nie wszystkie! (œmiech) Od

1940 roku zbiera³em znaczki – mam od-
znakê filatelistyczn¹, legitymacje. Ju¿ w No-
wym Tomyœlu czêsto bra³em udzia³ w wy-
stawach filatelistycznych, jakie siê tu odby-
wa³y. Teraz ju¿ nie ma po tym œladu – lu-
dzie poumierali, nikt nie przej¹³ po nich pa-
sji… Obawiam siê, ¿e teraz filatelistyka zagi-
nie, bo nikt nie pisze listów. A ja mam ca³¹
szafê znaczków, które zbiera³em od 1940
roku… (pokazuje klaser) Gdy jako dziecko

sprzedawa³em gazety, to za te pieni¹dze
kupowa³em hitlerki (œmiech). To by³y
znaczki z Hitlerem, które obowi¹zywa³y
w Generalnej Guberni. Proszê zobaczyæ,
to jest akurat seria obiegowa. Co roku
Niemcy wydawali znaczek na urodziny
Adolfa Hitlera – 20 kwietnia. A tu pierw-
sze wydanie niemieckie z przedrukiem
Deutsche Post Osten. Wie pani, filateliœci s¹
apolityczni, nie zwracaj¹ uwagi, kto jest na
znaczku. A tu, proszê jakie po³¹czenie – Ja-
ruzelski, Papie¿ Jan Pawe³ II i Zamek Kró-
lewski na jednym bloczku. Mogê pani po-
kazaæ te¿ znaczki wydawane przez Polskê
przedwojenn¹ i Generaln¹ Guberniê... O,
tu jest ciekawa rzecz – okolicznoœciowy
znaczek wydany na rocznicê urodzin Mi-
ko³aja Kopernika, którego Niemcy uzna-
wali za swojego uczonego… Mam te¿ 2 czy
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3 klasery znaczków rosyjskich, nawet
z 1936 roku. No, teraz nie podejrzewa
mnie pani, bo jest tu ¿ona, ale kiedyœ siê
podrywa³o na ogl¹danie znaczków!
(œmiech), ale ja w tym celu nie zbiera³em…

Teraz, po latach, i tak siê Pan nie przy-
zna… (œmiech) Jeœli chodzi o Pañsk¹ edu-
kacjê byliœmy na etapie matury. Co zade-
cydowa³o o tym, ¿e wybra³ Pan studia che-
miczne na Politechnice Gdañskiej?

Mama bardzo chcia³a, ¿ebym poszed³
na medycynê, ale ja nie wyobra¿a³em so-
bie, bym móg³ coœ robiæ w prosektorium...
Mój wujek, co prawda, który by³ lekarzem
i mówi³ do mnie: Ja te¿ pocz¹tkowo siê
brzydzi³em prosektorium, a po 6 tygo-
dniach w jednym rêku mia³em skalpel,
a w drugim kanapkê (œmiech). Do wszyst-
kiego siê mo¿na przyzwyczaiæ! No, ale ja-

koœ nie spe³ni³em mamy oczekiwañ, cho-
cia¿, jak pani widzia³a, mia³em prawo wstê-
pu na ka¿d¹ uczelniê. Moim marzeniem by-
³o konstruowanie silników odrzutowych.
Gdy jeszcze chodzi³em do liceum, przys³ali
do nas informacjê, ¿e mo¿na studiowaæ
w Leningradzie, w wy¿szej szkole technicz-
nej. Tam mieli wtedy silniki odrzutowe na
bardzo wysokim poziomie, takim jak Ame-
rykanie. Jednak gdy mama siê dowiedzia³a,
gdzie siê wybieram, powiedzia³a do mnie:
Ty jesteœ zdolny, to siê tam wyka¿esz, bo
przecie¿ nie bêdziesz udawa³, ¿e nic nie
umiesz, a z dobrymi wynikami oni ciê ju¿
stamt¹d nie wypuszcz¹ i nawet na mój po-
grzeb nie przyjedziesz! Tak mi suszy³a g³o-
wê, ¿e w koñcu zrezygnowa³em. A jak zre-
zygnowa³em z Leningradu, to ju¿ nie mo-
g³em w Polsce iœæ na ten sam kierunek,
wiêc powiedzia³em, ¿e zmieni³em zami³o-
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wania. A poniewa¿ moj¹ drug¹ pasj¹ by³a
chemia, wiêc poszed³em na chemiê...
A dlaczego do Gdañska? Bo w Gdañsku
mia³em znajomych z Rozwadowa, z cza-
sów okupacji. Pomyœla³em, ¿e zawsze do-
brze bêdzie mieæ obok kogoœ swojego.
I faktycznie, chocia¿ mia³em prawo do aka-
demika, to mi go omy³kowo nie przyznali
i zanim to za³atwili, to przez ca³y paŸdzier-
nik mieszka³em u pañstwa Michalczew-
skich. 

W koñcu dosta³em przydzia³ do akade-
mika. Mieœci³ siê w Jelitkowie, dzielnicy Oli-
wy, nad morzem. Okolica bardzo piêkna,
tyle ¿e to by³ barak podszyty wiatrem, po-
³o¿ony spory kawa³ od przystanku tram-
wajowego. Tramwaj zreszt¹ te¿ nie doje¿-
d¿a³ bezpoœrednio na uczelniê, tylko do
centrum Oliwy, a potem by³a przesiadka,
by dojechaæ na politechnikê… Poszuka³em
wiêc innego lokum wœród kolegów – jedni
mieszkali na ul. RzeŸnickiej, w starych ko-
szarach. Miejsce by³o w suterenie, wiêc
przez okna widzia³em tylko nogi, a goto-
waliœmy na ¿yletkach. Wie pani, jak to siê
robi?

Jasne – dwie ¿yletki przyczepione do
drutu, a koñcówki do kontaktu – dzia³a,
jak grza³ka…

W³aœnie. Takie to by³y wynalazki, od
których ci¹gle siada³y korki (œmiech).
W suterenie mieszka³em do po³owy grud-
nia, a potem przeprowadzi³em siê na I piê-
tro, gdzie by³o nas oœmiu. I z Akademii Me-
dycznej, i z Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycz-
nych w Sopocie. Z politechniki by³o nas
piêciu, ale to wystarczy³o, bo jak politechni-
ka, to rysunek techniczny, a jak rysunek, to
trzeba kreœliæ. A jak kreœliæ, to siê nie da
zrobiæ tego na kolanie, tylko musi byæ stó³.

Dane zagadnienia pojawia³y siê mniej wiê-
cej równo na ka¿dym roku, a¿ dochodzi³o
siê do rysunku zbiorczego... To jest ko³o 6-
8 godzin rysowania, wiêc mieliœmy dwugo-
dzinne dy¿ury do korzystanie z tego sto³u.
Mnie nieraz przypada³o kreœliæ od 2 do
4 w nocy, potem musia³em zwin¹æ wszyst-
ko i puœciæ nastêpnego – od 4 do 6 godzi-
ny. A by³ taki asystent, Sobociñski, który –
œmialiœmy siê – mia³ chyba stolarski o³ó-
wek. Tylko nim maza³ po naszych rysun-
kach (œmiech): Tu jest b³êdnie, tu jest b³êd-
nie! Mruczeliœmy pod nosem: Cholera, ¿e-
by tak l¿ej to zaznacza³, by³oby ³atwiej wy-
mazaæ. Co ¿eœmy siê natrudzili, ¿eby zrobiæ
poprawki... Teraz to siê na komputerze ro-
bi rysunki. Wtedy trzeba by³o narysowaæ
na bristolu, a potem jeszcze na kalce tech-
nicznej… Zajêcia z rysunku koñczy³y siê
o 20.30, wiêc póŸniej biegliœmy do baru
mlecznego, by zd¹¿yæ na ziemniaczki od-
sma¿ane z kwaœnym mlekiem (œmiech)..
Tak siê jad³o.

Wystarczy³o czasu i pieniêdzy na tak
zwane ¿ycie studenckie?

Na I roku zasuwaliœmy z nauk¹, ¿eby
siê utrzymaæ na studiach. By³o wiadomo,
¿e I rok musi byæ odsiany. Ale potem ju¿
chodziliœmy do opery, na koncerty...
Wprawdzie nie co tydzieñ, bo nie by³o ty-
le pieniêdzy, chocia¿ mia³em stypendium.
Na pierwszym roku 210 z³otych, potem
270, a na ostatnim roku 510 i jeszcze 80
z³otych dodatku za dobre wyniki w nauce.
Je¿eli œrednia by³a powy¿ej 4, to siê dosta-
wa³o taki dodatek. Nawet mamie po¿ycza-
³em pieni¹dze (œmiech). A nie powiem, ¿e-
byœmy siê umartwiali, bo wypiæ te¿ trzeba
by³o… Mieliœmy tak¹ metodê, ¿e kupowali-
œmy miód pitny za 27 z³otych i wypisywali-
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œmy rewers na spirytus do mycia szk³a.
Szk³o myliœmy gazetami, a spirytus wlewa-
liœmy do tego miodu (œmiech). Wzmocnio-
ny w ten sposób napój ma swoje specyficz-
ne cechy. Po jego spo¿yciu mózg pozosta-
je ca³kowicie jasny, natomiast nogi kom-
pletnie œciête (œmiech). Nie mo¿na prawie
chodziæ. Dlatego pewnie starzy S³owianie
zsuwali siê pod stó³ po takim napitku i tam
prowadzili dyskusje (œmiech). Na politech-
nice nie porzuci³em te¿ œpiewania. Znala-
z³em chêtne kandydatki i kandydatów
z ni¿szego roku i rozkrêci³em chór. JeŸdzi-
liœmy po ca³ych Kaszubach z wystêpami.
Œpiewaliœmy du¿o. Kiedyœ na 1 maja, na
przyk³ad, trzeba by³o zorganizowaæ aka-
demiê w Chmielnie na Kaszubach. Mieli-
œmy faceta dobrze graj¹cego na fortepia-
nie, zrobiliœmy akademiê, a na koniec jesz-
cze potañcówkê. Tylko nie mo¿na siê by³o
porozumieæ z tymi babkami, bo jak po ka-
szebsku zaczê³y gadaæ, to nic nie rozumieli-
œmy! (œmiech) Nie wiadomo, czy to by³o na
ich korzyœæ, czy nie. Mieliœmy nawet w ze-
spole dwóch Koreañczyków! Wie pani, jak
piêknie œpiewali! 

W czasie studiów te¿ du¿o jeŸdzi³em.
By³em z moim bratem na Pomorzu, bra-
³em udzia³ w akcji wykopkowej buraków
cukrowych na ¯u³awach. Tam zreszt¹ wy-
brali mnie na zaopatrzeniowca, co siê wi¹-
za³o z zabawn¹ przygod¹… Byliœmy ubrani
w mundury ze studium wojskowego, ¿eby
swoich w³asnych ubrañ nie niszczyæ. Mnie,
¿ebym tê ¿ywnoœæ wozi³, dali tak¹ koby³ê,
która jak siê okaza³o, podobno nie lubi³a
wojska. Jeszcze od czasów Wehrmachtu!
(œmiech) Ja na ni¹ wchodzê, a ona z po-
wrotem zakrêca i do stajni w³azi. Tylko
zd¹¿y³em siê schyliæ, ¿eby nie r¹bn¹æ g³ow¹
w strop i niestety musia³em jeŸdziæ rowe-

rem... Ciê¿ka by³a ta robota przy bura-
kach, bo na ¯u³awach jest doskona³a zie-
mia i wyrasta³y 4-5 kilogramowe sztuki.
Nawet siê cieszy³em, ¿e jeŸdzi³em rowe-
rem, zamiast je wyrywaæ...

Studium wojskowe, czyli w czasie stu-
diów odrabia³ Pan te¿ s³u¿bê wojskow¹?

Tak, by³y dwa systemy. Albo co tydzieñ
po 6 godzin, albo co dwa tygodnie od 6.00
rano do 18.00. My chodziliœmy co dwa ty-
godnie, przez 3 lata. Po II i po III roku stu-
diów by³ miesiêczny poligon. Po III roku
zdawaliœmy egzaminy i w paŸdzierniku od-
by³a siê promocja i bal oficerski w auli poli-
techniki, na który przyjecha³a do mnie mo-
ja ¿ona – wtedy jeszcze narzeczona, z któ-
r¹ korespondowa³em... O dziwo, pierw-
szym stopniem oficerskim w tym czasie by³
chor¹¿y. Ja dosta³em w³aœnie chor¹¿ego
i co jakiœ czas jeszcze jeŸdzi³em na prze-
szkolenia. Gdy ju¿ pracowa³em w Chifie,
by³em na manewrach, na ziemiach zachod-
nich, z drem Czes³awem Mielcem i z Miet-
kiem Soko³owskim. Teraz bojê siê o Ukra-
inê, ¿eby mnie nie powo³ali! (œmiech)...

Po studiach pracowa³ Pan od razu jako
nauczyciel w Nowym Tomyœlu?

Nie. Najpierw, po piêciu latach stu-
diów, dosta³em nakaz pracy do Kêdzierzy-
na. Poprosi³em jednak o pracê bli¿ej Po-
znania, bo przecie¿ ju¿ by³a kandydatka do
œlubu. Chcia³em byæ bli¿ej. Dosta³em wiêc
miejsce w Luboniu. Nakaz pracy zobowi¹-
zywa³ pracodawcê do zorganizowania po-
mieszczenia dla pracownika, ¿eby mia³
gdzie spaæ, a oni mi nie za³atwili ani hotelu
robotniczego, ani prywatnej kwatery, nic.
Codziennie wstawa³em o 3. rano, bo
przed godzin¹ 4. by³ poci¹g do Poznania.
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W Poznaniu przesiada³em siê na poci¹g do
Wroc³awia, w Luboniu wysiada³em i sze-
d³em 3 kilometry pieszo. A pracowa³em
nawet na 3 zmiany... Po 8 godzinach pracy
wraca³em do Poznania poci¹giem i przyje¿-
d¿a³em tutaj ko³o 17.30. By³ taki czas zim¹,
¿e nie widzia³em w Nowym Tomyœlu s³oñ-
ca. I tak przez dwa lata. Ostatni rok na noc-
ki jeŸdzi³em simsonem. Ju¿ we wrzeœniu,
rano tak marz³y mi rêce w rêkawicach, ¿e
przyk³ada³em je do silnika, ¿eby je roz-
grzaæ... By³em ostatnim rocznikiem, który
po studiach dosta³ nakaz pracy. Mój starszy
syn siê teraz œmieje: Tato, powinieneœ wy-
st¹piæ o odszkodowanie, bo ty by³eœ
w pewnym sensie przeœladowany! Zmu-
szany do pracy!

A kto wystawia³ taki nakaz?

Nie pamiêtam dok³adnie. Dosta³em go
ju¿ na uczelni, w dziekanacie, razem z dy-
plomem. O, tak wygl¹da ten mój dyplom...
I do niego by³ za³¹cznik. Trzy lata pracy
przymusowej. Pañstwo ponios³o koszty,
trzeba by³o je odpracowaæ...

Po dwóch latach w Luboniu zacz¹³ Pan
ju¿ pracê w Nowym Tomyœlu...

W koñcu by³o mi bardzo trudno wy-
trzymaæ te dojazdy. A tak siê z³o¿y³o, ¿e
Lechu Bondarowicz skoñczy³ trzyletnie
studia na AWF w Poznaniu i gdy ja posta-
nowi³em skoñczyæ pracê w Luboniu, on ju¿
od 4 lat by³ zatrudniony w Nowym Tomy-
œlu. Któregoœ razu mówi do mnie: S³uchaj,
Musia³ ma k³opoty. Dorywalski przesta³
uczyæ chemii. – Dlaczego? – pytam, a on na
to, ¿e przecie¿ Dorywalski zosta³ zatrud-
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niony ju¿ jako emeryt, natomiast prawo
mówi, ¿e emeryt w szkole nie mo¿e mieæ
nadgodzin. A on uczy³ geografii, biologii
i chemii. Najs³abiej zna³ chemiê, wiêc z niej
zrezygnowa³ i ju¿ ca³y wrzesieñ nie by³o na-
uczyciela…. Mówiê wiêc do Lecha: Zapytaj
Musia³a, czy by mnie nie zatrudni³. Ró¿nica
w p³acy by³a, co prawda, ogromna, bo ja
dostawa³em w Luboniu 2100 z³ na rêkê,
a tu mog³em zarobiæ tylko 1200 z³, co –
nawet odliczywszy zelówki i skarpety, któ-
re straci³em na chodzeniu (œmiech) i benzy-
nê – nie by³o op³acalne... Nie chcia³em ju¿
jednak doje¿dzaæ. Nie by³em zreszt¹ pe-
wien, czy dyrektor Musia³ mnie w ogóle za-
trudni, bo nie mia³em przecie¿ wykszta³ce-
nia pedagogicznego. To, ¿e ktoœ zna che-
miê na poziomie politechnicznym, to nie
znaczy, ¿e mo¿e j¹ wyk³adaæ. We mnie zo-

sta³o jednak trochê tego nauczycielstwa po
mamie...

Leszek zapyta³ dyrektora Musia³a o tê
chemiê, a on zawsze taki skrupulatny, zapi-
sa³ sobie i stwierdzi³: Pojadê do kuratorium
i siê zorientujê. Pojecha³ i przekaza³ mi, ¿e
Kuratorium wyrazi³o zgodê na zatrudnie-
nie mnie, ale równie¿ du¿e zdziwienie, ¿e
magister in¿ynier zamiast iœæ do przemys³u
i zarabiaæ 3 000, to woli iœæ do szko³y za
1200… Gdzieœ tu nawet mam anga¿ z ku-
ratorium... Wkrótce jednak, te¿ za spraw¹
kolegi, trafi³a mi siê druga praca… Do gim-
nazjum chodzi³ ze mn¹ ch³opak o nazwisku
Zdzis³aw Czempisz. Przed wojn¹ jego oj-
ciec by³ naczelnikiem stacji PKP w Nowym
Tomyœlu. Nale¿a³ do tego grona – lekarz,
aptekarz, nauczyciel i komendant policji
itd. Zygmunt Soko³owski, ten laryngolog,
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mówi³, ¿e jak do sklepu jego ojca przycho-
dzi³ Zdzichu Czempisz, syn zawiadowcy,
to zostawia³ tylko kartkê i zakupy nale¿a³o
dostarczyæ do domu. Taka by³a hierarchia
w tamtych czasach... Otó¿, ten Zdzichu
Czempisz skoñczy³ in¿ynierkê, która trwa-
³a wtedy 3 lata i przyszed³ z nakazem pra-
cy do Chify jako g³ówny in¿ynier. To by³
czas istnienia tzw. zjednoczeñ, grupuj¹cych
od kilku do nawet 20 zak³adów pracy.
I z tego w³aœnie zjednoczenia, przysz³o do
niego polecenie, ¿e musi wprowadziæ do
produkcji narzêdzi chirurgicznych metody
stosowane na Zachodzie – m. in. elektroli-
tyczne polerowanie. Do tej pory narzêdzia
polerowa³o siê mechanicznie, przyk³adaj¹c
do obrotowego ko³a pokrytego krêgami
zbitych szmat, ale ta metoda nie pozwala³a
dotrzeæ w ró¿ne zakamarki. Elektrolitycz-

ne polerowanie, natomiast, mia³o polegaæ
na tym, ¿e zawiesi siê narzêdzie na zawiesz-
kê, w³o¿y do elektrolitu, w³¹czy siê pr¹d,
a po 3 minutach wszystko jest wypolero-
wane i po k³opocie. Na Zachodzie ju¿ to
mieli, w Chifie jeszcze nie. Dali im termin
szeœciu miesiêcy na wprowadzenie tego
rozwi¹zania i albo premiê, albo karê, jeœli
nie wprowadz¹. No i Czempisz przyszed³
z tym do mnie…A ja by³em ju¿ po rozmo-
wach z dyrektorem Musia³em. Poszed³em
wiêc do dyrektora Musia³a, przedstawi³em
mu sprawê i zapyta³em, czy nie móg³bym
jakoœ po³¹czyæ obu zajêæ, bo chcê praco-
waæ w szkole, ale mam okazjê polepszyæ
sobie dolê i pracowaæ tak¿e w Chifie. Wte-
dy tydzieñ pracy wynosi³ 46. godzin, mia-
³em wiêc pó³ etatu w fabryce – 23 godziny,
a w szkole ca³y etat – 21 godzin nauczyciel-
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skich. Dyrektor Musia³ poszed³ mi na rêkê
i wszystkie lekcje mia³em od 8.00 do
11.30, a sobotê woln¹, bo w Chifie praco-
waliœmy w soboty do godziny 14. Tak pra-
cowa³em przez dwa lata szkolne – 58/59
i 59/60, a od 1960 roku przeszed³em ju¿
na ca³y etat do Chify. Moja klasa, której by-
³em wychowawc¹, mia³a mi zreszt¹ za z³e,
¿e ich opuœci³em na rok przed matur¹...
T³umaczy³em im potem na jakimœ zjeŸdzie,
¿e postawiono mi ultimatum: Jest mieszka-
nie, ale nie mo¿emy go daæ komuœ, kto pra-
cuje tylko na pó³ etatu. To musi by³ pe³en
etat. I to jest w³aœnie to mieszkanie – jeste-
œmy tu ju¿ 55 lat. Pocz¹tkowo na dole by³
piec, w którym trzeba by³o paliæ koksem,
potem ciep³o sz³o z Chify, a teraz mamy
swoje w³asne ogrzewanie gazowe... 

Czyli pracê w Fabryce Narzêdzi Chi-
rurgicznych rozpocz¹³ Pan w 1958 roku
od uruchamiania polerowania elektroli-
tycznego?

Tak. Wymyœliliœmy i uruchomiliœmy po-
lerowanie, za które nagrodzono mnie
i Zdzicha (dostaliœmy po 6 000), a tak¿e Ja-
na Janusa, jako dyrektora, który to nadzo-
rowa³... On by³ zreszt¹ takim dyrektorem
z awansu spo³ecznego. Wed³ug zasad pa-
nuj¹cych w socjalizmie, dyrektorem zak³a-
du musia³ byæ cz³owiek pewny politycznie,
a niekoniecznie musia³ siê znaæ na produk-
cji. Mia³ tylko dbaæ o to, by krêgos³up poli-
tyczny zosta³ utrzymany. Od reszty byli in-
¿ynierowie, ekonomiœci. Faktem jest, ¿e
chocia¿ Janus nie mia³ wykszta³cenia tech-
nicznego, mimo to by³ dobrym organizato-
rem. Potrafi³ utrzymaæ dyscyplinê i inspiro-
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waæ in¿ynierów i ekonomistów do tego, by
zak³ad dobrze dzia³a³ i siê rozwija³. Mia³ te¿
sporo wolnego czasu, wiêc móg³ siê zajmo-
waæ na przyk³ad harcerstwem. Przez pe-
wien czas by³ te¿ prezesem klubu Polonia.
A ¿eby sobie u³atwiæ sprawê, to prawie ca-
³¹ dru¿ynê zaanga¿owa³ do pracy w Chifie.
W ten sposób mia³ na nich wp³yw nie tylko
jako prezes, ale i jako szef... 

Jak w latach 60. w Chifie wygl¹da³a
produkcja, warunki pracy, liczba pracow-
ników?

W tej chwili pracowników jest, jak do-
t¹d, najwiêcej. Fabryka zatrudnia 1800 lu-
dzi. Za najlepszych czasów, gdy mieliœmy,
tak zwany, ekstensywny rozwój, czyli
zwiêkszanie iloœci zatrudnionych ludzi, gdy
nie uda³o siê ju¿ podnieœæ ich wydajnoœci,
zak³ad liczy³ 1400 pracowników.Jak po-
równujê dzisiejsz¹ Chifê, z t¹ z pocz¹tków

mojej pracy, to stwierdzam, ¿e teraz ona
wygl¹da bardziej jak szpital. Tak jest czysto
i sterylnie. Gdy zaczyna³em, nie¿yj¹cy ju¿
dziœ W³odek Radomski, kierownik dzia³u
mechanicznego, poustawia³ sobie na dziale
palmy. Na pod³odze by³o jednak tyle sma-
ru, ¿e prawie siê nie da³o ruszyæ tych doni-
czek. Dzisiaj tam wygl¹da jak na sali opera-
cyjnej.

Pocz¹tki by³y nêdzne, wszystko by³o
takie prymitywne. Nawet galwanizernia,
w której narzêdzia by³y cedzone przez
p³ótno. Wspomniane elektrolityczne pole-
rowanie, które wprowadziliœmy z Czempi-
szem, to by³ wielki skok technologiczny.
Nie doœæ, ¿e elektrolit nab³yszcza³ narzê-
dzia, to jeszcze utlenia³ cieniutk¹ warstew-
kê i tworzy³ pasywn¹, czyli zwiêksza³ od-
pornoœæ stali na korozjê. Jak takie narzê-
dzia zaczêliœmy produkowaæ, to zagranica
zaczê³a siê o nie pytaæ. 
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Czyta³am, ¿e mieliœcie w tamtych cza-
sach zamówienia z Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii, a nawet Stanów Zjednoczonych…

Zgadza siê. Opowiem pani tak¹ aneg-
dotê, zwi¹zan¹ z produkcj¹ do Niemiec.
Narzêdzia tam wysy³ane wykonywaliœmy
wed³ug ich wzorów. Janus jecha³ do Nie-
miec, przywozi³ narzêdzia na wzór, pani
Orczykowska, ju¿ œwiêtej pamiêci, bra³a
o³ówek, szkicowa³a na papierze, potem
przenosi³a rysunek na kalkê i takie narzê-
dzia trzeba by³o zrobiæ... Wykonane mo-
dele wysy³aliœmy do Niemiec do zatwier-
dzenia i gdy im odpowiada³y, wdra¿aliœmy
produkcjê – 2 do 3 tysi¹ce sztuk, tyle ile za-
mawiali. Sêk w tym, ¿e ¿yczyli sobie pro-
duktów bez znaków Chifa Poland. Gdy by-
³em kierownikiem kontroli jakoœci, to na-
wet interweniowa³em w Warszawie,
w biurze znaku jakoœci w tej sprawie, bo
Polska Norma mówi, ¿e na narzêdziu nale-
¿y nabiæ okreœlone znaki, a odbiorca z za-
granicy ¿¹da, ¿eby narzêdzia by³y bez zna-
ków… OdpowiedŸ jednak brzmia³a: Je¿eli
odbiorca zagraniczny nie chce znaków, to
proszê sprzedawaæ bez... Pewnego razu
dyrektor Janus zosta³ wezwany do War-
szawy na sympozjum najlepszych chirur-
gów stolicy. Uczestniczy³ w nim m. in. prof.
Manteuffel, który pokazuj¹c Janusowi ja-
kieœ kleszczyki, mówi do niego tak: Widzi
pan, panie dyrektorze – takie narzêdzia
macie robiæ! Jak te tutaj, z zagranicy!. A Ja-
nus na to: Mo¿e pan bêdzie ³askaw poka-
zaæ to narzêdzie? Popatrzy³ i mówi: Panie
profesorze, to narzêdzie jest wytworzone
przez Chifê. – A sk¹d pan wie? – Bo mamy
swój sposób oznaczania (œmiech). I faktycz-
nie, myœmy na tych narzêdziach, które sz³y
do Niemiec, nabijali kropeczkê w pewnym
miejscu i chocia¿ oni dawali swoje znaki, to

i tak wiedzieliœmy, ¿e to nasze... Jak widaæ
osi¹galiœmy ju¿ wtedy bardzo wysok¹ ja-
koœæ. By³ moment, ¿e 45 – 50% naszej
produkcji sz³o na eksport. Kraj chcia³, by
by³o tego jeszcze wiêcej, ale eksport by³ ta-
ki, jakie by³y zamówienia. Oprócz narzêdzi
typowo chirurgicznych, zaczêliœmy te¿
produkowaæ du¿o narzêdzi weterynaryj-
nych, m. in. kleszczy do trzebienia byków,
do suchej kastracji. Ma to ogromne znacze-
nie w Indiach, w klimacie wilgotnym i w wy-
sokiej temperaturze, bo byk po suchej ka-
stracji nie ma zaka¿eñ. To jest jednak
ogromne narzêdzie, wa¿¹ce oko³o 4,5 ki-
lograma. Gdy siê weŸmie pod uwagê cenê
stali nierdzewnej i zwyk³ej, to jest ogromna
ró¿nica. Uznaliœmy, ¿e narzêdzia o tak du-
¿ej masie warto jest wykonaæ ze stali zwy-
k³ej i niklowaæ, ¿eby by³y b³yszcz¹ce i nie
korodowa³y. Inne ulepszenie… Kiedyœ ni-
klowa³o siê na matowo i narzêdzia trzeba
by³o jeszcze polerowaæ, myæ, suszyæ itd. Ja
wprowadzi³em nikiel b³yszcz¹cy – z wanny
od razu wychodzi³a gotowa sztuka, wyma-
gaj¹ca tylko wyp³ukania i wysuszenia. Robi-
liœmy wszystko, na co by³o zapotrzebowa-
nie, na przyk³ad no¿e. JeŸdziliœmy z nimi do
Drzewicy po surowiec na r¹czki. Niektó-
rzy twierdzili, ¿e r¹czki drewniane s¹ nie-
dobre, bo drewno pod wp³ywem wilgoci
butwieje, inni klienci z kolei, chcieli rêkoje-
œci z tworzywa sztucznego... Robiliœmy
wiêc i takie, i takie. W pewnym momencie
produkowaliœmy te¿ tony kluczy samocho-
dowych. Gdy Polska produkowa³a Syreny,
by³a taka zasada, ¿e samochód musia³ byæ
wyposa¿ony w komplet narzêdzi do na-
prawy. Teraz siê tego nie robi, bo nikt sam
nie naprawia samochodu (œmiech). Do
tych kluczy zreszt¹ te¿ by³ potrzebny
b³yszcz¹cy nikiel. Muszê powiedzieæ, ¿e
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sporo wymyœli³em dla Chify… Zaoszczê-
dzili na mojej pracy miliony. Mam nawet ty-
tu³ mistrza racjonalizacji. 

Ciekawi mnie sama technologia pro-
dukcji, na ile, oczywiœcie, jest zrozumia³a
dla laika. Mówi³ pan, ¿e wzór przychodzi³
z Niemiec, by³ rozrysowywany, a póŸniej?
Tworzyliœcie odlewy? Jak powstawa³
kszta³t narzêdzia?

Powiem pani tak prosto. Bierze siê sta-
lowy prêt, na przyk³ad okr¹g³y, kroi siê go
na specjalnej krajalnicy na ma³e kawa³eczki,
potem wk³ada do pieca, nagrzewa do czer-
wonoœci, chwyta w kleszcze i uderzaj¹c
m³otem z tego okr¹g³ego robi siê plaski ka-
wa³ek, który siê wyd³u¿a i formuje
w kszta³t np. jednej czêœci no¿yczek. Wyci-
na siê ich kszta³t, a potem robi drug¹, od-

wrotn¹ ich czêœæ. Nastêpnie powstaje od-
kuwka, która ma jeszcze taki metalowy
margines po boku do odciêcia, ale jest ju¿
uformowany kszta³t jednej czêœci no¿y-
czek. Tê czêœæ znowu wk³ada siê do pieca
i rozgrzewa do czerwonoœci. Tzw. wykroj-
nik w kszta³cie okreœlonego narzêdzia obci-
na zbêdny metal po brzegach, na zasadzie
prasy. Tak przygotowana czêœæ jest nastêp-
nie obrabiana na dziale mechanicznym. Je-
œli trzeba, specjalnym frezem dorabia siê
z¹bki. Gdy s¹ gotowe, to samo robi siê na
drugiej czêœci, a potem sk³ada razem. Stal
jest wtedy jeszcze miêkka, bo inaczej nie
mo¿na by jej by³o obrobiæ. W skali twardo-
œci HRC ok. 15 – 16 stopni, gdy twardoœæ
gotowego produktu ma 50 – 56 HRC. Ta-
kie miêkkie narzêdzie wk³ada siê do har-
towni i tam siê nagrzewa do temperatury,
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powiedzmy, 1400 stopni i potem gwa³-
townie sch³adza. Wtedy w œrodku stali do-
chodzi do zmiany struktury i powstaj¹ no-
we zwi¹zki wêgla, które powoduj¹, ¿e ona
siê staje twarda. I dopiero tak utwardzone
narzêdzie siê szlifuje. Miêkka stal nie bêdzie
b³yszczeæ...

Mówi Pan w czasie teraŸniejszym –
w tej chwili to siê robi tak samo?

Tak samo.

Czyli jest to robota rêczna…
Rêczna. Dlatego jest tu zatrudnionych

1800 ludzi. Wie pani jaki to móg³by byæ za-
k³ad wytwarzaj¹cy samochody, gdzie 2 –
3 ludzi robi jeden samochód dziennie?
Oczywiœcie maszynowo te¿ bardzo du¿o
siê robi. Na przyk³ad z¹bków w kleszczy-
kach nikt nie wy¿yna rêcznie, jest specjalny
frez, przez który siê je przepuszcza.

Ale ka¿d¹ produkowan¹ sztukê musi
chwyciæ ludzka rêka...

Inaczej nie da rady. Najwiêcej proble-
mu jest z pasowaniem, bo z¹bki musz¹
wejœæ jedne w drugie. Ma³o tego, na czub-
ku jednej czêœci jest przeciêcie, drugiego
nosek i ten nosek musi wejœæ w przeciêcie
– to s¹ tzw. kleszczyki anatomiczne. S¹ ta-
kie co nie maj¹ i one siê nazywaj¹ peanki.

Sk¹d w latach 70. – 80. braliœcie mate-
ria³? Przecie¿ to by³ taki czas, ¿e nie by³o
surowców... 

Stal akurat kupowaliœmy w Niemczech
lub we W³oszech. Nie by³o problemu. Je-
dynym problemem by³o to, ¿e zjednocze-
nie rozdziela³o nasz¹ produkcjê. By³ tele-
fon, ¿e: Ten szpital czy to województwo
dostanie tyle i tyle narzêdzi i ju¿. A trzeba

by³o realizowaæ przecie¿ i inne zamówie-
nia. Nigdy nie mieliœmy nadprodukcji. Za-
wsze by³o za ma³o, zapotrzebowanie by³o
ogromne. Muszê w tym miejscu zwróciæ
uwagê na to, ¿e Chifa nie by³a tylko zak³a-
dem produkcyjnym. Jak to uj¹³ w temacie
swojej pracy magisterskiej, napisanej na
podstawie moich materia³ów, nie ¿yj¹cy
ju¿ pan Tasiemski: Chifa czynnikiem miasto-
twórczym. Teraz Nowy Tomyœl ma ponad
15 tysiêcy mieszkañców, w latach, po-
wiedzmy 60. minionego stulecia, mia³ 6 do
7 tysiêcy, a skoro fabryka zatrudnia³a
1400 osób, to by³a najwa¿niejszym praco-
dawc¹, sci¹gaj¹cym nowych ludzi do mia-
sta. Z czasem zatrudnia³a te¿ coraz wiêcej
in¿ynierów, techników, mia³a szko³ê…

A jak Fabryka Narzêdzi Chirurgicz-
nych funkcjonowa³a od strony spo³ecznej.
By³y jakieœ organizacje, wspólne imprezy,
wyjazdy, integracja pracowników?

Kiedyœ Chifa zatrudnia³a ca³e rodziny –
ojcowie pracowali, dzieci pracowa³y. Tak
jest zreszt¹ i dziœ. Nie mo¿na powiedzieæ,
¿e nie dba³a o tzw. sprawy socjalne. Mieli-
œmy swój oœrodek wypoczynkowy nad je-
ziorem w Mierzynie ko³o Miêdzychodu,
dysponuj¹cy 16 czy 20 pojedynczymi po-
kojami z wyposa¿eniem – ³ó¿kami, ku-
chenk¹, radiem itd. To by³y takie domki, na
które mówiliœmy wiatraki, bo mia³y 4 wej-
œcia, od ka¿dej strony jedno. W oœrodku
mieliœmy te¿ œwietlicê, toalety, natryski.
Turnusy zaczyna³y siê od czerwca, a koñ-
czy³y we wrzeœniu. Zawsze pe³no ludzi. My
te¿ bywaliœmy tam czêsto, bo to by³y do-
bre warunki do wypoczynku z dzieæmi.

Niestety, gdy Niemcy kupili Chifê, jed-
nym z ich pierwszych dzia³añ by³o sprzeda-
nie tego terenu. Stwierdzili, ¿e ludzie dosta-
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j¹ pieni¹dze za pracê i jad¹ wypoczywaæ
tam, gdzie chc¹. Nie mo¿na ich zmuszaæ do
tego, by ci¹gle ogl¹dali te same twarze.
W zak³adzie by³o te¿ bardzo du¿o organi-
zacji i ka¿da mia³a prawo do jednej wy-
cieczki w ci¹gu roku. Filateliœci jechali na
jedn¹ wycieczkê, Liga Kobiet na drug¹ wy-
cieczkê, wêdkarze na trzeci¹, Liga Obrony
Kraju, Stowarzyszenie In¿ynierów, Techni-
ków i Mechaników Polskich na kolejne.
Pieni¹dze na to dawa³y zwi¹zki zawodo-
we, które mia³y prawo do dwóch wycie-
czek. Wyjazdy zaczyna³y siê w maju,
a koñczy³y siê we wrzeœniu. 

Intensywn¹ dzia³alnoœæ prowadzili fila-
teliœci. Organizowali wystawy znaczków
w chifowskim klubie, by³y wymiany. Pa-
miêtam z tamtych czasów tak¹ zabawn¹ hi-
storiê zwi¹zan¹ ze znaczkami, któr¹ opo-

wiedzia³ mi pan Pieniê¿ny, ksiêgarz z Gro-
dziska i wybitny filatelista, zbieraj¹cy znacz-
ki zwi¹zane z przyrod¹. Jecha³ kiedyœ z Po-
znania do Warszawy poci¹giem pospiesz-
nym i siedzia³ w przedziale z dwoma biolo-
gami, którzy spierali siê o nazwê jakiejœ ro-
œliny czy zwierzêcia. A Pieniê¿ny akurat po-
przedniego dnia opracowywa³ znaczki
i pozna³ dotycz¹c¹ przedmiotu ich sporu
³aciñsk¹ nazwê. Wtr¹ci³ siê i im j¹ poda³,
wiêc myœleli, ¿e jest z ich bran¿y. Kiedy wy-
prowadzi³ ich z b³êdu, byli bardzo zdziwie-
ni, ¿e filatelistyka i takim rzeczami siê zaj-
muje, wiêc zacytowa³ im slogan: Znaczek
bawi, kszta³ci itd… (œmiech). Niestety filate-
listów w Chifie ju¿ nie ma. Kiedyœ jeszcze
w NOK-u organizowano wymiany, wysta-
wy, ale teraz, zamiast listów pisze siê maile
albo dzwoni. Chocia¿ nawet lepiej, jak za-
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dzwoniê do kogoœ, bo wtedy us³yszê jego
g³os i jeszcze porozmawiam. Ma³o tego, na
pocztówkach ju¿ nie ma teraz miejsca na
napisanie swoich s³ów, tylko ¿yczenia goto-
we wydrukowane – Nie myœl, postaw
krzy¿yk! (œmiech). 

Wróæmy do Pañskiej pracy zawodo-
wej. Pracuj¹c przez 36 lat w Chifie jako in-
¿ynier, zajmowa³ siê Pan tam ró¿nymi
dzia³ami i pe³ni³ rozmaite funkcje... 

Zawsze by³em zadowolony z pracy
w Chifie, dobrze siê tu zarabia³o, a u perso-
nalnej ci¹gle le¿a³ plik podañ o pracê.
Wszystkich ludzi zna³em, z wieloma siê ko-
legowa³em. Z dyrektorem Janusem akurat
nie by³em na ty, bo by³em od niego o 20 lat
m³odszy, ale byliœmy te¿ s¹siadami i stosun-
ki miêdzy nami uk³ada³y siê bardzo do-
brze. Z tymi funkcjami natomiast by³o ró¿-
nie. Du¿y wp³yw na ich przydzielanie mia³y
uk³ady partyjne… Jako kierownik galwani-
zerni, a potem dzia³u kontroli jakoœci, zaj-
mowa³em siê g³ównie tymi sprawami, ale
przez 14 miesiêcy by³em te¿ zastêpc¹ Jana
Janusa, czyli dyrektorem technicznym Chi-
fy. Jednak niestety przez partyjne przetaso-
wania musia³em z³o¿yæ rezygnacjê… Pod-
miana nie by³a pomys³em dyrektora Janu-
sa… Potem mi t³umaczy³: Wie pan, co mia-
³em zrobiæ? Pan, jako magister in¿ynier,
w razie czego, wszêdzie by dosta³ pracê...
Fakt, wtedy przecie¿ konstytucja zapew-
nia³a zatrudnienie wszystkim, a nawet siê
mówi³o: Czy siê stoi, czy siê le¿y dwa tysi¹-
ce siê nale¿y! (œmiech) A jeœli chodzi o mo-
je stanowisko, to da³em spokój. Zawsze
mogli powiedzieæ, ¿e jestem chemikiem,
a zak³ad jest mechaniczny, wiêc siê nie na-
dajê. Na skutek tej podmiany nie wróci³em
te¿ na stanowisko kierownika galwanizer-

ni, tylko zosta³em kierownikiem kontroli
jakoœci. Dziêki kontaktom zagranicznym
Chifa wesz³a do klubu eksporterów.
W zjednoczeniu, na jakimœ naszym doku-
mencie, przeczytali podpis kierownika
kontroli jakoœci i doszli do tego, ¿e nie ma
odpowiedniego wykszta³cenia. Powinien
mieæ wy¿sze, a nasz nie mia³ nawet œrednie-
go. Mnie posadzili wiêc na jego miejsce,
a on zosta³ moim zastêpc¹. Nie pali³em siê
do tego zajêcia, bo to by³a trudna praca.
Gdy dyrektor Janus zaproponowa³ to sta-
nowisko in¿ynierowi JóŸwiakowi, ten od-
mówi³. No, ale JóŸwiak, jako konstruktor
mia³ spokojn¹ posadê, bo jak mówi³em,
wzory przychodzi³y gotowe, wiêc roboty
nie mia³ za du¿o. Myœmy nie mieli w³asnych
konstrukcji. By³y wzory Steelego, Kochera
– od nazwisk twórców tych narzêdzi, a czy
pani s³ysza³a o kleszczyku typu Chifa? No
nie… Jako szef kontroli dosta³em podwy¿-
kê, ale gdy coœ nie wysz³o, to wszystko sku-
pia³o siê na mnie. A ludzie nie zawsze byli
uczciwi. Zdarza³o siê, ¿e moi kontrolerzy
zakreœlali, ¿e tu trzeba poprawiæ, a kierow-
nik dzia³u szed³ do kantorka, wymazywa³
uwagi z kartki i zanosi³ kartony do wysy³ki.
A potem przychodzi³a reklamacja i kto by³
winien? Ja. Oczywiœcie wiadomo, ¿e to moi
kontrolerzy przegl¹dali, ale odpowiedzial-
noœæ by³a moja. W koñcu za du¿o by³o, jak
dla mnie, tej szarpaniny i wróci³em na gal-
wanizerniê, której jeszcze przez 10 lat by-
³em kierownikiem. Dalej wprowadzaliœmy
tam nowe rozwi¹zania.

Z biegiem czasu coraz bardziej przyci-
skali nas, je¿eli chodzi o ochronê œrodowi-
ska, wiêc wymyœli³em, ¿eby œcieki kwasu
z elektrolitycznego polerowania zu¿ytko-
waæ do produkcji nawozów fosforowych.
Na zasadzie wspó³pracy wywoziliœmy je do
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mojego by³ego zak³adu w Luboniu. Co
2 lub 3 miesi¹ce sz³o tego 600 do 700 kg
w zbiornikach. Spuszczaliœmy, p³aciliœmy za
neutralizacjê i mieliœmy spokój. Oczywiœcie
to zak³ad na tym zarabia³, a ja niekoniecz-
nie… W tamtych czasach faworyzowano
robotników... Je¿eli robotnik z³o¿y³ wnio-
sek racjonalizatorski, który dawa³ oszczêd-
noœæ np. 1000 z³., to dostawa³ 400 z³ na-
grody. A je¿eli in¿ynier zrobi³ na 2 -3 milio-
ny oszczêdnoœci, to dawali mu 2%. A im
wiêksze oszczêdnoœci, tym ni¿szy procent.
Taki by³ system... Na emeryturê odesze-
d³em w 1992 roku, jednak z zak³adem ci¹-
gle jestem zwi¹zany umow¹ na wykony-
wanie kroniki.

Od pocz¹tku pracy zajmowa³ siê Pan
jej prowadzeniem?

A nie, nie. Dopiero od 40. lecia Chify,
czyli od 1985 roku. Wtedy odby³y siê
pierwsze oficjalne obchody, ³¹cznie z ufun-
dowaniem sztandaru i ró¿nymi pami¹tka-
mi. Pamiêtam, ¿e pan Pieniê¿ny i wielu in-
nych pracowników dosta³o Krzy¿e Zas³u-
gi. Wtedy dyrektorem by³ ju¿ pan No-
waczkiewicz. Na to 40. lecie pisa³em mu
referat, a póŸniej zwróci³ siê do mnie
w sprawie jakiegoœ uwiecznienia tej roczni-
cy. Powiedzia³em do niego wtedy: Myœmy
ju¿ próbowali uwieczniaæ historiê zak³adu
i si³ami zwi¹zków zawodowych, i komitetu
zak³adowego, i przez inne ko³a, ale zawsze
2 – 3 miesi¹ce by³y zapisywane, a potem
siê przerywa³o… A g³ównym ksiêgowym
by³ wtedy Czes³aw £ukaszyk i na te moje
s³owa powiedzia³ do dyrektora: S³uchaj, je-
¿eli coœ ma byæ trwa³e i dzia³aæ, to trzeba za
to zap³aciæ – jeœli zap³acisz, to ci poprowa-
dz¹ kronikê. No i od tego siê zaczê³o... Ja

mia³em obowi¹zek zbieraæ materia³y i pi-
saæ teksty, a jakaœ pani z biura pana £uka-
szyka mia³a to wpisywaæ rêcznie do kroni-
ki. Podzia³ obowi¹zków na pó³ i wynagro-
dzenie na pó³. Potem zast¹pi³a j¹ inna pani
i kolejna, bo tam siê przecie¿ zmieniali pra-
cownicy. W koñcu stwierdziliœmy, ¿e nie
ma co dzieliæ pracy na zbieranie i pisanie
i podj¹³em siê robienia kroniki w ca³oœci.
I od tego czasu ca³e wynagrodzenie jest
moje (œmiech). Tutaj mam oprawione ska-
ny kroniki – od 2001 do 2010 roku. Na
pocz¹tku bêdzie pani jeszcze widzia³a kro-
nikê pisan¹ rêcznie. Teraz jest ju¿ druko-
wana. Widzia³ j¹ dyrektor koncernu B.
Braun i bardzo mu siê podoba³a. Dziêki
niej 82. letni pracownik mo¿e byæ jeszcze
zatrudniony w Chifie. Tu na zdjêciu mamy
kanclerz Merkel, a tu jest pan Ungetum –
przewodnicz¹cy rady nadzorczej. Jak pani
widzi na fotografiach, prócz tego, ¿e
w œrodku jest tak sterylnie, Chifa a¿ tak
bardzo siê nie zmieni³a po sprzeda¿y
w 1990 roku. Dobudowali na przyk³ad po-
mieszczenia nosz¹ce nazwê Aesculap Aka-
demia, w których odbywaj¹ siê kursy dla le-
karzy z ca³ej Polski. Przy u¿yciu naszych na-
rzêdzi æwicz¹ zabiegi na kurczakach i pro-
siakach. W tym roku, we wrzeœniu, minie
70 lat od powstania Chify, która szykuje siê
ju¿ do obchodów… Inna rzecz, ¿e z t¹ dat¹
powstania nie jest dok³adnie tak. My przyj-
mujemy, ¿e zak³ad powsta³ w 1945 roku,
ale przecie¿ on nie wyklu³ siê z jajka.
W 1943 roku, po bombardowaniach Ber-
lina, Niemcy przenieœli czêœæ produkcji
tamtejszej firmy Windlewerke do Nowego
Tomyœla. Zatrudnili mieszkañców miasta
i okolicznych wiosek, na przyk³ad Bolewic.
Pierwszym szefem Chify by³ Wieruch, fa-
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chowiec z Warszawy szkolony przez
Niemców w berliñskim Windlewerke, do-
k¹d zreszt¹ w 1943 roku wysy³ano na
praktykê i nowotomyœlan – m. in. Jana Ja-
nusa. Po zakoñczeniu wojny to oni, z po-
moc¹ innych fachowców tak¿e z Warsza-
wy, uruchomili produkcjê i pod koniec
wrzeœnia 1945 roku wypuœcili pierwsze na-
rzêdzia zrobione z – pozosta³ych po wo-
jennej produkcji fabryki – pó³fabrykatów.
St¹d data powstania zak³adu, no i te¿, mo¿-
na powiedzieæ, póŸniejszy jej sukces na ryn-
ku niemieckim. Dziêki temu, ¿e Jan Janus
zna³ jêzyk niemiecki i mia³ z nimi kontakt
wczeœniej, udawa³o mu siê uzyskiwaæ te
kontrakty handlowe z Niemcami. 

W Pañskim ¿yciorysie odnaleŸæ mo¿na
jeszcze jedno pole dzia³alnoœci – w Miej-

skiej Radzie Narodowej w Nowym Tomy-
œlu.

Zgadza siê. Do Miejskiej Rady Narodo-
wej – odpowiednika dzisiejszej Rady Miej-
skiej, skierowano mnie z Chify jako repre-
zentanta najwiêkszego zak³adu w mieœcie.
Znalaz³em siê tam wraz z kolegami Ra-
domskim, KaŸmierczakiem i Wlek³ym. Ni-
by to by³y wybory, ale i tak wszyscy na nas
g³osowali. W Miejskiej Radzie Narodowej
dzia³a³em od 1961 roku. Przez 4 kadencje
by³em radnym, a gdy Przewodnicz¹c¹ Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli de
facto dzisiejszym burmistrzem, zosta³a pa-
ni Kasperek, ja by³em jej zastêpc¹, czyli wi-
ceburmistrzem. Wczeœniej, gdy przez d³u-
gie lata burmistrzem by³ pan Hildebrandt,
pe³ni³em funkcje przewodnicz¹cego ró¿-
nych komisji – budownictwa, gospodarki

Do Miejskiej Rady Narodowej - odpowiednika dzisiejszej  Rady Miejskiej, skierowano mnie z Chify 
jako reprezentanta najwiêkszego zak³adu w mieœcie - 1 maja 1961 r.



komunalnej, zdrowia. Mia³em wy¿sze wy-
kszta³cenie, to mnie zawsze brali na prze-
wodnicz¹cego komisji. Pamiêtam, ¿e Hil-
debrandt to by³ burmistrz, który bez prze-
rwy chodzi³ po mieœcie. Nie siedzia³ za biur-
kiem. Pod koniec lat 60., wskutek ró¿nych
przetasowañ, przeniesiono go do ZOZ-u,
a pani¹ Kasperek z Powiatowej Rady Na-
rodowej przeniesiono na jego miejsce. Pa-
miêtam, ¿e akurat zbli¿a³a siê 25. rocznica
wyzwolenia Nowego Tomyœla, kiedy za-
chorowa³a na nerki i nie mog³a jej organi-
zowaæ, wiêc to zadanie mnie powierzono.
Oczywiœcie Tomasz ¯urek, który by³ od-
powiednikiem starosty, czyli Przewodni-
cz¹cym Powiatowej Rady Narodowej, od
razu wykona³ telefon do dyrektora Janusa,
¿eby mnie, jako pracownikowi, wyda³ dys-
pozycje zorganizowania tej uroczystoœci,

co brzmia³o: Niech on zorganizuje.
(œmiech) Trzeba by³o sprowadzaæ gro-
chówkê, jeszcze referat pisaæ i go wyg³a-
szaæ… Nic ciekawego. Wolê chyba opo-
wiedzieæ inn¹ historiê z tamtego czasu.

W pewnym momencie Miejska Rada
Narodowa dosz³a do wniosku, ¿e po-
wstañcom wielkopolskim nale¿y postawiæ
pomnik – ten, który stoi teraz na placu
Niepodleg³oœci. Znaleziono kamieñ, który
by³ w³asnoœci¹ pani Olejniczakowej. Nie
wiem dok³adnie, jak dosz³o do tej transak-
cji, czy go kupiono czy inaczej… W ka¿dym
razie kamieñ zosta³ dostarczony rzeŸbia-
rzowi, Janowi Marii Jakóbowi… Chodzi-
³em ci¹gle ogl¹daæ jak jego praca postêpuje
i on mi siê zacz¹³ skar¿yæ, ¿e spada mu wy-
dajnoœæ, bo d³uta s¹ têpe. Dla mnie to nie
by³ problem – dwa razy mu te d³uta ostrzy-
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³em na widii w Chifie i dziêki temu na czas
zd¹¿y³ zrobiæ ten pomnik (œmiech). A jak
k³adziono pod ten pomnik kamieñ wêgiel-
ny, w specjalnej tubie znalaz³ siê papier tak-
¿e z naszymi podpisami – moim i ¿ony, dla
potomnoœci.

Teraz, zamykaj¹c ko³o, wracamy zno-
wu do pana Preislera. Jedna z twarzy po-
wstañców na tym pomniku, wzorowana
jest na podobiŸnie Micha³a Preislera, ojca...

Powinnam teraz zapytaæ, czym siê Pan
zajmuje na emeryturze, ale Pan przecie¿
ci¹gle pracuje...

Cieszê siê z tej kroniki, bo dziêki temu
mam sta³¹ przepustkê do zak³adu. Ale ze
znanych mi ludzi, w tej chwili jeszcze pracu-
je mo¿e z dwudziestu. Magistrów i in¿ynie-
rów teraz jest mnóstwo. Gdy ja przysze-
d³em w 1958 roku do pracy, by³ tylko in-

¿ynier Czempisz, in¿ynier JóŸwiak i in¿y-
nier Szczeszyñski. By³em jedynym magi-
strem in¿ynierem. Potem ¿ona pana
Czempisza go zmotywowa³a i zrobi³ do-
datkowo dyplom magistra w Poznaniu.
Zreszt¹ chyba bardzo dobrze dla niego, bo
po odejœciu z Chify, pracowa³ w Central-
nym Biurze Jakoœci w Warszawie, a potem
wyk³ada³ na uczelniach w Maroku, w Ora-
nie w Algierii, a na koniec zosta³ oddelego-
wany jako ambasador ONZ do Burundii.
Z tych miejsc wysy³a³ nam sporo kartek i li-
stów z pozdrowieniami. Niestety, od
dwóch lat nie ¿yje. Siostra Czempisza jest
¿on¹ pana Ludwika Kromy. Spotykam ich
czasami. Pokolenie siê wykrusza, co by³o
widaæ na marcowym jubileuszu 70. lecia
nowotomyskiego liceum, którego obcho-
dy wspó³organizowa³em. Tak siê zreszt¹
przytrafi³o, ¿e z mojej klasy tylko ja dotar-
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³em, wiêc spotkanie klasowe odby³em
z klas¹ kolegi z Chify – in¿yniera Gogoliñ-
skiego, który zaprosi³ mnie do swoich ró-
wieœników, zdaj¹cych maturê 26 lat po
mnie... A wracaj¹c do pani pytania – oczy-
wiœcie, prowadzê ju¿ ¿ycie emeryta. W tej
chwili najwiêcej pracujê w domu, pomaga-
j¹c chorej ¿onie. Ale je¿d¿ê te¿ ci¹gle samo-
chodem, dziêki czemu mogê ogl¹daæ ci¹gle
piêkniej¹cy Nowy Tomyœl. Do zesz³ego ro-
ku ciep³e dni spêdzaliœmy z ¿on¹, synami
i wnukami na dzia³ce, ale teraz przekazali-
œmy j¹ ju¿ wnukom. Zajêæ mi jednak nie
brakuje, codziennie obowi¹zkowa gimna-
styka i pasjans… ostatnio jeszcze moim
hobby jest produkcja nalewek, polecam…
Zawsze lubi³em ksi¹¿ki, pasjonowa³a mnie
geografia, sztuka, literatura, wiêc wreszcie

mamy z ¿on¹ czas na czytanie. Oprócz
Przegl¹du i Polityki, czytam literaturê ibe-
roamerykañsk¹, m. in Marqueza. Lubiê ten
ich realizm magiczny… Co jeszcze? Czasem
biorê mapê i tak sobie podró¿ujê, palcem
(œmiech) ….
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Adam Rybarczyk

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

Czasy powojenne, czasy wspó³czesne 
Jest 27 stycznia 1945 roku. Do miasta wkraczaj¹ oddzia³y Armii Czerwonej. I tak na

ponad 40 lat Polska dostaje siê w strefê wp³ywów wschodniego s¹siada. Jednak nie o po-
lityce tu mowa, a o sprawach z zieleni¹, w tym i póŸniejszym czasie zwi¹zanych. 

Przez kilka lat po wojnie by³o du¿o wiêcej istotnych dla zniszczonego kraju spraw, ni¿
tworzenie zieleñców, parków, czy obsadzanie ulic. Tych czasów siêgaj¹ jednak wa¿ne
zmiany, zwi¹zane z regulacj¹ nurtu Szarki. 

S¹dz¹c z map i z tego, co us³ysza³em od mieszkañców miasta, w latach wojny lub krót-
ko po niej nast¹pi³a regulacja koryta Szarki. Odt¹d p³yn¹æ bêdzie w g³êbokim, prostym wy-
kopie – od strony m³yna przy ulicy Zb¹szyñskiej, a¿ po rodz¹c¹ siê Fabrykê Narzêdzi Chi-
rurgicznych” Chifa”. W latach powojennych pewne fragmenty Rowu Paprockiego zosta-
n¹ zasypane. Szarka równie¿ tu¿ za” Chif¹”, od strony cmentarza, z nieregularnej rzecz-
ki, której brzegi by³y rozlewiskami, obroœniêtymi pewnie roœlinami strefy przybrze¿nej,
staje siê prostym kana³em. To wydaje siê byæ trafne okreœlenie. W tym czasie bowiem rze-
ki zatracaj¹ swój naturalny charakter i staj¹ siê faktycznie kana³ami œciekowymi. A¿ do lat
80. ubieg³ego wieku, pobyt nad Szark¹, ze wzglêdu na walory zapachowe nie nale¿a³ do
przyjemnych. Ta regulacja poci¹gnê³a zapewne za sob¹ wycinkê drzew porastaj¹cych jej
brzegi, czyli dorodnych olsz, wierzb, topól, czy jesionów. A przecie¿ rzeczki, strumienie,
rowy i stawy by³y jednym z wa¿niejszych elementów to miejsce uto¿samiaj¹cych. Miasto
odwróci³o siê od tej niewielkiej rzeki i jej dop³ywów. Jest to przejaw przykrej tendencji do-
strzegalnej w wielu polskich miastach, tendencji od której powinno siê odejœæ, a z cieków
wodnych, wzorem miast holenderskich, stworzyæ atut, a nie niechciany element.

Bez w¹tpienia w 1942 roku z Placu Chopina znikn¹³ bruk. W okresie powojennym
zostan¹ wyciête du¿e, rosn¹ce tu¿ obok koœcio³a, lipy. Na fotografii z roku 1949 widzimy
jeszcze potê¿n¹ lipê rosn¹c¹ obok budynku œwi¹tyni. Natomiast jedna z rosn¹cych tu
obecnie lip (obw. 200 cm), od strony ul. Pi³sudskiego, mog³a tu byæ zasadzona tu¿ przed
wojn¹. Inna z du¿ych lip, rosn¹ca przy koœciele, przy pó³nocnej pierzei rynku, ros³a jesz-
cze w latach 60. XX wieku. W tym te¿ czasie nasadzono wokó³ placu jarzêby. Stanowi¹
one dla mnie jednak zagadkê. Próbowa³em je oznaczyæ tylko w stanie bezlistnym i nigdy
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ich liœciom wiosn¹, czy latem, siê zanadto nie przyjrza³em. Znalaz³em jednak kilka za-
schniêtych i okaza³o siê, ¿e posiadaj¹ klapowanie. W inwentaryzacji flory synantropijnej
miasta, prowadzonej przez zespó³ z Katedry Botaniki Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, okreœlono je jako jarz¹b m¹czny (Sorbus aria). Gatunek ten naturalnie wystê-
puje w Polsce, lecz jedynie w Tatrach. W miejscach innych jest to tylko drzewo z nasa-
dzeñ. Œwietnie sprawdza siê w warunkach miejskich, jednak… nie mam ca³kowitej pewno-
œci, czy jest to w³aœnie jarz¹b m¹czny, bowiem gatunek ten nie posiada liœci klapowanych,
a jedynie pi³kowane. Jest pewien wyj¹tek. Znana od roku 1858 odmiana” Majestica” ta-
kie niewielkie klapowania posiada. Jeœli jest to jarz¹b m¹czny to tylko odmiana, o której
wspomnia³em, choæ wiêcej cech tego drzewa – moim zdaniem – przemawia za tym, ¿e
jest to jarz¹b szwedzki (Sorbus intermedia). Tym drzewom przyjrzê siê dok³adniej, gdy roz-
poczn¹ wegetacjê. To powinno ostatecznie przes¹dziæ sprawê. 

Tymczasem jeszcze dwie ciekawostki z tymi jarzêbami zwi¹zane. Na starej, ocala³ej
jeszcze lipie, w miejscu nieumiejêtnie przyciêtego konaru, powsta³a dziupla (drzewo jest
ju¿ mocno sfatygowane) i w tej¿e dziupli, tu¿ nad chodnikiem, wyrós³ w³aœnie ten jarz¹b.
Warto zwróciæ na to uwagê, jak równie¿ na inny fakt. We wspomnianej przeze mnie in-
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Fot 1: Spl¹tany system korzeniowy klona pospolitego (Acer platanoides). Jest to jedno ze starszych drzew
tego gatunku w mieœcie. Drzewa te rosn¹ nad Szark¹, lecz by³y tu ju¿ zanim rzeka zmieni³a bieg. 



wentaryzacji podaje siê 58 okazów tego drzewa. Zapewne tyle jeszcze z 15 lat temu by-
³o w najbli¿szym otoczeniu rynku. Obecnie doliczy³em siê 37 okazów, z czego najwiêkszy
osi¹gn¹³ obwód 165 cm. Zdarzaj¹ siê i mniejsze, o obwodzie w granicach 115 cm, a naj-
czêœciej oko³o 130 cm. Drzewa tego samego gatunku i w zbli¿onym wieku zobaczymy
niedaleko dworca, pomiêdzy peronami a obwodnic¹. S¹ to tereny dawnego gospodar-
stwa. Z daleka wydawaæ siê mo¿e, ¿e to jakaœ dawna aleja drzew owocowych. Dopiero
gdy siê bli¿ej tym drzewom przyjrzymy oka¿e siê, ¿e to 21 jarzêbów. Ca³kiem mo¿liwe,
¿e s¹ to drzewa sadzone w tym samym czasie, a jak to czasem bywa³o, ktoœ dosta³, b¹dŸ
wzi¹³ sobie te drzewka i zasadzi³ u siebie. 

Na Placu Chopina zobaczymy te¿ wierzbê p³acz¹c¹ (Salix sepulcralis) odmiany „Chry-
socoma”. Jeszcze w latach 60. by³a m³odym drzewem. Niegdyœ zaliczano j¹ do gatunku
wierzby bia³ej (Salix alba), a odmianê tê okreœlano jako „Tristis”, czyli: „smutna”, st¹d w³a-
œnie to powszechne okreœlenie – wierzba p³acz¹ca. W istocie jest to mieszaniec wierzby
bia³ej z wierzb¹ babiloñsk¹ (Salix babylonica), a odmianê tê znamy z Francji od roku 1815.
Wierzby babiloñskie, o mocno poskrêcanych ga³êziach (”Tortuosa”), porasta³y niegdyœ
teren liceum od strony Szarki. Pamiêtam je doskonale, gdy¿ z jednej z nich – jako dziecko
– spad³em podczas zabawy. Jakie jeszcze drzewa zwracaj¹ uwagê na Placu Chopina? Za-
pewne w¹ski, prawie kolumnowy, œwierk k³uj¹cy (Picea pungens var. glaca) na placu przed
stadionem. Trudno mi okreœliæ dok³adny wiek tego drzewa, ale zapewne jest jeszcze
przedwojenne. Na zdjêciach z lat 50. widaæ w okolicy takich œwierków wiêcej. Pojawi³y siê
one tak¿e na placu, lecz s¹ to nasadzenia nieszczególnie zaplanowane, z³o¿one z kilku ga-
tunków, m. in. œwierka serbskiego (Picea omorika). Dodatkowo mamy tu jeszcze szcz¹t-
kowo zachowane jaœminowce. 

Natomiast ca³e otoczenie rynku obsadzone by³o (o czym ju¿ wspomnia³em) lipami.
Na nic siê zda³y próby” og³awiania”. Lipy, co bêdê do znudzenia podkreœla³, nie nadaj¹ siê
do nasadzeñ w takich miejscach! Zast¹piono je kilkanaœcie lat temu klonem zwyczajnym
(Acer platanoides)” Globosum”. Ta kulista, niezmiernie popularna, a znana ju¿ od 1873 ro-
ku (Van Houtte-Belgia) odmiana tego drzewa jest zalecana do miejskich nasadzeñ i co naj-
wa¿niejsze - nie nale¿y jej wcale przycinaæ, o czym jeszcze wspomnê póŸniej.

Na ulicy Mickiewicza, obecnie deptaku ³¹cz¹cym oba rynki, nasadzeñ nigdy nie by³o
i niech tak zostanie. Nie ma najmniejszej potrzeby, aby zaburzaæ dawne za³o¿enie archi-
tektoniczne.  Natomiast na Placu Niepodleg³oœci nast¹pi³y znaczne zmiany. Na fotografii
z roku 1946, przed budynkiem ratusza nie widaæ ju¿ lip, ale nadal jest tam kostka bruko-
wa, choæ pojawiaj¹ siê te¿ betonowe p³yty chodnikowe. Co prawda p³yty takie znane s¹
jeszcze z czasów przedwojennych, lecz na szersz¹ skalê zaczêto je stosowaæ dopiero za
czasów PRL-u. Beton powoli wypiera³ szlachetne, granitowe p³yty, z obrze¿y chodników
znika³y tak¿e tzw. kocie ³by, choæ jeszcze tu¿ po wojnie, w wielu miejscach, by³ to widok
nierzadki. Betonowe p³yty chodnikowe by³y powszechnie w u¿yciu a¿ do koñca lat 80.
XX wieku, kiedy to zaczêto zastêpowaæ je kostk¹ Bauma, czy – jak mawiaj¹ w Wielko-
polsce – pozbrukiem. Na celowoœæ stosowania tego tañszego rozwi¹zania w miejscach za-
bytkowych, pozwolê sobie spuœciæ wymown¹ kurtynê ciszy. 
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W tle ratusza, na obecnym parkingu od strony ul. Komunalnej, w latach powojennych
wci¹¿ istnia³ stary skwer, poroœniêty drzewami, zasadzonymi tu jeszcze pod koniec XIX
wieku. Przekszta³cony zosta³ póŸniej na dworzec PKS i stacjê benzynow¹, a te z kolei na
parking. Wzd³u¿ tej pierzei ros³y lipy (te jeszcze siê zdarzaj¹) i jawory, coraz mocniej og³a-
wiane i os³abiane w ten sposób, jak i na skutek niewielkiej, wolnej od utwardzenia, prze-
strzeni. Niestety praktyki te pokutuj¹ po dzieñ dzisiejszy. Owszem, drzewa mo¿na og³a-
wiaæ, ale dotyczy to pewnych gatunków, które takie zabiegi cierpliwie znosz¹. Wspomnê
i o tym w osobnym rozdziale. Zamiast uporczywie ogo³acaæ drzewa z konarów, czasem
lepiej zast¹piæ je drzewami, które sprawdzaj¹ siê w tej trudnej sytuacji. To siê stopniowo
dzieje, gdy¿ w ich miejsce sadzi siê wspomniany ju¿ klon pospolity „Globosum”, czy robi-
niê akacjow¹ „Umbraculifera”. Ona jednak, w przeciwieñstwie do klonu, musi byæ co ro-
ku radykalnie og³awiana. 

W latach 60. XX wieku na placu stanê³a fontanna (póŸniej przebudowana) oraz Po-
mnik Powstañców Wielkopolskich. Z placu znikn¹³ bruk, a pojawi³a siê murawa trawni-
kowa, gdzieniegdzie obsadzona drzewami i krzewami. Ju¿ przed wojn¹ by³y tu œwierki,
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Fot 2: Przyk³ad z³ego oddzia³ywania utwardzonej nawierzchni na system korzeniowy.
Tu wi¹zy szypu³kowe (Ulmus laevis) „staraj¹” siê uwolniæ z jej uœcisku. Jest to zwyczajna reakcja drzewa

na niekorzystne dla niego czynniki. Rzecz w tym, aby takich miejsc nie zabudowywaæ.



popularnie zwany srebrnymi, lecz teraz dosadzono i inne. Tu¿ obok budynku ratusza za-
uwa¿yæ mo¿na jod³ê koreañsk¹ (Abies koreana). To gatunek jod³y o powolnym przyroœcie,
a szczególn¹ jej ozdob¹ s¹ fioletowe – w okresie dojrzewania – szyszki. Pojawi³y siê tak¿e
klony jesionolistne (Acer negundo), drzewa wystêpuj¹ce w Polsce ju¿ od pocz¹tku XIX
wieku. Niewykluczone, ¿e i za czasów pruskich ten gatunek by³ w nasadzeniach stosowa-
ny. Jest to drzewo krótkowieczne, ¿yj¹ce do 100 lat. Charakterystyczne dla niego s¹ gu-
zowate naroœla na pniu, z których tworzy ono liczne pêdy odroœlowe. I w³aœnie dziêki tej
nies³ychanej zdolnoœci regeneracyjnej, jak¹ charakteryzuj¹ siê m. in. tak¿e wierzby i inne
drzewa porastaj¹ce brzegi wód (klon jesionolistny naturalnie w³aœnie w takich miejscach
wystêpuje) jest jedynym (!) gatunkiem klonu, który mo¿na og³awiaæ, bez specjalnego dlañ
uszczerbku. Dodaæ jednak nale¿y, i¿ obecnie odchodzi siê od nasadzeñ tego drzewa w pa-
sach przydro¿nych. Na skutek swojego p³ytkiego systemu korzeniowego (u platanów jest
podobnie) niszczy nawierzchnie. Wystarczy przespacerowaæ siê ulic¹ Zb¹szyñsk¹, nieda-
leko ogródków dzia³kowych, by skonfrontowaæ z rzeczywistoœci¹ to, o czym napisa³em.
Dodatkowym argumentem, przemawiaj¹cym (podobnie jak w przypadku topól) za zanie-
chaniem nasadzeñ wzd³u¿ traktów komunikacyjnych jest ³amliwoœæ i kruchoœæ jego kona-
rów. Klon ten sta³ siê gatunkiem inwazyjnym, wielce niewybrednym co do stanowiska
i czêsto dziczej¹cym oraz trudnym do wytêpienia. Ciekawostk¹ botaniczn¹ jest jego (po-
dobnie jak u rodzimego jesionu, a czasem innych klonów) trójpiennoœæ. Potrafi tworzyæ
okazy mêskie, ¿eñskie, b¹dŸ dwup³ciowe. 

Przy chodniku, a niegdyœ drodze, biegn¹cym na skos przez rynek dostrze¿emy tak¿e,
chyba jedyny w mieœcie (mowa o przestrzeni publicznej) klon polny (Acer campestre). Jest
to typowy okaz tego gatunku. Warto s³ów kilka o tym drzewie, a raczej jego odmianach
powiedzieæ. Otó¿ klony polne doskonale nadaj¹ siê do miejskich, przydro¿nych nasadzeñ.
Dla przyk³adu wyselekcjonowana w roku 1953 w Holandii odmiana „Elsrijk”, z powodze-
niem sprawdza siê np. w Poznaniu, gdzie czynniki utrudniaj¹ce warunki ¿ycia drzew,
a wiêc zasolenie gleby, podziemna sieæ infrastruktury, zanieczyszczenie powietrza, czy ubi-
cie gleby przez przeje¿d¿aj¹ce pojazdy, s¹ bardzo nasilone. Jest to ciekawa, o a¿urowej,
w¹skiej koronie i co najwa¿niejsze dorastaj¹ca do 12 m (nie wy¿ej) odmiana, która dodat-
kowo dobrze znosi okresy suszy. Innym, lecz rzadko spotykanym, przedstawicielem tego
gatunku jest odmiana „Red Shine”. Ta równie¿ holenderska, wyselekcjonowana w roku
1980, odmiana cechuje siê jeszcze wê¿szym od poprzednio omówionej pokrojem, jest
równie odporna na niekorzystne dla wielu innych drzew czynniki, a przy tym jej liœcie ma-
j¹ purpurow¹ barwê, co o¿ywia zieleñ dominuj¹c¹ w wiêkszoœci nasadzeñ. 

Mo¿na by jeszcze d³ugo opisywaæ gatunki i odmiany, które zdecydowanie lepiej od
obecnie stosowanych radz¹ sobie na przekszta³conych glebach miejskich, dla których
w klasie gleb antropogenicznych utworzono nawet nowy rz¹d gleb industrio- i urbano-
ziemnych, lecz wrócê do opisu stanu istniej¹cego. 

W tym miejscu byæ mo¿e moja opinia spotka siê z nieprzychylnym odbiorem, ale
wiem, o czym piszê. Najwiêkszy, wiklinowy kosz œwiata, zlokalizowany na tym¿e placu
jest obsadzony wewn¹trz. Czym? Otó¿, wszystkim po trochu. Jest du¿o i kolorowo. Taki
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sposób myœlenia jest doœæ powszechny – ma byæ ³adnie. Myœlenie takie jest nie doœæ ¿e nie-
praktyczne, to nijak siê ma do architektury krajobrazu. W koszu tym, na przestrzeni kil-
kunastu metrów kwadratowych, nasadzono tyle rozmaitych drzew i krzewów, ¿e swo-
bodnie mog³yby one zaj¹æ przestrzeñ piêæ razy wiêksz¹. To kolejny przyk³ad, ¿e zapomi-
namy o najwa¿niejszym – to kiedyœ w koñcu uroœnie, a potem pozbywamy siê tego nad-
miaru, wynikaj¹cego z rozpasanej estetyki. Zamiast takiego przesytu wyobraŸmy sobie
wnêtrze tego kosza jako kwitn¹c¹ ³¹kê, z fragmentami krwisto-pomarañczowych, gdy ta
ju¿ przestanie zimow¹ por¹ zdobiæ, pojedynczych wierzb Salix alba var. vittelina” Britzen-
sis”. Tak naprawdê jedynym krzewem, jaki tam zasadzono, a który ma odniesienie do naj-
bli¿szej okolicy jest leszczyna pospolita (Corylus avellana) w swojej poskrêcanej odmianie,
czyli” Contorta”. 

Co do murawy trawnikowej, to jej rola jest równie istotna, co i rola nasadzeñ. Poch³a-
nia ona bowiem spore iloœci py³ów i zanieczyszczeñ, w czasie ulewnych deszczy o wiele le-
piej s³u¿y odwadnianiu terenu ni¿ studzienki kanalizacyjne. Dzia³a jak g¹bka, absorbuj¹c
w naturalny sposób nadmiar wody i co wa¿niejsze – tê wodê oddaje, poprawiaj¹c wilgot-
noœæ powietrza w okresie suszy. W³aœnie – w czasie suszy. Przyda³oby siê, aby na bardziej
reprezentacyjnych miejskich terenach trawiastych zosta³ za³o¿ony system nawadniania.
To na pewno poprawi³oby ich kondycjê, ale te¿ wp³ynê³o na och³odzenie miejskiego kli-
matu, jak¿e uci¹¿liwego podczas upa³ów. Tê funkcjê minimalizowania efektu miejskiej wy-
spy ciep³a, spe³niaj¹ przede wszystkim drzewa i krzewy, jednak w miejscach dawnej, zwar-
tej zabudowy miejskiej jest ich niewiele, a szanse na wprowadzanie nowych nasadzeñ i ich
prze¿ycie (o czym wspomnia³em) s¹ niewielkie. Zatem dobrze zadbane, odpowiednio
i systematycznie nawadniane trawniki (choæby ich niewielkie, przydro¿ne pasy), spe³nia³y-
by tu wa¿n¹ rolê. Dla przyk³adu – na miejscach postojowych mo¿na stosowaæ kratki par-
kingowe obsiewane traw¹. Poprawia to tak¿e byt sadzonych w rabatach, a towarzysz¹-
cych takim parkingowym miejscom, drzew i krzewów. 

W kilku miejscach, np. na dawnym „zieleniaku”, zobaczymy inne ni¿ powszechny klon
pospolity „Globosum”, kuliste formy. Bêd¹ to wiœnia pospolita (Prunus cerasus) „Umbra-
culifera”, czy Surmia zwyczajna (Catalpa bignonioides) „Nana”. Pierwsze z drzew jest
ozdobne tak¿e w czasie kwitnienia, natomiast drugie, dziêki du¿ym, sercowatym liœciom.
Dodatkowo przestrzeñ pod drzewami uzupe³niana jest okrywowymi krzewami. To bar-
dzo dobra tendencja, jednak co do rodzajów krzewów tam stosowanych, pozwolê sobie
na pominiêcie ich opisu. Móg³bym pisaæ bowiem wiele. Wspomnê tylko, ¿e zarówno irgi
(Cotonester sp.), jak i niskie tawu³y, np. tawu³a japoñska (Spiraea japonica) w odmianach
oraz piêciorniki krzewiaste (Potentilla fruticosa), to roœliny doskonale radz¹ce sobie z tymi
trudnymi dla innych gatunków miejscami. Nawet dziêki tak niewielkim nasadzeniom mia-
sto oddycha, staje siê znoœniejsze do ¿ycia. Aspekt psychologiczny takich miejsc jest
niepodwa¿alny. 

Przyjrzyjmy siê jeszcze przedwojennym ulicom. Z ulicy 3 Stycznia znikaj¹ stare lipy i je-
siony. Przed willami pojawiaj¹ siê…miejsca parkingowe. Warto by jednak wróciæ tu do na-
sadzeñ. Nie jesionów wynios³ych (Fraxinus excelsior), gdy¿ od lat kilkunastu s¹ one atako-
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wane przez pewien rodzaj patogenu grzybowego, który mo¿e spowodowaæ ich zamiera-
nie. Wykluczyæ nale¿y tak¿e lipy (o powodach ju¿ wspomnia³em). Zdajê sobie sprawê
z koniecznoœci tworzenia nowych miejsc parkingowych, ale tak¿e z tego, ¿e ludzie najchêt-
niej parkowaliby na ka¿dej, wolnej przestrzeni. Nie nale¿y zatem i z tworzeniem im ku te-
mu mo¿liwoœci przesadzaæ. Za to w miejsce wyciêtych ju¿ drzew mo¿na by wprowadziæ
inne. Jesiony ros³y tu na oko³o 2. metrowej szerokoœci pasach, na niezabudowanej na-
wierzchni i do tego nale¿a³oby – ze wzglêdów historycznie uzasadnionych – powróciæ,
a zast¹piæ je choæby wi¹zami szypu³kowymi (Ulmus laevis). W po³owie ubieg³ego wieku
ogromne spustoszenie wœród wi¹zów uczyni³a choroba zwana holendersk¹ chorob¹ wi¹-
zów, jednak problem ten ju¿ za¿egnano i obecnie obserwujemy prawdziwy” renesans”
tych drzew, zwi¹zany ze wzrostem ich populacji w naturze. Na marginesie dodam jesz-
cze, ¿e wg skandynawskiej mitologii, z drewna wi¹zu powsta³a kobieta, zaœ z drewna je-
sionowego – mê¿czyzna. Naturalnie sugeruj¹c nasadzenie tu wi¹zów, kierujê siê wzglêda-
mi praktycznymi. Wi¹zy maj¹ bardzo du¿¹ odpornoœæ na uszkodzenia przez wiatr (ich
konary s¹ praktycznie nie³amliwe), szybko przyrastaj¹ i œwietnie znosz¹ miejskie warunki. 

W czêœci tej samej ulicy, lecz ju¿ za szko³¹, zachowa³y siê jeszcze dawne pasy, pod zie-
leñ przeznaczone. Tam, prawie do granic miasta, zasadzono niegdyœ g³ogi jednoszyjkowe
(Crataegus monogyna), zatem drzewa niskie, daj¹ce – dziêki swoim cierniom – schronie-
nie ptakom, drzewa o ozdobnych kwiatach i po¿ytecznych dla ptaków owocach. Nale¿y
bowiem tak¿e pamiêtaæ, ¿e cz³owiek nie mieszka tu sam, ¿e jest mo¿e i najwa¿niejszym,
lecz tylko elementem ca³ej tej miejskiej biocenozy. Gdy zabraknie w mieœcie ptaków, znik-
nie z niego ¿ycie. Czasem nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wa¿ny jest dla nas ich œwier-
got o poranku i jak istotna jest ich rola w zwalczaniu uci¹¿liwych dla nas owadów. Zatem
nasadzenia z g³ogów by³ to w tym miejscu, ale tak¿e na ulicy Wypoczynkowej (tam ma-
my m³odsze okazy) wybór doskona³y. Przypomnieæ tu muszê, ¿e dawniej kraniec ulicy
3 Stycznia porasta³y przy drodze drzewa owocowe, zatem z tej samej co g³ogi, rodziny
ró¿owatych.

Zainteresowa³a mnie tak¿e przedziwna argumentacja dotycz¹ca „starych”, a wyciê-
tych ju¿, piêtnastu lip z ulicy Koœciuszki. Drzewa te przes³ania³y widok przy wyjazdach
z posesji na ulicê. Zgadza siê – przes³ania³y, ale tu nasuwa siê pytanie… Co by³o tam wcze-
œniej -drzewa, czy budynki? Te” stare” drzewa mia³y w rzeczywistoœci nieca³e 100 lat. Dla
lipy, do¿ywaj¹cej nawet do lat 600, nie jest to wcale wiek powa¿ny. Pisa³em ju¿ wczeœniej,
¿e takie miejsca w zwartej, miejskiej zabudowie, nie s¹ w³aœciwymi dla lip miejscami nasa-
dzeñ, jednak¿e…drzewa te zasadzono tu, kiedy nie by³o w tym miejscu miasta, gdy budyn-
ki, których mieszkañcom przes³ania³y wyjazd z posesji, jeszcze nie istnia³y. To budynki Ÿle
rozplanowano, a nie na odwrót. S³ysza³em równie¿, ¿e korzenie drzew narusza³y pod-
ziemn¹ infrastrukturê. Zapewne tak, ale to drzewa zasadzono tam wczeœniej, gdy nikt
jeszcze o takich rozwi¹zaniach jak podziemna instalacja gazowa na szerok¹ skalê, jak in-
stalacje wodne, nie myœla³, ¿e o liniach œwiat³owodowych nie wspomnê. Czy nie mo¿na by-
³o znaleŸæ innego rozwi¹zania i pozostawiæ te dorodne ju¿ drzewa? Oczywiœcie, w ramach
rekompensaty przyrodniczej posadzi siê tam nowe drzewa, tylko zauwa¿my jedn¹, szale-
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nie istotn¹ rzecz. Wg £ukasiewicza (1989) jedno drzewo w ci¹gu lat 10 produkuje tyle
tlenu, ile zu¿ywa cz³owiek przez okres dwukrotnie d³u¿szy. Im wiêksza masa korony, tym
lepiej (tu rzecz zwi¹zana z ”og³awianiem” tak¿e przychodzi na myœl). Drzewa du¿e usu-
waj¹ 60-70 razy wiêcej zanieczyszczeñ ni¿ drzewa m³ode. Podczas fotosyntezy poch³ania-
ne s¹ tak¿e truj¹ce gazy, a powierzchnia liœci (im wiêksza, tym lepiej) zatrzymuje cz¹stki
kurzu. Przyjrzyjmy siê liœciom, dopiero co ”og³owionych” drzew. WyraŸnie widaæ, ¿e s¹
one zdecydowanie, nawet 2-3 krotnie wiêksze ni¿ te na drzewach, których siê drastycz-
nie nie przycina. Drzewo w ten sposób równowa¿y sobie zmniejszenie powierzchni apa-
ratu asymilacyjnego, jednak s¹ te liœcie, choæby przez nienaturalnie du¿¹ powierzchniê
blaszki liœciowej, czêsto zrywane przez wiatr…Temat przycinania jeszcze rozwinê w dal-
szej czêœci. 

Wróæmy teraz do nasadzeñ ulicznych i miejsc takowych pozbawionych, jak wspo-
mniana ulica Koœciuszki. Otó¿, powszechnie wiadomo, i¿ drzewa, a tak¿e trawniki i roœli-
ny okrywowe spe³niaj¹ wa¿n¹ funkcjê we wch³anianiu zanieczyszczeñ atmosferycznych.
I na koniec jeszcze jedna wa¿na funkcja starych drzew o roz³o¿ystej koronie, czyli cieñ,
który daj¹. Temperatura latem mo¿e byæ tam ni¿sza nawet o 10 ° C., a wilgotnoœæ powie-
trza o kilka procent wy¿sza. 

Z kolei na ulicy Poznañskiej po dziœ dzieñ istniej¹ jeszcze powojenne nasadzenia lip i je-
sionów. By³y i s¹ tu obecne od dawna, jednak niekoniecznie powinny tu pozostaæ, a ju¿
zdecydowanie nie w formie corocznie przycinanych, zamêczonych kikutów. W ich miej-
sce, lecz na zdecydowanie wiêkszej czynnej biologicznie powierzchni, mo¿na by z powo-
dzeniem wprowadziæ gatunki o w¹skim pokroju, które nie bêd¹ zanadto zacieniaæ i tak
ju¿, ze wzglêdu na zwart¹ XIX. wieczn¹ zabudowê, zacienionej ulicy. Mog³yby to byæ dla
przyk³adu graby pospolite odmiany” Frans Fontaine”. Obserwowa³em te drzewa w nasa-
dzeniach w Holandii i œwietnie siê tam sprawdzaj¹. Jest jeszcze jeden czynnik, dla którego
warto je wprowadzaæ. W przeciwieñstwie do lip, czy istniej¹cych tam jesionów, doskona-
le nadaj¹ siê do nawet geometrycznych w formie ciêæ, szybko siê po tym regeneruj¹c. 

Na tej samej ulicy, niedaleko obecnego oœrodka zdrowia, by³y – w latach powojennych
– sad i pola. Na koñcu ulicy Poznañskiej, a pocz¹tku ulicy Sienkiewicza, przed budynkiem
Powiatowego Zarz¹du Dróg, by³ mur, a za nim ros³y, zapomniane ju¿ w miejskich nasa-
dzeniach, karagany syberyjskie (Caragana arborescens). Zapomniane – w formie dla tego
gatunku typowej, czyli wysokiego krzewu, gdy¿ dziœ najczêœciej oferowane s¹ w sprzeda-
¿y jako formy pienne (“Pendula”, ” Walker”). Id¹c w stronê Parku Kultury i Wypoczynku
spotkamy jeszcze przy ogrodzeniu kilka ocala³ych krzewów tego gatunku. Na ty³ach
oœrodka zdrowia, przy Poznañskiej, w okolicy dawnej siedziby Pogotowia Ratunkowego,
jeszcze krótko po wojnie by³y pola. Wspomnieniem tamtych czasów s¹ nieliczne z zacho-
wanych tu okazów morwy bia³ej (Morus alba) o obwodach oko³o 170 cm. Drzewa te cha-
rakteryzuj¹ siê ciekaw¹ cech¹, jak¹ jest heterofilia. Na okazach tej samej roœliny wystêpu-
j¹ bowiem dwojakiego rodzaju liœcie. S¹ one sercowate lub klapowane. Przepiêknie prze-
barwiaj¹ siê jesieni¹, przybieraj¹c intensywnie ¿ó³ty kolor. To drzewa wysokie, o d³ugich,
wiotkich i spl¹tanych pêdach. Sadzi siê je w miastach. Tu jednak mia³y zapewne zastoso-
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wanie jako drzewa owocowe, gdy¿ rodzi morwa smaczne, przypominaj¹ce je¿yny, owo-
ce. Niestety, masowo one opadaj¹, plami¹c przy tym ulice i niezbyt przyjemnie pachn¹c.
W nasadzeniach czêœciej mo¿na spotkaæ ich odmianê” Pendula”. Ciekaw¹ jest kora m³o-
dych okazów, która, gdy sucha – ma barwê jasnoszar¹, a zmoczona deszczem staje siê in-
tensywnie pomarañczowa. Pomiêdzy bram¹ g³ówn¹ a wejœciem do budynku Powiatowe-
go Zarz¹du Dróg, na podwy¿szonej rabacie, zobaczyæ mo¿na dwa wielopniowe drzewa.
S¹ to okazy doœæ ciekawe, gdy¿ rzadko siê zdarza widzieæ drzewiast¹, naturaln¹ ich for-
mê. Niegdyœ nazywano je ¿ywotnikiem wschodnim (Thuja orientalis), a obecnie jego po-
prawna nazwa to biota wschodnia (Platycladus orientalis), najczêœciej spotykana w ogro-
dach w niskiej, krzewiastej odmianie ”Aurea Nana”. 

Krzewy równie¿ s¹ producentami tlenu i poprawiaj¹ mikroklimat miejski. Te jednak
warto by wprowadzaæ w miejscach mniej zwartej, raczej jednorodzinnej zabudowy, jak
np. kraniec ulicy Pi³sudskiego (w kierunku dworca), a nie w jej czêœci bezpoœrednio przy-
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Fot 3: Trudno orzec dok³adnie, ile lat ma ta lipa. Na pewno s¹ to ju¿ nasadzenia powojenne (byæ mo¿e la-
ta 70. XX w.). Jedno jest jednak niezmienne. Lipy nie znosz¹ (o czym œwiadcz¹ odrosty korzeniowe) zabudo-
wanej, wokó³ pnia przestrzeni. Dla lip drobnolistnych i szerokolistnych przestrzeñ biologicznie czynna (nieza-
budowana) powinna mieæ wiêcej ni¿ 15 m2. Tu ma raptem oko³o 1 m2. To zdecydowanie za ma³o. I na nic zda
siê przycinanie korony. To, ¿e niegdyœ te drzewa w takich miejscach sadzono, nie oznacza wcale, ¿e nale¿y te
b³êdy powtarzaæ. 



legaj¹cej do centrum. Oczywiœcie mowa tu o krzewach nadaj¹cych siê do formowania, ta-
kich jak ligustry pospolite (Ligustrum vulgare), czy porzeczka alpejska (Ribes alpinum), któ-
ra to doskonale, zarówno faktur¹ liœci (cechy wizualne), jak i wymogami dotycz¹cymi sie-
dliska, doskonale uzupe³nia³aby np. szpalery ze znanych przecie¿ ju¿ w mieœcie g³ogów.
Dodatkowo mo¿na stosowaæ jeszcze ca³¹ paletê wysokich, a zatem nietrudnych w pielê-
gnacji, bylin. Tu warto zwróciæ uwagê na to, aby gatunki dobrane by³y nie tylko pod wzglê-
dem korespondowania z nasadzeniami drzew, lecz tak¿e trudnych warunków miejskich,
a przede wszystkim musz¹ to byæ roœliny odporne na suszê. To wszak¿e tylko do niczego
nie zobowi¹zuj¹ce propozycje, bowiem ka¿de miejsce nale¿a³oby potraktowaæ w sposób
indywidualny, lecz przy tym z zachowaniem jego historycznego charakteru. I tu pojawia
siê pojêcie” genius loci”, a wiêc takiego sposobu dobierania ewentualnych nasadzeñ i ele-
mentów ma³ej architektury, aby sta³y siê one wyró¿nikami tych miejsc. Myœlê, ¿e najwy¿-
sza pora odejœæ od katalogowego traktowania miejskich nasadzeñ. Ka¿de miasto, ka¿dy
region ma inny charakter i na to warto, a nawet na to trzeba, zwróciæ szczególn¹ uwagê.
Teraz praktycznie nie ma znaczenia, czy znajdê siê w tym, czy innym mieœcie. Wszêdzie
spotykamy niemal szablonowe nasadzenia, niczym PRL-owskie blokowiska. Nie sposób
odró¿niæ, czy Radom to, czy Kielce, wszêdzie – dla przyk³adu – mamy lawendê po³¹czo-
n¹ z kosodrzewin¹. Ot, taki ogólnie powtarzany schemat. Owszem – ³adny, ale czy ko-
niecznie wszêdzie musi byæ to samo? O tym jednak i o moich przemyœleniach dotycz¹cych
przysz³ych nasadzeñ na terenie naszego miasta, napiszê na zakoñczenie tego opracowa-
nia.

Wróæmy jednak do istniej¹cego i nieodleg³ego w czasie stanu rzeczy. Nasadzenia ulicz-
ne nie by³y zanadto zró¿nicowane. Pisa³em ju¿ o dominacji lip, które powoli zaczêto za-
stêpowaæ klonami. Nie wspomnia³em jeszcze o dawnych, lecz nie istniej¹cych ju¿ ogrodze-
niach. Otó¿, dawne miejsca reprezentacyjne, takie jak: Urz¹d Powiatowy, obecna Powia-
towa Komenda Policji, a dawna willa Hasenfeldera oraz oba koœcio³y, odgradza³y od ulicy
parkany. Nie by³y to pe³ne mury, lecz nawi¹zuj¹ce do architektury budynków, s³upki
z elementami metalowych, ozdobnych krat. Ks. senior W³adys³aw Kasprzak powiedzia³
mi, ¿e jedn¹ z takich krat, a dok³adniej bramê, przeniesiono sprzed koœcio³a NMP Nieusta-
j¹cej Pomocy do pobudowanej w czasach powojennych bramy cmentarnej, od strony
wiod¹cej do nekropolii alei lipowej. Ciekawy jest uk³ad jej drzew. Rosn¹ w czterech rzê-
dach, tworz¹c alejê g³ówn¹ przy drodze oraz dwie boczne przy planowanych chodnikach.
Ominê³o je na szczêœcie utwardzenie nawierzchni i w³aœnie dziêki temu s¹ jeszcze w mia-
rê dobrej kondycji. 

Lipy te zosta³y zasadzone tu po wojnie. Osi¹gaj¹ w obwodach 130 -150 cm, podob-
nie jak te, dosadzone w Parku Miejskim, wzd³u¿ niewysokiego murku od strony ulicy Mu-
sia³a. 

W tym parku niewiele siê zmieni³o. Wydaje siê, ¿e raczej dzicza³, ni¿ o niego dbano.
Osobiœcie pamiêtam jeszcze kêpy wysokich krzewów od strony by³ego” Promagu”. Krze-
wy te i wiele drzew wyciêto, choæ nie do koñca by³o to s³uszne posuniêcie, gdy¿ wysokie
kêpy bzów jak najbardziej odpowiadaj¹ temu miejscu. Pomnikowa topola wypuœci³a m³o-

NASZE ŒRODOWISKO

73Zieleñ miejska Nowego Tomyœla..., cz. II



de, ju¿ wysokie odrosty, a w wielu miejscach pojawi³a siê robinia akacjowa i dêby czerwo-
ne. Nasadzenia powojenne, oprócz wspomnianego szpaleru lipowego, to raczej uzupe³-
nienia. Pojawia³y siê w sposób zupe³nie przypadkowy. Tak jak rosn¹ce w parku – w for-
mie zwartego, daglezjowego zagajnika – drzewa iglaste (co nie do koñca by³o s³usznym
za³o¿eniem, gdy¿ park ten powinien mieæ charakter lasu liœciastego), tak i posadzone tu
ostatnimi czasy ¿ywotniki, czy ja³owce nie maj¹ tu najmniejszej racji bytu. O ile wycinanie
samosiewu robinii, czy dêbu czerwonego jest uzasadnione, tak ju¿ ostatnio poczynione tu
inwestycje, nazywane szumnie rewitalizacj¹, niekoniecznie. Po pierwsze – tworzenie
w parku utwardzonych nawierzchni z betonowej kostki jest nie tylko koszmarne wizual-
nie, ale przede wszystkim ogranicza dop³yw wody do korzeni. Istniej¹ i to ju¿ od kilkuna-
stu lat inne rozwi¹zania. S¹ wprawdzie bardziej kosztowne, lecz nie powoduj¹ – tak jak
nawierzchnie betonowe – negatywnych nastêpstw. Jednym z nich jest nawierzchnia typu”
Terraway”, tj. nawierzchnia ¿wirowa, utwardzona za pomoc¹ ¿ywic epoksydowych, sto-
sowana z powodzeniem w alejach spacerowych, a nawet na miejscach parkingowych i –
co istotne – nawierzchnia przepuszczalna. Nie nale¿y zatem wprowadzaæ w tym, jedynym
przecie¿, starym, bo ju¿ 100. letnim miejskim parku, tego, co powoduje zamieranie
drzew, a wiêc utwardzonych i nieprzepuszczalnych nawierzchni. Nie mo¿na tak¿e bez-
myœlnie wygrabiaæ liœci. O tym ju¿ w cz. 1 wspomnia³em, ale raz jeszcze do tego problemu
powrócê. 

Czy ktoœ widzia³, by w lesie wygrabiano liœcie? Na pewno nie. Opad³e liœcie s¹ natural-
nym nawozem. Organizmy siê nimi od¿ywiaj¹ce (detrytusofagi), a wiêc drobne bezkrê-
gowce, wraz z grzybami i bakteriami glebowymi, przyczyniaj¹ siê do powstawania próch-
nicy. To szalenie wa¿ny, wrêcz kluczowy, czynnik prawid³owego funkcjonowania bioce-
nozy. Decyduje ona o strukturze gleby i poprawia w niej stosunki wodno-powietrzne oraz
termiczne, jest sk³adnikiem pokarmu dla roœlin. Dopuszczalne jest grabienie liœci na traw-
nikach, w miejscach, gdzie prowadz¹ œcie¿ki, a tak¿e liœci pewnych okreœlonych gatunków,
takich jak d¹b czerwony, którego liœcie d³ugo nie ulegaj¹ rozk³adowi, czy kasztanowiec, na
którego liœciach zimuj¹ larwy szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella), lecz
nie na ca³ej powierzchni parku, nie pod koronami drzew. Grabienie takie, stosowane
przecie¿ od wielu ju¿ lat, by³o m. in. przyczyn¹ os³abiania i zamierania drzew.

Powróæmy jednak do nasadzeñ cmentarnych, a przede wszystkim do cmentarza ko-
munalnego. O alei lipowej by³a ju¿ mowa. Pora wspomnieæ o nowszej czêœci cmentarza.
Nowszej, gdy¿ w okresie przedwojennym cmentarz by³ niewielki (od strony ulicy Targo-
wej) i jego obszar ogranicza³ siê do zasiêgu starych dêbów, z których kilka, o obwodach
siêgaj¹cych 300 cm, jeszcze pozosta³o. W roku 1946 wybudowano kaplicê cmentarn¹,
póŸniej przebudowan¹ i obudowan¹ wokó³ betonow¹ kostk¹. Posadzono tu¿ przed wej-
œciem dwa drzewa: œwierk k³uj¹cy i jod³ê kalifornijsk¹. Posadzono niezbyt fortunnie, gdy¿
jod³a mocno siê ju¿ pochyli³a (co u jode³ rosn¹cych niedaleko budynków wielokrotnie ob-
serwowa³em). Dwa, zasadzone w gazonach, krzewiaste cisy jagodowe (Taxus baccata) s¹
chyba najwiêkszymi i najstarszymi okazami tego gatunku na terenie miasta. W najbli¿szym
otoczeniu kaplicy, poza starymi, zastanymi tu ju¿ sosnami, dominuj¹ ¿ywotniki zachodnie
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(Thuja occidentalis) „Columna”. Pocz¹tkowo ¿ywotniki stosowano w nasadzeniach cmen-
tarnych. Dopiero póŸniej sta³y siê niezmiernie popularnym drzewem ozdobnym, szcze-
gólnie w nieco podobnej do”Columna” odmianie”Smaragd”.

Od g³ównej bramy prowadzi, obsadzona w latach 50 lub 60. ubieg³ego wieku, aleja
z³o¿ona z kolumnowych form dêbu szypu³kowego (Q. robur) ” astigiata”. Odmiana ta zna-
na by³a ju¿ w XIX w. (Babenhausen, Niemcy 1874), a obecnie zastêpowana przez” Fasti-
giate Koster” (Boskoop, Holandia, koniec lat 70. XX w.), charakteryzuj¹c¹ siê bardziej
zwartym pokrojem. Niestety krótkowieczne œliwy wiœniowe (Prunus cerasifera)”Nigra”,
o piêknym, purpurowym ulistnieniu ju¿ zamieraj¹. S¹ to nasadzenia z lat 80., a drzewka spro-
wadzone by³y ze szkó³ek kórnickich, podobnie jak jarzêby pospolite (Sorbus aucuparia),
w p³acz¹cej odmianie” Pendula”. One równie¿ nale¿¹ do wyj¹tkowo krótkowiecznych
drzew. Nie zabrak³o równie¿ w tym miejscu, pochodz¹cego z dawniejszych czasów, szpa-
leru z dêbu czerwonego. By³y te drzewa doœæ powszechne w niegdysiejszych nasadze-
niach. 

Na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego przy ulicy Kana³owej zachowa³y siê do
dziœ œlady dawnych mogi³. Kwitn¹ce okazy bluszczu, które oplataj¹ tamtejsze drzewa nieg-
dyœ nale¿a³y do rzadkoœci i chroniono je jako pomniki przyrody. Obecnie coraz czêœciej
mo¿emy siê z takim zjawiskiem spotkaæ, jednak¿e warto siê o nie zatroszczyæ, choæby ze
wzglêdu na ich ekologiczn¹ i biocenotyczn¹ rolê, a przede wszystkim ze wzglêdu na pa-
miêæ czasów minionych. 

Kolejny œlad po cmentarzu ewangelickim odnajdziemy w po³udniowo-wschodniej czê-
œci Parku Kultury i Wypoczynku, powsta³ego na terenie dawnych ³¹k, pastwisk i pól, a tak-
¿e fragmentu boru sosnowego, porastaj¹cego sandrowe pagórki. Zachowa³o siê tu po
dziœ dzieñ sporo pomnikowych okazów drzew. A co jest najbardziej cennego w za³o¿e-
niach uk³adu parkowego? Odbiegaj¹ one od tradycyjnych za³o¿eñ parkowych i s¹ wspo-
mnieniem terenów, na których cz³owiek w sposób zrównowa¿ony, w zgodzie z natur¹,
gospodarowa³. 

Aleje olchowe to wspomnienie po nasadzeniach wzd³u¿ dawnych rowów melioracyj-
nych, dziœ ju¿ czêsto zasypanych. Osta³y siê w parku tak¿e jesiony i dêby szypu³kowe oraz
wi¹zy pospolite (szypu³kowe) i wierzby oraz topole. Jednak¿e wiêkszoœæ spotykanych tu
topól o jasnej korze, to nasadzenia z okresu powstawania za³o¿enia parkowego. S¹ to to-
pole balsamiczne (Populus balsamifera), a zatem gatunek amerykañski. Pod wzglêdem ilo-
œciowym zajmuj¹ one drugie po olszy czarnej miejsce w dendroflorze miasta. W parku nie
zobaczymy utwardzonych, betonowych nawierzchni, a jedynie drogi ¿wirowe. I bardzo
dobrze, tego stanu rzeczy nie powinno siê tu zmieniaæ. Ciekawie, zw³aszcza w okresie
bezlistnym, prezentuj¹ siê tu czerwonawe pêdy dereni. S¹ tu tak¿e inne, wysokie krzewy,
jak choæby wiciokrzew suchodrzew (Lonicera xylosteum), gatunek rodzimy, tworz¹cy –
wraz z dereniami – zaroœla. Takie po³¹czenie – derenie i wiciokrzewy – jest zbli¿one do
tego, co spotkamy w naturze. Oprócz licznych gatunków ³¹kowych, zwi¹zanych z miej-
scami podmok³ymi i okresowo zalewanymi, zobaczymy tu równie¿ gatunki charaktery-
styczne dla borów i miejsc suchych, lecz te we wschodniej czêœci. 
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Z sandrowych pagórków niewiele ju¿ zosta³o. Wykorzystywano je jako naturaln¹ ko-
palniê ¿wiru, a przed laty planowano na ich zboczu budowê amfiteatru. Dziœ to miejsce za-
ros³o ju¿ sosnowym samosiewem. W parku, a dok³adnie w jego pó³nocno-wschodniej
czêœci, planowano tak¿e budowê basenu. Zwieziono nawet betonowe konstrukcje. Le¿¹
tam do dziœ, a na nich pojawi³a siê naturalna sukcesja wtórna. Oprócz m³odych dêbów
i licznego bzu czarnego, pojawiaj¹ siê tam ciekawe roœliny. Turzyca wczesna (Carex pra-
ecox) jest raczej dosyæ czêst¹, charakterystyczn¹ dla widnych borów, przydro¿y i suchych
muraw roœlin¹, lecz nie wspomniano o niej w inwentaryzacji flory synantropijnej miasta.
Podano tam za to, ¿e w czêœci tej spotkaæ mo¿na wid³aka goŸdzistego (Lycopodium clava-
tum), kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine) i paprotkê zwyczajn¹ (Polypodium
vulgare). Nie zauwa¿y³em tu ¿adnej z tych roœlin. Jeœli chodzi o paprotkê to mniemam, i¿
ros³aby w³aœnie na gruzowisku po niedosz³ym basenie, gdy¿ poza skalistymi stanowiskami
górskimi, jako swoje stanowisko najchêtniej wybiera mury i ruiny. Niedaleko tego miejsca
natkn¹æ siê mo¿na na powojnika pn¹cego (Clematis vitalba). Pn¹cza tego rodzaju znane s¹
raczej z odmian wielkokwiatowych, uprawianych w ogrodach. Ten powojnik równie¿ by³
niegdyœ uprawiany i jest z takich miejsc uciekinierem. Podobnie dzieje siê z rudbeki¹, po-
sadzon¹ przy kopii wiatraka. W naszej czêœci kraju roœlina ta nie jest jeszcze problemem,
ale ju¿ na po³udniu, a szczególnie w Bieszczadach, po akcji “Wis³a”, kiedy to wiele wsi opu-
stosza³o, rozsia³a siê na stanowiskach naturalnych, wypieraj¹c z nich cenne gatunki rodzi-
me. U nas, a problem ten zauwa¿alny jest na terenie przyleg³ym do parku od strony po-
³udniowej, roœlin¹ niezwykle ekspansywn¹ jest naw³oæ kanadyjska. W istocie obszary po
by³ych uprawach wikliny zosta³y ju¿ przez ni¹ zdominowane na ogromnej, ci¹gn¹cej siê do
torów kolejowych, przestrzeni. Pozosta³y tam nieliczne, m³ode zaroœla olszowe i miejsca-
mi kruszyna pospolita (Frangula alnus), a zatem krzew, podobnie jak olsza (i tu, i tu mamy
w nazwie: ”alnus”- olsza) z miejscami wilgotnymi zwi¹zany. Innym, jak¿e czêsto w dzie-
³ach literackich opisywanym, nie bez powodu przecie¿ – gdy¿ ze wzglêdu na swój urok,
krzewem tu nieco rzadziej spotykanym jest kalina koralowa (Viburnum opulus). A zatem
naw³oæ powinna byæ bezwzglêdnie z takich miejsc usuwana, i to zarówno ze wzglêdu na
swój inwazyjny charakter, jak i dlatego, ¿e jest to roœlina kulturowo nam obca. Podobnie
zasadzone tu œwierki niekoniecznie dobrze siê w tê przestrzeñ wpisuj¹ i s¹ elementem dla
tego krajobrazu obcym. Dzia³alnoœæ cz³owieka, jej skutki zas³uguj¹ na upamiêtnienie, lecz
nie dotyczy to wspomnianej naw³oci i œwierków. Pamiêtaæ te¿ musimy, ¿e park ów za³o-
¿ony zosta³ na terenach podmok³ych, dla których roœlin¹ typow¹ by³y kaczeñce, a prze-
strzeñ obecnie zasypanych i zdrenowanych rowów kszta³towa³ te¿ rytm trzciny pospoli-
tej (Phragmites australis) i pa³ki szerokolistnej (Typha latifolia). Te roœliny Pozosta³y jeszcze
w miejscach podmok³ych, nieco dzikich. Warto by moim zdaniem do odtworzenia takich
siedlisk wróciæ. Park Kultury i Wypoczynku nie jest dla mnie miejscem corocznych jarmar-
ków, lecz przede wszystkim œwiadkiem historii, o której mówi¹ nam jego olchowe aleje,
porastaj¹ce dawniejsze brzegi rowów. 

Prawdziwe zmiany w przestrzeni miejskiej i jej gwa³towna ekspansja terytorialna do-
kona³y siê na prze³omie lat 60/70. ubieg³ego wieku. Wówczas powsta³a nowa szko³a
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podstawowa, nowy gmach liceum, miasto zyska³o tak¿e placówki kulturalne, takie jak bi-
blioteka i Nowotomyski Oœrodek Kultury. Tereny, na których te budynki powsta³y, d³u-
go by³y ³¹kami, sadami, czy polami uprawnymi. W miejscu, które zajmuje obecnie gmach
PKO by³ plac sportowy, a parking przy Parku Miejskim by³ terenem gospodarstwa pana
Majera. Park przeciêto now¹ ulic¹ Tysi¹clecia. 

Wówczas pojawi³y siê nowe drzewa, dotychczas w przestrzeni miejskiej niespotyka-
ne. Pamiêtam jeszcze wysokie czeremchy przy liceum, od strony parku. Dziœ ju¿ ich nie
ma, lecz byæ mo¿e warto wróciæ do tego typu nasadzeñ. Co prawda czeremcha zwyczaj-
na (Padus avium) jest zwi¹zana z siedliskami wilgotnymi, ale stanowi wielk¹ dla ptaków
atrakcjê. Wszak¿e nawet w jej gatunkowej nazwie – „avium” – zawarte jest odniesienie
do ptaków – „aves”. Na siedliskach suchszych mo¿na j¹ zast¹piæ czeremch¹ amerykañsk¹
(Padus serotina), lecz z umiarem. Krzew ten na terenach naturalnych, np. w Wielkopol-
skim Parku Narodowym jest roœlin¹ niepo¿¹dan¹, a mówi¹c wprost, choæ staram siê tego
okreœlenia unikaæ, jest chwastem. Dlaczego? To co dzisiaj pospolite i têpione, za czas jakiœ
mo¿e siê okazaæ rzadkoœci¹. Tak by³o z pospolitym przecie¿ w miejskich nasadzeniach
berberysem pospolitym (Berberis vulgaris), zwanym tak¿e „kwaœnic¹”. Krzew ten na sta-
nowiskach naturalnych (w okolicy miasta znalaz³em ocala³y krzew) by³ têpiony ze wzglêdu
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Fot 4: Jawory odmiany purpurowej na skwerze za bibliotek¹



na to, i¿ jest ¿ywicielem rdzy ŸdŸb³owej zbó¿ i traw (Puccinia graminis) i z tego to wzglêdu
by³ niegdyœ powszechnie têpiony. W taki sposób pospolity kiedyœ gatunek sta³ siê dziœ ga-
tunkiem rzadkim. Coraz czêœciej w tym czasie zaczê³y siê pojawiaæ okrywowe ja³owce
w wielu gatunkach i odmianach, a tak¿e ¿ywotniki, czy cyprysiki Lawsona (Chamaecyparis
lawsoniana). Te ostatnie widzimy przed budynkiem oœrodka zdrowia na ul. Poznañskiej.
Przed budynkami pozostawiono miejsca na rabaty i murawy trawnikowe. Dziêki temu
przestrzeñ wokó³ nich nie jest ju¿ œciœle zabudowana. Obok wejœcia do liceum zobaczymy
drzewa rozmaite, jest ich taka ró¿norodnoœæ, ¿e wspomnê tylko o ¿ywotniku zachodnim”
Smaragd”. Dlaczego w³aœnie o tej najpospolitszej z ogrodowych odmian? Dlatego, ¿e za-
sadzono je tu m¹drze. Rosn¹ w luŸnej grupie, z³o¿onej z drzew w ró¿nym wieku. Taki
sposób kompozycji, w której dodatkowo soczysta zieleñ jest podkreœlona przez czerwieñ
œciany, jest spójny z otoczeniem, a nie pretensjonalny, jak rz¹d z³o¿ony z tych samych
drzew na tle betonowego, szarego muru. Na skwerze obok budynku biblioteki widzimy
te¿ sumaki octowce (Rhus typhina). Te niewysokie, o nieregularnym pokroju drzewka s¹
dwupienne. ¯eñskie egzemplarze zdobi¹ szkar³atnoczerwone kwiatostany. Imponuj¹ce
s¹ tak¿e jego jesienne przebarwienia. Roœlina ta cechuje siê ma³ymi wymaganiami glebo-
wymi i odpornoœci¹ na zanieczyszczenia œrodowiska. Jednak¿e w ostatnich czasach odcho-
dzi siê od jej nasadzeñ w przestrzeni publicznej, ze wzglêdu na tworzenie licznych odroœli
korzeniowych. Sumaki s¹ jednak doœæ w miastach powszechne. Za to zdecydowanie rza-
dziej spotkamy kolejny, jak¿e ciekawy gatunek drzewa. W tym samym miejscu zobaczy-
my bowiem kilka okazów niewysokiego, o krótkim pniu, acz mocno rozga³êzionego kor-
kowca amurskiego (Phellodendron amurense). Z tego drzewa zgodnie z nazw¹ (gr. phellos
-korek, dendron – drzewo) wytwarzano na Dalekim Wschodzie, sk¹d pochodzi, korek.
Co prawda pêdy tego drzewa przypominaj¹ nieco, rosn¹ce tak¿e w okolicy jesiony, lecz
wyró¿nia go roz³o¿ysty pokrój. Pocz¹tkowo zielone, a po dojrzeniu pachn¹ce terpenty-
n¹, czarne pestkowce utrzymuj¹ siê, niczym rodzynki, na drzewie prawie przez ca³¹ zimê.
Na s³upie, tu¿ przed wejœciem do budynku biblioteki zobaczymy te¿ ciekawe pn¹cze ten-
¿e s³up oplataj¹ce. Nawet w okresie zimowym zwracaj¹ uwagê jego kuliste, ¿ó³te, otoczo-
ne czerwonymi osnówkami torebki, przypominaj¹ce znane nam owoce trzmieliny. To
d³awisz okr¹g³olistny (Celastrus orbiculatus). Tu¿ obok, przy parkingu posadzono te¿ kilka
bo¿odrzewi gruczo³kowatych (Ailanthus alitissima), drzew niezwykle piêknych, o fanta-
stycznych, pomarañczowych ogonkach liœci i równie¿ pomarañczowych „skrzydlakach”
oraz piêknie spêkanej korze. Zarówno z³o¿one liœcie, jak i owoce, przywodz¹ na myœl je-
sion. Bo¿odrzew, mimo swej du¿ej tolerancji, co do miejsca w którym roœnie, jest nieste-
ty drzewem wybitnie krótkowiecznym i ³amliwym. Rzadko przekracza granicê 50 lat. Tu¿
obok zobaczymy drzewa, które po¿yj¹ znacznie d³u¿ej, czyli klony pospolite o purpuro-
wym ulistnieniu. 

Podobn¹ barw¹ liœci zwracaj¹ na siebie uwagê tak¿e klony jawory (Acer pseudoplata-
nus) odmiany „Purpureum”, których grupê zobaczymy przy muszli koncertowej, za bu-
dynkiem NOK-u. Organizowane s¹ tam „Spotkania pod grabem” i naturalnie grab rów-
nie¿ tam roœnie. Zobaczymy te¿ jeszcze przedwojenny okaz olszy czarnej, gdy¿ w miejscu

78

NASZE ŒRODOWISKO

Adam Rybarczyk



tym dawniej by³y sady i ³¹ki. Jednak prawdziw¹” wisienkê na torcie” zobaczymy przy
wschodniej elewacji budynku biblioteki. Wysoka, siêgaj¹ca ju¿ dachu budynku, strzelista
forma metasekwoi chiñskiej (Metasequoia glybtostroboides) przyci¹ga spojrzenie swymi je-
siennymi, z³ocistymi przebarwieniami i wiosennymi, soczyœcie zielonymi ig³ami. Tak, w³a-
œnie liœæmi w formie igie³, gdy¿ jest to jedno z nielicznych u nas uprawianych drzew igla-
stych, zrzucaj¹cych liœcie na zimê. Metasekwoja to drzewo (podobnie jak modrzew) szyb-
ko rosn¹ce. Jej rdzawa kora jest w dotyku miêkka. A¿ do roku 1941 uwa¿ano je za gatu-
nek wymar³y, znany tylko z wykopalisk. Jednak jego nieliczne, naturalne stanowiska za-
chowa³y siê w Chinach. Doœæ szybko, bo ju¿ w roku 1948, dotar³ do Polski. Sta³ siê drze-
wem ozdobnym, lecz pamiêtaæ nale¿y pamiêtaæ o tym, i¿ preferuje stanowiska wilgotne.
W holenderskim miasteczku Boskoop widzia³em piêkn¹ przyuliczn¹ alejê tych drzew.

Z gatunków iglastych, na zimê liœcie trac¹cych spotkamy te¿ w mieœcie modrzew eu-
ropejski (Larix decidua ssp. decidua), natomiast podobnego do metasekwoi cypryœnika
b³otnego (Taxodium distichum) ju¿ nie spotkamy, chyba ¿e w jakimœ prywatnym ogrodzie,
o czym nie wiem. 

Prawdziwy rozwój, najwiêkszego po dziœ dzieñ, Osiedla Batorego przypad³ na lata 70.
i 80. ubieg³ego wieku. Pomiêdzy blokami mieszkalnymi zaplanowano równie¿ przestrzeñ
dla terenów zieleni. Zdecydowana wiêkszoœæ drzew, krzewów i murawy trawnikowe po-
chodz¹ z tamtego okresu. Powsta³y tak¿e inne osiedla, lecz zarz¹dzane przez tego same-
go administratora – Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w Nowym Tomyœlu. Poza wspomnianym
osiedlem s¹ to: Osiedle Pó³noc i ulica Wypoczynkowa. 

Zarówno Osiedle Batorego, jak i dwa pozosta³e powsta³y na by³ych terenach rolni-
czych. Przy ulicach Zb¹szyñskiej i Wiatrakowej zachowa³y siê do budynki z czasów przed-
wojennych. W okolicy kliniki weterynaryjnej by³y stawy. Wysokie topole, rosn¹ce przy
rondzie na skrzy¿owaniu ulic Zb¹szyñskiej i Musia³a, mimo swoich sporych rozmiarów nie
maj¹ w istocie wiêcej ni¿ 50 lat. Tak to z topolami bowiem jest, ¿e w tempie wzrostu nie
dorównuj¹ im ¿adne inne rodzime gatunki. Potrafi¹ one przyrosn¹æ na wysokoœæ do
2,5 m rocznie, a zdarza siê, ¿e i do 30 cm na tydzieñ. Wspomniane drzewa mia³y tu do-
bre warunki do takiego wzrostu, czyli wilgoæ w pod³o¿u. Teren ten by³ wówczas ni¿ej po-
³o¿ony, a w okolicy znajdowa³o siê kilka stawów. 

Ogromn¹ rolê biocenotyczn¹ spe³niaj¹ w Nowym Tomyœlu tak¿e rozleg³e obszary
pracowniczych ogródków dzia³kowych. One to w swej historii przesz³y podobne prze-
obra¿enie, jakie dotyczy ogrodów przydomowych. Z typowo u¿ytkowej funkcji, któr¹
by³a uprawa warzyw i roœlin owocowych, sta³y siê obecnie miejscem rekreacji. Nasadzenia
s¹ tam rozmaite i zale¿¹ wy³¹cznie od fantazji w³aœciciela. 

Wróæmy jednak na osiedla. Pierwsze budynki na Osiedlu Batorego zaczêto stawiaæ tu
ju¿ w latach 50., zlokalizowano je po zachodniej stronie m³yna, przy ulicy Zb¹szyñskiej.
To w³aœnie wokó³ tych niskich, pokrytych dachówk¹ bloków, mamy na osiedlu jedne z naj-
starszych drzew. Mo¿emy jednak przyj¹æ, ¿e poza nielicznymi wyj¹tkami, ich wiek nie
przekracza 60 lat. Naturalnie niebagateln¹ rolê odgrywaj¹ tu tak¿e liczne, wy¿sze i okry-
wowe, krzewy. Nie mo¿na tak¿e zapominaæ o murawach trawników. Te z kolei zajmuj¹
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nawet po³owê opisywanego obszaru. I tak, jak na obszarze starej czêœci miasta, w jego
zwartej zabudowie, gdzie drzew, krzewów i trawników jest poza placami niewiele, tak
inaczej jest ju¿ na osiedlach. Wi¹¿ê siê to z innym rodzajem budownictwa. Budownictwo
wielorodzinne i wielokondygnacyjne, ze wzglêdu na swój charakter, zajmuje spory ob-
szar. Budynki s¹ od siebie oddalone, a zieleñ jest jakby uzupe³nieniem przestrzeni pomiê-
dzy nimi. Naturalnie nie mo¿emy zapominaæ o infrastrukturze komunikacyjnej, budyn-
kach administracyjnych, pawilonach handlowych, placówkach kulturalnych i oœwiatowo-
-wychowawczych (¿³obek, przedszkola). 

Na podstawie map satelitarnych dokona³em pewnej, skromnej analizy. Oto jej wyni-
ki… Pokrycie koronami drzew starszej czêœci Osiedla Batorego, zamkniêtej w rejonie ulic:
Musia³a, Zb¹szyñskiej i rzeki Szarki wynosi oko³o 20%. W porównaniu do starszej zabu-
dowy z centrum miasta jest to ponad dwukrotnie wiêcej. Natomiast przy Powiatowym
Urzêdzie Pracy (ul. Tysi¹clecia) jest ono – mimo m³odych nasadzeñ – drastycznie niskie,
siêga oko³o 2,5 %. Jest to skutkiem przeznaczenia sporej przestrzeni na parking. Nato-
miast na terenie fabrycznym (“Chifa”), pokrycie to siêga ju¿ 6,3%, podczas gdy w nieod-
leg³ym Parku Miejskim – z oczywistych przyczyn – a¿ 88%. Poprzestanê na tych kilku ob-
szarach i to z kilku wzglêdów. Po pierwsze, aby nie znu¿yæ czytelnika, a po wtóre, co wa¿-
niejsze, dlatego, ¿e na miasto sk³adaj¹ siê tereny, pe³ni¹ce ró¿norakie funkcje. Jest rzecz¹
oczywist¹, i¿ miasto to nie las, i drzewa nie mog¹ tu zajmowaæ ca³ego lub prawie ca³ego
obszaru. 

Jednak¿e, gdy porównaæ teren starszej czêœci osiedla (rzeczone 20% pokrycia koro-
nami drzew), do czêœci nowszej – po zachodniej stronie ulicy Musia³a, to zauwa¿amy rów-
nie¿ spor¹ ró¿nicê. W czêœci nowszej to pokrycie koronami spada do 9%. Z czego to wy-
nika? OdpowiedŸ jest a¿ nader oczywista. Drzewa m³odsze nie maj¹ tak rozbudowanych
koron, nie produkuj¹ a¿ tyle tlenu i nie poch³aniaj¹, o czym ju¿ pisa³em, a¿ tylu zanieczysz-
czeñ, jak drzewa starsze. Jednak nie jest tak do koñca. Czêsto bywa (nie dzieje siê tak tyl-
ko w przypadku osiedli mieszkaniowych, zagadnienie to dotyczy ca³ego obszaru miasta),
¿e i drzewa dojrza³e maj¹ mocno zredukowane korony. Zatem teraz s³ów kilka o faktach
i mitach dotycz¹cych „og³awiania” drzew.

Czym w³aœciwie jest to og³awianie drzew? Pojêcie to jest czêsto Ÿle interpretowane.
Aby mówiæ o og³awianiu, nale¿y wzi¹æ pod uwagê kilka przes³anek. Po pierwsze – drze-
wo, podobnie jak cz³owiek, ma swoje potrzeby pokarmowe. W du¿ym uproszczeniu wy-
gl¹da to tak… Aparat asymilacyjny, czyli liœcie, wytwarzaj¹ substancje pokarmowe w wy-
niku procesu fotosyntezy, dlatego te¿ drzewa to autotrofy (organizmy samo¿ywne). Sys-
tem korzeniowy natomiast odpowiedzialny jest za pobieranie wody, jak¿e niezbêdnej ka¿-
demu ¿ywemu organizmowi, a tak¿e substancji mineralnych, zawartych w glebie. Dlatego
te¿ bardzo wa¿na jest proporcja pomiêdzy systemem korzeniowym i koron¹ drzewa.
W warunkach naturalnych zbêdne organy (stare konary, liœcie) s¹ przez drzewo samoist-
nie odrzucane. Mówimy wtedy, ¿e drzewo siê „czyœci”. Dzieje siê tak np. w zwartym
drzewostanie, na skutek braku dostêpu œwiat³a do dolnych piêter. Nieco inaczej wygl¹daæ
bêdzie np. ta sama sosna rosn¹ca w zwarciu, wówczas bêdzie ros³a w górê, szukaj¹c pro-
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Fot 5: Reakcja klonu zwyczajnego na fatalne przyciêcie. Pieñ zamiera i za kilka tak obumrze ca³e drzewo



mieni s³onecznych, a inaczej sosna rosn¹ca na otwartej przestrzeni. Ta z kolei bêdzie mia-
³a pokrój roz³o¿ysty, bêdzie ni¿sza, lecz jej korona bêdzie bardziej rozbudowana. Sosny
s¹ drzewami œwiat³o¿¹dnymi. Inaczej bêdzie ju¿ z cisem, który jest organizmem cieniolub-
nym (skiofitem). On bêdzie rozbudowywa³ koronê nawet w g³êbokim cieniu. Dlatego w³a-
œnie cisy nadaj¹ siê do regularnego formowania. Przywo³ane przyk³ady, znanych po-
wszechnie drzew, przekonuj¹, ¿e nie mo¿na traktowaæ ka¿dego tak samo, ¿e ka¿dy gatu-
nek ma inne wymagania. Og³awianie najczêœciej kojarzy siê z przydro¿nymi wierzbami. To
prawda, og³awiano je ze wzglêdów czysto utylitarnych (opa³, surowiec plecionkarski).
Wierzby cechuj¹ siê du¿¹ zdolnoœci¹ odroœlow¹ i szybko odbudowuj¹ mocno zreduko-
wane korony. Jest jednak pewien warunek. Og³awiaæ nale¿y drzewa od m³odego wieku!
Wówczas system korzeniowy bêdzie rozwija³ siê i dostosowywa³ do rozmiarów korony.
Og³awiaæ nale¿y regularnie! A zatem musi to byæ cykl, gdy¿ natura jest cyklami warunko-
wana. W innym przypadku, gdy og³owiona zostaje nagle stara, niepoddawana temu za-
biegowi wierzba, jej system korzeniowy nadal pracuje tak, jak to” zapamiêta³”, a aparat
asymilacyjny nie dostarcza odpowiedniej iloœci, potrzebnych drzewu, substancji pokarmo-
wych. Nastêpuje efekt zag³odzenia drzewa. Drzewo nie” potraktuje” nag³ego ogo³ocenia
z konarów jako czegoœ naturalnego. WyobraŸmy sobie sytuacjê, w której doros³y mê¿-
czyzna, który przywyk³ do regularnych posi³ków, nagle zaczyna dostawaæ bardzo ograni-
czony jeden posi³ek. Zapewne odbije siê to na jego zdrowiu, prawda? I tu jest podobnie. 

Jakie drzewa mo¿na og³awiaæ? W praktyce og³awianie przyczynia siê do pogorszenia
stanu drzewa, a w konsekwencji do skrócenia jego ¿ycia. Jednak wymieniê kilka rodzajów
drzew, które – przy zachowaniu odpowiednich zasad – mo¿na og³awiaæ. Bêd¹ to m. in.
wspomniane ju¿ wierzby (Salix sp.), a tak¿e: jesion (Fraxinus sp.), lipa holenderska (Tilia
x europaea)-krzy¿ówka lipy drobnolistnej i lipy szerokolistnej, wi¹z (Ulmus sp.), platan klo-
nolistny (Platanus x hispanica), bez czarny (Sambucus nigra), morwa (Morus sp.), d¹b (Qu-
ercus sp.), klon jesionolistny (Acer negundo). Wymienione gatunki i ich rodzaje charaktery-
zuj¹ siê zdolnoœciami odroœlowymi. Dêby maj¹ ciekaw¹ cechê zwi¹zan¹ z p¹kami œpi¹cy-
mi, zwanymi te¿ p¹kami œwiêtojañskimi. Mog¹ one pozostawaæ w spoczynku nawet przez
kilka lat i rozwijaj¹ siê dopiero po zniszczeniu innych p¹ków lub ca³ych pêdów, np. w trak-
cie ich przyciêcia. Cechê tak¹ posiadaj¹ tak¿e jesiony, wi¹zy, graby i olsza czarna. Wystar-
czy spojrzeæ na wi¹zy, czy platany i widzimy wyraŸnie, ¿e ze zguzowaceñ na pniu
wyrastaj¹ krótkie, m³ode pêdy. To o nich w³aœnie przed chwil¹ napisa³em. Jednak trzeba
zwróciæ uwagê na sprawy niezmiernie wa¿ne: nie powinno siê pozbywaæ drzewa wiêcej
ni¿ 1/3 aparatu asymilacyjnego; nie wolno redukowaæ koron w czasie okresu lêgowego
ptaków; nale¿y indywidualnie dostosowaæ ciêcie do ka¿dego rodzaju, gatunku, a nawet
okazu drzewa; ciêciem powinny zajmowaæ siê osoby w tym celu przeszkolone, a nadzo-
rowaæ je powinni specjaliœci. Wiêkszoœæ ciêæ nie ma nic z og³awianiem wspólnego. W ter-
minologii anglosaskiej rozró¿nia siê: og³awianie (Pollarding) i redukcjê korony, ciêcia for-
muj¹ce (Topping).

Kiedy zatem mo¿na korony redukowaæ? Naturalnie w razie zagro¿enia ¿ycia lub mie-
nia (np. budynków). Bêd¹ to najczêœciej ciêcia sanitarne, czyli usuwanie suchych, opano-
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wanych przez czynniki chorobotwórcze, b¹dŸ z³amanych, konarów. Wówczas jednak
nale¿y zastanowiæ siê nad tym, czy nie warto drzewa usun¹æ ca³kowicie i zgodnie z zasa-
d¹” posadŸ odpowiednie drzewo w stosownym dla niego miejscu”, dobraæ do tego miej-
sca odpowiedni rodzaj nowego nasadzenia. Wa¿ne jest, aby póŸniej takich drzew niepo-
trzebnie nie przycinaæ, np. ze wzglêdu na zas³anianie widoku z okien. Podczas projekto-
wania nasadzeñ, nale¿y ten aspekt bezwzglêdnie uwzglêdniaæ.

By³a ju¿ mowa o lipach Ÿle radz¹cych sobie z utwardzonymi nawierzchniami. Sadzi siê
niew³aœciwie (czêste s¹ te¿ dawniejsze b³êdy), a nastêpnie próbuje „ratowaæ” sytuacjê
przez tzw. „og³awianie”. 

Jakie gatunki, czy rodzaje bêd¹ zatem mog³y byæ sadzone w miejscach o ma³ej po-
wierzchni (do 5 m2) biologicznie czynnej. S¹ to m. in: klon polny (Acer campestre), bo¿o-
drzew gruczo³kowaty (Ailanthus altissima), g³ogi (Crataegus sp.), oliwnik w¹skolistny (Ele-
agnus angustifolia), morwa bia³a (Morus alba), platan klonolistny (Platanus x hispanica), to-
pola czarna odm. w³oska (Populus nigra „Italica”), grusza pospolita (Pyrus communis), d¹b
beszczypu³kowy (Quercus petraea), d¹b szypu³kowy (Q. robur), robinia akacjowa (Robinia
pseudoacacia), pere³kowiec japoñski (Sophora japonica), wi¹zy (Ulmus sp.).

Natomiast drzewa, którym nale¿y zapewniæ du¿¹, woln¹ od twardych nawierzchni,
przestrzeñ to m. in.: klon zwyczajny (Acer platanoides), klon jawor (A. pseudoplatanus),
kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum), orzech szary (Juglans cinerea), jab³onie
ozdobne (Malus sp.), jarz¹b pospolity (Sorbus aucuparia), lipa drobnolistna (Tilia cordata),
lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), œwierk pospolity (Picea abies), œwierk k³uj¹cy (Picea
pungens), metasekwoja chiñska (Metasequoia glybstroboides), œwierk bia³y (Picea glaca)
z wyj¹tkiem najbardziej znanej sto¿kowej odmiany:” Conica”, sosna zwyczajna (Pinus si-
lvestris), sosna limba (Pinus cembra) i ¿ywotniki (Thuja sp.).

Jak zatem widzimy wiele z tych gatunków jest ci¹gle w miastach w sposób nieprawi-
d³owy zasadzonych, jak choæby lipy w jego centrum. Jeœli rzecz dotyczy kasztanowca, to
mamy go niewiele. Pojawiaj¹ siê pojedyncze okazy w nasadzeniach osiedlowych, w Parku
Miejskim, w Parku Kultury i Wypoczynku, na placu roz³adunkowym przy dworcu kolejo-
wym. Zdarzaj¹ siê drzewa przydro¿ne, lecz nie tworz¹ one w Nowym Tomyœlu alei. 

A których drzew przycinaæ nie wolno? Bêd¹ to m. in. (jak¿e czêsto w³aœnie przycina-
ne): brzozy (Betula sp.), klony (Acer sp.)- poza klonem jesionolistnym, jarz¹by (Sorbus sp.)
i kasztanowce (Aesculus sp.). Powy¿sze gatunki i rodzaje bardzo Ÿle na ciêcie reaguj¹.
W wyniku zranienia s¹ one podatne na infekcje. Rany te, mimo zabezpieczeñ œrodkami
chemicznymi, s¹ atakowane przez owady i patogeny grzybowe. Przyk³ad? Zim¹ roku
2009 roku przyciêto, a w niektórych wypadkach wrêcz obciêto doszczêtnie, klony od-
miany” Globosum”, rosn¹ce wzd³u¿ traktu pieszego na Osiedlu Batorego. To szczególnie
ciekawy przypadek, gdy¿ odmiana ta jest wyselekcjonowana w³aœnie po to, ¿eby nie mu-
sia³a byæ przycinana. Klon pospolity chronicznie obcinania grubych konarów nie cierpi. Kil-
ka z tych drzew ju¿ usuniêto, gdy¿ nie prze¿y³y tego zabiegu. Jak zareagowa³y pozosta³e?
Tak jak najczêœciej w takim wypadku drzewa reaguj¹. Wypuœci³y m³ode pêdy wegetatyw-
ne, tzw.” wilki”. Pêdy takie s¹ Ÿle przytwierdzone do ga³êzi macierzystej i podatne na wy-
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³amywanie. Obserwowaæ to mo¿na na mocno obciêtym klonie, pomiêdzy blokiem 22
i 24. Podczas ka¿dego, mocniejszego porywu wiatru, odrywa³y siê od niego te nowe przy-
rosty. Drzewa tak (zbyt mocno) przyciête wbrew pozorom odrastaj¹ bardzo szybko.
Czêsto staj¹ siê wy¿sze, ni¿ przed” og³owieniem”. Drastyczne przyciêcie doprowadza te¿
do zaburzenia statyki drzewa (pisa³em o relacji: korona-system korzeniowy). 

Obecnie klony” Globosum” odbudowa³y swoje korony. Nie s¹ one jednak ju¿ tak
chêtnie jak niegdyœ odwiedzane przez ptaki. Równie¿ na skutek tego przyciêcia, na tych
i na innych drzewach (klonach w szczególnoœci), widaæ patogeny grzybowe. Huba szaro-
porka podpalana (Bjerkandera adusta), a tak¿e pomarañczowe zarodniki gruze³ka cyno-
browego (Nectria cinnabarina) pojawiaj¹ siê na drzewach os³abionych i powoduj¹ zgniliznê
drewna. To w konsekwencji powoduje obumarcie ca³ego drzewa, gdy¿ patogeny te bar-
dzo czêsto, tak jak w powy¿szym przypadku, s¹ paso¿ytami rani¹cymi. 

Przyk³adem w³aœciwie przeprowadzonych zabiegów formuj¹cych korony s¹ lipy ro-
sn¹ce wzd³u¿ ulicy Tysi¹clecia, na trawniku przed „Chif¹”. Tu post¹piono m¹drze. Drze-
wa maj¹ nienaturaln¹ formê kulist¹. Mo¿na, co prawda, spotkaæ takie, kuliste, szczepione
na pniu odmiany jak Tilia cordata” Lico”, czy” Monto”, które s¹ niskimi drzewkami, a ich
korona nie przekracza œrednicy 3 metrów. Jednak te sprzed „Chify” to, jak s¹dzê,” czy-
sty” gatunek. Lipy, jak ju¿ wspomnia³em, mo¿na formowaæ, lecz trzeba to robiæ podob-
nie jak w tym miejscu – od najm³odszych lat. Tak traktowane drzewa bêd¹ siê odznaczaæ
piêknym pokrojem i dobrym stanem fitosanitarnym.

Czêst¹ przyczyn¹, dla której” og³awia” siê drzewa jest pojawianie siê na nich jemio³y
pospolitej (Viscum album). Jemio³a jest pó³paso¿ytem wystêpuj¹cym naturalnie, a przeno-
szonym na inne drzewa przez ptaki. Nie bez powodu na zimuj¹cy u nas gatunek mówi-
my: jemio³uszka. Za to nazwa naukowa drozda paszkota (Turdus viscovorus), dok³adnie
mówi nam o jego kulinarnych upodobaniach (viscum – jemio³a, vorare – po³ykaæ). Samo
pojawienie siê jemio³y to znak, ¿e drzewo jest ju¿ os³abione. Oczywiœcie nie chodzi tu o po-
jedyncze ga³¹zki tej roœliny. Te nale¿y usuwaæ, a mo¿na to robiæ bez szkody dla drzewa.
Po masowym pojawieniu siê jemio³y, gdy opanowuje ju¿ ca³¹ koronê, na nic zdaje siê jej
drastyczne przyciêcie. Lepiej jest ju¿ usun¹æ ca³e drzewo. Obcinanie, opanowanych przez
jemio³ê, konarów brzóz spowoduje, ¿e drzewo i tak obumrze – z jemio³¹, czy bez niej.
Na drzewach z rodziny ró¿owatych, takich jak jarzêby, jest jeszcze gorzej. S¹ one nara¿o-
ne na wszelkie ingerencje mechaniczne i bardzo czêsto na okaleczonych, czy przyciêtych
konarach tworz¹ siê nekrozy. Rany powsta³e na skutek przyciêcia konarów to wrêcz bra-
my dla rozmaitych infekcji, czy to grzybiczych, czy bakteryjnych. W ich konsekwencji
drzewo zamiera. 

Nie twierdzê zatem, ¿e drzew nie nale¿y w ogóle przycinaæ. Powinna to byæ jednak
ostatecznoœæ, ze szczególnym zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej. 

Nieco inaczej rzecz siê ma, jeœli chodzi o przycinanie krzewów, a przecie¿ niema³o ich,
zw³aszcza w nasadzeniach osiedlowych. Tu musimy zwracaæ uwagê na okres ciêcia.
W przypadku krzewów ozdobnych, jeœli jest taka potrzeba, najlepiej to zrobiæ tu¿ po
przekwitniêciu. Niektóre krzewy, a szczególnie te kwitn¹ce wiosn¹, zakwitaj¹ bowiem na
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pêdach zesz³orocznych. Ich przyciêcie pozbawi je zatem ca³ego uroku. Nale¿y te¿ rozgra-
niczyæ rodzaje i gatunki krzewów na te, które mo¿emy formowaæ w sposób regularny,
daj¹cy nam zwarte ¿ywop³oty oraz na te, które nale¿y pozostawiæ w formie zbli¿onej do
naturalnej. Najczêœciej w przypadku krzewów wysokich, takich jak np. jaœminowiec won-
ny (Philadelphus coronarius) (podobnie dzieje siê z forsycj¹), aby go odm³odziæ, wycina siê
1/3 pêdów, koncentruj¹c siê na suchych i najstarszych. Czêsto – niestety – ciêcie to wy-
gl¹da tak jak w przypadku wikliny, a zatem niemal do samej ziemi. I to mo¿e tyle na temat
ciêcia, choæ oczywiœcie temat ten ledwie zd¹¿y³em zaznaczyæ. 

PrzejdŸmy mo¿e do typów nasadzeñ, jakie zosta³y wprowadzone na osiedlach. 
Zmienia³y siê w czasie, co oczywiste. Przyczyny tego s¹ rozmaite. Wynika³o to natu-

ralnie z preferencji projektanta, ale te¿ z tego, ¿e niegdyœ wybór roœlin nie by³ tak ogrom-
ny jak obecnie. Te ograniczenia iloœci gatunków i odmian dzia³a³y jednak na korzyœæ.
Ogród, czy te¿ zieleñ miejska to nie perski dywan i nie mo¿e byæ traktowana w kategorii”
osza³amiaj¹cej ³adnoœci”. Roœliny maj¹ byæ dobrane poprawnie, nie” ³adnie”. Tak jest prze-
cie¿ w naturze. To, jak dana roœlina wygl¹da, wynika ze wzglêdów praktycznych, z miej-
sca w którym wystêpuje. 

W starszej czêœci osiedla znajdziemy gatunki dziœ raczej rzadko sadzone, b¹dŸ w ogó-
le zapomniane. Opisane ju¿ jaœminowce by³y stosowane w nasadzeniach cmentarnych, ale
tak¿e w przestrzeni miejskiej i parkowej. W niepamiêæ odchodz¹ tak¿e forsycje i ligustry.
Spotkamy tu te¿ jeden z moich ulubionych gatunków, doskona³ych w miejskich nasadze-
niach, ale i spotykanych w lasach, co œwiadczy o istnieniu tam dawniej, ludzkich siedzib.
Mowa o tawlinie jarzêbolistnej (Sorbaria sorbifolia).” Sorbus” to jarz¹b, a liœcie tawliny nie-
co ulistnienie jarzêbu pospolitego (jarzêbiny) przypominaj¹. Ten wysoki, ekspansywny
krzew ma piêkne, pomarañczowe przebarwienia, a wiosn¹ jest obsypany kobiercem bia-
³ych, puszystych kwiatów. Bardzo szybko zaczyna rozwijaæ p¹ki liœciowe. Pomiêdzy blo-
kami 13 a 17 nawet ju¿ w lutym mo¿na takie zjawisko obserwowaæ. W tym samym miej-
scu ze spoczynku zimowego” wybudzaj¹ siê” tak¿e ligustry. Przypuszczam, i¿ przyczyna
tkwi w przebiegaj¹cej tam linii ciep³owniczej. Innym, bardzo czêsto spotykanym krzewem,
jest berberys thunberga (berberis thunbergii)” Atropurpurea”. Jest to roœlina stosowana
w niskich, regularnych ¿ywop³otach. Dodatkowo jej krwiste owoce s¹ w okresie zimo-
wym dobrym pokarmem dla ptaków. Tu¿ obok, przy alejce pomiêdzy budynkami ¿³ob-
ka i przedszkola a blokami oraz przy ulicy Musia³a mamy jedne z najciekawszych nasa-
dzeñ. S¹ to g³ogi poœrednie (Crataegus x media) „Paul’s Scarlet”. Ta dawna, bo znana ju¿
od roku 1860 (Anglia) odmiana doskonale siê prezentuje i œwietnie siê sprawdza
w miejskich nasadzeniach. Szczególnie w czasie kwitnienia, gdy pokrywaj¹ siê mas¹
ró¿owych kwiatów. Z innych drzew z rodziny ró¿owatych warto zwróciæ uwagê na œliwê
wiœniow¹ (Prunus cerasifera)” Nigra”. Kilka, starszych nasadzeñ mamy miêdzy blokami
8 i 9 na Osiedlu Batorego oraz przed blokiem nr 30, od ulicy Zb¹szyñskiej. Piêknie
prezentuj¹ siê jej ciemnopurpurowe liœcie. Ciekawa jest tak¿e gdy zakwita, niczym
owocowy sad. Drzewo to dodaje tak¿e uroku tym miejscom zim¹, a to ze wzglêdu na
swoje poskrêcane pnie. Nie brak na osiedlu lip, jesionów (tu nawet parasolowatej
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odmiany” Pendula”), brzóz i dêbów. Pojawiaj¹ siê tak¿e doœæ dobrze radz¹ce sobie z miej-
skimi warunkami klony srebrzyste (Acer saccharinum). Jednym z ciekawszych dla mnie
drzew jest majestatyczny d¹b szypu³kowy o krótkim pniu i kulistej koronie. Roœnie on
obok osiedlowego pawilonu us³ugowego, przy ulicy Musia³a. Mniemam, i¿ jest to odmia-
na” Concordia”.

Na trawniku pomiêdzy ¿³obkiem a blokiem nr 17 zobaczymy te¿ kêpê drzew i krze-
wów iglastych. Zasadzono je tu zbyt gêsto. Zdecydowanie lepiej – i tak powinno to tam
wygl¹daæ -sosny czarne (Pinus nigra) wygl¹da³yby na przestrzeni otwartej. Pozwoli³oby im
to na wytworzenie malowniczej korony. Ze wzglêdu na s³ab¹ odpornoœæ na zanieczysz-
czenie œrodowiska, rodzima sosna zwyczajna nieszczególnie nadaje siê do nasadzeñ na te-
renie miasta. Jej po³udniowoeuropejska krewniaczka radzi sobie z tym ca³kiem nieŸle. By-
wa czêsto stosowana w nasadzeniach rekultywacyjnych na terenach pokopalnianych na
Œl¹sku. Niewiele siê, pod wzglêdem morfologicznym, ró¿ni od sosny zwyczajnej. Daje siê
przy tym œwietnie formowaæ poprzez skracanie m³odych, jeszcze nie zdrewnia³ych przy-
rostów rocznych. Taki zabieg nie oddzia³uje niekorzystnie na jej zdrowotnoœæ, a daje cie-
kawy efekt wizualny. 

I do zastosowañ krzewów iglastych przejœæ teraz wypada. Przyjrzyjmy siê kilku z nich,
gdy¿ iloœæ odmian i gatunków stosowanych tak¿e w nowotomyskich nasadzeniach jest
doœæ bogata. Z dawniej stosowanych krzewów zobaczymy stare, bo ju¿ ponad 30, mo¿e
nawet 40. letnie, ja³owce sawiñskie odmiany tamaryszkowej (Juniperus sabina var. tamari-
scifolia). Jest to odmiana z gór po³udniowej Europy, nazywana „hiszpañskim ja³owcem”
(ang. Spanish Juniper), w Polsce znana ju¿ w pierwszej po³owie XIX wieku. O dojrza³oœci
tych krzewów œwiadczy ich ³uskowate, ¿ywozielone ulistnienie. Okazy m³odociane maj¹
igie³ki. Taki szeroki, lecz niski krzew zobaczymy m. in. przed jednym ze starszych budyn-
ków, blokiem nr 10. Ja³owiec ten po potarciu ga³¹zek wydziela wyraŸn¹ woñ sabinolu.
Wra¿enia wêchowe wspomagaj¹ identyfikacjê niektórych gatunków i choæ nie mo¿na siê
wy³¹cznie na nich opieraæ, to s¹ jednak pomocne. I tak dla przyk³adu – ga³¹zki ¿ywotnika
zachodniego pachn¹ po potarciu jab³kami lub musem jab³kowym, ga³¹zki ¿ywotnika
olbrzymiego – ananasem, a bioty wschodniej (dawniej ¿ywotnik wschodni) nie wydziela-
j¹ ¿adnego owocowego zapachu. 

Wœród najczêœciej spotykanych w zieleni miejskiej ja³owców, mamy du¿¹ rozpiêtoœæ
form wzrostu, a tak¿e rozmaite barwy i charakter ulistnienia. Podobnie jest i na nowoto-
myskich osiedlach. Zobaczymy tu roœliny okrywowe, takie jak niebiesko wybarwiony ja-
³owiec p³o¿¹cy (Juniperus horizontalis)”Wiltonii”. P³o¿¹ce ja³owce bywaj¹ te¿ wy¿sze i roz-
³o¿yste, jak np. dorastaj¹cy do 75 cm wysokoœci i a¿ 5 metrów szerokoœci, równie¿ nie-
biesko wybarwiony, ja³owiec ³uskowaty (Juniperus squamata)” Blue Carpet”. S¹ tu tak¿e
wysokie, roz³o¿yste krzewy, z charakterystycznie, pod³u¿nie ³uszcz¹c¹ siê kor¹ (vis-a-vis
Przedszkola nr 4) – ja³owce ³uskowate” Meyeri”. Spotkamy te¿ formy kolumnowe, takie
jak popularny niegdyœ ja³owiec skalny (Juniperus scopulorum)” Skyrocket”, obecnie zastê-
powany przez bardziej zwart¹ i odporniejsz¹ na choroby odmianê „Blue Arrow”. Nie-
rzadkim widokiem s¹ te¿ nawi¹zuj¹ce do naturalnych, borowych siedlisk, wystêpuj¹ce
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tam ja³owce zwyczajne (Juniperus communis). Stworzono wiele odmian ogrodowych tego
gatunku, od niskich, okrywowych – jak „Green Carpet”, do kolumnowych jak ”Suesica”,
czy” Hibernica”. Wysokie, krzewiaste odmiany o igie³kowatym ulistnieniu, na okazach
¿eñskich (roœlina dwupienna) rodz¹ owoce w formie – niezwykle atrakcyjnych dla ptaków
-szyszkojagód. To jeden z pierwszych gatunków iglastych, które zaczêto stosowaæ jako ro-
œliny ozdobne. Wzmiankowany jest w roku 1651 (Seneta), ze wskazaniem na Królewskie
Ogrody Botaniczne króla Jana Kazimierza w Warszawie. Nie podajê tej daty bez przyczy-
ny. Krzewy iglaste nie by³y dawniej tak powszechne w uprawie. Prawdziwy boom w na-
sadzeniach tego rodzaju rozpocz¹³ siê dopiero pod koniec ubieg³ego wieku. Jeszcze 50 lat
temu powszechniejsze by³y krzewy liœciaste.

Widaæ zreszt¹ wyraŸnie, ¿e krzewy iglaste dominuj¹ w nasadzeniach nowszych. Zda-
rza siê nawet, ¿e sadzone s¹ jakby przypadkowo w stylu „ogrodowej partyzantki”. Na
trawniku obok topól, przy ulicy Wiatrakowej roœnie pojedynczy, lecz bardzo ciekawy
krzew. Ten krzew, a raczej ma³e drzewko, w wieku lat 30. osi¹ga zaledwie 3 m wysoko-
œci. Opisywany ma oko³o 2 m. Jego – przypominaj¹cy stóg siana – pokrój z daleka koja-
rzy siê z ¿ywotnikiem olbrzymim” Atrovirens” i dopiero po dok³adnym przyjrzeniu siê za-
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Fot 6: Pokrycie koronami drzew starszej czêœci Osiedla Batorego jest doœæ znaczne. Siêga bowiem oko³o 20%.
(Grafika w³asna na podstawie mapy Orto, serwisu Geoportal)



uwa¿ymy ró¿nice. Po spodniej stronie ³usek mamy nie wystêpuj¹cy u innych roœlin, bia³y
rysunek. Jest to jedyny przedstawiciel rodzaju Thujopsis, czyli ¿ywotnikowiec japoñski
(Thujopsis dolobrata). Zaskoczy³ mnie tak¿e – posadzony na placu pomiêdzy blokami 48
i 51- cedr. To przypominaj¹ce nieco modrzew drzewo nie jest bowiem w pe³ni mrozood-
porne. I tak, jak ¿ywotnikowiec jeszcze znosi cierpliwie polsk¹ zimê, tak cedr ju¿ nieko-
niecznie. Prof. Buga³a opowiada³ ponoæ, ¿e d³ugowieczny przecie¿ w warunkach natural-
nych cedr, który potrafi ¿yæ nawet i 2000 lat, w Polsce ¿yje…lat 7, od jednej ostrej zimy,
do drugiej. 

Poza zaledwie naszkicowanymi powy¿ej odmianami ja³owców o wybarwieniu niebie-
skawym, czy zielonym, spotkamy i odmiany ¿ó³te, b¹dŸ z³ociste, jak choæby roz³o¿ysty,
lecz niski ja³owiec poœredni (Juniperus x pfitzeriana)” Gold Star”. Oczywiœcie, zgodnie z ist-
niej¹cymi trendami (czy s³usznymi?) zobaczymy rozmaite formy ¿ywotników, cyprysi-
ków. Bêd¹ to zarówno drzewa, jak i krzewy o szerokiej gamie pokrojowej. Przy Zespo-
le Szkó³ im. Stanis³awa Staszica, a tak¿e w innych miejscach, zobaczymy najpopularniejsze
niegdyœ w nasadzeniach drzewo iglaste, zwane srebrnym œwierkiem (Picea pungens var.
glauca). Œwierk zwyczajny (Picea abies), którego inna botaniczna nazwa to” Picea excsel-
sa”, (exscelsa – wynios³y), kojarzy nam siê zazwyczaj ze strzelistym drzewem. Spotkamy
jednak i odmiany krzewiaste tego gatunku, jak „Nidiformis”, zwany” œwierkiem gniazdo-
wym”. 

Bardzo czêsto popularne ozdobne odmiany maj¹ swój pocz¹tek w okazach znajdowa-
nych na stanowiskach naturalnych, jak w³aœnie ten¿e „œwierk gniazdowy”. To kilka z licz-
nych przyk³adów. Jaki jest cel stosowania roœlin iglastych? Podstawowym jest to, ¿e
w wiêkszoœci s¹ to roœliny zimozielone. Nie nale¿y jednak z ich iloœci¹ przesadzaæ, bo pro-
porcje pomiêdzy roœlinami iglastymi i liœciastymi (o ulistnieniu sezonowym) wypadaj¹ w na-
szym rejonie na niekorzyœæ tych pierwszych. 

To, ¿e obecnie w lasach oko³o 80% nasadzeñ stanowi¹ gatunki charakterystyczne dla
siedlisk borowych (g³ównie sosna zwyczajna i œwierk pospolity), wynika z uwarunkowañ
historycznych, ale tak¿e z b³êdów pope³nianych dawniej w leœnictwie. Nie mo¿e byæ to za-
tem odnoœnikiem do przesytu wœród roœlin iglastych, jaki widzimy w nasadzeniach miej-
skich. Drzewa i krzewy iglaste by³y i bêd¹ jego elementem, lecz nie powinny o tych nasa-
dzeniach stanowiæ. Ich rola musi byæ ograniczona. Powinny wrêcz stanowiæ t³o dla roœlin
liœciastych, a nie nad nimi iloœciowo dominowaæ. 

Spotkamy siê tak¿e z zimozielonymi roœlinami liœciastymi. Bêd¹ to nieliczne ró¿anecz-
niki (Rhododendron sp.) w Parku Miejskim. Niestety klimat tej czêœci Europy nie jest dla
krzewów zimozielonych korzystny. W Holandii widzia³em ponad 4. metrowej wysoko-
œci, naturalne ci¹gi ¿ywop³otów z ró¿aneczników. Ich efekt, gdy zakwita³y wiosn¹, by³
osza³amiaj¹cy. Jednak ró¿nice w klimacie pomiêdzy Holandi¹ a Wielkopolsk¹ s¹ tak
znaczne, ¿e nie mo¿na stosowaæ tutaj rozwi¹zañ, które tam siê sprawdzaj¹. Nieco lepiej
z naszymi warunkami pogodowymi radz¹ sobie ogniki szkar³atne (Pyracantha coccinea).
Choæ w nazwie wystêpuje kolor szkar³atny, to owoce maj¹ tak¿e (w zale¿noœci od odmia-
ny) barwê ¿ó³t¹ lub pomarañczow¹. Ten kolczasty krzew œwietnie nadaje siê na regular-
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nie przycinane formy. Jest roœlin¹, podobnie, jak wspomniany ju¿ cis-cieniolubn¹. Bywa, ¿e
w czasie srogich zim zrzuca liœcie, lecz posiada doskona³e zdolnoœci regeneracyjne i szyb-
ko pojawiaj¹ siê na nim nowe liœcie. Taki od dawna ciêty blok z ognika roœnie naprzeciw-
ko bloku nr 22. 

Innym zimozielonym krzewem jest równie¿ (podobnie jak ognik) œródziemnomor-
skiego pochodzenia bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens). To bardzo d³ugo-
wieczny jak na krzewy gatunek, bo do¿ywaj¹cy nawet 600 lat. Uprawiany jest ju¿ od cza-
sów staro¿ytnych, a w Polsce by³ obecny ju¿ w œredniowieczu. Jest najbardziej cieniozno-
œnym ze wszystkich krzewów liœciastych. W pe³nym s³oñcu mo¿e p³owieæ. Stosuje siê go
czêsto w niskich ¿ywop³otach obwódkowych. Jest roœlin¹ mrozoodporn¹, w przeciwieñ-
stwie do innego krzewu o nieco zbli¿onym do niego wygl¹dzie. Jednak dla znawcy ró¿nica
widoczna jest na pierwszy rzut oka. Suchodrzew chiñski (Lonicera pileata), bo o nim mo-
wa, to niski, roz³o¿ysty krzew o b³yszcz¹cych liœciach. Podobnie jak ognik, przemarza pod-
czas surowych zim. Zobaczymy go przy przedszkolu na Osiedlu Batorego. Kilka kroków
dalej, przy budynkiem administracji osiedla mamy przycinane formy trzmieliny Fortune’a
(Eonymus fortunei). Jest to najczêœciej okrywowy krzew, choæ gdy napotka murek, b¹dŸ
drzewo, to mo¿e siê nawet wspinaæ. Podczas ³agodnych zim nie gubi liœci. 

Ostatnimi czasy pojawi³y siê te¿ zimozielone roœliny wrzosowate, takie jak wrzoœce
(Erica sp.) i kiœcieñ (Leucothoe sp.), niski krzew o barwnych, cêtkowanych i zimozielonych
liœciach. Rosn¹ one w pod³u¿nej rabacie przy deptaku wiod¹cym przez Osiedle Batorego.
Ta aleja w latach 80. ubieg³ego wieku zosta³a obsadzona po bokach klonami o kulistym
pokroju, odmiany „Globosum”. Wspomina³em ju¿ o nich, gdy omawia³em ciêcie drzew.
Œrodek tego traktu zajmowa³y niegdyœ w ca³oœci ró¿e rabatowe. Dziœ ich nie ma, ale po-
zosta³a za nimi têsnota. Ró¿e od dawna towarzyszy³y cz³owiekowi. Nie bez powodu ró-
¿a nazywana jest „królow¹ kwiatów”. Ró¿e s¹ – owszem – krzewami wymagaj¹cymi
opieki, lecz jak¿e piêknie siê swym kwitnieniem nam odwdziêczaj¹. S¹dzê, ¿e do ró¿ war-
to by wróciæ. Nie musz¹ byæ to ró¿e rabatowe, mog¹ byæ tak¿e mniej wymagaj¹ce odmia-
ny ró¿ okrywowych. Przy skrzy¿owaniu ulic: Koœciuszki i Poznañskiej jest taka w³aœnie ró-
¿ana rabata, obsadzona ró¿owo kwitn¹c¹ odmian¹ „The Fairy”. Ro¿e to w koñcu krze-
wy, które wystêpowa³y tu w naturze. We florze synantropijnej miasta zachowa³y siê dzi-
kie ich gatunki, takie jak: ró¿a psia (Rosa canina) i ró¿a pomarszczona (Rosa rugosa). 

Ta ostatnia to gatunek azjatycki, lecz znany w Europie od czasów…w³aœciwie mo¿na
by powiedzieæ, ¿e jest rówieœnikiem Nowego Tomyœla, jeœli o europejskie nasadzenia z je-
go udzia³em chodzi. Praktycznie nie ma ¿adnych, szczególnych wymagañ, poza jednym.
S³oñcem. Szczególnie dobrze miejskie warunki znosi pochodz¹ca od tego gatunku, a tak-
¿e od ró¿y b³yszcz¹cej (Rosa nitida), ró¿a (Rosa x rugotida) „Defender”. Sprawdza siê w pa-
sach przydro¿nych, na rabatach, a tak¿e jako krzew do utrwalania skarp. Tworzy wspa-
nia³e, lekko pachn¹ce kobierce, obsypane ró¿owymi kwiatami i jest przy tym wybitnie od-
porna na choroby, które czêsto przecie¿ nêkaj¹ roœliny z rodziny ró¿owatych. Szkoda
ogromna, ¿e nie ma jej w miejskich nasadzeniach. Pochy³y brzeg Szarki pomiêdzy liceum
i osiedlem a¿ siê prosi o takie nasadzenia. Naturalnie tylko w miejscach nas³onecznionych.
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W miejscach cienistych mo¿liwe s¹ inne rozwi¹zania. Jednym z nich jest irga Dammera
(Cotoneaster dammeri) – roœlina niska i zimozielona, czy irga pozioma (Cotoneaster horizon-
talis). Te krzewy spotkamy w miejskich nasadzeniach. Oprócz swojej funkcji, jak¹ spe³nia-
j¹ jako roœliny okrywowe, w okresie zimowym obsypane s¹ zdobi¹cymi je, czerwonymi
owocami. Inn¹ roœlin¹, która œwietnie sprawdza siê na rozmaitych skarpach i dobrze je sta-
bilizuje, jest – spotykana jeszcze miejscami przy moœcie, przy Parku Miejskim, œniegulicz-
ka. Tam, ale tak¿e w starszej czêœci Osiedla Batorego, pojawia siê stosowana niegdyœ œnie-
guliczka bia³a w odmiany nagiej (Symphoricarpos albus var. laevigatus). Jej „strzelaj¹ce kul-
ki” zna chyba ka¿dy. Gdy wracaliœmy ze szko³y, nie sposób by³o siê oprzeæ zgniataniu tych
bia³ych owoców. Zreszt¹ nazwa rodzajowa œnieguliczki (Symphoricarpos sp.) oznacza do-
k³adnie z gr. symphorein – poznosiæ i karpos – owoce.

Œnieguliczka œwietnie znosi cieñ i dlatego by³a niegdyœ czêsto sadzona w podszyciu par-
ków. W Parku Miejskim by³o jej ca³kiem sporo. Pozosta³o zaledwie kilka kêp. Krzew ten
nie musi mieæ wy³¹cznie bia³ych owoców. Inny jego gatunek, równie¿ spotykany w nasa-
dzeniach, œnieguliczka koralowa (Symphoricarpos orbiculatus), zwany m¹kolin¹, ma owoce
ró¿owe, a nawet czerwone i s¹ one zebrane w pêczki. Obecnie obserwuje siê sporo no-
wych odmian œnieguliczek. Niegdyœ sadzono te dwa powy¿sze gatunki. Teraz zastêpuje siê
je œnieguliczk¹ Cheanulta (S. x chanultii), zwartym, niskim, bo wyrastaj¹cym do metra wy-
sokoœci, pó³zimozielonym (zdarza siê, ¿e liœcie nie ca³kowicie opadaj¹) krzewem okrywo-
wym, b¹dŸ gatunkiem wy¿szym. Tym jest œnieguliczka Doorenbosa (S. x doorenbosii). To
z kolei krzew wysoki, a barwa jego owoców zale¿y od odmiany. I tak: ”White Hedge” ma
owoce bia³e, ”Mother of Pearl” – ró¿owe, a ”Amethyst” – fioletowe. Obydwie œniegulicz-
ki: œ. Cheanulta, jak i œ. Doorenbosa to mieszañce gatunkowe. Tu drobne wyjaœnienie dla
osób niewtajemniczonych – znak” x” pomiêdzy nazw¹ rodzajow¹, a wiêc pierwsz¹, pisa-
n¹ z du¿ej litery, a nazw¹ gatunkow¹ (drug¹ w cz³onie) oznacza w³aœnie, ¿e mamy do czy-
nienia nie z czystym gatunkiem, lecz z mieszañcem; np. Symphoricarpos x cheanultii jest mie-
szañcem S. microphyllus i S. orbiculatus.

Spójrzmy jeszcze na krzewy ju¿ w zieleni miejskiej zapominane. Stosowano niegdyœ,
znany chyba wszystkim, krzew o bardzo ma³ych wymaganiach, a jest nim tamaryszek
drobnokwiatowy (Tamarix parviflora). Ten wysoki krzew o mocno zredukowanych li-
œciach przypominaj¹cych ³uski, przez kilkanaœcie wiosennych dni przeobra¿a siê w kulê ob-
sypan¹ mgie³k¹ ró¿owych kwiatów. Podobnie inny krzew, ozdobny (dlatego nasadzany)
wy³¹cznie z powodu kwiatów – rzadko ju¿ spotykana kolkwicja chiñska (Kolkwitzia ama-
bilis).”Amabilis” oznacza „atrakcyjny, przyjemny”. Przez wiosenne miesi¹ce jest obsypa-
na bia³o-ró¿owymi kwiatami, pod których ciê¿arem uginaj¹ siê ³ukowato wygiête pêdy.
Roœlina ta mo¿e byæ te¿ ciekawa z powodu pokroju, poprzez uformowanie jej w podu-
chowaty kszta³t. Jednak trzeba pamiêtaæ, by przyci¹æ j¹ tu¿ po przekwitniêciu (jej owoce
nie zdobi¹), gdy¿ ciêta na wiosnê nie zakwitnie, a to kwitnienie stanowi przecie¿ o jej atrak-
cyjnoœci. Anglicy mawiaj¹ o niej po prostu -„the Beauty Bush”, czyli „piêkny krzew”. 

Ma³o jest ju¿ tak¿e kolczastych pigwowców (Chaenomeles sp.), jak¿e piêknie zakwitaj¹-
cych, a do tego rodz¹cych kwaskowate w smaku, jadalne owoce. Zreszt¹ sama nazwa
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„Chaenomeles” odnosi siê do ich owoców (z gr.”chainein” oznacza: dzieliæ siê; otwieraæ,
a „melon” to jab³ko).

Dawniej sadzono tak¿e tawu³ê van Houtte’a (Spiraea x vanhouttei). Ten gatunek jest ju¿
nieco zapomniany, choæ tawu³y to bardzo czêsto spotykane krzewy. W tym rodzaju jest
doœæ du¿e bogactwo form wzrostu i barw liœci. Tawu³a van Houtte’a jest krzewem
wysokim (do 2 m wysokoœci), kwitn¹cym na bia³o, lecz nie tak obficie, jak tawu³a wczesna
(Spirea x arguta). Ten gatunek zakwita ju¿ wczesn¹ wiosn¹, a jej œnie¿nobia³e kwiaty – na
przewijaj¹cych siê ga³¹zkach – wygl¹daj¹ niczym girlandy. Zobaczymy te¿ tawu³ê kwitn¹-
c¹ na ró¿owo. Tworzy ona zaroœla i – nietypowe dla innych tawu³ – wzniesione kwiato-
stany. To tawu³a Menziesa (S. menziesii). Z tawu³ niskich na Osiedlu Pó³noc zobaczymy ta-
wu³ê japoñsk¹ (S. japonica) w odmianie” Anthony Waterer”. Dorasta do 80 cm wysoko-
œci, a przez ca³e niemal lato zdobi¹ j¹ p³askie, rubinowe kwiatostany. Latem zakwita te¿,
obficie i niezawodnie co roku, piêciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa). Jego drobne, lecz
obficie pokrywaj¹ce krzew kwiaty, przypominaj¹ce nieco drobne ró¿yczki (wszak ta sa-
ma, co ró¿a rodzina), s¹ barwy bia³ej, czêsto ¿ó³tej, ró¿owej, czasem pomarañczowej.
Wszystko zale¿y, jak zwykle zreszt¹, od gatunku i odmiany. Spotkamy piêciorniki niskie,
wrêcz okrywowe, jak” Goldteppich”, a tak¿e wysokie (jak na ten gatunek), bo osi¹gaj¹ce
oko³o metra” Goldstar”. S¹ to krzewy niewymagaj¹ce, wrêcz preferuj¹ce miejsca suche.
Jedno, co jest im niezbêdne, to pe³ne nas³onecznienie.

Takich suchych muraw, które samoistnie powsta³y na obszarach by³ych pól mamy
w okolicy doœæ sporo. Rozci¹gaj¹ siê one od strony cmentarza komunalnego, a¿ po Szar-
kê, a dalej Osiedle Batorego. S¹ to doœæ ciekawe miejsca. Mimo ¿e wiêkszoœæ ludzi przej-
dzie obok nich obojêtnie, to ja mam z nimi zwi¹zanych kilka ciekawych spostrze¿eñ.
W okolicy dawnego placu targowego, przy cmentarzu, mo¿na nawet zim¹ zauwa¿yæ nie-
wielkie, suche torebki owocostanów zawci¹gu pospolitego wyd³u¿onego (Armeria mariti-
ma ssp. elongata). Ta urokliwa, z ró¿owymi g³ówkami kwiatostanów i liœæmi przypinaj¹cy-
mi trawê, jest sk³adnikiem zespo³u goŸdzika i zawci¹gu pospolitego (Ass. Diantho-Armerium
elongate). I rzeczywiœcie towarzyszy mu tu kwitn¹cy wczeœniej, tak¿e na ró¿owo, goŸdzik
kropkowany (Dianthus deltoides). Natura, a raczej sukcesja wtórna, która nast¹pi³a tu po
zaprzestaniu uprawiania pola, sama komponuje ten suchy ogród. Widaæ tak¿e, i¿ miejsce
to by³o niegdyœ borem, o czym œwiadczy choæby obecnoœæ chrobotków. Widzimy tu tak-
¿e niebieskawe kêpy sucholubnej trawy – szczotlichy siwej (Corynpherus canescens). Nie-
co dalej, w stronê Szarki powiewaj¹ na wietrze trzcinniki. Trawy te na uprawach leœnych,
a czêsto na siedliskach borowych siê pojawiaj¹ce, s¹ traktowane jako uci¹¿liwe chwasty.
Jednak to, co w jednym miejscu jest chwastem, w innym mo¿e byæ ju¿ traktowane jako
roœlina ozdobna. W nasadzeniach miejskich naturalne mieszañce trzcinników s¹ stosowa-
ne, np. Calamagrostis x acutiflora”Carl Foester”, mieszaniec pomiêdzy trzcinnikiem pia-
skowym (Calamagrostis epigejos), a trzcinnikiem leœnym (C. arudinacea). Zdajê siê, ¿e tu
w³aœnie z takim mieszañcem mamy miejscami do czynienia. Nieodmiennym elementem
takich miejsc jest te¿ wrotycz pospolity (Tanacaetum vulgare). Jego intensywnie ¿ó³te,
a póŸniej zaschniête, przypominaj¹ce baldachy kwiatostany, znane s¹ przecie¿ ka¿demu.
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Niema³o jest tu tak¿e wiesio³ka dwuletniego (Oenothera biennis). Ta lecznicza roœlina czê-
sto pojawia siê na suchych miejscach. Za Szark¹, w kierunku osiedla, mamy dawny pas za-
drzewieñ. Rosn¹ tu olchy, dêby, a pod nimi krzewy kruszyny, a tak¿e je¿yna fa³dowana
(Rubus plicatus). W okolicy tej zdarzaj¹ siê czêœciowo chronione kocanki piaskowe (Heli-
chrysum arenarium). ¯ó³te koszyczki ich kwiatostanów doskonale komponuj¹ siê, w spo-
sób naturalny, z b³êkitnymi g³ówkami jasieñców piaskowych (Jasione montana). 

Tereny te traktowane s¹ jako nieu¿ytki, jednak trzeba o jednym pamiêtaæ. Dawniej -
nawet chronione teraz siedliska lasów ³êgowych – by³y traktowane jako nieu¿ytki. Takich
miejsc, jak te suche murawy (nie myliæ z chronionymi murawami kserotermicznymi!) jest
w kraju bardzo du¿o, lecz…mo¿e warto by wykorzystaæ to, co zaczê³o siê dziaæ samo, bez
ingerencji cz³owieka. Wszak sosny, czy dêby szypu³kowe, pojawiaj¹ siê tu same. Wiatr,
rozsiewaj¹c nasiona traw, robi to…bardziej malarsko ni¿ program komputerowy projek-
tanta. To, co ju¿ jest trzeba i nale¿y uszanowaæ. Skoñczy³y siê czasy osad na” surowym ko-
rzeniu”!Taki sposób poszanowania zastanej ju¿ sytuacji zobaczyæ mo¿na na nowotomy-
skim osiedlach. Na opisywanym ju¿ placu, gdzie pojawi³ siê cedr, zobaczymy olsze czarne.
Bardzo mnie niegdyœ ten widok ucieszy³. Drzewa te ros³y tu ju¿ wówczas, gdy zaplanowa-
no, a nastêpnie wybudowano, bloki. Podobnie (i bardzo s³usznie) post¹piono z og³owio-
nymi wierzbami tu¿ obok” lodowiska”, a tak¿e na Osiedlu Pó³noc. Tam z kolei, przy blo-
ku nr 19, pozostawiono kilka wierzb o wypróchnia³ych ju¿ pniach. Pamiêtam to miejsce,
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zanim powsta³o tu osiedle. By³o tu gospodarstwo i staw. Niedaleko st¹d, pomiêdzy budyn-
kami 23 i 24 pozostawiono stare dêby. To bardzo dobrze œwiadczy o projektancie, któ-
ry w miarê mo¿liwoœci potrafi zachowaæ dawny charakter miejsca. O historii, poza budyn-
kami, wiele mówi¹ nam tak¿e drzewa, a dok³adniej te, które nale¿y szczególnie chroniæ.
I o nich bêdzie teraz mowa. 

Pomniki przyrody
Czym s¹ pomniki przyrody wie chyba ka¿dy. Przypomnê tylko, ¿e w ich przypadku

mamy do czynienia, zarówno z przyrod¹ nieo¿ywion¹ (ska³y, g³azy, etc…), jak i o¿ywio-
n¹ (tu g³ównie drzewa). O objêciu danego drzewa ochron¹ pomnikow¹ decyduje najczê-
œciej jego obwód, który bardzo czêsto ma powi¹zanie z sêdziwym wiekiem. Naturalnie
obwód ten jest ró¿ny dla rozmaitych gatunków, bo i one siê przecie¿ miêdzy sob¹ ró¿ni¹,
ale tak¿e zale¿y od obowi¹zuj¹cych przepisów. Przepisy siê zmienia³y i bêd¹ siê zmieniaæ.

Dla przyk³adu wymiar ochronny dla graba, na terenie Lasów Pañstwowych, to obec-
nie 200 cm. Do roku 1962 by³o to 250 cm, w latach 1962 99 – 190 cm, a po roku 1996
ponownie 200 cm. Inaczej te¿ kszta³tuj¹ siê te ochronne wymiary dla rozmaitych tere-
nów. I tak, dla miejsca wyj¹tkowego, jakim jest Puszcza Bia³owieska, s¹ one – w porów-
naniu z innymi terenami – zani¿one. Na terenie Lasów Pañstwowych za pomnik przyro-
dy mo¿na uznaæ d¹b szypu³kowy, który przekroczy³ 380 cm obwodu, ale ju¿ poza nimi
(parki, miasta, pola…) wystarczy 300 cm; natomiast w Puszczy Bia³owieskiej – 190 cm.
Podaj¹c proponowane przeze mnie drzewa jako potencjalne pomniki przyrody poza la-
sami, pos³ugujê siê propozycj¹ P. Ruciñskiego. 

Nadmieniæ muszê równie¿, ¿e niekoniecznie ten warunek (obwód) musi byæ spe³nio-
ny. Mo¿na uznaæ za pomnik przyrody tak¿e grupê drzew lub drzewa nietypowe (np.
o rzadko spotykanym kszta³cie), czy zabytkowe aleje drzew.

Ile drzew pomnikowych jest obecnie na terenie Nowego Tomyœla? Rozpocznê od
drzew, na których widnieje oznakowanie w postaci tabliczki. Co do nich nie ma najmniej-
szych w¹tpliwoœci, ¿e tymi pomnikami s¹. (Bêdê podawa³ w kolejnoœci: nazwa polska / na-
zwa botaniczna / grupa b¹dŸ drzewo / lokalizacja / obwody - i tutaj jeœli obwód jest ak-
tualny, bêdzie to zaznaczone, dodatkowo podam wa¿ne informacje).

d¹b szypu³kowy / Quercus robur / grupa 3 drzew / p³d. -wsch. czêœæ Parku Kultury i
Wypoczynku, dz. nr 1302; 1303 / obw. 250, 230 i 280 cm 

d¹b szypu³kowy / Quercus robur / drzewo / przy wejœciu na cmentarz od strony
obwodnicy, dz. nr 1347 / obw. 443 cm (aktualny)

d¹b szypu³kowy / Quercus robur / grupa 2 drzew / p³n. -zach. czêœæ Stadionu
Miejskiego, dz. nr 951/4 / obw. 386 i 250 cm (aktualnie jeden z nich ma obwód
ok. 450 cm, co czyni go, wg mojej wiedzy, najwiêkszym w mieœcie)

d¹b szypu³kowy / Quercus robur / drzewo / œrodkowa czêœæ Parku Miejskiego przy
ul. Musia³a, dz. nr 163 / obw. 425 cm (aktualny) 

d¹b szypu³kowy / Quercus robur / drzewo / Ogród Zoologiczny w Parku Kultury i
Wypoczynku, dz. nr 1316/4 / obw. 300 cm
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d¹b szypu³kowy / Quercus robur / grupa 3 drzew / Ogród Zoologiczny w Parku
Kultury i Wypoczynku, dz. nr 1316/4 / obw. 350, 240 i 260 cm

d¹b szypu³kowy / Quercus robur / drzewo / plac przy PKO, ul. Tysi¹clecia, dz. nr
886/5 / obw. 365 cm (aktualny)

lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny / Tilia cordata, Aesculus hippocastanum /
grupa 2 lipy i 1 kasztanowiec / p³n. -wsch. czêœæ Parku Kultury i Wypoczynku, dz.
nr 1311/1 / obw. 210, 200 (lipy) i 240 cm (kasztanowiec)

lipa drobnolistna / Tilia cordata / Plac Chopina, dz. nr 928 / obw. 429 cm (aktualny)
olsza czarna / Alnus glutinosa / grupa 4 drzew / ko³o pomnika” samolotu” w Parku

Kultury i Wypoczynku, dz. nr 1312/1 / obw. 200 - 250 cm (drzewa, szczególnie
dwa okazy w z³ym stanie fitosanitarnym, jedno praktycznie ju¿ uschniête)

topola szara / Populus x canescens / drzewo / œr. czêœæ Parku Miejskiego przy ul.
Musia³a, dz. nr 163 / obw. 450 cm (aktualny, niektóre konary usuniête ze
wzglêdu na z³amania)

wi¹z szypu³kowy / Ulmus laevis / drzewo / Ogród Zoologiczny w Parku Kultury i
Wypoczynku, dz. nr 1316/4 / obw. 280 cm (Kasprzak 1992, Gmina Nowy
Tomyœl podaje 250 cm)

Teraz drzewa nieoznakowane, a podane jako pomniki przyrody w Rocznikach
Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLIV, Bot. 6: 73-91 (2003).

d¹b szypu³kowy / Quercus robur / grupa 2 drzew / ul. Targowa, dz. nr 1337 / obw.
428 (ostatnie od strony cmentarza) i 330 cm (od strony ul. Kolejowej); w istocie
to szpaler z³o¿ony z 9 dêbów - warto zatem chroniæ ca³y, pomimo mniejszych
rozmiarów drzew pozosta³ych; istnieje bowiem niebezpieczeñstwo uszkodzenia
systemu korzeniowego, przy ewentualnej wymianie nawierzchni (obwody
aktualne) 

d¹b szypu³kowy / Quercus robur / drzewo / dawny cmentarz ewangelicki przy ul.
Kana³owej, dz. nr 1500 / obw. 384 cm (aktualny, lecz drzewo w bardzo z³ym
stanie fitosanitarnym - usychaj¹ce)

lipa drobnolistna / Tilia cordata / drzewo / dawny cmentarz ewangelicki przy ul.
Kana³owej, dz. nr 1500 / obw. 470 cm (aktualny, lecz trudny do ustalenia, ze
wzglêdu na mocno pofa³dowany i ju¿ wypróchnia³y pieñ)

Na koniec drzewa nie ujête w ¿adnym ze znanych mi opracowañ, a które dziêki
przekroczeniu wymiaru pomnikowego, czy te¿ ze wzglêdu na znaczenie w historii tego
miejsca, powinny - moim zdaniem - byæ jako pomniki przyrody traktowane.

d¹b szypu³kowy / Quercus robur / drzewo / ul. 3 Stycznia, dz. nr 88/11 / obw. 330
cm

d¹b szypu³kowy / Quercus robur / szpaler drzew / obok œcie¿ki prowadz¹cej wzd³u¿
Szarki na po³udnie, kieruj¹c siê od strony Parku Miejskiego, dz. nr 163 / kilka
drzew, z których niektóre maj¹ ju¿ oko³o 300 cm obwodu; nie przekraczaj¹
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jeszcze wymiaru kwalifikuj¹cego, lecz s¹ poroœniête bluszczem, dlatego te¿ warte
s¹ zachowania

d¹b szypu³kowy / Quercus robur / drzewo / Osiedle Batorego, przy budynku nr 38,
dz. nr 149/6 / obw. 336 cm, pora¿ony piorunem, zasychaj¹cy; po drugiej stronie
ulicy zb¹szyñskiej grupa dêbów, pomiêdzy klinik¹ weterynaryjn¹ a ogródkami
dzia³kowymi; pierwszy od str. ul. Zb¹szyñskiej obw. 276 cm; drzewa w ró¿nym
wieku, grupa warta zachowania 

d¹b szypu³kowy / Quercus robur / grupa drzew / cmentarz komunalny, najstarsza
jego czêœæ, od strony ul. Targowej, dz. nr 1338/1; 1338/2 / drzewa o obwodzie
oko³o 300 cm, wyró¿niaj¹ ten fragment cmentarza od pozosta³ej czêœci 

¿ywotnik olbrzymi / Thuja plicata / szpalery, drzewa pojedyncze / cmentarz
komunalny, dz. nr 1347/2 / wg propozycji P. Ruciñskiego wszystkie ¿ywotniki o
obw. powy¿ej 100 cm powinny byæ pomnikami przyrody

d¹b czerwony / Quercus rubra / drzewo / p³n. czêœæ Parku Miejskiego przy ul.
Musia³a, dz. nr 163 / obw. 298 cm; brakuje, co prawda 2 cm do wymiaru
kwalifikuj¹cego, lecz ze wzglêdu na zaakcentowanie przez to drzewo dawnego
nurtu Szarki warto je zachowaæ

klon zwyczajny / Acer platanoides / szpaler / zach. czêœæ Parku Miejskiego, od strony
Szarki, dz. nr 163 / szpaler z³o¿ony z 6 najstarszych obecnie w mieœcie drzew tego
gatunku, 4 z nich przekraczaj¹ wymiar ochronny, dwa maj¹ mniejsze obwody, od
strony ulicy Musia³a w kierunku p³d. w kolejnoœci: 239, 216, 198, 275, 261, 266
cm obw.; wymiar kwalifikuj¹cy dla tego gatunku to 225 cm; warto zachowaæ ca³y
uk³ad 

klon zwyczajny / Acer platanoides / drzewo / przy œcie¿ce wzd³u¿ Szarki, w kier. p³d.
od Parku Miejskiego - 50 m, na p³n. od mostku na rzeczce, dz. nr 1694/3 / obw.
255 cm

olsza czarna / Alnus glutinosa / drzewo / p³n. czêœæ Parku Kultury i Wypoczynku, dz.
nr 1311/1 / obw. 266 cm

olsza czarna / Alnus glutinosa / drzewo / promenada pomiêdzy Rowem Paprockim
a dworcem PKS, dz. nr 1359/2 / obw. 280 cm 

olsza czarna / Alnus glutinosa / grupa 3 drzew / przy Rowie Paprockim, od strony
Urzêdu Pracy, obok gara¿y, na p³d. od ul. Tysi¹clecia, dz. nr 1326/4 / obw. 235,
250, 212 cm 

olsza czarna / Alnus glutinosa / drzewo / za gara¿ami, przy Rowie Paprockim, na p³d.
od ul. Tysi¹clecia, dz. nr 1327/14 / obw. 260 cm

jesion wynios³y / Fraxinus excelsior / drzewo / za gara¿ami, przy Rowie Paprockim,
na p³d. od ul. Tysi¹clecia, dz. nr 1327/14 / obw. 280 cm 

jesion wynios³y / Fraxinus excelsior / drzewo / Park Miejski, czêœæ p³d. od strony
dawnego” Promagu”, dz. nr 163 / obw. 255 cm

topola czarna / Populus nigra / drzewo / przy Rowie Paprockim, niedaleko ujœcia do
Szarki, dz. nr 1693/2 / obw. 415 cm, mocno opanowana przez jemio³ê 
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wi¹z szypu³kowy / Ulmus laevis / grupa 2 drzew / w g³êbi ul. Bohaterów, dz. nr
508/4; 508/2 / obw. 250 cm i 210 cm, wymiar ochronny dla tego gatunku to
225 cm, lecz tu warto zachowaæ obydwa drzewa, szczególnie ze wzglêdu na
ewentualne prace, zwi¹zane z wymian¹ nawierzchni

Wi¹z szupu³kowy / Ulmus laevis / drzewo / promenada pomiêdzy Rowem
Paprockim a dworcem PKS, dz. nr 1370/6 / obw. 276 cm.

Dominuj¹cym gatunkiem, osi¹gaj¹cym wymiary pomnikowe jest d¹b szypu³kowy.
Niema³o jest tak¿e olsz czarnych oraz klonów zwyczajnych, na które warto zwróciæ uwa-
gê. Ciekawa – pod wzglêdem uk³adu – jest tak¿e aleja z³o¿ona z 48 lip, sadzonych w czte-
rech rzêdach po 12 drzew, wiod¹ca od ul. Kolejowej do bramy g³ównej cmentarza komu-
nalnego. Drzewa tam zasadzone nie maj¹ co prawda imponuj¹cych rozmiarów, gdy¿ s¹
to drzewa powojenne, ale ich uk³ad i jeszcze nie naruszone, przez drastyczne przycinanie,
naturalnie wysklepione korony, s¹ warte zachowania dla przysz³ych pokoleñ. Warto na
to zwróciæ szczególn¹ uwagê podczas ewentualnej zmiany nawierzchni. Obecna na-
wierzchnia szutrowa jest przepuszczalna dla wody opadowej. Wprowadzenie tam na-
wierzchni z kostki brukowej mo¿e spowodowaæ pogorszenie siê kondycji zdrowotnej
drzew.  Innym ciekawym miejscem, o którym ju¿ wspomina³em, jest dawny cmentarz
ewangelicki i rosn¹ce tam okazy kwitn¹cych bluszczy. Niegdyœ takie, kwitn¹ce bluszcze
by³y traktowane jako roœliny pomnikowe. Obecnie zjawisko zakwitania bluszczu obser-
wuje siê doœæ czêsto. Jest to jednak miejsce szczególnie z histori¹ miasta zwi¹zane. Trzeba
bowiem pamiêtaæ, ¿e niegdyœ by³o ono miastem kilku kultur i wyznañ, miastem pograni-
cza dawnej Rzeczypospolitej. Swoj¹ drog¹ warto by, wzorem miast niemieckich, wprowa-
dziæ kartotekê wszystkich, nie tylko pomnikowych drzew w miastach. To u³atwi³oby po-
dejmowanie decyzji w sytuacji planowania dzia³añ inwestycyjnych.

Wnioski
W niniejszym opracowaniu chcia³em przybli¿yæ czytelnikom „Przegl¹du Nowotomy-

skiego” wa¿ne zagadnienie, jakim jest obecnoœæ zieleni miejskiej, a w szczególnoœci den-
droflory (drzew i krzewów) w naszym otoczeniu. Szata roœlinna miasta powinna stanowiæ
jeden z jego znacz¹cych elementów. Nale¿a³oby odejœæ od traktowania zieleni miejskiej
wy³¹cznie jako t³a, sposobu wype³nienia przestrzeni. Przyjrzyjmy siê idei klinów zieleni
w Poznaniu. To opracowane w latach 30. XX wieku – przez urbanistê, prof. W³adys³a-
wa Czarneckiego, a konsultowane przez botanika, prof. Adama Wodiczkê – za³o¿enie,
nie ma sobie równych w miastach europejskich. Polega ono na wzajemnym przenikaniu,
na zespoleniu miasta z otaczaj¹cym je krajobrazem lasów i ³¹k, a wiêc wnikaniu natury
w tkankê miejsk¹. Kliny zieleni maj¹ cel wodochronny (zlokalizowane s¹ wzd³u¿ nurtów
rzek i cieków wodnych), a tak¿e” przewietrzaj¹” miasto. Poznañ to miasto du¿e i nie spo-
sób porównywaæ go z Nowym Tomyœlem, lecz sama idea zespolenia miasta z jego okoli-
cami jest bardzo kusz¹ca. Nowotomyski Park Kultury i Wypoczynku jest starannie zapla-
nowan¹ i przemyœlan¹ koncepcj¹. Zachowanie uk³adu cieków wodnych obsadzonych ol-
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szami, œwiadczy o dawnym charakterze tego miejsca. To za³o¿enie mo¿na by, wykorzy-
stuj¹c zachowane jeszcze zadrzewienia wzd³u¿ Rowu Paprockiego, niejako po³¹czyæ
z g³ównym nurtem Szarki. A dalej, kieruj¹c siê w górê tego nurtu – z Parkiem Miejskim.
Stworzy³oby to taki nowotomyski odpowiednik klinów zieleni. 

Nowy Tomyœl powsta³ przecie¿ jako osada konsoliduj¹ca ¿ycie zamieszkuj¹cych oko-
licê osadników olêderskich. Jak ka¿de miasto, powiêksza swój obszarem kosztem otacza-
j¹cych je terenów. To oczywiste. Jednak warto by w te obszary wnikaæ, a nie je kolonizo-
waæ. Innymi s³owy: ¿yæ z tym otoczeniem w zgodzie. Natura, nawet ta ukszta³towana
przez cz³owieka, jest wa¿na. Nie da siê, nie mo¿na, porównywaæ Puszczy Bia³owieskiej do
powszechnie znanego lasu gospodarczego. Nie apelujê zatem o powrót do czasów mi-
nionych, do okresu, kiedy to miejsce by³o dzikimi, leœnymi i bagiennymi ostêpami. Myœlê
tu raczej o to¿samoœci miejsca. I tak jak niepotrzebne by³y moim zdaniem nasadzenia
œwierkowe, ca³kiem zaprzeczaj¹ce charakterowi Parku Kultury i Wypoczynku, tak te¿
niepotrzebne jest zak³adanie zieleni miejskiej, opartej na katalogowych wzorach. Tu win-
no byæ podobnie, jak w przypadku innych dziedzin architektury. To powinna byæ sztuka
danego miejsca, powinna kreowaæ przestrzeñ, lecz w sposób z ni¹ zrównowa¿ony. 

A jaki jest poza tym charakter okolic Nowego Tomyœla? Pola wikliny, przydro¿ne i za-
sadzone nad gêst¹ siatk¹ rowów drzewa – to w³aœnie odpowiedŸ. Jak¿e przykrym wido-
kiem jest w tych dawnych olêderskich osadach betonowy p³ot. Nie mo¿emy siê od oto-
czenia odcinaæ. Z tym otoczeniem trzeba nawi¹zaæ dialog, a nie siê od niego odwracaæ.

Dla przyk³adu – zamiast obsadzaæ rondo uliczne powszechnymi i nie wyró¿niaj¹cymi
tego miejsca, okrywowymi ja³owcami, warto by raczej skierowaæ swój wzrok na kwitn¹-
c¹ ³¹kê. To ma byæ to konkretne rondo, w tym konkretnym mieœcie, a nie rondo jakich
wiele. Wprowadzanie nowych odmian, pospolitych wszêdzie roœlin ozdobnych, do nicze-
go nie prowadzi. To tylko zamêt, nat³ok barw i form, nic ze zrównowa¿onym, czasem na-
wet minimalistycznym w swoim charakterze, naturalnym siedliskiem nie maj¹cy wspólne-
go. 

W zbiorowiskach naturalnych zawsze dominuje jeden, czy te¿ kilka elementów, a in-
ne s¹ ich uzupe³nieniem. Nie ma tam miejsca dla” ³adnoœci”. Jest za to miejsce dla spójno-
œci. I takiej w³aœnie spójnoœci, zarówno Nowemu Tomyœlowi, jak i innym miastom, braku-
je najbardziej. 
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Izabela Trzeciak

W ¿yciu trzeba byæ sob¹

Ten, kto kiedykolwiek mia³ okazjê choæ przez chwilê doœwiadczyæ kultury innej ni¿
zachodnioeuropejska, wie, ¿e ludzie ¿yj¹cy na innych szerokoœciach geograficznych potra-
fi¹ bardziej autentycznie cieszyæ siê z ma³ych rzeczy, nie podlegaæ nieustaj¹cej presji czasu,
nie d¹¿yæ do posiadania rzeczy, z których póŸniej nawet nie potrafi¹ siê cieszyæ. W Euro-
pie, w Polsce, w Opalenicy niestety daliœmy siê zwariowaæ nieustaj¹cej pogoni za tym, ¿e-
by wiêcej mieæ, bo wydaje siê, ¿e wtedy bêdziemy lepiej ¿yæ. Staliœmy siê niewolnikami cza-
su, który podporz¹dkowa³ sobie nasze pragnienia. Przemieszczamy siê coraz szybciej, ¿y-
jemy coraz szybciej i coraz szybciej siê komunikujemy. Jednak w tej nieustannej gonitwie
gubimy siebie i zapominamy o realizacji marzeñ, które przecie¿ egzystencji nadaj¹ smak
i wartoœæ. S¹ jednak ludzie, którzy nie skupiaj¹ siê jedynie na odtwarzaniu wyuczonych ról;
ludzie, którzy ci¹gle szukaj¹ siebie, przekraczaj¹ granice, realizuj¹ swoje pasje. 

Jedn¹ z takich osób jest El¿bieta Mortka – nauczycielka, a przede wszystkim mi³oœnicz-
ka historii pracuj¹ca w opalenickim Zespole Szkó³, wychowawczyni kolejnych pokoleñ
m³odych ludzi, od kilku lat koordynator klas s³u¿b mundurowych, nominowana w ubie-
g³ym roku do tytu³u Kobieta Przedsiêbiorcza, cz³onkini Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Opalenicy, mi³oœniczka biegania bior¹ca regularnie udzia³ w zawodach, a przede wszyst-
kim kobieta szczêœliwa, zadowolona z ¿ycia, realizuj¹ca siebie i potwierdzaj¹ca, ¿e nawet
w przestrzeni niewielkiego miasteczka w Wielkopolsce mo¿na ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia. 

Profesor z pasj¹...
Wychowywanie wspó³czesnej m³odzie¿y, a przede wszystkim przekonanie jej do te-

go, ¿e wiedza to wartoœæ, a nie tylko œrodek prowadz¹cy do osi¹gniêcia celu, to dla peda-
gogów podstawowe wyzwanie. Wielu nauczycieli rezygnuje ju¿ na starcie, staj¹c siê po
prostu lepszymi lub gorszymi rzemieœlnikami. Nieliczni szukaj¹ sposobu na zara¿enie swo-
j¹ pasj¹ m³odych ludzi, którzy funkcjonuj¹ czêsto w rzeczywistoœci wirtualnej, pe³nej ga-
d¿etów, coraz lepszych i nowoczeœniejszych. Do nich na pewno nale¿y p. El¿bieta, która
od 14 lat, wraz z wychowankami, bierze udzia³ w Szkolnej Lidze Historycznej, organizo-
wanej przez Magazyn Historyczny „Mówi¹ Wieki”. 

O swojej pracy mówi: „Przekona³am siê wielokrotnie, ¿e wielu wspó³czesnych
uczniów interesuje œwiat nie tylko ten dzisiejszy, ale równie¿ ten, który przemin¹³... Wy-
starczy pokazaæ, ¿e historia to nie jedynie sterty ksi¹g, Ÿróde³ historycznych; to nie tylko
wielogodzinne czytanie. Przesz³oœæ nale¿y poznawaæ jako opowieœæ pe³n¹ ekspresji, barw,
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uczuæ, ludzkich namiêtnoœci i s³aboœci.Jeœli do tego dodamy jeszcze ró¿norodne metody
dydaktyczne i aktywizuj¹ce, tj. dramê czy inscenizacjê, zarazimy m³odzie¿ dba³oœci¹ o
szczegó³y, pozwolimy uczniom wcieliæ siê w wojowniczego Aresa, piêkn¹ Afrodytê,
ciekawego œwiata Vasco da Gamê czy zniewieœcia³ego Henryka Walezego, to z pewnoœci¹
pokochaj¹ historiê, bo przecie¿ jej bohaterowie kiedyœ naprawdê ¿yli, kochali i
nienawidzili.” Ka¿dy, kto ma choæby niewielki zwi¹zek z procesem edukacji wie, ¿e
œwiadomoœæ historyczna uczniów jest na ogó³ niewielka. I nie dotyczy to wcale historii
dawnej. Zdarza siê, ¿e m³odzi ludzie nie znaj¹ i nie rozumiej¹ historii najnowszej.
Uczniowie El¿biety Mortki potrafi¹ jednak siê histori¹ bawiæ – tworz¹ historyczne prezen-
tacje filmowe, teatralne dramy, pisz¹ eseje, a nawet tworz¹ koncepcje historii alternatyw-
nej. Poznaj¹ nie tylko fakty, ale przede wszystkim myœl¹, analizuj¹, wnioskuj¹. Profesor
z pasj¹ zawsze znajdzie uczniów z wyobraŸni¹.

Profesor w mundurze...
Od kilku ju¿ lat w ca³ej Polsce obserwuje siê wzrost popularnoœci klas s³u¿b munduro-

wych. Psychologowie i pedagodzy zastanawiaj¹ siê nad tym fenomenem i próbuj¹ odpo-
wiedzieæ na pytanie o przyczyny tego swoistego boomu. Byæ mo¿e wynika on z nieuœwia-
damianej sobie potrzeby uporz¹dkowania rzeczywistoœci, w której powinny obowi¹zy-
waæ jasne i czytelne zasady; mo¿e mundur kojarzy siê z odpowiedzialnoœci¹, swoist¹ ety-
k¹, wartoœciami; a mo¿e m³odych ludzi przyci¹ga wizja interesuj¹cej i dobrze p³atnej pra-
cy? Nie inaczej jest na naszym lokalnym podwórku. 
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W opalenickim Zespole Szkó³, w tym roku szkolnym utworzono a¿ dwie klasy s³u¿b
mundurowych. Koordynatorem tego projektu na wszystkich poziomach jest El¿bieta
Mortka, która na pytanie o popularnoœæ profilu odpowiada: „Niew¹tpliwie wp³yw na to
maj¹ dzia³ania i podjêta wspó³praca z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Nowym Tomyœlu,
z Komend¹ Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu, z Centrum
Szkolenia Wojsk L¹dowych w Poznaniu, Wojskow¹ Komend¹ Uzupe³nieñ w Nowym
Tomyœlu, z ratownikami przedmedycznymi Enea Operator.

„Mundurówka” w Opalenicy przechodzi tak¿e szkolenie systemu walki Defendu oraz
szkolenie z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Udzia³ m³odzie¿y w zajêciach na-
gradzany jest specjalnymi certyfikatami. Atrakcj¹ s¹ obozy szkoleniowe, w ramach któ-
rych m³odzie¿ nastawiona jest na du¿¹ aktywnoœæ fizyczn¹ i dyscyplinê, szkoli siê z zakre-
su samoobrony Defendu oraz po¿arnictwa, bierze udzia³ w pokazach i æwiczeniach z za-
kresu pierwszej pomocy, w zajêciach z policjantami, szkoli siê w zakresie musztry wojsko-
wej. Uczniowie opalenickiej „mundurówki” – jako nieliczni w Polsce – kwalifikuj¹ siê rów-
nie¿ do udzia³u w presti¿owym obozie dla klas s³u¿b mundurowych pod nazw¹ „Ekspe-
dycja Orl¹t”, organizowanym przez Stowarzyszenie Polska i Œwiat. 

W ubieg³ym roku by³ to obóz spadochronowy, a dwa lata temu p³etwonurkowy. S¹-
dzê jednak, ¿e popularnoœæ tego profilu, bierze siê przede wszystkim st¹d, ¿e mimo
wszystko m³odzi ludzie potrzebuj¹ dyscypliny, jasnych zasad i wartoœci, na które zwraca-
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my szczególn¹ uwagê w ”mundurówkach”. P. El¿bieta, wraz z wychowankami, bierze
aktywny udzia³ w tych zajêciach, razem z nimi pokonuje s³aboœci i ograniczenia.

Stra¿ak w spódnicy...
Mi³oœæ do munduru realizuje El¿bieta Mortka w jeszcze inny sposób – poprzez

dzia³alnoœæ w opalenickiej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Nigdy nie by³a obojêtna na ludzk¹
krzywdê. Sama podkreœla: „Bardzo lubiê pracê w szkole, z m³odzie¿¹, choæ niecodzien-
nie jest ona ³atwa. Zawsze czu³am jednak, ¿e mam jeszcze bardzo du¿o si³y i energii, któ-
r¹ mog³abym gdzieœ wykorzystaæ, spo¿ytkowaæ. Czu³am te¿, ¿e chcia³abym coœ robiæ dla
innych. Patrzy³am z zazdroœci¹ i ogromnym zaciekawieniem na pracê stra¿aków, na mija-
j¹ce mnie gdzieœ wozy stra¿ackie i pomyœla³am: a dlaczego nie, dlaczego – skoro mnie to
tak bardzo poci¹ga i fascynuje – nie mia³abym spe³niæ tego marzenia”. Chcia³a pomagaæ
i okaza³o siê, ¿e jest to mo¿liwe. Po skoñczeniu odpowiednich kursów i zdaniu egzami-
nów, podjê³a tak¹ formê s³u¿enia potrzebuj¹cym. Pocz¹tek nie okaza³ siê ³atwy, a reakcje
na jej decyzjê budzi³y ró¿ne emocje. Niektórzy mówili: Po co jej to? Co z tego ma? Co chce
pokazaæ? I tak nie da rady! Nie zd¹¿y przez 3-4 minuty wstaæ w œrodku nocy, pokonaæ
przejazd kolejowy, przyjechaæ na stra¿nicê. Ona jednak pokona³a i nadal pokonuje te
wszystkie trudnoœci, i znajduje siê w grupie tych ochotników, którzy najczêœciej wyru-
szaj¹ do akcji, bior¹ udzia³ w zbiórkach ¿ywnoœci, honorowych wartach, zbiórkach cha-
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rytatywnych itp. Robi swoje, a ten wybór t³umaczy s³owami:” Czujê to, chcê to robiæ,
nie wyobra¿am sobie ju¿ bez tego ¿ycia. Czujê, ¿e wtedy ¿ycie ma jakiœ sens i jest to dla
mnie wa¿ne. Czasem bywa ciê¿ko, ale to jedna z najlepszych rzeczy, jaka mnie spotka-
³a. A proszê mi wierzyæ dla kobiety, ju¿ nie dziewczyny, do tego jeszcze nauczycielki
w tak ma³ym œrodowisku, podjêcie takiej decyzji i realizacja takiego marzenia nie by³a
³atwa. Jednak staram siê ¿yæ wed³ug zasady – dopóki walczysz jesteœ zwyciêzc¹, a jeœli
coœ robiê – to na 100%.”

Magia sportu...
Aktywnoœæ fizyczn¹ lubi³a od zawsze, ale modzie na bieganie uleg³a dopiero kilka lat

temu. Ma to oczywiœcie zwi¹zek ze s³u¿b¹ w stra¿y po¿arnej. Dziœ biega g³ównie w zawo-
dach na dystansie 10 km, w pó³maratonach i maratonach b³otnych. Podkreœla, ¿e z dum¹
reprezentuje swoj¹ opalenick¹ formacjê stra¿ack¹. Czasem jest ciê¿ko, ale o tym wie ka¿-
dy, kto ma w nogach setki kilometrów. 

Z nostalgi¹ wspomina swój pierwszy pó³maraton w Grodzisku Wlkp., odbywaj¹cy siê
w fatalnych warunkach atmosferycznych, w czasie którego uda³o jej siê dobiec do mety,
choæ wielu bardziej doœwiadczonych zawodników zesz³o z trasy. Pamiêta te¿ pó³maraton
w 2013 r. w Zb¹szyniu, kiedy potê¿ny kryzys dopad³ j¹ na 500 metrów przed met¹. Po-
prosi³a wtedy dwóch biegaczy, którzy ju¿ ukoñczyli bieg, o pomoc. Chwycili j¹ za rêce,
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wsparli psychicznie i razem wbiegli na metê. Tego momentu nie zapomni do koñca ¿ycia.
Odrêbn¹ kategoriê stanow¹ biegi b³otne, które s¹ doœæ trudne, poniewa¿ poza samym
biegiem obejmuj¹ koniecznoœæ pokonania rowów z b³otem, lin czy opon. El¿bieta Mortka
podkreœla, ¿e trudno by³oby jej dziœ funkcjonowaæ bez aktywnoœci sportowej, bo przecie¿
w czasie obozów dla uczniów klas s³u¿b mundurowych czasem musi pokonaæ œciankê
wspinaczkow¹ czy sprawnoœciowy tor przeszkód. I za to m³odzi wychowankowie j¹
ceni¹.

Zamiast epilogu...
¯yjemy w œwiecie, w którym dominuje poœpiech. Coraz wiêcej mo¿emy osi¹gn¹æ,

coraz wiêcej granic mo¿emy przekroczyæ, coraz wiêcej miejsc mo¿emy odwiedziæ. Jednak
wœród tych niekoñcz¹cych siê mo¿liwoœci nie zawsze potrafimy czuæ siê szczêœliwi. Z
jednej strony zagra¿a nam nadmiar – ubrañ, gad¿etów, przedmiotów; z drugiej cierpimy
na brak – uczuæ, kontaktów z drugim cz³owiekiem. Wydaje siê, ¿e w œwiecie nadmiaru i
braku szczêœcie mo¿na osi¹gn¹æ poprzez realizacjê marzeñ i ¿ycie w zgodzie ze sob¹.
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Szymon Konieczny

Marian Krzy¿añski 
– powstaniec warszawski ze Lwówka

W sierpniu ubieg³ego  roku minê³a 70. rocznica wybuchu powstania warszawskiego.
Œwie¿o miniona rocznica jest dobr¹ okazj¹, by przywo³aæ postaæ jednego z powstañców,
Mariana Krzy¿añskiego ps.” Kuba”. Co ciekawe, urodzi³ siê i mieszka³ praktycznie ca³e ¿y-
cie we Lwówku. W czasie II wojny œwiatowej wysiedlony do Generalnej Guberni, zaanga-
¿owa³ siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Po powstaniu i pobycie w niewoli do³¹czy³ do Pol-
skich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Zmar³ w 1996 roku we Lwówku. 

Marian Krzy¿añski przyszed³ na œwiat 12 paŸdziernika 1925 roku we Lwówku. Tutaj
uczêszcza³ do szko³y elementarnej. PóŸniej w czasie II wojny œwiatowej ukoñczy³ tak¿e na
tajnych kompletach Technikum Ekonomiczne na warszawskiej Pradze. Od najm³odszych
swych lat odbiera³ wychowanie w duchu patriotycznym.

Ojcem Mariana by³ Feliks Krzy¿añski, (ur. w 1886 r.), a matk¹ Wiktoria (ur. w 1896
r.) z domu Pogonowska. Ojciec by³ rzeŸnikiem, matka zajmowa³a siê gospodarstwem do-
mowym. Mia³ dwoje rodzeñstwa: starszego brata Bronis³awa (ur. w 1920 r.) i m³odsz¹
siostrê Katarzynê (ur. w 1931r.).

Wybuch II wojny œwiatowej zasta³ rodzinê Krzy¿añskich w domu rodzinnym we
Lwówku. Hitlerowcy wkroczyli do Lwówka 8 wrzeœnia 1939 r., entuzjastycznie witani
przez miejscowych Niemców. 7 grudnia 1939 roku rodzina Krzy¿añskich (rodzice, Ma-
rian i rodzeñstwo: Bronis³aw (który bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej) oraz ma³a Kasia
zostali wysiedleni ze Lwówka. Najpierw wywieziono rodzinê Krzy¿añskich do obozu
przejœciowego w M³yniewie, a nastêpnie kolej¹, przez Warszawê, do Niepokalanowa.
Z obozu w Niepokalanowie kierowano rodziny do poszczególnych miast i wsi Generalnej
Guberni. W ten sposób Krzy¿añscy znaleŸli siê w – oddalonym o ok. 30 km od Warsza-
wy – B³oniu. Razem z Krzy¿añskimi w B³oniu znalaz³y siê rodziny Opoñczewskich, Jan-
kowskich, doktorostwa Szamborskich, Mateckich i Borowiaków.

¯ycie codzienne pod okupacj¹ hitlerowsk¹ mija³o pod znakiem handlu. Ka¿dy, m³ody
czy stary cz³owiek, musia³ siê z niego utrzymywaæ. Nie inaczej musia³ sobie radziæ Marian
Krzy¿añski. Ja tak samo zajmowa³em siê handlem, a tak¿e jakiœ czas chodzi³em do szko³y.
Za handel zosta³em pewnego razu aresztowany przez ¿andarmeriê niemieck¹. Na moje
szczêœcie ojciec, który tak¿e wraca³ z takiego handlowania, widzia³, ¿e jestem aresztowa-
ny i… za odpowiedni¹ ³apówkê” wykupi³” mnie z r¹k ¿andarmów. (…) musia³em podpi-
saæ zobowi¹zanie, ¿e podejmê pracê we wskazanym przez Niemców zak³adzie pracy.

WOKÓ£ NAS...

105Marian Krzy¿añski - powstaniec warszawski ze Lwówka



Jednak nigdy w nim nie rozpocz¹³em pracy, bo trwa³y przygotowania do wybuchu po-
wstania w Warszawie (…). ¯ycie w B³oniu by³o doœæ bezpieczne, gdy¿ nie organizowano
³apanek takich jak w Warszawie. Trzeba podkreœliæ, ¿e w czasie okupacji wszystko co ¿e-
œmy robili by³o nielegalne, mo¿na powiedzieæ, ¿e samo ¿ycie w tym czasie by³o tak¿e nie-
legalne! – napisa³ w swoich wspomnieniach. W przetrwaniu pomaga³y tak¿e paczki przy-
sy³ane przez pozosta³¹ we Lwówku rodzinê.

W 1943 roku m³ody Marian obserwowa³ tak¿e tragediê ̄ ydów gin¹cych w warszaw-
skim getcie i jak podkreœla³: ca³a Warszawa prze¿ywa³a ich walkê o przetrwanie, o ¿ycie…
Jednak niesienie przez nas pomocy ¯ydom (…) by³o praktycznie niemo¿liwe. W swoich
wspomnieniach zawar³ tak¿e spostrze¿enia na temat sytuacji ̄ ydów w okupowanej War-
szawie: By³em w getcie. Jeszcze w pocz¹tkowym okresie tworzenia przez Niemców.
Wówczas mo¿na by³o, za specjaln¹ przepustk¹, dostaæ siê tam. (…) ludzie wygl¹dali tam
okropnie. Byli jacyœ zduszeni, zgnieceni, by³ to bardzo nieprzyjemny widok! (…) W getcie
panowa³a straszna bieda. Ludzie na ulicach umierali… prosili o ¿ywnoœæ… Osobiœcie odnio-
s³em takie wra¿enie, jakbym znalaz³ siê na innym œwiecie!. Odczucie ogromu cierpienia
ludnoœci ¿ydowskiej spotêgowa³o zdarzenie, którego by³ œwiadkiem, tj. zabójstwo ¯yda,
jego ¿ony i dziecka przez policjanta z polskiej granatowej policji. To codzienne obcowanie
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ze œmierci¹ spowodowa³o, ¿e (…) cz³owiek stawa³ siê jakby, nie obojêtny…, ale po prostu
by³a to dla niego jakby… normalna sprawa!

Marian Krzy¿añski czêsto podkreœla³ – Z domu rodzinnego wynios³em obowi¹zek pa-
triotyzmu. Tak wiêc, nie potrzebowa³ jakiegoœ szczególnego bodŸca do wejœcia w struktu-
ry polskiej konspiracji. Motywacjê do walki zbrojnej opisywa³ nastêpuj¹co: Po wysiedleniu
z Lwówka i prze¿yciach z tym zwi¹zanych oraz okropnoœciach ¿ycia w Warszawie, by³a
we mnie jakby wielka chêæ odwetu! Umocni³em siê w przekonaniu, ¿e muszê walczyæ! ̄ e
to mój patriotyczny obowi¹zek! ¯e tak bezczynnie staæ z za³o¿onymi rêkami nie mogê!
Od koñca 1941 roku by³ cz³onkiem piêcioosobowego oddzia³u. Poza sob¹, nie znali in-
nych cz³onków Armii Krajowej, jedynie ich pseudonimy. Mia³o to zapobiec szerszej de-
konspiracji wskutek jakiejœ” wpadki”. Marian Krzy¿añski przybra³ konspiracyjny pseudo-
nim” Kuba”. Przeszed³ w Armii Krajowej przeszkolenie w zakresie wiadomoœci o uzbro-
jeniu, sposobach walki i naukê strzelania z broni palnej. 

Na co dzieñ zajmowa³ siê dzia³alnoœci¹ dywersyjn¹, w tym roznoszeniem ulotek.
Wraz z kolegami z oddzia³u s³ucha³ audycji zachodnich rozg³oœni, które pozwala³y na”
kontakt” z wolnym œwiatem. Dziêki temu mogli przekazywaæ wa¿ne informacje swoim
rodzinom i znajomym. Kolportowa³ tak¿e zdjêcia dokumentuj¹ce niemieckie zbrodnie
w okupowanej Polsce. Mia³o to na celu wyzwolenie w spo³eczeñstwie ¿¹dzy odwetu i chê-
ci stawienia oporu okupantowi. Takie zdjêcia opatrywano, zapisanym na odwrocie ko-
mentarzem: Je¿eli ci kiedyœ, przy braniu odwetu, serce zadrga litoœci¹ – spójrz na tê foto-
grafiê.

Po latach przygotowañ, 1 sierpnia 1944 roku wybuch³o, tak oczekiwane przez Maria-
na i jego kolegów, powstanie. Marian Krzy¿añski nie dotar³ niestety na czas, na godzinê
17: 00, na miejsce zgrupowania jego dru¿yny, tj. na plac Narbutta. Dwadzieœcia minut
przed godzin¹” W” utkn¹³ na ulicy Marsza³kowskiej. Kiedy wreszcie dotar³ na plac Na-
rbutta, wraz ze swoj¹” pi¹tk¹” otrzyma³ rozkaz ochrony dowództwa, które znajdowa³o
siê w pobliskiej spalonej szkole.

Ze wzglêdu na swój wiek (w czasie powstania mia³ 19 lat) i m³odzieñczy wygl¹d, czê-
sto by³ odsuwany przez starszych kolegów od walki na pierwszej linii. Czêsto s³ysza³ s³o-
wa: Bêdziesz mia³ jeszcze czas umrzeæ!. Po latach wspomina³ du¿e straty ponoszone pod-
czas walk: W czasie takich akcji, bywa³o równie¿ tak, ¿e na 15-16 wychodz¹cych [do wal-
ki], wraca³y 3-4 osoby!. Kolega z jego” pi¹tki”, niejaki M³ynarczyk, który roznosi³ rozka-
zy, wracaj¹c z pierwszej linii by³ tak przera¿ony, ¿e niejednokrotnie p³aka³ po tym, co zo-
baczy³. Powstañcy nie byli zbyt dobrze wyposa¿eni w broñ i amunicjê. Je¿eli ktoœ posiada³
pistolet to by³o bardzo dobrze. Na dru¿ynê przypada³y 2 karabiny, 2-3 pistolety, granaty
(…) w³asnej roboty, tzw.” filipinki” i” sidolówki”.

PóŸniej zosta³ przydzielony do oddzia³u” Baszta”, walczy³ na Mokotowie. S³u¿y³ tam
w pierwszym plutonie kompanii B2, a dowódc¹ jego kompanii by³ porucznik” Janusz”.
W trakcie powstania otrzyma³ legitymacjê ¿o³nierza Armii Krajowej o nrze 50967 (wy-
dana z dat¹ 25 lipca 1944 r.) Ju¿ od pocz¹tku dochodzi³y do niego g³osy, ¿e dowództwo
Armii Krajowej prowadzi³o rozmowy z Sowietami przed, a tak¿e w czasie trwania po-

WOKÓ£ NAS...

107Marian Krzy¿añski - powstaniec warszawski ze Lwówka



wstania, jednak te nic nie da³y. Sowieci zwodzili powstañców, ¿e otrzymaj¹ od nich zna-
cz¹c¹ pomoc. Okaza³o siê, ¿e desant i zrzuty broni czy amunicji zosta³y tak przygotowa-
ne, aby nie przynieœæ powstañcom ¿adnej korzyœci, np. zrzucano nieodpowiedni¹ amuni-
cjê, która nie mog³a byæ u¿yta lub bywa³o i tak, ¿e spadochron wcale siê nie otwiera³ i za-
wartoœæ ca³ego pakunku rozbija³a siê przy zderzeniu z ziemi¹. Istniej¹ niezbite dowody na
to, ¿e ZSRS w ogóle nie zale¿a³o na tym, aby pomóc powstañcom, a wrêcz odwrotnie,
chciano, by Warszawa siê wykrwawi³a. Sowieci biernie przygl¹dali siê upadkowi powstañ-
czej Warszawy i rzezi ludnoœci cywilnej. 

Na pocz¹tku nastroje wœród powstañców i ludnoœci cywilnej Warszawy by³y pe³ne eu-
forii i nadziei. PóŸniej euforia zmieni³a siê w zrezygnowanie i przygnêbienie. Po opanowa-
niu przez Niemców Mokotowa, Marian Krzy¿añski, razem ze swoj¹ kompani¹, wycofa³
siê kana³ami do Œródmieœcia. Tam 2 paŸdziernika 1944 roku zasta³a go wieœæ o kapitulacji
powstania. Tak zapamiêta³ ten fakt: Nast¹pi³ koniec. I chyba dobrze, bo Niemcy by jeszcze
wiêcej ludzi” zmarnowali”! Dalej komenda:” Ustawiaæ siê trójkami i sk³adaæ broñ”.
Zewsz¹d otoczyli nas Niemcy. By³ to najstraszniejszy, moim zdaniem, moment.
Prowadzono nas kolumn¹ z Warszawy do Pruszkowa, gdzie znajdowa³ siê obóz
przejœciowy. Tam w³aœnie Niemcy wy³apywali, co wa¿niejszych dowódców, powstañców,
tych wszystkich, o których” coœ wa¿nego” wiedzieli. Jednak nie uda³o im siê wszystkich
wy³owiæ. 
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Nastêpnie jeñcy zostali za³adowani do wagonów i przewiezieni - najpierw do
Skierniewic, sk¹d po dwudniowym pobycie w g³¹b Niemiec, gdzie mieli zostaæ osadzeni w
obozie jenieckim. Wreszcie za³adowano nas powtórnie do wagonów kolejowych i
skierowano do miejsca docelowego pobytu, którym okaza³ siê obóz jeniecki w
Bremenwerde, by³o to na terenie Niemiec, w pobli¿u miasta Bremy. Niewola w
niemieckim obozie trwa³a kilka miesiêcy. Marian Krzy¿añski wspomina³ ten okres
nastêpuj¹co: Trafi³em do Stalagu 10 A i otrzyma³em numer obozowy: 221872. W obozie
oprócz Polaków przebywali tak¿e Francuzi, Serbowie i inne nacje. £¹cznie by³o tam oko³o
20 tysiêcy jeñców. Nas powstañców nazywano” febrechami”, czyli nicponiami, ³obuzami!
Byliœmy w pewnym stopniu nawet odizolowani od pozosta³ych jeñców, którzy byli od nas
bardziej zorganizowani, dostawali paczki ¿ywnoœciowe, z których czêœæ przekazywali
Polakom. Byliœmy rozmieszczeni w barakach sk³adaj¹cych siê z trzech pomieszczeñ, w
których skoszarowano po 50-70 osób. PóŸniej wziêto nas do pracy, by³ to przymus.
Rozpoczêliœmy prace porz¹dkowe pod Hamburgiem, ³¹cznie oko³o dwóch tysiêcy
Polaków. Po ofensywie angielskiej obóz zosta³ ewakuowany na wyspê Sylt, która znajduje
siê w pobli¿u Danii. 

Warto wspomnieæ o solidarnoœci ludzkiej, która nawet w mrocznych czasach II wojny
œwiatowej, nie mia³a jednoznacznie przyporz¹dkowanej narodowoœci. Przypominam
sobie, ¿e w czasie pracy w Hamburgu, przy jego odgruzowywaniu, otrzymywaliœmy od
Niemców, cywilów, paczki z jedzeniem, które pomog³y nam w przetrwaniu.
Niejednokrotnie Niemcy, którzy nas pilnowali, widz¹c tak¹ sytuacjê, odwracali siê plecami
- wspomina³. Mimo i¿ istnia³y plany zlikwidowania obozu, Marian w zdrowiu doczeka³ do
wyzwolenia obozu przez Anglików. Nastêpnie zosta³ ¿o³nierzem Polskich Si³ Zbrojnych
na Zachodzie.

Bêd¹c ju¿ ¿o³nierzem Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie dowiedzia³ siê, ¿e jego brat
Bronis³aw zgin¹³. By³ on ¿o³nierzem Narodowych Si³ Zbrojnych i pracowa³ w
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zakonspirowanym zak³adzie, który za³o¿ony zosta³ przed utworzeniem getta. Niestety,
póŸniej wpad³ i zosta³ aresztowany. Osadzono go w obozie Stutthof (Sztutowo),
nastêpnie przetransportowano do Polic, w których prawdopodobnie zgin¹³ podczas
egzekucji, jeszcze przed wkroczeniem wojsk Armii Czerwonej w 1945 roku. 

Przed powrotem do Polski wstrzymywa³ Mariana Krzy¿añskiego fakt sowieckiej
dominacji. Wielokrotnie przemyœliwa³ o pozostaniu na Zachodzie, zw³aszcza po wielu
docieraj¹cych z kraju sygna³ach o represjonowaniu cz³onków AK. W koñcu wróci³ do
rodzinnego Lwówka, gdzie pomaga³ swojemu ojcu w prowadzeniu zak³adu rzeŸnickiego.
Zawar³ ma³¿eñstwo z Urszul¹ Nawrock¹, z któr¹ mia³ trójkê dzieci: Aureliê, Cezarego i
Zbigniewa. 1 lutego 1996 roku odszed³ na wieczn¹ wartê i spocz¹³ na cmentarzu œw.
Krzy¿a we Lwówku.

•ród³a:
1.Wspomnienia Mariana Krzy¿añskiego spisane przez Ryszarda Kowalczyka 19 lipca 1991
roku we Lwówku, maszynopis
2.List Mariana Warmiñskiego do Mariana Krzy¿añskiego z 1946 roku
3.Relacja siostry Katarzyny Krzy¿añskiej, nagranie audiowizualne z lutego 2014 roku
4.List Mariana Krzy¿añskiego do ciotki
5.Legitymacje kombatanckie i inne dokumenty bêd¹ce w posiadaniu rodziny

Fot. album rodziny Krzy¿añskich
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Gra¿yna Matuszak

Chwile zatrzymane w kadrze

Pawe³ Schreyner – nowotomyœlanin, pasjonat fotograf, którego prace ju¿ w ma-
ju zagoszcz¹ w Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki, to postaæ nietuzinko-
wa. Z zawodu leœnik, absolwent Technikum Leœnego w Pora¿ynie, przez 20 lat
serwisant i sprzedawca komputerów, obecnie w³aœciciel sklepu z e-papierosami.
Od szko³y œredniej fascynowa³ siê fantastyk¹ naukow¹, póŸniej elektronik¹, maj-
sterkowaniem, obecnie jest zdeklarowanym mi³oœnikiem dwóch kó³ek. Jazdê
rowerem traktuje jako przyjemn¹ koniecznoœæ, pozwalaj¹c¹ przemieszczaæ siê
i wnikliwie obserwowaæ. 

Sw¹ przygodê z fotografi¹ rozpocz¹³ w dzieciñstwie. Jego pierwsze zdjêcia po-
wstawa³y przy pomocy aparatu DRUH, który otrzyma³ pod choinkê w bo¿ona-
rodzeniowym prezencie. Z czasem, w miarê nabywania fotograficznych umiejêt-
noœci, zacz¹³ marzyæ o sprzêcie daj¹cym wiêksze mo¿liwoœci techniczne i tu jak
wyznaje… szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci, w wieku lat 15 zosta³em pobity,
a odszkodowanie za ten nieprzyjemny incydent wystarczy³o na zakup pierwszej
wymarzonej lustrzanki EXACTA VX 500. Dwóm sprawcom napaœci nawet
przez moment nie przysz³o do g³owy, ¿e przyczynili siê do spe³nienia mojego ¿y-
ciowego marzenia. Nowy aparat pozwala³ realizowaæ m³odzieñcze pasje,
a wszystkie oszczêdnoœci przeznaczane by³y na zakup fotograficznych akceso-
riów: œwiat³omierza, filtrów, statywu, wyposa¿enia ciemni itp. Fotograficzny en-
tuzjazm pana Paw³a wspierali rodzice, którzy na 18 urodziny sprezentowali mu
rzutnik Diapol i ekran pere³kowy. Ojciec, z zawodu chemik, pomaga³ w rozwi¹-
zywaniu fotochemicznych zagadek. Po œlubie z drug¹ wielk¹ mi³oœci¹ jego ¿ycia
– Marzen¹, pasja fotograficzna musia³a nieco ust¹piæ pola obowi¹zkom ma³¿eñ-
skim i ojcowskim, ale trwa³a nieprzerwanie. 

Obecnie fotografuje w technice HDR. Tajemnica tego systemu polega na wyko-
naniu kilku ujêæ tego samego miejsca, przy zastosowaniu ró¿nych parametrów
czasu naœwietlenia i scaleniu ich w jeden obraz. Pozwala to na wykonanie zdjêæ,
w których poprawne naœwietlenie maj¹ zarówno obszary naœwietlone, jak i za-
cienione. Nak³adaj¹c na siebie poszczególne obrazy, uzyskuje zdjêcia o du¿o
wiêkszej dynamice. Du¿¹ uwagê przywi¹zuje tak¿e do komputerowej obróbki
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zdjêæ, choæ zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e tego typu praktyka ma tylu przeciwni-
ków co i zwolenników. Uwa¿a jednak, ¿e doszlifowuj¹c, dopieszczaj¹c obraz
w programie graficznym, dodatkowo wk³ada w niego trochê serca i w³asnej wi-
zji postrzegania œwiata. 

Na pytanie, co jest tematem jego prac odpowiada: Fotografujê to co ciekawe,
najczêœciej przyrodê, bo jest „ogólnodostêpna”, ale tak¿e architekturê i ludzi.
Ciekawe prace powstaj¹ podczas wycieczek rowerowych po naszej okolicy, ale
nie tylko. D³ugo fotografowa³ tylko” do szuflady”, a¿ wreszcie w 2011 roku zde-
cydowa³ siê pokazaæ swoje prace na internetowej stronie fotografów MyFinePix,
gdzie mi³oœnicy marki FUJI mogli zak³adaæ swoje fotograficzne galerie. Zamiesz-
czone tam fotografie spotka³y siê, ku radoœci ich autora, z du¿ym zainteresowa-
niem, o czym œwiadczyæ mo¿e fakt, i¿ dosta³y 3000” lajków”. 

Powodzenie galerii oœmieli³o pana Paw³a do podjêcia kolejnych kroków.
W 2012 roku wzi¹³ udzia³ w konkursie Wikipedii Wiki lubi zabytki i odniós³
kolejny sukces - jego fotografia przedstawiaj¹ca refektarz klasztoru w Lubi¹¿u
zajê³a II miejsce, a zdjêcie przedstawiaj¹ce dom z koñca XVIII w., w którym
mieœci siê nowotomyskie Muzeum Wikliny wyró¿niono miejscem VII. 

Rok 2013 przyniós³ kolejne nagrody: III miejsce w konkursie gmin cysterskich”
Dziedzictwo cysterskie w obiektywie” oraz II miejsce i wyró¿nienie w konkursie
Nadleœnictwa Bolewice „Las pod lup¹”. 

Jako fotograf wspó³pracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Plecionkarzy
i Wikliniarzy. Na jego proœbê” obfotografowa³” II Œwiatowy Festiwal Wikliny
i Plecionkarstwa w 2011 r. Wspó³praca ta zaowocowa³a umieszczeniem ponad
100 fotografii jego autorstwa w wydanym na podsumowanie tego wydarzenia
albumie fotograficznym. 

Chcia³by, aby jego pasja sta³a siê równie¿ jego zawodem i Ÿród³em dochodu, bo
jak twierdzi: szkoda, by tyle wiedzy, doœwiadczenia i zaanga¿owania s³u¿y³o ro-
bieniu zdjêæ tylko dla siebie. W tym celu za³o¿y³ autorsk¹ stronê internetow¹.
Zamieszczone tam s³owa, chyba najdobitniej obrazuj¹ jego zami³owanie: Id¹c
przez ¿ycie, prze¿ywa³em i spotyka³em na swojej drodze piêkne momenty i rze-
czy. By ich obrazy nie przeminê³y bezpowrotnie, rejestrowa³em je kamer¹,
z któr¹ stara³em siê nie rozstawaæ. Galeriê stworzy³em, by z innymi podzieliæ siê
chwilami, które zatrzyma³em w kadrze, bo dobre i piêkne chwile zachowuj¹
swój czar, tylko wtedy, gdy dzielimy je z innymi ludŸmi... 

Galeriê fotografii jego autorstwa, zawieraj¹c¹ ponad 4,5 tysi¹ca prac powsta³ych
w ostatnich kilku latach, znajdziemy pod adresem galeria. schreyner. com Obra-
zy tam zamieszczone pogrupowane s¹ w albumach tematycznych: uroki jesieni,
zimy, wiosny, drogi, miasta, architektury, zachodów s³oñca, krajobrazu.
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Fotografia nagrodzona w Konkursie Fotograficznym „Las pod lup¹” organizowanym 
pod patronatem Nadleœniczego Nadleœnictwa Bolewice

xxx
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Dom szachulcowy z koñca XVIII w.; obecnie siedziba Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa w Nowym 
Tomyœlu. Fotografia wyró¿niona w Konkursie Fotograficznym Wikimedii Polska „Wiki lubi zabytki 2012”

Koœció³ parafialny pw. Najœwiêtszej Marii Panny i Wszystkich Œwiêtych w Michorzewie 
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U góry: Korytarz cysterskiego  zespo³u klasztornego w Lubi¹¿u. Fotografia nagrodzona 3  miejscem w
Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Dziedzictwo cysterskie w obiektywie" w 2013 r.

U do³u:  Refektarz cysterskiego  zespo³u klasztornego w Lubi¹¿u. Fotografia nagrodzona 2   miejscem w  Konkursie
Fotograficznym Wikimedii Polska "Wiki lubi zabytki 2012"



Sprawozdanie 
Zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
z dzia³alnoœci w 2014 roku

W 2014 roku Zarz¹d Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego dzia³a³
w sk³adzie:

Tomasz Wlek³y – prezes, 
Lucyna Koñczal-Gnap – zastêpca prezesa, 
Barbara Jandy – skarbnik,
Andrzej Wa³êsa – sekretarz,
Przemys³aw Mierzejewski – cz³onek zarz¹du
Pawe³ Pawlicki – cz³onek zarz¹du,
Maria Tyszkowska – cz³onek zarz¹du,

W okresie sprawozdawczym Zarz¹d NTK odby³ osiem protoko³owanych posiedzeñ,
w trakcie których podjêto szereg dzia³añ oraz przygotowano wiele projektów zwi¹za-
nych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarz¹dowej, jak i statutowej
jego dzia³alnoœci.

W sferze dzia³añ organizacyjnych 
Zarz¹d NTK przygotowa³ i przeprowadzi³ w dniu 25 lutego 2014 roku Walne Zebra-

nie Sprawozdawczo – Wyborcze w trakcie którego przedstawiono miêdzy innymi spra-
wozdania merytoryczne i finansowe z dzia³alnoœci w roku 2013. Sprawozdania te uzyska-
³y pozytywn¹ opiniê zebranych, czego efektem by³o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi
NTK. Stosuj¹c odpowiednie zapisy Statutu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego,
uchwa³ami Zarz¹du przyjêto 2 nowych cz³onków. Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia
2014 roku na liœcie osób zapisanych do NTK jest 42. cz³onków zwyczajnych i jeden cz³o-
nek honorowy.

Zarz¹d NTK kontynuowa³ – na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunko-
wym BILANS SERWIS prowadzonym przez p. Jolantê Niewiedzia³ – wspó³pracê w celu
prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeñ finansowych. Zarz¹d podj¹³ te¿ skuteczne
dzia³ania w celu utrzymania przez stowarzyszenie statusu organizacji po¿ytku publiczne-
go, a korzystaj¹c ze statusu organizacji po¿ytku publicznego, podj¹³ starania w celu zdoby-
cia dodatkowych œrodków finansowych przeznaczonych na statutow¹ dzia³alnoœæ Towa-
rzystwa. W 2014 roku na konto NTK wp³ynê³o ponad 4100 z³otych z odpisu 1% podat-
ku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego. W przewidzianym ustawowo terminie Za-
rz¹d dokona³ rozliczenia i z³o¿y³ odpowiednie sprawozdania, do Burmistrza Nowego To-
myœla i Starosty Nowotomyskiego, z wykonania zadania: Wydawanie kwartalnika Prze-
gl¹d Nowotomyski. W odpowiednim terminie przes³a³ równie¿ sprawozdania meryto-
ryczne i finansowe z dzia³alnoœci NTK do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.
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Dziêki staraniom Przemys³awa Mierzejewskiego uruchomiono stronê internetow¹ na-
szego Towarzystwa. Zarejestrowano jeden adres poczty elektronicznej u³atwiaj¹cy ko-
munikacjê pomiêdzy cz³onkami naszej organizacji. 21 marca 2014 roku podczas sesji Ra-
dy Miejskiej zosta³a przedstawiona prezentacja podsumowuj¹ca ostatnie 10 lat dzia³alno-
œci NTK.

W sferze dzia³añ programowych
Zarz¹d NTK kontynuowa³ wspó³pracê z wydawnictwem Opalgraf, której celem by³o

wydawanie pisma spoeczno-kulturalnego Przegl¹d Nowotomyski. Pod koniec 2013 roku
z³o¿ona zosta³a oferta na konkurs og³aszany przez Burmistrza Nowego Tomyœla, w ra-
mach zadañ dla organizacji po¿ytku publicznego. Oferta z³o¿ona przez nasze Towarzy-
stwo zosta³a przyjêta pozytywnie przez cz³onków komisji konkursowej i na podstawie
podpisanej umowy z Burmistrzem uzyskaliœmy kwotê 22 000 z³otych na wykonanie za-
dania pod nazw¹ Wydawanie kwartalnika Przegl¹d Nowotomyski. Podobn¹ ofertê z³o-
¿yliœmy na konkurs og³oszony przez Starostê Nowotomyskiego i w wyniku przeprowa-
dzonego konkursu otrzymaliœmy kwotê 2000 z³otych. Efektem tych dzia³añ by³o podpi-
sanie aneksu do umowy z wydawnictwem Opalgraf. Dodatkowym punktem w ostatnio
podpisanym aneksie by³a koniecznoœæ przekazywania Towarzystwu zapisu cyfrowego
materia³ów publikowanych w Przegl¹dzie. Wszystkie numery naszego periodyku s¹ do-
stêpne na stronie internetowej NTK. Uzyskane z konkursu ofert œrodki finansowe oraz
przewidywalne pieni¹dze uzyskiwane ze sprzeda¿y czasopisma stanowi¹ kwotê pozwala-
j¹c¹ na spokojn¹ pracê w rocznym cyklu wydawniczym. Wspó³praca z drem Bogumi³em
Wojcieszakiem uk³ada siê nadal w sposób bardzo dobry. Oprawa graficzna Przegl¹du
Nowotomyskiego oraz zawartoœæ merytoryczna publikowanych w nim artyku³ów utrzy-
muje siê niezmiennie na bardzo wysokim poziomie. Jak co roku na szczególne s³owa uzna-
nia zas³uguj¹ osoby tworz¹ce zespó³ redakcyjny, dbaj¹cy o bardzo wysok¹ jakoœæ czaso-
pisma. Lucyna Koñczal – Gnap, Sylwia Kupiec oraz dr Bogumi³ Wojcieszak tworz¹ zespó³,
dziêki któremu nasze czasopismo zyskuje coraz wiêcej czytelników i wspó³pracowników
chc¹cych zamieszczaæ w nim swoje teksty. Z okazji naszego ma³ego jubileuszu, tj. przypa-
daj¹cej w ubieg³ym roku 10. rocznicy dzia³alnoœci naszego Towarzystwa po jego reakty-
wacji w dniu 23 maja, zorganizowaliœmy w bibliotece spotkanie Zarz¹du i cz³onków NTK
z ludŸmi pisz¹cymi teksty publikowane na ³amach Przegl¹du. Autorzy ci to w g³ównej mie-
rze nowotomyœlanie, ale tak¿e mieszkañcy powiatu nowotomyskiego oraz osoby zwi¹za-
ne z ziemi¹ nowotomysk¹ poprzez swoje pochodzenie, pracê, dzia³alnoœæ lub zaintereso-
wania. Reprezentuj¹ oni ró¿ne zawody i profesje. S¹ wœród nich m. in. bibliotekarze, re-
gionaliœci, historycy, nauczyciele, pracownicy naukowi, dziennikarze, urzêdnicy samorz¹-
dowi, artyœci animatorzy kultury, dzia³acze organizacji pozarz¹dowych. Podczas spotka-
nia pad³o wiele s³ów podziêkowañ za tak starannie i sumiennie wykonywan¹ pracê bez
oczekiwania za ni¹ zap³aty. Wszyscy zaproszeni goœcie otrzymali skromne upominki przy-
gotowane przez Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu
oraz zakupione z funduszy naszej organizacji.

Zarz¹d NTK zorganizowa³ imprezê:” Idzie ¿o³nierz borem, lasem…”, czyli X – ju¿ –
Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej Idzie ¿o³nierz borem, la-
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sem…. We wtorek 4 listopada 2014 r., z okazji zbli¿aj¹cego siê Œwiêta Niepodleg³oœci,
w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury odby³a siê kolejna ods³ona tej
tradycyjnej ju¿ patriotycznej imprezy. Celem tych spotkañ – zainicjowanych i prowadzo-
nych przez Mariê Tyszkowsk¹ – jest nie tylko prezentowanie pieœni, ale tak¿e wspólne
œpiewanie, poznawanie nowych i starszych, dziœ mo¿e trochê zapomnianych utworów.
W X Przegl¹dzie wziêli udzia³ uczniowie z 9 szkó³, którzy zaprezentowali 19 piosenek.
Zespo³y uczestnicz¹ce w Przegl¹dzie otrzyma³y dyplomy oraz s³odycze ufundowane
przez organizatora, nauczycielom przygotowuj¹cym uczniów tak¿e podziêkowano drob-
nym upominkiem zakupionym ze œrodków Towarzystwa. Po koncercie uczestnicy spo-
tkania przeszli na plac Niepodleg³oœci, aby pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich
z³o¿yæ kwiaty i zapaliæ znicze. W koncercie, oprócz szkolnych zespo³ów, ich opiekunów,
rodziców, dziadków i mi³oœników pieœni patriotycznych, udzia³ wziêli zaproszeni goœcie:
reprezentuj¹cy Burmistrza Nowego Tomyœla, insp. ds. obrony cywilnej i zarz¹dzania kry-
zysowego w Urzêdzie Miejskim Jerzy Kimstacz, prezes Zarz¹du Rejonowego Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych w Nowym To-
myœlu Romuald Ankudowicz, mjr Artur Biskup z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ, na-
czelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego Ewelina Szofer – Pajchrowska,
kierownik biura Zarz¹du Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Nowym Tomyœlu Emilia Jar-
czyñska oraz wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego Lucyna Koñczal-
-Gnap i skarbnik NTK Barbara Jandy.

W ramach akcji przywracania pamiêci miejscom, które powsta³y z inicjatywy miesz-
kañców Nowego Tomyœlu nasze Towarzystwo podjê³o siê przywrócenia do stanu œwiet-
noœci pomnika – samolotu stoj¹cego w Nowotomyskim Parku Kultury. Przy wspó³pracy
z Urzêdem Miejskim uda³o siê pozyskaæ od sponsora œrodki finansowe w kwocie wystar-
czaj¹cej na wykonanie ca³oœci robót. Po zakoñczonym remoncie w dniu 21 sierpnia 2014
roku odby³a siê uroczystoœæ przywrócenia samolotu do przestrzeni publicznej z udzia³em
w³adz samorz¹dowych, cz³onków NTK, wykonawcy oraz przedstawicieli mediów. Szcze-
gólne s³owa podziêkowania za wykonan¹ pracê nale¿¹ siê Barbarze Jandy, która sprawo-
wa³a pieczê nad rozliczaniem œrodków finansowych oraz Przemys³awowi Mierzejewskie-
mu, który z ramienia Towarzystwa nadzorowa³ przebieg prac zwi¹zanych z realizacj¹ te-
go zadania.

NTK objê³o patronat i wspar³o finansowo œrodkami uzyskanymi od sponsora organi-
zacjê wystawy z cyklu Spotkania z nasz¹ przesz³oœci¹… Tym razem wystawa, której uro-
czyste otwarcie odby³o siê 17 czerwca 2014 roku w Galerii na Piêtrze nowotomyskiej bi-
blioteki, przedstawia³a stare fotografie i pami¹tki ze wsi Wytomyœl. Wystawa cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem, odwiedzi³o j¹ wiele osób, nie tylko wytomyœlan, zaintereso-
wanych histori¹ i tradycjami naszej ma³ej ojczyzny. G³ównymi pomys³odawcami, koordy-
natorami i realizatorami tego cyklu wystaw s¹ regionaliœci Gra¿yna Matuszak i Przemys³aw
Mierzejewski, jednak przygotowanie wystawy jest okazj¹ do aktywizacji i do wspó³pracy
mieszkañców poszczególnych wsi.

Zarz¹d NTK postanowi³ wspó³finansowaæ wydany przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Biblio-
tekê w Nowym Tomyœlu tomik wierszy nowotomyskiej poetki Katarzyny Mrozik – Ste-
fañskiej zatytu³owany futro z drutu kolczastego. Spotkanie promuj¹ce to wydawnictwo
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odby³o siê w 24 paŸdziernika 2014 roku. Wziê³o w nim udzia³ bardzo du¿o osób zainte-
resowanych twórczoœci¹ pani Katarzyny. W ocenie wiêkszoœci czytelników ksi¹¿ka ta
okaza³a siê du¿ym sukcesem, zarówno pod wzglêdem edytorskim, jak i literackim.

Postanowiono oddelegowaæ do udzia³u w X Kongresie Stowarzyszeñ Regionalnych
cz³onka naszego Towarzystwa Ryszarda Ratajczaka. Kongres ten odby³ siê w Bydgoszczy
od 11 do 13 wrzeœnia 2014 roku. Tematem przewodnim tego spotkania by³o has³o” Re-
gionalizm Polski – 25 lat po transformacji – jako wa¿ne Ÿród³o odrodzenia narodu i pañ-
stwa”. 

Zarz¹d NTK postanowi³ firmowaæ nazw¹ naszej organizacji cykl spacerów turystycz-
no – historycznych po Nowym Tomyœlu. G³ównymi organizatorami tego wydarzenia s¹
Stowarzyszenie Rychtyk – Eka, Niezale¿ne Forum Nowego Tomyœla i „Olêder”. Wspie-
raliœmy tak¿e wydanie folderu” S¹topy – wieœ przyjazna naturze”. Inicjatorem tego wy-
dawnictwa by³ mieszkaniec wsi S¹topy, radny Rady Miejskiej, Mateusz Jandy. Wyst¹pili-
œmy z wnioskami do MKiDN o przyznanie nagród indywidualnych dla cz³onków kapeli”
Zza Winkla” z okazji 35. lecia dzia³alnoœci zespo³u oraz o pomoc finansow¹ w organizacji
przegl¹du kapel, który z tej okazji odbêdzie siê we wrzeœniu 2015 roku.

Wzorem lat ubieg³ych cz³onkowie NTK przeprowadzali akcjê rozdawania bia³o –
czerwonych kotylionów podczas uroczystoœci patriotycznych organizowanych w naszym
mieœcie. Postanowiono nawi¹zaæ œciœlejsz¹ wspó³pracê z ludŸmi zaanga¿owanymi w pro-
pagowanie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego. Efektem tej wspó³pracy by³ pa-
tronat NTK nad akcj¹” Krew za Krew”, która co roku odbywa siê w rocznicê wybuchu
powstania. Byæ mo¿e ju¿ wkrótce wzroœnie te¿ liczba cz³onków naszej organizacji.

Za Zarz¹d  Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
prezes Tomasz Wlek³y
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Zagra³a Wielka Orkiestra
23. fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy odby³ siê, tak jak w ca³ej Polsce, 11

stycznia. Jako pierwsze na scenie NOK-u wyst¹pi³y dzieci z sekcji baletowej prowadzonej
przez Alicjê Curujew. Po nich scen¹ zaw³adnê³y dzieci z Przedszkola nr 4 im. Bolka i Lolka
z grupy „Lolki” i ” Biedronki”, przygotowane do wystêpu przez Karolinê Œwitalsk¹ i Wero-
nikê Gawron. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ uczniów i nauczycieli z Prywatnego Ogniska Mu-
zycznego. W rockowych klimatach zaprezentowa³ siê zespó³” Triola Band”. Mo¿na by³o
tak¿e obejrzeæ wystêp m³odzie¿owej grupy tanecznej dzia³aj¹cej w NOK-u, któr¹ prowadzi
Martyna WoŸniak. Zaœpiewa³ równie¿ zespó³” Wiklinki”. Swój debiut na koncercie Wiel-
kiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy mia³a grupa kabaretowa” Kurnik Impro”. Z piosenka-
mi wszystkich pokoleñ wyst¹pi³ tak¿e Pawe³ Lisek. Nieco mocniejsze brzmienia zaprezento-
wa³y dwa nowotomyskie zespo³y: „Ruiny” oraz „M. A. S. A.”. O godz. 20: 00 na tarasie
NOK-u wys³ano tradycyjne œwiate³ko do nieba. Wiele dzia³o siê tak¿e w holu NOK-u. Na
stoiskach DKMS odbywa³a siê rejestracja potencjalnych dawców szpiku. By³y te¿ przygoto-
wane stanowiska grupy rekonstrukcyjnej USSE, Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ oraz
stra¿aków z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, którzy udzielali instrukta-
¿u z zakresu pierwszej pomocy oraz prezentowali sprzêt gaœniczy. W sali baletowej przez
ponad 1,5 godziny odbywa³ siê Charytatywny Maraton Zumby, który zorganizowa³a Lidia
Pigla. W specjalnie przygotowanej kawiarence mo¿na by³o napiæ siê aromatycznej kawy
i spróbowaæ pysznego placka oraz kanapek, które przygotowa³a Restauracja „Sandra”
z Nowego Tomyœla. D³ugo wyczekiwanym momentem fina³u by³a sprzeda¿ gad¿etów i fan-
tów podarowanych przez wielu ludzi dobrej woli. Dziêki hojnym ofiarodawcom i wszystkim
nabywcom, w tym roku ze sprzeda¿y zebrano rekordow¹ kwotê 10.370,00 z³. O porz¹-
dek i o bezpieczeñstwo osób obecnych w NOK-u zadba³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Ró-
¿y. Obecni byli tak¿e funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji. Z pomoc¹ przy licze-
niu zebranych pieniêdzy pospieszyli pracownicy Banku PEKAO S. A. Oddzia³ w Nowym To-
myœlu. Uda³o siê w tym roku zebraæ: 28 039,77 z³.; 6,89 EUR; 0,06 GBP; 17,00 CZK oraz
obr¹czkê. 

Mistrzowska rodzina Hildebrandów
11 i 18 stycznia w hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym Tomyœlu odby³ siê XVI Ha-

lowy Turniej Pi³ki No¿nej Rodzin. Do turnieju zg³osi³y siê rodziny: Beyerów, Fr¹ckowiaków,
Garconów, Gumu³ów, Hildebrandów, Kañskich, Kogów, Krupeckich, Lisieckich i Paw³owi-
czów. W turnieju mog³y wzi¹æ udzia³ dru¿yny, w sk³ad których wchodzi³y osoby ze sob¹
spokrewnione, tworz¹ce zespó³ rodzinny, minimum dwupokoleniowy. Dru¿yny zosta³y po-
dzielone na dwie grupy, w których rywalizowa³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Do nastêp-
nej fazy turnieju awansowa³y po trzy najlepsze zespo³y z ka¿dej grupy, tworz¹c jedn¹ grupê
fina³ow¹. W grupie tej grano ponownie systemem „ka¿dy z ka¿dym” i w ten sposób wy³o-
niono zwyciêzcê turnieju. I miejsce wywalczy³a rodzina Hildebrandów, na II miejscu na po-
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dium stanê³a rodzina Garconów, a na III – rodzina Fr¹ckowiaków. Statuetkê dla najlepszego
zawodnika turnieju otrzyma³ Krzysztof Hildebrand, a dla najlepszego bramkarza – Piotr
Fr¹ckowiak. Zwyciêskie zespo³y otrzyma³y puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Zmar³a najstarsza nowotomyœlanka
Nad ranem 14 stycznia zmar³a Antonina Pi¹tkowska – najstarsza mieszkanka gminy No-

wy Tomyœl. Pogrzeb œp. Antoniny Pi¹tkowskiej odby³ siê 16 stycznia na cmentarzu w No-
wym Tomyœlu. Antonina Pi¹tkowska 6 stycznia obchodzi³a swoje 108 urodziny, bêd¹c
wówczas dziewi¹t¹ w kolejnoœci najd³u¿ej ¿yj¹c¹ osob¹ w Polsce. Z tej okazji najstarsz¹ no-
wotomyœlankê odwiedzi³ Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Pawe³ Mordal, który prze-
kaza³ jubilatce list z gratulacjami i ¿yczeniami oraz bukiet kwiatów od Burmistrza W³odzimie-
rza Hibnera. Spotkanie to stanowi³o wówczas okazjê do rozmów z córk¹ Jubilatki, Janin¹
Pi¹tkowsk¹, o trudnych doœwiadczeniach wojennych jej rodziny, pobycie ojca w obozie kar-
no-œledczym w ¯abikowie i jego œmierci podczas transportu do obozu w Sachsenhausen, po-
wojennych losach jej mamy, która samotnie wychowywa³a troje dzieci i ciê¿ko pracowa³a,
aby zapewniæ im byt i wykszta³cenie. 

Wystêp kabaretu Ani Mru-Mru
15 stycznia do Nowego Tomyœla zawita³ znany i lubiany kabaret Ani Mru-Mru. Sala wi-

dowiskowa Nowotomyskiego Oœrodka Kultury zape³ni³a siê prawie do ostatniego miejsca.
Artyœci zaprezentowali swój najnowszy program” Jak siê nie da, a bardzo siê chce… to mo¿-
na!”. Wystêp trwaj¹cy ponad pó³torej godziny wywo³ywa³ u publicznoœci salwy œmiechu,
a skecze by³y nagradzane gromkimi brawami. Nie oby³o siê oczywiœcie bez bisów. 

Filipiny – inny œwiat 
Goœciem styczniowego spotkania Klubu Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty dzia³aj¹-

cego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu by³a Agnieszka Do-
berschuetz, która 16 stycznia opowiedzia³a nowotomyœlanom o odleg³ych Filipinach. Poka-
za³a Filipiny jako kraj, o którym przeciêtny zjadacz chleba wie niewiele. Wydaj¹ siê one od-
leg³e, obce, egzotyczne, ale nie doœæ interesuj¹ce, by staæ siê popularnym celem turystycz-
nym – zw³aszcza po przera¿aj¹cych relacjach mediów przy okazji sporadycznie wystêpuj¹-
cych tam klêsk ¿ywio³owych. Wbrew pozorom, wiele jednak ³¹czy Polskê i Filipiny, które s¹
najbardziej schrystianizowanym pañstwem Azji. Agnieszka Doberschuetz – podró¿niczka,
która blisko po³owê ¿ycia spêdzi³a za granic¹ – przywioz³a do biblioteki torby, eko-plecion-
ki z recyklingowych worków po ry¿u, których misternoœæ wykonania zaintrygowa³a  uczest-
niczki spotkania. Dochód z ich sprzeda¿y przeznaczony jest na pomoc medyczn¹ Filipiñczy-
kom. Nowotomyscy mi³oœnicy podró¿y chêtnie przy³¹czyli siê do tej akcji. 

Senioralne spotkanie w Sêkowie
W nowej œwietlicy wiejskiej w Sêkowie 18 stycznia spotkali siê seniorzy. Zarówno ci

obecnie tu mieszkaj¹cy, jak i dawni mieszkañcy tej miejscowoœci. W zorganizowanym przez
so³tysa Piotra Protasa i jego wspó³pracowników spotkaniu, wziê³o udzia³ ponad 60 osób.
Miejscowa poetka Katarzyna Mrozik-Stefañska zaprezentowa³a kilka swoich wierszy z nie-
dawno wydanego tomiku pt.” Futro z drutu kolczastego”. By³a mieszkanka Sêkowa Janina
Kwaœniak zaœpiewa³a kilka piosenek ludowych z czasów swej m³odoœci. Henryk Stasiñski –
poszukuj¹cy materia³ów z historii Sêkowa – przedstawi³ odnalezione nazwiska so³tysów wsi
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z okresu zaboru pruskiego, lat 30. XX w. oraz po II wojnie œwiatowej. Zwróci³ siê równie¿
do obecnych na spotkaniu z proœb¹ o u¿yczenie do skopiowania ró¿nych posiadanych ma-
teria³ów, np. zdjêæ i dokumentów dotycz¹cych przesz³oœci Sêkowa, które wzbogac¹ two-
rzon¹ przez niego kronikê. 

AIESEC w nowotomyskim gimnazjum
Od 18 do 23 stycznia uczniowie klas: 1a, 1b, 2a i 3a, wraz z nauczycielkami jêzyka an-

gielskiego: Mari¹ Neubauer-Darsk¹, Danut¹ WoŸniak-Ragini¹ i Wiolet¹ ¯urawsk¹-Koz³ow-
sk¹, w ramach miêdzynarodowego projektu” Make a Step Member AIESEC in Poland”, go-
œcili dwoje praktykantów z Brazylii i Indonezji – Fernandê Fontanê Roman oraz Fiqho Falde-
riko,. AIESEC jest najwiêksz¹ organizacj¹ studenck¹ na œwiecie, obecn¹ w ponad 110 kra-
jach i zrzeszaj¹c¹ oko³o 85 tysiêcy cz³onków. Z myœl¹ o zapewnieniu rozwoju przysz³ych li-
derów projekt oferuje uczestnikom doœwiadczenie liderskie oraz miêdzynarodowe w ra-
mach praktyk zagranicznych. W ten sposób Fernanda i Fiqho, na zaproszenie dyrektora
gimnazjum, trafili do Nowego Tomyœla. W trakcie 5. dniowego pobytu studenci przedsta-
wili prezentacje mulitimedialne o ¿yciu i kulturze obu krajów, przeplatane filmami, muzyk¹
i nauk¹ tañców charakterystycznych dla ich pañstw i regionów. Pomiêdzy projekcjami go-
œcie odpowiadali na pytania i uczyli gimnazjalistów podstawowych zwrotów w ich rodzimych
jêzykach. W ramach programu praktykanci opracowali temat „Nasze marzenia i droga do
ich realizacji poprzez osi¹ganie kolejnych celów, które sobie wyznaczamy”. 

Artystycznie dla babæ i dziadków
Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka œwiêtowany by³ 21 stycznia w Nowotomyskim Oœrodku

Kultury. W przygotowanym na ten dzieñ programie znalaz³y siê wystêpy artystyczne dzieci
i m³odzie¿y z sekcji tanecznych dzia³aj¹cych w NOK-u. Prezentacje taneczne przeplatane by-
³y krótkimi wystêpami zespo³u” Our Dreams” w sk³adzie: Magdalena Ludwiczak, Loretta
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Kowal, Patrycja Osiñska oraz Kinga Wyrwa³. W wykonaniu maluchów, uczestnicz¹cych
w zajêciach utaneczniaj¹cych, mo¿na by³o zobaczyæ 5 krótkich uk³adów tanecznych. Do wy-
stêpu przygotowa³y dzieci Agnieszka Mazurek oraz Olga S³ociñska. Zatañczy³y tak¿e dzieci,
z którymi pracuje Tomasz Staniszewski. Nie zabrak³o równie¿ dzieciêcej grupy hip-hopo-
wej, któr¹ prowadzi Martyna WoŸniak. Publicznoœæ mog³a podziwiaæ tak¿e tañce w wyko-
naniu dzieci starszych oraz m³odzie¿y. Goœcinnie wystêpuj¹ca para taneczna – Marta Borkie-
wicz i Jakub Borkiewicz – oczarowa³a wszystkich wykonaniem m. in. samby, salsy czy wal-
ca. Ponadto spe³nione zosta³o marzenie, licz¹ce sobie 84 lata, dziadka Alfonsa Bielawskiego.
W holu oœrodka odby³a siê wystawa jego obrazów, które maluje od 5 lat. Ca³¹ imprezê po-
prowadzi³a Beata Baran. Pe³ne wzruszeñ i pozytywnych emocji popo³udnie by³o prezentem
dla wszystkich babæ i dziadków, którzy licznie przybyli do oœrodka kultury. 

Konkursu wiedzy o powstaniu wielkopolskim 
W Szkole Podstawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach 22 stycznia odby³a siê VII

edycja Miêdzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Celem konkursu
by³o upowszechnienie wiedzy o powstaniu wielkopolskim wœród uczniów szkó³ podstawo-
wych, rozwijanie zainteresowañ regionem, jego histori¹, kszta³towanie œwiadomoœci i patrio-
tycznych postaw m³odego pokolenia. W rywalizacji udzia³ wziê³o 21. uczniów ze Szko³y
Podstawowej w Wytomyœlu, Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym, Szko³y Podstawo-
wej w Borui Koœcielnej, Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu, Szko³y Podstawowej
w S¹topach, Zespo³u Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego w Bukowcu, Zespo³u Szko-
³a Podstawowa – Przedszkole w W¹sowie. Uczniowie napisali 45. minutowy test, w którym
musieli siê wykazaæ znajomoœci¹ postaci i faktów zwi¹zanych z wybuchem oraz przebiegiem
powstania wielkopolskiego. Po sprawdzeniu wszystkich prac, jury w sk³adzie: Magdalena
Heinrich, Brygida D³u¿ewska, Lidia Kawa, Jolanta PrzewoŸna i S³awa Paw³owska, wy³oni³o
zwyciêzców. I miejsce zajê³a Amelia Matuszczak (Szko³a Podstawowa w W¹sowie), II miej-
sce – Klaudia Szczeciñska (Szko³a Podstawowa w Jastrzêbsku St.), III miejsce – Adam Dar-
monos (Szko³a Podstawowa w Jastrzêbsku St.). Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy, któ-
re zosta³y wrêczone przez dyrektora Szko³y Podstawowej w S¹topach Jolantê Król. Orga-
nizatorem konkursu by³a Magdalena Heinrich.

Link do przysz³oœci 
Na jakie zawody prognozowane jest zapotrzebowanie w przysz³oœci? Jaka jest aktualna

sytuacja na rynku pracy i co u³atwia zdobycie satysfakcjonuj¹cego zatrudnienia? Odpowiedzi
na te wa¿ne pytania uzyskali 23 stycznia uczniowie trzeciej klasy Gimnazjum im. Feliksa Szo³-
drskiego, którzy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu wziêli
udzia³ w spotkaniu zorganizowanym w ramach ogólnopolskiego projektu” Link do przy-
sz³oœci. M³odzi. Internet. Kariera”, wspieraj¹cego m³odych ludzi z ma³ych miejscowoœci
w podejmowaniu œwiadomych wyborów zawodowych. Nowotomyska biblioteka aktywnie
w³¹czy³a siê do udzia³u w projekcie, dziêki czemu ju¿ po raz czwarty gimnazjaliœci mogli spo-
tkaæ siê z m³odym profesjonalist¹, poznaæ jego drogê do sukcesu oraz dowiedzieæ siê jak¹
rolê w jego pracy odgrywaj¹ nowe technologie. Goœciem styczniowego spotkania by³ Bar-
tosz Dul – specjalista ds. mobilnych technologii w firmie Moon Media, redaktor naczelny”
Android Magazine” – magazynu o technologiach mobilnych, prezenter i bloger. Zachêci³
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uczestników spotkania do refleksji nad swoimi zainteresowaniami i mocnymi stronami, któ-
re mo¿na wykorzystaæ w planowaniu swojej zawodowej przysz³oœci. Uczniowie podzieleni
na grupy wziêli tak¿e udzia³ w quizie, który pozwoli³ im zorientowaæ siê w aktualnych tren-
dach na rynku pracy oraz poznali narzêdzie” Twój potencja³” opracowane przez Fundacjê
Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych. Spotkanie zyska³o bardzo przychylne opinie uczestni-
ków. 

Noworoczny raut
Spotkanie noworoczne, zorganizowane wspólnie przez w³adze samorz¹dowe gminy

Nowy Tomyœl i powiatu nowotomyskiego, odby³o siê 23 stycznia. Na zaproszenie Burmi-
strza Nowego Tomyœla W³odzimierza Hibnera oraz Starosty Nowotomyskiego Ireneusza
Kozeckiego do Nowotomyskiego Oœrodka Kultury przyby³o wielu goœci, m. in. przedstawi-
ciele urzêdów, instytucji, organizacji i firm, z którymi wspó³pracuj¹ oba nowotomyskie sa-
morz¹dy. Doroczne spotkanie stanowi³o okazjê do podsumowania minionego roku oraz
z³o¿enia sobie nawzajem noworocznych ¿yczeñ. Podsumowania minionego roku dokona³
Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, który w swoim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê m. in.
na zrealizowane inwestycje, zorganizowane wydarzenia kulturalne i sportowe, a tak¿e po-
dejmowane w minionym roku dzia³ania prospo³eczne. Na scenie NOK-u, w” Walcu kwia-
tów”, zaprezentowa³y siê uczennice Szko³y Baletowej z Poznania. Z programem piosenki
w³oskiej wyst¹pi³ Zespó³ OJEJ z Bukowca. Po czêœci muzycznej Burmistrz Nowego Tomy-
œla W³odzimierz Hibner odczyta³ nades³ane adresy okolicznoœciowe od zaproszonych goœci,
którzy w tym dniu nie mogli przybyæ do naszego miasta. Podziêkowano te¿ wszystkim spon-
sorom. Czêœæ oficjaln¹ spotkania zakoñczy³o wzniesienie toastu przez Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Marcina Brambora oraz Przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu
Nowotomyskiego Mariê Galas.
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Jubileuszowy bal kupców
XV Charytatywny Bal Stowarzyszenia Kupców w Nowym Tomyœlu odby³ siê 24 stycz-

nia w Hotelu Hi-Fi w Paproci. Po raz pierwszy do wspólnej zabawy do³¹czyli cz³onkowie No-
wotomyskiej Izby Gospodarczej. Do tañca przygrywa³ zespó³” Yeti”. Organizatorzy impre-
zy przygotowali wiele atrakcji dla jej uczestników. By³y konkursy i loterie, a minione bale
mo¿na by³o wspominaæ ogl¹daj¹c prezentacjê multimedialn¹. Zgonie z tradycj¹ dochód z ba-
lu przeznaczony zosta³ dla dzieci przebywaj¹cych na oddziale dzieciêcym nowotomyskiego
szpitala. 

W szampañskim nastroju
Najpiêkniejsze melodie operowe i musicalowe, a tak¿e znane i lubiane piosenki mo¿na

by³o us³yszeæ podczas koncertu, który 26 stycznia odby³ siê w Nowotomyskim Oœrodku
Kultury. Wykonawcami koncertu pt.” W szampañskim nastroju” byli artyœci Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu: Agnieszka Wawrzyniak, Marzena Ma³kowicz, Jaros³aw Patycki oraz
Daniel Kustosik, który jednoczeœnie prowadzi³ ca³e spotkanie. Artyœci zaprezentowali nie tyl-
ko znakomity talent wokalny, ale i aktorski. Piêkna scenografia oraz stroje by³y doskona³ym
dope³nieniem prezentowanego repertuaru. 

Uczczono wydarzenia sprzed 70 lat
Przy mogile pomordowanych nowotomyœlan na cmentarzu parafialnym w Nowym To-

myœlu odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna upamiêtniaj¹ca 70. rocznicê tragicznych wydarze-
nia, jakie mia³y miejsce w naszym mieœcie w 1945 roku. W trakcie uroczystoœci oddano ho³d
bestialsko zamordowanym przez hitlerowskich okupantów mieszkañcom oraz okazano na-
le¿yt¹ czeœæ i pamiêæ wszystkim imiennym i bezimiennym bohaterom, którzy oddali ¿ycie
w walkach o wyzwolenie ziemi nowotomyskiej. Tragiczne wydarzenia ze stycznia 1945 ro-
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ku i imiona zamordowanych nowotomyœlan, w swoim wyst¹pieniu, przypomnia³ Burmistrz
Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner. Uczestnicz¹cy w uroczystoœci duchowni: pro-
boszcz parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy ks. Andrzej Grabañski i ks. kanonik senior
W³adys³aw Kasprzak odmówili modlitwê za poleg³ych i poœwiêcili mogi³ê, w której spoczy-
waj¹ pomordowani mieszkañcy Nowego Tomyœla. W uroczystoœci wziê³y udzia³ delegacje
organizacji kombatanckich, powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, partii politycz-
nych, organizacji spo³ecznych oraz szkó³. Harcerze zaci¹gnêli przy grobie wartê honorow¹. 

Romanse rosyjskie 
Mi³oœnicy muzyki rosyjskiej 29 stycznia licznie przybyli do Miejskiej i Powiatowej Biblio-

teki Publicznej w Nowym Tomyœlu, na kolejny koncert z cyklu: Czwartkowych wieczorów
literacko-muzycznych. Tym razem w œwiat piêknych romansów rosyjskich przeniós³ biblio-
tecznych goœci zespó³ Anton Michai³ow Trio w miêdzynarodowym, rosyjsko- ukraiñsko-pol-
skim, sk³adzie: Anton Michai³ow – œpiew, Andrij Melnyk – akordon i Pawe³ G³owacki – kon-
trabas. Publicznoœæ zosta³a oczarowana, zarówno wysokim kunsztem wykonania, jak i do-
borem repertuaru. Niesamowita sceniczna energia, wspania³e wspó³brzmienie niezwyk³ego
g³osu, akordeonu i kontrabasu sprawi³y, ¿e we wszystkich s³uchaczach zaœpiewa³a s³owiañ-
ska dusza. Publicznoœæ da³a siê tak¿e porwaæ do wspólnego œpiewu. Bisy i owacje na stoj¹co
by³y dowodem na to, ¿e program bardzo przypad³ nowotomyœlanom do gustu. 

100. urodziny pani Zofii
30 stycznia swoje setne urodziny obchodzi³a wieloletnia nauczycielka jêzyka francuskie-

go i ³aciny w nowotomyskim liceum – pani Zofia Nitsche. W dniu urodzin Jubilatkê odwie-
dzi³o wielu goœci, którzy poprzez z³o¿one ¿yczenia i przekazane kwiaty chcieli oddaæ szacu-
nek dostojnej Jubilatce. W gronie osób, które z³o¿y³y wizytê pani Zofii, by³ Burmistrz No-
wego Tomyœla W³odzimierz Hibner i kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Beata Jakubow-
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ska, która odczyta³a i przekaza³a list gratulacyjny wystosowany przez Prezesa Rady Mini-
strów Ewê Kopacz. List gratulacyjny i ¿yczenia przekaza³a kierownik inspektoratu  ZUS  An-
na Pawlak oraz  Romuald Ankudowicz   prezes  ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych.  W tym dniu dom pani Zofii Nitsche i jej córki Joanny by³ pe³en ro-
dziny, przyjació³, dawnych uczniów, przedstawicieli wielu instytucji, a telefon z ¿yczeniami
nie przestawa³ dzwoniæ. Spotkanie z dostojn¹ Jubilatk¹ stanowi³o okazjê do rozmów i wspo-
mnieñ z czasów pracy zawodowej i przywo³ywania losów uczniów, których przed laty pani
Zofia Nitsche uczy³a. 

Rewolucja w bibliotece 
Ju¿ po raz pi¹ty goœciem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu

by³ teatr Paragraf-2 z Siedlca. Po raz drugi, z uwagi na wielkoœæ przedsiêwziêcia, grupa wy-
st¹pi³a na deskach Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Tym razem, 31 stycznia, zaprezen-
towa³a spektakl pt. Rewolucja. Bardzo licznie przyby³a publicznoœæ oklaskiwa³a aktorski
kunszt, dowcip i sposób przedstawienia problemów wspó³czesnego cz³owieka. Czarna ko-
media pe³na slapstickowych scen, muzyki i koloru, a wszystko wg scenariusza i w re¿yserii
Grzegorza Œmia³ka, przenios³a widza w cyrkowy œwiat” szalonych popaprañców”.W spek-
taklu zagrali: Marzena Guzior-Piosik, Paulina Brud³o, Alicja Brud³o, Maria Malewicz, Liliana
Brud³o, Marta Pawlicka, Agata Piosik, Ma³gorzata Dziêcio³, Sebastian Dziêcio³, Krzysztof
Œwig³o. Scenografia – Paulina Brud³o, choreografia i re¿yseria œwiate³ – Alicja Brud³o, kostiu-
my – Alicja Brud³o i Marzena Guzior-Piosik, opracowanie muzyczne – Maria Malewicz. 

Zwyciêska za³oga SYR-u
W hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej – Curie 1 lutego ro-

zegrano VIII Mistrzostwa Reprezentacji Zak³adów Pracy w Halowej Pi³ce No¿nej. Do udzia-
³u w zawodach zg³osi³o siê siedem firm: Aesculap Chifa, Bero Sp. z o. o., Kiel Polska, Komen-
da Powiatowa Policji w Nowym Tomyœlu, Komenda Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w No-
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wym Tomyœlu, Phoenix Contact Wielkopolska i SYR Sp. z o. o. W wyniku losowania zespo-
³y trafi³y do dwóch grup eliminacyjnych. Po rozegraniu dwunastu pojedynków, trwaj¹cych
po dwanaœcie minut ka¿dy, wy³oniono po dwie najlepsze dru¿yny w ka¿dej grupie, które
zdoby³y prawo uczestnictwa w pó³finale mistrzostw. Pierwszy pó³fina³ rozegra³a zwyciêska
dru¿yna z grupy A – SYR Sp. z o. o. z wiceliderem grupy B – Aesculap Chifa. Lepszymi oka-
zali siê zawodnicy SYR Sp. z o. o. W drugim pó³finale spotkali siê zwyciêzcy grupy B – Pho-
enix Contact Wielkopolska ze zdobywcami drugiego miejsca w grupie A – Aesculap Chifa
II. W derbowym meczu o trzecie miejsce Aesculap Chifa I pokona³a Aesculap Chifa II. Fina³
mistrzostw pomiêdzy SYR Sp. z o. o. a Phoenix Contact Wielkopolska w podstawowym
czasie zakoñczy³ siê remisowym wynikiem 1: 1. W rzutach karnych skuteczniejsi okazali siê
zawodnicy SYR-u Sp. z o. o., wygrywaj¹c 3: 2. W sk³ad zwyciêskiego zespo³u wchodzili: Ka-
jetan Kozber, Miko³aj Szulc, Sebastian Jendruch, Mateusz Majer, Hubert Chwalisz, Bartosz
Janicki, Mateusz Stachowiak, Mariusz Palacz i Micha³ Gucia. We wszystkich szesnastu me-
czach zdobyto 49 bramek. Zawodnikiem turnieju zosta³ Hubert Chwalisz reprezentuj¹cy
zwyciêski zespó³, a statuetkê bramkarza mistrzostw otrzyma³ Jêdrzej Myszkowski z Pho-
enix Contact Wielkopolska. Wszystkie mecze mistrzostw sêdziowali Kazimierz Kosiñski
i Adam Garcon. Opiekê medyczn¹ zapewnia³ Dariusz Wojcieszak. 

¯o³nierze Niez³omni i ich oprawcy
Narodowy Dzieñ Pamiêci o ¯o³nierzach Wyklêtych – jako œwiêto pañstwowe – obcho-

dzimy pi¹ty rok. Jego wprowadzenie zawdziêczamy g³ównie dwóm osobom –Prezydento-
wi RP œp. Lechowi Kaczyñskiemu i prezesowi Instytutu Pamiêci Narodowej œp. Januszowi
Kurtyce.  Na zaproszenie Nowotomyskiego Klubu” Gazety Polskiej”, 3 lutego wyk³ad wy-
g³osi³ Tadeusz M. P³u¿añski. By³ to pierwszy klubowy wyk³ad dotycz¹cy przywracania pa-
miêci historycznej o ¿o³nierzach wyklêtych.” To nie s¹ ofiary wojny domowej – jak czêsto
do dziœ nam siê wmawia. Po 1945 r. ¿adnej wojny domowej nie by³o, bo ona zak³ada, ¿e
dwie strony konfliktu maj¹ ró¿ne pomys³y na Polskê, ale wspólny cel – Polskê w³aœnie. A tu
mieliœmy nierówn¹ walkê nielicznych w sumie niepodleg³oœciowców z potêg¹ sowieckiego
imperium i s³u¿¹cych mu polskich zdrajców. Polscy ¿o³nierze walczyli przede wszystkim
z funkcjonariuszami NKWD, którzy nie byli Polakami – naszymi braæmi – tylko wrogami
i okupantami” – przekonywa³ prezes Fundacji” £¹czka”, historyk i publicysta. Ponad 20 tys.
¯o³nierzy Niez³omnych zginê³o z broni¹ w rêku. Kolejne setki tysiêcy trafia³y do katowni
NKWD, UB, Informacji Wojskowej czy obozów pracy. Tych, którzy nie poddali siê drugie-
mu, sowieckiemu okupantowi – dowódców i ¿o³nierzy, kap³anów, dzia³aczy politycznych,
a tak¿e harcerzy i uczniów – czeka³y represje, wieloletnie wyroki i œmieræ. Do 1955 r. spo-
œród ponad 8 tys. orzeczonych kar œmierci wykonano ok. 4,5 tys. Po spotkaniu mo¿na by-
³o kupiæ znan¹ i wstrz¹saj¹c¹ ksi¹¿kê autora pt.” Bestie”, zawieraj¹c¹ zapis reporterskiego
œledztwa dotycz¹cego funkcjonariuszy stalinowskich. P³u¿añski jest synem prof. Tadeusza
P³u¿añskiego, naukowca, wiêŸnia stalinowskiego, cz³onka TAP (Tajna Armia Polska) – orga-
nizacji konspiracyjnej dzia³aj¹cej w latach 1939-1940. 

WierszYstawka artystyczna 
W ramach 7. wieczoru Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, w nowotomy-

skiej bibliotece, 6 lutego odby³a siê prezentacja Grupy Literycznej” Na Krechê”. Mia³a ona
formê „WierszYstawki artystycznej”. Swoje wiersze czyta³y: Bogus³awa Maleta, Aleksandra

KRONIKA WYDARZEÑ

129Styczeñ - marzec 2015



Ciamciak oraz nowotomyœlanka Dorota Nowak. Wiersze na wystawkê graficznie opraco-
wa³ Jacek Wysocki, który zaprezentowa³ równie¿ w³asne prace graficzne. Na wystawie zna-
laz³y siê te¿ wiersze opracowane przez Dominika Lesiczkê i Krzysztofa Lalika oraz wiersze
wzbogacone o grafiki-rysunki Jolanty Ciecharowskiej. Tego wieczoru promowana by³a rów-
nie¿” Antologia WierszYstawki”, album wydany przez Fundacjê Literatury im. H. Berezy,
w którym znalaz³y siê teksty osób identyfikuj¹cych siê z Grup¹ Literyczn¹” Na Krechê”: 14
twórców, których fotografie, grafiki, rysunki, obrazy zosta³y wykorzystane podczas prezen-
tacji wierszy 115 poetów i adeptów poezji. Zwyczajem Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów
Literackich, na koniec spotkania zaprezentowano dorobek naszych lokalnych twórców.
Swoje najnowsze wiersze zaprezentowali: Marek Geisler, Zdzis³awa Kaczmarek, Anna No-
waczyk, Wies³awa Ptaszyk, Katarzyna Mrozik-Stefañska, Kinga Weronika de Walla, Marian
Ziomkowski i Robert Jêdrzejczak.  Nie pierwszy raz muzycznym ozdobnikiem wieczoru by-
³y melodie grane na pianinie przez Micha³a Cieleb¹ka. Z organizacj¹ WierszYstawek w bi-
bliotekach z regu³y powi¹zana jest akcja (anty) walentynek” Na Krechê”. Wszyscy uczest-
nicy spotkania otrzymali wierszowane, mi³osne, ozdobione grafik¹, kartki. Spotkanie popro-
wadzili: £ucja Dudziñska i Rafa³ Putz. 

70. lecie szko³y w S¹topach 
7 lutego odby³y siê obchody 70. lecia Szko³y Podstawowej im. Leonarda Œliwiñskiego

w S¹topach. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele pw. œw. Andrzeja Boboli. Na-
stêpnie zaproszeni goœcie, nauczyciele, uczniowie udali siê do œwietlicy wiejskiej, gdzie odby-
³a siê oficjalna czêœæ uroczystoœci. Goœci powita³a dyrektor szko³y Jolanta Król, która w swo-
im przemówieniu przypomnia³a historiê szko³y. G³os zabrali tak¿e zaproszeni goœcie: Bur-
mistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki,
burmistrz Nowego Tomyœla w latach 1994-2014 Henryk Helwing, dyrektorzy szkó³ z gmi-
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ny Nowy Tomyœl, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji z Nowego Tomyœla, radni Mateusz
Jandy i Bogus³aw Nawrot, so³tys Maria Piekarczuk, emerytowani nauczyciele z S¹topów.
Kluczowym momentem uroczystoœci by³ program artystyczny, w którym zaprezentowali
siê uczniowie i absolwenci. Zebrani mieli okazjê obejrzeæ przedstawienie poœwiêcone patro-
nowi szko³y Leonardowi Œliwiñskiemu. Goœcinnie wyst¹pi³a para taneczna Oliwia Radwan
i Maurycy Fornal. Nastêpnie goœcie zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy pt.” S¹topy na
starej fotografii” oraz szkolnych kronik przywo³uj¹cych wydarzenia z minionych lat.. Ka¿dy
goœæ móg³ zostawiæ swój wpis w wystawionej ksiêdze pami¹tkowej. Z okazji jubileuszu uka-
za³a siê okolicznoœciowa gazetka” Kozio³ek”, w której znalaz³y siê informacje na temat szkol-
nej historii i wydarzeñ bie¿¹cych. 

Turniej fina³owy Mistrzostw Wielkopolski w Pi³ce Siatkowej Juniorów
Od 7 do 8 lutego trwa³ turniej fina³owy Mistrzostw Wielkopolski w Pi³ce Siatkowej Ju-

niorów. Za spraw¹ MUKS” Kangur” w Nowym Tomyœlu, który wszed³ do najlepszej pi¹tki
w województwie i Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Nowym Tomyœlu do naszego miasta
przybyli najlepsi siatkarze z Wielkopolski, reprezentuj¹cy kluby: SMS” Joker” Pi³a, UKS Ra-
taje Poznañ,” Progress” Wrzeœnia,” Pi¹tka” Turek, którzy wraz z gospodarzami walczyli
o tytu³ Mistrza Wielkopolski Juniorów. Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokona³ wicestaro-
sta nowotomyski Tomasz Kuczyñski. Nastêpnie w hali sportowej nowotomyskiego gimna-
zjum rozpocz¹³ siê prawdziwy maraton. Do rozegrania by³o a¿ dziesiêæ spotkañ. Dwudnio-
wy, siatkarski turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem faworytów – SMS” Joker” Pi³a, na II miej-
scu znaleŸli siê zawodnicy KPS Progress Wrzeœnia, na III UKS Rataje Poznañ. Nowotomy-
scy siatkarze zajêli IV miejsce, odnosz¹c zwyciêstwo nad ” Pi¹tk¹” Turek. Wynik” Kangura”
to mimo wszystko sukces juniorów z Nowego Tomyœla. Czwarta lokata w Wielkopolsce to
nagroda za wytrwa³oœæ i wieloletnie zaanga¿owanie m³odych siatkarzy.  Podczas ceremonii
zakoñczenia Mistrzostw Wielkopolski Juniorów wybrano najlepszych zawodników graj¹-
cych na poszczególnych pozycjach. Za najwszechstronniejszego zawodnika zawodów uzna-
no nowotomyœlanina, kapitana” Kangurów”, Cezarego Pawelca. Nagrody i medale wrêcza-
li m. in. wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyñski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Nowym Tomyœlu Marcin Brambor, prezes Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej Da-
mian Gapiñski, dyrektor Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Nowym Tomyœlu Jaros³aw
Mleczak, wicedyrektor nowotomyskiego gimnazjum Dariusz Pilz, sêdzia g³ówny Mistrzostw
Dariusz Chadyniak, radny Rady Miejskiej Jakub Skrzypczak.Imprezê uœwietni³y cheerleader-
ki, lataj¹ce samoloty, sterowane zdalnie samochodziki, panowie na szczud³ach z flagami. By-
³o kolorowo i g³oœno. Przebieg wydarzenia komentowa³ Mariusz Fr¹ckowiak. 

Spotkania z £ukaszem Wierzbickim 
Uczniowie z nowotomyskich szkó³ podstawowych 10 lutego spotkali siê w Strefie Kolo-

ru nowotomyskiej biblioteki z pisarzem £ukaszem Wierzbickim, autorem ksi¹¿ek dla doro-
s³ych i dzieci. W jego dorobku znajduj¹ siê opowiadania oparte na fascynuj¹cych, prawdzi-
wych historiach. Spotkanie prowadzone przez pisarza w formie zabawnej narracji, wzboga-
conej wprowadzaj¹cymi w klimat jego ksi¹¿ek – Afryka Kazika, Dziadek i niedŸwiadek, Wy-
prawa nies³ychana Benedykta i Jana, Machin¹ przez Chiny – fotografiami i efektami dŸwiê-
kowymi, spotka³o siê z ogromnym zainteresowaniem. Dzieci wyposa¿one w odpowiednie
rekwizyty odgrywa³y scenki z ¿ycia bohaterów, s³ucha³y z zaciekawieniem gawêdy o ich nie-
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codziennych przygodach i przyjaŸniach. Pisarz opowiedzia³ te¿ w³asn¹ historiê o dzieciêcym
marzeniu bycia pisarzem oraz o radoœci i satysfakcji, jak¹ daje mu jego realizacja. W tym dniu
podobne spotkania, wspó³organizowane przez Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu, mia³y miejsce równie¿ w filii w Jastrzêbsku St. oraz Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Miedzichowie. 

Dzieñ Bezpiecznego Internetu 
Przypadaj¹cy 10 lutego Dzieñ Bezpiecznego Internetu obchodzony by³ w Strefie Kolo-

ru Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu przy udziale Stowarzysze-
nia” Paruzja”, którego przedstawiciel – Dariusz Borowski rozmawia³ z uczniami ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu o ró¿nych aspektach bezpiecznego korzystania z sie-
ci. W trakcie bibliotecznego spotkania uczniowie klas V dowiedzieli siê m. in.: w jaki sposób
docieraæ do rzetelnych informacji, jak dzia³aj¹ internetowe wyszukiwarki, jak bezpiecznie siê
logowaæ i korzystaæ z elektronicznej poczty. Sporo uwagi poœwiêcono tak¿e kwestii obrony
przed cyberprzemoc¹, przed ryzykownymi, internetowymi znajomoœciami oraz etycznemu
zachowaniu w sieci. 

Muzyczny ambient i malarskie projekcje 
Niecodziennych doznañ dostarczy³ nowotomyskiej publicznoœci Wojtek Wiêckowski,

muzyk, malarz, twórca impresji filmowych, który 10 lutego by³ goœciem” Spotkania nieba-
nalnego” w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zaproponowa³
on nastrojow¹ wyprawê w krainê w³asnych, eksperymentalnych barw i dŸwiêków. Spotka-
nie z nim, utrzymane na wysokim, artystycznym poziomie, mo¿na okreœliæ mianem multi-
medialnego wernisa¿u. Artysta zaprezentowa³ autorski materia³ z pogranicza muzyki mini-
malistycznej, improwizowanej i ambientu, z wp³ywami bluesa i jazzu, przy u¿yciu elektrycz-
nej gitary barytonowej, loopera, urz¹dzeñ moduluj¹cych dŸwiêk i techniki slide. Muzyce to-
warzyszy³y projekcje obrazów, wizualizacje prac powsta³ych na podstawie dzie³ malarskich,
wykonywanych autorsk¹ technik¹, najczêœciej na p³ótnie, przemys³owymi farbami akrylo-
wymi i czarn¹ farb¹ drukarsk¹, na zasadzie melan¿u action paintingu i monotypii. 

Wojtek Wiêckowski jest absolwentem Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Po-
znaniu. Przez lata koncertowa³ i nagrywa³ z zespo³em blues-rockowym firmowanym w³a-
snym nazwiskiem. Od kilku lat jednak wystêpuje z instrumentalnym, solowym projektem ilu-
struj¹c muzycznie w³asne malarstwo. 

Karnawa³owy œpiewnik 
11 lutego Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ nowotomyœlan na tradycyjne mu-

zyczne spotkanie z cyklu” Œpiewnik Domowy”. Podczas tego karnawa³owego, rozœpiewa-
nego wieczoru w NOK-u bawi³o siê blisko 90 osób. Nie zabrak³o nieœmiertelnych utworów,
takich jak:” Kochaæ”,” Staruszek œwiat”, czy te¿” Jak siê masz kochanie”. Wspólny œpiew
przeplata³ siê z kole¿eñskimi rozmowami. Odby³ siê tak¿e konkurs taneczny, w którym na-
grodzono dwie najlepsze pary. Nad ca³oœci¹ spotkania czuwa³a Renata Œmiertelna – pomy-
s³odawczyni tych cyklicznych spotkañ. O oprawê muzyczn¹ zadbali: Anna Kaczmarek i To-
masz Perz. 
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Spotkanie z emerytowanymi pracownikami
Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner na spotkanie w dniu 12 lutego zapro-

si³ emerytowanych pracowników Urzêdu Miejskiego. W spotkaniu wziêli udzia³: Kazimierz
Biniek, Jadwiga Bober, El¿bieta Borowska, Genowefa Brudz, Krystyna Cybal, Henryk Hel-
wing, Irena Kasperczak, Zofia Kinastowska, Bo¿ena Klemt, Zbigniew Korbanek, Maria Paj-
chrowska, Ryszard Perz, Urszula Pucicka, Joanna Rakowicz, Maria Rodziewicz, Kazimiera
Suszka, Alina Szu³czyñska, Stefania Tchórzewska, Florentyna Tylczyñska, Helena Weiss,
W³adys³awa Wtyk³o i Helena Zerbe. Spotkanie stanowi³o dobr¹ okazjê do wzajemnego po-
znania siê, bowiem tylko z trzema osobami z tego grona burmistrz W³odzimierz Hibner
przez krótki okres wspó³pracowa³. Dla by³ych pracowników nowotomyskiego magistratu
by³a to sposobnoœæ do wspominania minionego okresu aktywnoœci zawodowej. Jako ¿e spo-
tkanie zorganizowane zosta³o w T³usty Czwartek, goœcie poczêstowani zostali p¹czkami i fa-
workami. W spotkaniu uczestniczyli tak¿e sekretarz gminy Maria Ceglecka, cz³onkowie ko-
misji socjalnej: Lucyna Klorek i Jerzy Kimstacz oraz inspektor ds. kadr S³awomira Ksi¹g-Gór-
na, którzy przygotowali tê uroczystoœæ. 

Spotkanie szkoleniowe Barki 
Zwi¹zek Organizacji Sieci Wspó³pracy” Barka” zorganizowa³ 13 lutego w Nowym To-

myœlu pierwsze spotkanie w ramach cyklu dzia³añ, których celem jest edukacja w zakresie
rozwoju spo³eczno-gospodarczego gmin i powiatów na terenie Wielkopolski, w tym: budo-
wa partnerstw lokalnych na rzecz wy³¹czenia spo³ecznego i rozwoju przedsiêbiorczoœci spo-
³ecznej, tworzenie centrów integracji spo³ecznej oraz spó³dzielni socjalnych, wsparcie dla or-
ganizacji obywatelskich, wzmocnienie wspó³pracy miêdzy NGO a jednostkami samorz¹du
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terytorialnego. Pierwsze spotkanie poprowadzi³a przewodnicz¹ca Zarz¹du Sieci Wspó³pra-
cy Barka Barbara Sadowska, która przedstawi³a, czym jest przedsiêbiorczoœæ spo³eczna,
opowiedzia³a o partnerstwach lokalnych stanowi¹cych narzêdzie zrównowa¿onego rozwo-
ju i wy³¹czenia spo³ecznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzêdu Miejskiego
w Nowym Tomyœlu, Rady Miejskiej, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzêdu Pracy,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz reprezentanci organizacji pozarz¹dowych –
Polskiego Czerwonego Krzy¿a, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Nowa Ró¿a i Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy. 

Nazywam siê Miliard
W samo po³udnie, 14 lutego, na placu Niepodleg³oœci spotka³o siê kilkadziesi¹t pañ, by

wspólnie zatañczyæ w ramach ogólnoœwiatowej akcji” One Billion Rising” -„ Nazywam siê
Miliard”, zapocz¹tkowanej w 2011 roku przez amerykañsk¹ pisarkê Eve Ensler. Nowy To-
myœl by³ jednym z kilkudziesiêciu polskich miast, którego mieszkanki w³¹czy³y siê do tej œwia-
towej kampanii, której celem jest przeciwstawienie siê agresji wobec kobiet. Wspólny taniec
to sposób zamanifestowania solidarnoœci i wsparcia dla wszystkich kobiet na œwiecie, które
doœwiadczaj¹ przemocy. W tym roku szczególnie starano siê zwróciæ uwagê na kwestiê
przemocy wobec kobiet niepe³nosprawnych. 

Emeryci po¿egnali karnawa³ 
Corocznym zwyczajem w gospodzie” U Bronki” grupa 70. emerytów i rencistów z Ko-

³a przy Zarz¹dzie Rejonowym Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w No-
wym Tomyœlu oraz zaproszona grupa osób niepe³nosprawnych uczestniczy³a 15 lutego
w zabawie na zakoñczenie karnawa³. Do tañca przygrywa³ zespó³ muzyczny” Forte” z Bu-
kowca. By³y tañce oraz œpiewy piosenek biesiadnych, a smaczne jedzenie i zaprzyjaŸnione
towarzystwo pozwoli³o w mi³ej atmosferze spêdziæ wieczór. 
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Kochaæ, jak to ³atwo powiedzieæ 
W zwi¹zku z œwie¿o minionymi Walentynkami, 16 lutego, nowotomyska biblioteka za-

dedykowa³a swojej wiernej publicznoœci koncert piosenek o mi³oœci w wykonaniu Paw³a
B¹czkowskiego – artysty o wszechstronnych mo¿liwoœciach g³osowych i repertuarowych.
Towarzyszyli mu wytrawni instrumentaliœci: Janusz Musielak – mistrz gitary i kompozytor
oraz Pawe³ G³owacki – multiinstrumentalista, graj¹cy na gitarze basowej, kontrabasie i gita-
rze fretless.  Koncert piosenek o mi³oœci w bluesowo-folkowych klimatach wywo³a³ niesamo-
wite emocje i wzruszenie. Wybrzmia³y mi³osne standardy muzyczne, zarówno polskie, jak
i te zagraniczne. Nie zabrak³o utworów z repertuaru Elvisa Presleya, the Beatles, Piotra
Szczepanika, a tak¿e autorskich kompozycji artysty. S³yszalne by³y wp³ywy country, ukocha-
nego stylu muzycznego, w którym realizuje siê Pawe³ B¹czkowski. Publicznoœæ z radoœci¹
w³¹czy³a siê do wspólnych œpiewów, by³y owacje na stoj¹co, a na koniec mo¿na by³o nabyæ
p³ytê artysty. 

Moc atrakcji na czas ferii 
Dla dzieci i m³odzie¿y spêdzaj¹cych tegoroczne, trwaj¹ce od 16 lutego do 1 marca, ferie

w mieœcie, Nowotomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ wiele atrakcji. Zajêcia plastyczne
przeplata³y siê z m. in. z zajêciami tanecznymi i teatralnymi, nie zabrak³o tak¿e spektakli, po-
kazu magii i iluzji, koncertu dla m³odzie¿y oraz wielu zajêæ rozwijaj¹cych zdolnoœci manual-
ne i sprawnoœæ fizyczn¹. Animatorzy z grupy Jansowo Events przypomnieli gry i zabawy na-
szych dziadków, m. in. takie jak: kozie³, grosik, ciuciubabka, felga, cymbergaj. Zorganizowa-
ny zosta³ tak¿e balik karnawa³owy dla najm³odszych, którego specjalnym goœciem by³a ma-
skotka Angry Birds. Wtorki by³y dniami zajêæ tanecznych. W pierwszym tygodniu ferii od-
bywa³y siê zajêcia w pracowni witra¿u. By³ równie¿ czas na warsztaty teatralne dla dzieci
i m³odzie¿y. Program zajêæ obejmowa³ podstawy teatru, aktorstwa, obycia scenicznego
oraz krótkie scenki. M³odzie¿ chêtnie i licznie uczestniczy³a w zorganizowanym dla niej kon-
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cercie, podczas którego wyst¹pi³y zespo³y: Teenagers z Opalenicy oraz znana nowotomy-
ska grupa FRTNS. Z du¿ym zainteresowaniem spotka³o siê tak¿e” Smocze popo³udnie”.
Z równie du¿ym zainteresowaniem spotka³ siê obchodzony ju¿ od kilku lat w oœrodku kul-
tury Miêdzynarodowy Dzieñ Kota. Drugi tydzieñ ferii rozpoczê³y zajêcia w pracowni kre-
atywnoœci. Ponadto odby³ siê Turniej Szachowy, a grupa ok. 30 dzieci wziê³a udzia³ w warsz-
tatach wikliniarskich. Animatorzy z grupy Jansowo Events tym razem zaprosili dzieci do Ni-
bylandii – magicznej krainy tañców, gier i zabaw. NOK odwiedzi³ te¿ sier¿ant Pyrek. Zorga-
nizowany zosta³ tak¿e niezwyk³y pokaz iluzji w wykonaniu £ukasza Podymskiego – laureata
Mistrzostw Polski w sztukach magicznych. Ferie zimowe zakoñczy³ maraton- puzzle. 

Ferie w Œwietlicy Socjoterapeutycznej
Program na ferie zimowe dla swoich podopiecznych przygotowali te¿ wychowawcy ze

Œwietlicy Socjoterapeutycznej. Jedn¹ z g³ównych atrakcji by³o nocowanie w œwietlicy. Spê-
dzenie nocy poza domem rozpoczêto od wspólnego przygotowania kolacji. Nastêpnie pod
opiek¹ Edwarda Kupca dzieci wykonywa³y zabawki z drewna. Odby³y te¿ póŸnowieczorny
spacer po mieœcie. Przed snem dzieci obejrza³y filmy:” Gdzie mieszkaj¹ potwory” i” Alicja
w krainie czarów”. Podczas ferii podopieczni œwietlicy grali w pi³kê no¿n¹ i koszykówkê
w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, a w œwietlicy pod opiek¹ pañ Arletty Pio-
trowskiej i Renaty Skaliñskiej w³asnorêcznie przygotowywa³y s³odkie przysmaki. 

Chóralny Podkozio³ek 
Tradycyjnie w ostatnim dniu karnawa³u, 17 lutego, odby³ siê Chóralny Podkozio³ek. By-

³a to ju¿ 13. edycja tego wydarzenia. W Nowotomyskim Oœrodku Kultury spotka³o siê 10
chórów oraz zespo³ów œpiewaczych. Ka¿dy z nich, dla licznie zgromadzonej publicznoœci,
wykona³ po dwa utwory. Swój repertuar zaprezentowa³y zespo³y: „Weso³e Seniorki”
z Opalenicy, „Wiklinki” z Nowego Tomyœla, „Wytomyœlanie” z Wytomyœla, „Niespodzian-
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ka” z Nowego Tomyœla, „Œpiewaj¹cy Przyjaciele” z Nowego Tomyœla, „Ma³a Grupa Spo-
³eczna” ze Lwówka,” Jarzêbina” z Nowego Tomyœla,” Ojej” z Bukowca oraz „Bolewicza-
nie” z Bolewic. W tegorocznej ods³onie Chóralnego Podkozio³ka po raz pierwszy wyst¹pi³
zespó³ spoza powiatu nowotomyskiego -„ Akademia” ze Zb¹szynka. Po dwugodzinnych
wystêpach na scenie wszyscy uczestnicy oraz zaproszeni goœcie zasiedli do przygotowanego
na holu oœrodka poczêstunku, a DJ Marek Andrys poprowadzi³ zabawê taneczn¹.

So³tysi odebrali zaœwiadczenia
20 lutego, podczas posiedzenia Komisji Obszarów Wiejskich, Rolnictwa i Ochrony Œro-

dowiska Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu, Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz
Hibner wraz z Zastêpc¹ Burmistrza Paw³em Mordalem wrêczyli nowo wybranym so³tysom
zaœwiadczenia o wyborze na kadencjê 2015 – 2018. Zaœwiadczenia odebrali: Anna Szym-
kowiak – so³tys Borui Koœcielnej, Adam Dro¿d¿al – so³tys Borui Nowej, Leszek Dr¹¿kowiak
– so³tys Bukowca, Maria Starosta – so³tys Chojnik, Roman Paw³owski – so³tys Glinna, Ste-
fan Schulz – so³tys Grubska, Henryk Krzeszowski – so³tys Jastrzêbska Starego, Marcelina
Spycha³a – so³tys Kozich Lasek, Ewa Szkudlarska – so³tys Paproci, Bogus³aw Nawrot – so³-
tys Przy³êku, Mieczys³aw Szczechowiak – so³tys Ró¿y, Henryk Jêdrzejczak – so³tys Nowej
Ró¿y, Piotr Protas – so³tys Sêkowa, Maria Piekarczuk – so³tys S¹topów, Karol Wicher – so³-
tys Starego Tomyœla, Bo¿ena Pierzyñska – so³tys Szarek i Danuta Sobieraj – so³tys Wytomy-
œla. Nieobecny na spotkaniu so³tys Cichej Góry Marek Biñkowski zaœwiadczenie odebra³
w terminie póŸniejszym. Burmistrz W³odzimierz Hibner pogratulowa³ so³tysom wyboru,
który stanowi dowód zaufania lokalnych spo³ecznoœci i ¿yczy³ owocnych lat pracy na rzecz
œrodowisk wiejskich i ich mieszkañców. Wœród 18 so³ectw nowotomyskiej gminy, zmiany
so³tysów nast¹pi³y w piêciu, a mianowicie w: Borui Koœcielnej, Chojnikach, Jastrzêbsku Sta-
rym, Kozich Laskach i Starym Tomyœlu. 
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Ferie na cztery ³apy 
Tegoroczna zimowa przerwa w zajêciach szkolnych up³ynê³a w Strefie Koloru nowoto-

myskiej biblioteki pod has³em” Ferie na cztery ³apy”. Ka¿dy dzieñ bibliotecznych zajêæ, or-
ganizowanych od 23 do 27 lutego dla dzieci ze szko³y podstawowej, rozpoczyna³ siê od g³o-
œnego czytania fragmentów ksi¹¿ek, których bohaterami s¹ zwierzêta. Zabawne opowieœci
stanowi³y wprowadzenie do dalszych rozmów, gier, zabaw, zadañ plastycznych i literackich.
Pierwszym poznanym przez dzieci ksi¹¿kowym zwierzakiem by³ Z³y Kocurek, który uœwia-
domi³ im, ¿e k¹piel to najgorsza rzecz na œwiecie, jaka mo¿e spotkaæ kota. Kosmiczne króli-
ki o niecodziennych upodobaniach kulinarnych, poznane dziêki ksi¹¿ce” Winnie w kosmo-
sie” sta³y siê inspiracj¹ do stworzenia kosmicznego menu oraz wymyœlenia w³asnych, charak-
terystycznych zwierz¹t mog¹cych zamieszkiwaæ inne planety. Czytanie” Pamiêtnika grzecz-
nego psa” da³o pocz¹tek zabawie w kalambury oraz w tworzenie reklam telewizyjnych za-
chwalaj¹cych ró¿ne psie akcesoria. By³a to równie¿ okazja do zastanowienia siê, co to zna-
czy zejœæ na psy i jak wygl¹da pieskie ¿ycie. Kolejne dni ferii up³ynê³y w towarzystwie ró¿o-
wego prosiaczka, który bardzo ubolewa³ z powodu swojego koloru oraz pewnego przed-
siêbiorczego wilka, którego pomys³y zachêci³y uczestników ferii do wyobra¿enia sobie ide-
alnej szko³y i u³o¿enia wymarzonego planu lekcji. 

Podziêkowano so³tysom za pracê
27 lutego, podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz

Hibner, w obecnoœci radnych i innych uczestników obrad, podziêkowa³ so³tysom, którzy za-
koñczyli pe³nienie tej spo³ecznej funkcji. Listy gratulacyjne, wraz z upominkami, z r¹k Burmi-
strza odebrali: Henryk Kahl, który przez 41 lat pe³ni³ funkcjê so³tysa Kozich Lasek, Adam
Krym – bêd¹cy przez 20 lat so³tysem Starego Tomyœla, Genowefa WoŸniak, która przez
10 lat by³a so³tysem Jastrzêbska Starego oraz Justyna Schrecke – przez ponad dwa lata so³-
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tys wsi Boruja Koœcielna. Pe³nienie funkcji so³tysa po trzech kadencjach zakoñczy³a te¿ so³tys
Chojnik Jolanta Puchalska, która list wraz z upominkiem odebra³a w póŸniejszym terminie.
Dziêkuj¹c so³tysom za sprawne wype³nianie funkcji gospodarzy wsi, burmistrz W³odzimierz
Hibner podkreœli³ zas³ugi so³tysów w staraniach o integracjê spo³ecznoœci lokalnych. ¯yczy³
so³tysom satysfakcji z dobrze wype³nionej spo³ecznej misji i ¿yczliwoœci ze strony mieszkañ-
ców. 

Doroczne spotkanie so³tysów 
Spotkanie Stowarzyszenia So³tysów Powiatu Nowotomyskiego, podczas którego pod-

sumowany zosta³ miniony rok dzia³alnoœci stowarzyszenia, odby³o siê 27 lutego w Bolewi-
cach. Dwudziestu dwóm so³tysom, którzy zakoñczyli pe³nienie swojej funkcji podziêkowali:
Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, w³odarze poszczególnych gmin oraz prezes Sto-
warzyszenia So³tysów Powiatu Nowotomyskiego Arkadiusz KaŸmierczak. Doroczne spo-
tkanie by³o okazj¹ do wyró¿nienia i nagrodzenia za prowadzon¹ dzia³alnoœæ najbardziej ak-
tywnych so³tysów z poszczególnych gmin. Z gminy Nowy Tomyœl wyró¿nieni zostali: Bogu-
s³aw Nawrot (so³ectwo Przy³êk), Ewa Szkudlarska (so³ectwo Paproæ) i Mieczys³aw Szcze-
chowiak (so³ectwo Ró¿a). Listy gratulacyjne wraz z upominkami w imieniu Burmistrza No-
wego Tomyœla wrêczy³ jego zastêpca Pawe³ Mordal. Gratulacje so³tysom z³o¿y³ równie¿
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Marcin Brambor oraz by³y burmistrz
Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Za wspó³pracê podziêkowano tak¿e poprzednim w³a-
dzom powiatu oraz by³ym burmistrzom Nowego Tomyœla i Opalenicy.

Malarstwo Natalii Czarciñskiej 
W Galerii na Piêtrze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu 27

lutego odby³o siê otwarcie niezwykle subtelnej, minimalistycznej w formie wystawy prac Na-
talii Czarciñskiej – m³odej malarki, absolwentki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu
oraz Wydzia³u Malarstwa Wileñskiej Akademii Sztuk Piêknych, aktualnie asystentki
w V Pracowni Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Kameralne grono g³ów-
nie m³odych admiratorów sztuki z uwag¹ doszukiwa³o siê symboliki i znaczenia poszczegól-
nych prac, tocz¹c z artystk¹ kuluarowe rozmowy na temat sztuki wspó³czesnej. W klimat
wernisa¿u doskonale wpisa³a siê muzyka w wykonaniu Zuzanny Klimczak i Macieja Dymow-
³oka. Przestrzeñ dŸwiêków komponowa³a siê idealnie z t¹, ukazan¹ na pracach artystki oraz
na wizualizacji, która towarzyszy³a wernisa¿owi. Animatorem wydarzenia by³a Joanna Ura-
mowska – nauczycielka wiedzy o kulturze w Zespole Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica
w Nowym Tomyœlu, która pod skrzyd³ami biblioteki pragnie skupiæ mi³oœników sztuki
wspó³czesnej. 

Nowa infrastruktura przy szlakach turystycznych
Na terenie 18 nowotomyskich so³ectw zrealizowany zosta³ projekt pn.” Rozbudowa

ma³ej infrastruktury przy szlakach turystycznych w gminie Nowy Tomyœl”. Celem projektu
by³o podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na gminnych obszarach
wiejskich, po³o¿onych przy szlakach turystycznych. Ka¿da lokalizacja ujêta w projekcie
otrzyma³a tablicê informacyjn¹ z opisem miejscowoœci oraz planem wsi, stojak na rowery,
kosz na œmieci oraz drewniane elementy sportowo-rekreacyjne. W niektórych lokalizacjach
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zamontowano równie¿ zadaszon¹ wiatê. Prace monta¿owe zakoñczy³y siê 28 lutego. Infra-
struktura s³u¿yæ bêdzie turystom odwiedzaj¹cym ziemiê nowotomysk¹, stanowi¹c doskona-
³e miejsce do odpoczynku w trakcie podró¿y. Usytuowane we wsiach elementy wykorzy-
stywane bêd¹ te¿ przez mieszkañców so³ectw podczas wspólnych spotkañ i podczas zabaw
organizowanych dla dzieci. Tablice ze szczegó³owymi mapami wsi stanowiæ bêd¹ cenn¹ in-
formacjê dla wszystkich poszukuj¹cych okreœlonych lokalizacji we wsiach, szczególnie tych
o rozproszonej zabudowie. Projekt zrealizowany zosta³ przez pracowników Urzêdu Miej-
skiego, którzy – przy wspó³pracy z so³tysami i regionalistami – opracowali mapy oraz infor-
macje dotycz¹ce poszczególnych wsi oraz koordynowali realizacjê ca³ego projektu. Na re-
alizacjê projektu Gmina Nowy Tomyœl – jego beneficjent, uzyska³a dofinansowanie ze œrod-
ków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oœ priorytetowa: IV LE-
ADER, dzia³anie: Odnowa i rozwój wsi. 

XVIII Mistrzostwa Halowej Pi³ki No¿nej 
Przez trzy niedziele sympatycy halowej pi³ki no¿nej rywalizowali o puchar Burmistrza

Nowego Tomyœla. W tym roku do turnieju stanê³y 24 zespo³y mieszkañców naszej gminy,
podzielone na dwie kategorie. Do kategorii dru¿yn zaawansowanych zg³osi³o siê jedenaœcie
dru¿yn, a do niezaawansowanych – trzynaœcie. W pierwszych dwóch dniach mistrzostw to-
czy³y siê zmagania w grupach eliminacyjnych, w których rozegrano ³¹cznie 38 meczów.
1 marca, w trzecim dniu turnieju, rozegrano pó³fina³y i fina³y. Tego dnia kibice futbolu mieli
okazjê obejrzeæ kolejne 22 spotkania, które ostatecznie wy³oni³y zwyciêzców mistrzostw.
I miejsce w kategorii dru¿yn zaawansowanych zaj¹³ zespó³ „En – Ti”  w sk³adzie: Dawid
Kaczmarek, Marcin Grocholewski, Jêdrzej Myszkowski, Bartosz Lisek, Robert Turkowiak,
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Daniel Kulus, Mariusz Œmia³ek i Rafa³ Adamczewski. II miejsce zajê³a dru¿yna ”Przysz³em Po-
kopaæ”, a III - „ Niewidomi Skorzêcin”. Najskuteczniejszym strzelcem w kategorii dru¿yn za-
awansowanych okaza³ siê Dawid Kaczmarek, reprezentuj¹cy mistrzowski team. Najlep-
szym golkiperem – Krystian Kraszewski z zespo³u „Przysz³em Pokopaæ”. W kategorii dru-
¿yn niezaawansowanych, po bezbramkowym remisie w meczu fina³owym, sêdziowie zarz¹-
dzili rzuty karne. Skuteczniej wykonywa³ je zespó³ „Sedan” w sk³adzie: Krzysztof Mika, Filip
Krupecki, Krzysztof Lipowicz, Konrad Fiedorowicz, Damian Musia³, Bartosz Gumu³a, Jakub
Œmierzchalski, B³a¿ej Ogór, S³awomir Zió³kowski i Mateusz Gumu³a, który ostatecznie po-
kona³” Or³y Bia³ego”. W pojedynku o trzecie miejsce w tej kategorii zmierzyli siê” Extaler
Logistics” i” Z³otopolscy”. Lepsi okazali siê zawodnicy” Extaler Lofistics”. Najwiêcej bramek
zdoby³ Bartosz Gumu³a z zespo³u” Sedan”, a w bramce najlepiej radzi³ sobie Maciej Mosiê¿-
ny z” Or³ów Bia³ego”. Mecze sêdziowali: Kazimierz Kosiñski, Tomasz Wolanin, Adam Gar-
con i Maciej Kaczmarek. Tablicê obs³ugiwa³ Maciej Pilz, a opiekê medyczn¹ zapewnia³ Da-
riusz Wojcieszak. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali instruktorzy z Oœrodka
Oœwiaty i Sportu w Nowym Tomyœlu – Jacek Pieprzyk i Mariusz Rychter. 

Koncert Jacka Silskiego
1 marca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury wyst¹pi³ Jacek Silski – wokalista z wielolet-

nim dorobkiem artystycznym. Jego koncert zgromadzi³ komplet publicznoœci, a bilety zosta-
³y wyprzedane ju¿ na d³ugo przed wydarzeniem. Nie zabrak³o znanych przebojów artysty,
które œpiewa³a ca³a sala. Publicznoœæ bawi³a siê doskonale i owacjami na stoj¹co nagrodzi³a
wystêp artysty. Po koncercie by³a mo¿liwoœæ zrobienia sobie pami¹tkowego zdjêcia z wyko-
nawc¹, otrzymania autografu, nabycia p³yty b¹dŸ zamienienia kilku s³ów z piosenkarzem.

Jak m¹drze gospodarowaæ bud¿etem domowym? 
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu 2 marca odby³o siê

spotkanie poœwiêcone praktycznym, ¿yciowym tematom z zakresu m¹drego gospodarowa-
nia bud¿etem domowym i radzenia sobie w kryzysie finansowym. Goœæmi biblioteki byli: Iza-
bela Pietrzak z Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu, Anna Warchlewska – dokto-
rantka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Roman Pomianowski – za³o¿yciel Sto-
warzyszenia Program Wsparcia Zad³u¿onych i Justyna Stoltmann-Prêdka – instruktor Dzia-
³u Instrukcyjno–Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kul-
tury w Poznaniu.  Projekt zrealizowany przez Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ i Centrum
Animacji Kultury, a sfinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu eduka-
cji ekonomicznej. Jak siê przekonywali goœcie biblioteki, racjonalnoœci wydatkowania i eko-
nomicznego zarz¹dzania bud¿etem domowym mo¿na siê nauczyæ. Praktyczne wskazówki
by³y tematem wyk³adu pt. Ekonomiczne zarz¹dzanie bud¿etem domowym, który wyg³osi-
³a Anna Warchlewska, natomiast na pytania: Dlaczego ludzie tak chêtnie zaci¹gaj¹ kredyty?
Co zrobiæ gdy sp³acanie rat staje siê problemem?, Jak nie wpaœæ w pêtlê zad³u¿enia? próbo-
wa³ odpowiedzieæ Roman Pomianowski. Uczestnicy spotkania otrzymali pakiety materia-
³ów dotycz¹cych omawianego tematu. 

Warto walczyæ o prawdê wbrew wszystkiemu
Joanna i Andrzej Gwiazdowie goœcili w naszym mieœcie 3 marca. Przed po³udniem spo-

tkali siê z m³odzie¿¹ LO im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu, a wieczorem, w salce

KRONIKA WYDARZEÑ

141Styczeñ - marzec 2015



Jana Paw³a II w parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy z mieszkañcami miasta. Legendarni opo-
zycjoniœci przez ponad dwie godziny opowiadali o kulisach najnowszej historii Polski i o swo-
ich losach wplecionych w powojenne dzieje kraju. Mimo ¿e ustrój Polski siê zmieni³, nadal
walcz¹ o prawdê. O prawdê nieznanych bohaterów „Solidarnoœci”,  o prawdê agentury Le-
cha Wa³êsy, o prawdê stanu wojennego, o prawdê „okr¹g³ego sto³u” i o prawdê o Smoleñ-
sku. Warto te¿ dodaæ, ¿e niez³omni opozycjoniœci do dziœ nie uzyskali od IPN-u ¿adnych akt
tajnych s³u¿b PRL na swój temat. Jeden z uczestników spotkania z Joann¹ i Andrzejem
Gwiazdami przyniós³ plakat I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”
Gdañsk’81. By³y te¿ publikacje ksi¹¿kowe wydane po 1981 roku, jeszcze bia³o-czarne i na
kiepskim papierze, które pp. Gwiazdowie podpisywali. 

Walne Zebranie NTK 
Na corocznym Walnym Zebraniu 3 marca spotkali siê cz³onkowie Nowotomyskiego

Towarzystwa Kulturalnego. Prezes NTK Tomasz Wlek³y przedstawi³ sprawozdanie z
dzia³alnoœci NTK za 2014r. Zebranie jednog³oœnie przyjê³o sprawozdanie Zarz¹du z
dzia³alnoœci za 2014 r. Skarbnik NTK Barbara Jandy przedstawi³a sprawozdanie finansowe
za 2014 r., a Ryszard Ratajczak – przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, przedstawi³
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NTK. Po wys³uchaniu i zatwierdzeniu sprawozdañ toczy³a
siê dyskusja programowa. Goœciem Walnego Zebrania cz³onków NTK by³ zastêpca
burmistrza Pawe³ Mordal. (Czytaj wiêcej:SS. 117-120)

Œwiêto Kobiecoœci 
W ramach 3. dniowego Œwiêta Kobiecoœci – nie tylko z udzia³em pañ i nie tylko dla pañ

– Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zaproponowa³a swym go-
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œciom trzy ró¿ne ods³ony. 5 marca – spotkanie pod has³em:” Sztuka jest kobiet¹”, którego
bohaterk¹ by³a wszechstronna artystka, pieœniarka, malarka i poetka – Jolanta Ciecharow-
ska. Wraz z akompaniuj¹cym jej kompozytorem i aran¿erem Romualdem Andrzejewskim
przenieœli publicznoœæ w œwiat poezji, muzyki i obrazu. Artystka czyta³a wiersze swojego au-
torstwa i œpiewa³a utwory skomponowane do tekstów jej, a tak¿e do tekstów innych twór-
ców, m. in. poznañskich poetów £ucji Dudziñskiej i Jerzego Struka. Drugim wydarzeniem 3.
dniowego Œwiêta Kobiecoœci, które mia³o miejsce 6 marca by³o spotkanie cz³onków i sym-
patyków Klubu Mi³oœników Podró¿y” Przez kontynenty” z Agnieszk¹ Siejk¹ – podró¿nicz-
k¹, która nie wyobra¿a sobie ¿ycia bez gór, podró¿y, przygody i porcji adrenaliny. Opowie-
dzia³a o kobietach – mieszkankach Libanu, Iraku, Maroka i Indii, ¿yj¹cych w ró¿nych warun-
kach, wywodz¹cych siê z ró¿nych warstw spo³ecznych, podlegaj¹cych zasadom ró¿nych re-
ligii i obyczajowoœci. Ostatni¹ ods³on¹ kobiecego œwiêtowania by³a projekcja filmu dokumen-
talnego Marty Dzido i Piotra Œliwowskiego pt. ”Solidarnoœæ wed³ug kobiet” na temat kilku-
nastu odwa¿nych Polek, których m¹droœæ, determinacja i zaanga¿owanie w opozycjê lat 80.
wp³ynê³y na zmianê realiów politycznych w Polsce. Ku zadowoleniu bibliotekarek ka¿da
z ods³on Œwiêta Kobiecoœci znalaz³a swoich odbiorców. Pokaza³a to, co w swym zamierze-
niu chcia³y przekazaæ: wielowarstwowy portret kobiet – od wymiaru artystycznego, po-
przez kulturowy, socjologiczny, a¿ po ten historyczny i polityczny.

Kabaret pod Wyrwigroszem
6 marca na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury wyst¹pi³ Kabaret pod Wyrwigro-

szem. Artyœci zaprezentowali jubileuszowy program pt. „Variat”. Beata Rybarska, Andrzej
Koz³owski, Maurycy Polaski i £ukasz Rybarski zabawiali nowotomysk¹ publicznoœæ przez
ponad 2 godziny. W tegorocznym programie Kabaretu pod Wyrwigroszem znalaz³y siê
najnowsze skecze, monologi i piosenki. By³ to bardzo udany wystêp nagrodzony przez
publicznoœæ gromkimi brawami. 

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet Nowotomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ niezwyk³y,

muzyczny wieczór. W wydarzeniu zorganizowanym 7 marca uczestniczy³o ponad 120
osób. Pierwsz¹ czêœæ programu wype³ni³ koncert Piotr Bugzela – najlepszego w Polsce
interpretatora przebojów Elvisa Presley`a, pó³finalisty show „Mam talent”. Piosenkarz  mia³
doskona³y kontakt z publicznoœci¹, sypa³ anegdotami oraz zachêca³ do wspólnego
œpiewania, tym bardziej, ¿e w jego wykonaniu mo¿na by³o us³yszeæ najwiêksze szlagiery
Presley’a. W drugiej czêœci wieczoru odby³o siê karaoke, które poprowadzi³ DJ Anzel.
Uczestnicy mogli zaœpiewaæ wiele polskich, znanych i popularnych piosenek. Ca³e spotkanie
przebiega³o w bardzo mi³ej atmosferze, przy kawie i s³odkim poczêstunku. 

Memoria³ im. Mariana G³uszka
W si³owni „Budowlanych”, przy Zespole Szkó³ nr 2 w Nowym Tomyœlu, 7 marca odby³

siê doroczny Memoria³ im. Mariana G³uszka – wielki mecz sztangistów. W tym roku
wyzwanie rzucone przez LKS” Budowlani” podj¹³ UKS „Impuls” Warszawa. Na
ciê¿arowym pomoœcie stanê³y dru¿yny sk³adaj¹ce siê z jednej kobiety i czterech mê¿czyzn.
Rywalizacja toczy³a siê wed³ug punktacji Sincler’a, czyli przelicznika wagi cia³a, wieku
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zawodnika i uniesionego przez niego ciê¿aru. Zawody zaczê³y siê od prezentacji
zawodników i wrêczenia goœciom z Warszawy miniatury kosza Guinnessa wype³nionego
zdrowymi produktami z nowotomyskiej mleczarni. Oficjalnego otwarcia zawodów
dokonali prezes PZPC Szymon Ko³ecki i Krzysztof Piasek z wojewódzkiego Zrzeszenia
LZS. Blisko dwugodzinnej emocjonuj¹cej rywalizacji sztangistów gor¹co kibicowa³a
publicznoœæ, szczególnie wówczas, gdy zawodnicy bili w³asne rekordy ¿yciowe. Najwiêkszy
aplauz wywo³a³ start nowotomyœlanina Piotra Kud³aszyka, który wa¿¹c w tym dniu 65 kg,
w rwaniu uzyska³ wynik 110 kg, a w podrzucie 140 kg, bij¹c wszystkie rekordy ¿yciowe. W
rywalizacji dru¿ynowej „Budowlani” pokonali” Impuls” Warszawa. Najlepszym
zawodnikiem okaza³ siê Piotr Kud³aszyk, a zawodniczk¹ warszawianka Martyna Rusak. 

Spotkanie z Piotrem Szubarczykiem 
Goœciem Nowotomyskiego Klubu „Gazety Polskiej” by³ Piotr Szubarczyk, polski histo-

ryk, nauczyciel i publicysta, na wniosek b. wiêŸniów politycznych w 2011 r. odznaczony
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za” wybitne zas³ugi w upowszechnianiu
wiedzy o najnowszej historii Polski. Prelekcja pt. „¯o³nierze Wyklêci – Rotmistrz Witold Pi-
lecki i inni bohaterowie powstania antykomunistycznego w Polsce”, któr¹ wyg³osi³ 7 marca,
obfitowa³a w zdjêcia, dokumenty oraz piosenki, których twórcami byli ¿o³nierze niez³omni.
Piotr Szubarczyk przypomina³ genezê II wojny œwiatowej, przywo³a³ tajny pakt niemiecko-
-sowiecki, IV rozbiór Polski, wspó³pracê obu okupantów od wrzeœnia 1939 r. do czerwca
1941 r. Przedstawi³ te¿ postacie ¿o³nierzy” wyklêtych”, m. in. Danutê Siedzikównê” Inkê”,
której wstrz¹saj¹c¹ historiê odkry³ w³aœnie goœæ Klubu Gazety Polskiej. Spotkanie odby³o siê
w domu parafialnym parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy. Po wyk³adzie mo¿na by³o kupiæ kar-
ty pocztowe z wizerunkami ¿o³nierzy” wyklêtych” oraz ksi¹¿ki historyczne goœcia.

Mistrzowskie „Leszcze”
Po dwumiesiêcznym maratonie mistrzostw i turniejów w halowej pi³ce no¿nej,

organizowanych przez Oœrodek Oœwiaty i Sportu, 8 marca do Mistrzostw o Puchar
Burmistrza Nowego Tomyœla stanê³o piêæ zespo³ów. Mistrzostwa rozegrano systemem”
ka¿dy z ka¿dym”. Po dziesiêciu zaciêtych 20.minutowych spotkaniach I miejsce wywalczy³
zespó³” Leszcze”. Zwyciêska dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: Filip Staœkiewicz, Piotr
Popowicz, Dawid Ganda, Miko³aj Staœkiewicz, Karol Stefaniak, Miko³aj Jakubowski i Micha³
Czubek. Na drugim miejscu uplasowali siê wielokrotni zwyciêzcy tych mistrzostw w latach
ubieg³ych. W tym roku wyst¹pili pod nazw¹” Stare Gwiazdy”. W zespole” Starych Gwiazd”
zagrali: Wojciech Laskowski, Rados³aw Pieprzyk, Andrzej Siêbor, Waldemar Klimko, Ad-
rian Krasnowski, Mariusz Krasnowski, Czes³aw Jaroch, £ukasz Go³¹bek i Piotr Kostecki.
Trzecie miejsce zdoby³a najm³odsza dru¿yna turnieju –„ Kasa”, wygrywaj¹c dwa z czterech
rozegranych meczów. Najlepsze cztery zespo³y mistrzostw otrzyma³y puchary, a zawodni-
cy, którzy stanêli na podium, udekorowani zostali pami¹tkowymi medalami. Mecze sêdzio-
wali Marcin Przydryga i Mi³osz Magdans. Opiekê medyczn¹ sprawowa³ Dariusz Wojcieszak,
a tablicê wyników i sekretariat zawodów prowadzi³ Maciej Pilz. 

Warsztaty w Wytomyœlu
Tradycj¹ oddzia³u przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej
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w Wytomyœlu s¹ coroczne warsztaty z udzia³em rodziców. 11 marca to szczególne spotka-
nie przebieg³o pod has³em” Gimnastyka dla rodzica i smyka”. Prowadz¹ca warsztaty Moni-
ka Struga³a po³o¿y³a nacisk na stworzenie sytuacji, w których dzieci i rodzice mogli rozwijaæ
wyobraŸniê oraz wyra¿aæ swoje doznania w formie ekspresji ruchowej i artystycznej.
Oprócz wspólnej zabawy z rodzicami, dzieci mia³y okazjê zaprezentowaæ umiejêtnoœci zdo-
byte podczas edukacji w przedszkolu. Fina³em spotkania by³ „Gazetowy pokaz mody”. Pro-
jektantami byli rodzice, modelami – dzieci. 

Szkolenie dla mieszkañców so³ectw
11 marca w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu odby³o siê spotkanie dla so³tysów

i innych przedstawicieli so³ectw gminy Nowy Tomyœl. Zasadnicz¹ czêœæ spotkania poprowa-
dzi³ doradca z Centrum PISOP, Piotr Kotlarek, który przedstawi³ zasady tworzenia organi-
zacji pozarz¹dowych oraz kwestie proceduralne z tym zwi¹zane. Spotkanie mia³o na celu
zachêcenie mieszkañców wsi do zak³adania organizacji pozarz¹dowych i zrzeszania siê
w nich, co daje du¿e mo¿liwoœci ubiegania siê o œrodki zewnêtrze na realizacjê ró¿nych pro-
jektów spo³ecznych i kulturalnych, aktywizuj¹cych i integruj¹cych mieszkañców wsi. Przed-
stawiciel Centrum PISOP omówi³ te¿ zasady programu” Wielkopolska Wiara Aktywnie
Dzia³a” i zachêca³ obecne na spotkaniu osoby do aplikowania o granty, tym bardziej, ¿e ubie-
gaæ siê o nie mog¹ grupy nieformalne, które nie posiadaj¹ osobowoœci prawnej. W dalszej
czêœci spotkania Patryk Wêgierkiewicz, w³aœciciel firmy” Ominia Consulting”, zaprezento-
wa³ zebranym portal – naszawioska. pl, za pomoc¹ którego spo³ecznoœci wiejskie mog¹ bez-
p³atnie zak³adaæ swoje strony internetowe w oparciu o wypracowany przez firmê szablon.
Patryk Wêgierkiewicz podkreœli³, ¿e tak utworzona strona internetowa wsi stanowi dosko-
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na³y kana³ komunikacji ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹, a tak¿e sprzyja promocji lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego. Spotkanie z mieszkañcami wsi stanowi³o te¿ okazjê do omówienia sfi-
nalizowanego projektu pt. „Rozbudowa ma³ej infrastruktury przy szlakach turystycznych
w gminie Nowy Tomyœl”.

Konkurs wiedzy po¿arniczej
W siedzibie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu 13

marca odby³ siê Fina³ Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej. Turniej
oficjalnie otworzy³ dh Piotr Zerbe – wiceprezes Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku OSP RP
w Nowym Tomyœlu. Do œcis³ego fina³u, poprzez eliminacje miejscowe i gminne, zakwalifiko-
wa³o siê 15 uczniów, reprezentuj¹cych powiat nowotomyski – w kategoriach: szkó³ podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nad prawid³owoœci¹ przebiegu konkursu
czuwa³a komisja sk³adaj¹ca siê z: przewodnicz¹cego – dh. Piotra Zerbe oraz cz³onków ko-
misji: m³. bryg. Dariusza Kapustki – naczelnika Wydzia³u Operacyjno-Kontrolno-Rozpo-
znawczego w KP PSP Nowy Tomyœl, dha Tomasza K¹kolewskiego – wiceprezesa Zarz¹du
Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Nowym Tomyœlu. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie
rozwi¹zanie – w ci¹gu 30 minut – testu sk³adaj¹cego siê z 20 pytañ. W kategorii szkó³ pod-
stawowych I miejsce zaj¹³ Dominik Andraszyk – OSP S¹topy, II ex aequo Dominik Koniecz-
ny – OSP Rudniki i Paulina B¹belek – OSP S¹topy. W kategorii szkó³ gimnazjalnych zwyciê-
¿y³a Anna Janusz – OSP S¹topy, II miejsce zajê³a Julia Basiñska – OSP Trzcianka, a III – Piotr
£ysiak – OSP £agwy. W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych najwiêcej punktów zgromadzi-
³a i zdoby³a I miejsce Anna Szarawaga – OSP S¹topy, na II miejscu uplasowa³a siê Karolina
B³aszczyk – OSP S¹topy, a na III Jakub Zanolecki – OSP Opalenica.i. Zwyciêscy w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych zakwalifikowali siê do fina³u wojewódzkiego. W trakcie
trwania konkursu wszyscy jego uczestnicy mieli okazjê zwiedziæ siedzibê Komendy Powia-
towej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu oraz zapoznaæ siê ze sprzêtem bê-
d¹cym na wyposa¿eniu miejscowej Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej. 

Australia – szalona i piêkna przygoda 
Goœciem Klubu Mi³oœników Podró¿y” Przez kontynenty”, dzia³aj¹cego w nowotomy-

skiej bibliotece, 13 marca by³a Alicja Rapsiewicz, która opowiedzia³a o swojej podró¿y do
Australii.  Pokaza³a nowotomyœlanom zupe³nie nieznan¹ dot¹d krainê, po której faktycznie
skacz¹ kangury, a w rzekach p³ywaj¹ kilkumetrowe krokodyle. Zdradzi³a równie¿ patenty,
jak tanio mo¿na po Australii podró¿owaæ, a potem znaleŸæ prywatny jacht, którym mo¿na
dalej p³yn¹æ, gdy australijska wiza bêdzie siê koñczyæ. Alicja Rapsiewicz wraz z przyjacielem
Andrzejem Budnikiem w lipcu 2009 roku postanowili zostawiæ swoje wygodne ¿ycie w Kra-
kowie i wyruszyæ w kilkuletni¹ podró¿ po œwiecie. Z Polski wystartowali z plecakami na
wschód, w stronê Australii, gdzie dotarli l¹dem i morzem. Zagoœcili tam na dziewiêæ miesiê-
cy, które spêdzili g³ównie w Outbacku – mieszkaj¹c w starym 4Runnerze. Nastêpnie wsko-
czyli na angielski jacht i p³ywali nim pomiêdzy indonezyjskimi wyspami, aby po czterech mie-
si¹cach dop³yn¹æ do Tajlandii. Tam w lutym 2012 roku, kupili dwa zwyk³e rowery górskie
i zaczêli powoli wracaæ do Polski. Zamiast najkrótsz¹ drog¹, pojechali przez Hong Kong i Ja-
poniê, a nastêpnie utknêli na prawie pó³ roku w tad¿yckim i afgañskim Pamirze. W po³owie
paŸdziernika 2013 w koñcu dopeda³owali do Krakowa. 
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Jajobranie w Kurniku Impro 
Na deskach nowotomyskiej sceny 14 marca z programem zatytu³owanym Jajobranie

w Kurniku Impro wyst¹pi³a grupa improwizacyjna, która powsta³a we wrzeœniu ubieg³ego ro-
ku podczas warsztatów organizowanych przez NOK. Przez ponad dwie godziny publicz-
noœæ aktywnie uczestniczy³a w improwizowanym programie. Nie zabrak³o b³yskotliwych
dialogów, zabawnych skeczów oraz niespodziewanych zwrotów akcji. Pomys³y graj¹cych
oraz widzów, którzy jak to w przypadku improwizacji siê dzieje, mieli wp³yw na to, co dzia-
³o siê na scenie, by³y bardzo zaskakuj¹ce. 

Kpin¹ w balonik powagi 
Spotkanie autorskie po³¹czone z otwarciem wystawy odby³o siê 17 marca w nowoto-

myskiej bibliotece. Jego bohaterem by³ Marek Konecki – autor satyrycznych tekstów i ry-
sunków, fizykochemik, wyk³adowca i specjalista z zakresu podstaw rozwoju po¿arów,
sprawnie ³¹cz¹cy sw¹ pracê zawodow¹ z dzia³alnoœci¹ artystyczn¹. Konecki to mistrz auto-
ironii i dystansu, co potwierdzaj¹ jego satyryczne teksty zawarte w tomach pt. Kalendarium
kpin i Ksiêga kpin, oparte na subtelnym, wywa¿onym, przemyœlanym dowcipie. Spotkanie
poprowadzi³a dyrektor biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap, a jego uczestnicy mogli siê przeko-
naæ, jak trudno jest opatrzyæ rysunek dobrym, zabawnym komentarzem. Ka¿dy móg³ spró-
bowaæ swoich si³ w tworzeniu dowcipnego komentarza do jednego z rysunków satyryka. 

Wyst¹pili dla Ady i Weroniki
Dwa bajkowe koncerty charytatywne” Doroœli – Dzieciom” odby³y siê 18 marca w No-

wotomyskim Oœrodku Kultury. Dochód z koncertów przeznaczony zosta³ na rehabilitacjê
Ady Wnuk i Weroniki Stankiewicz. Ada ma 7 lat i od urodzenia choruje na rdzeniowy za-
nik miêœni SMA typu I. Nie mo¿e samodzielnie oddychaæ, jeœæ, siedzieæ i chodziæ. Od 7. mie-
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si¹ca ¿ycia wspomaga j¹ respirator. Weronika ma 13 lat i jest od urodzenia niepe³nospraw-
na intelektualnie oraz ruchowo. Choruje te¿ na padaczkê. Koncert zorganizowali pracowni-
cy Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Nowym Tomyœlu oraz rodzice i przyjaciele szko³y. Na scenie NOK-u, wciela-
j¹c siê w najrozmaitsze postacie bajkowe, wyst¹pili: Studio Piosenki Cantabile z Wolsztyna,
Alina Adamiak, Magdalena Baranowska, Anna Beyer, Magdalena B³aszczak, Monika Borak,
Alicja Buda, Beata Ch³opik, Luiza Dembiecka, Karolina Fornalik, Hanna Godula, Anna Gry-
nia, Anna Grzeœkowiak, Miros³awa Hajt, Ma³gorzata Haliniak, Ma³gorzata Ho³od-G³uszek,
Katarzyna Ch³opek, Monika Kawa³a, Magdalena Kêdzia-Kluj, Justyna Korbanek, Katarzyna
Kroma, Weronika Laufer, Marta Liczbañska, Ma³gorzata Magdans, Miros³awa Marciniak,
Anna Meysner, Monika Miesi¹c, Ewelina Napiera³a, Marta Pohl, Barbara Ratajczak, Justyna
Siêbor, Tomasz Siwiñski, Magdalena Szott, Nadia Szweda, Cecylia Œlusarz, Anna Tomaszyk,
Micha³ Wajwod, Mariola Wieczorek i Ma³gorzata W³ódarczyk. Wœród publicznoœci nie za-
brak³o te¿ Ady i Weroniki oraz ich bliskich, którzy dziêkowali za okazan¹, bezinteresown¹
pomoc. Dziêki tej charytatywnej imprezie uda³o siê zebraæ 12 500 z³. 

Jak rozwin¹æ skrzyd³a – debata w bibliotece 
Ponad 20 osób, w tym przedsiêbiorcy, przedstawiciele samorz¹du lokalnego, nowoto-

myskich firm i instytucji edukacyjnych i publicznych oraz osoby prywatne, wziê³o 20 marca
udzia³ w debacie, która odby³a siê w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej pod has³em:
„Kompetencje przysz³oœci – jak rozwin¹æ nasze skrzyd³a?” Debata ta by³a czêœci¹ ogólno-
polskiego przedsiêwziêcia” Narodowy coaching – jak rozwin¹æ nasze skrzyd³a?”, realizowa-
nego przez Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, wspólnie z Fundacj¹ Rozwoju Spo³e-
czeñstwa Informacyjnego. Polega³a na przeprowadzeniu lokalnych dyskusji na temat kom-
petencji Polaków i ich mocnych stron, które w najbli¿szych latach bêd¹ kluczowe dla rozwo-
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ju naszego kraju. Nowotomyska biblioteka otrzyma³a zaproszenie do udzia³u w tej inicjaty-
wie jako jedna z 42 placówek z ca³ej Polski. Podobne debaty – z udzia³em przedstawicieli sa-
morz¹du, reprezentantów lokalnych instytucji i organizacji, a tak¿e mieszkañców – odbywa-
³y siê niemal w tym samym czasie w innych miastach Polski. Celem tego przedsiêwziêcia jest
wspólna refleksja, jakie s¹ mocne strony Polaków oraz jakie postawy i umiejêtnoœci s¹ klu-
czowe do osi¹gniêcia sukcesu indywidualnego, a tak¿e sukcesu w wymiarze lokalnym oraz
ogólnonarodowym. Uczestnicy debaty wyliczyli kompetencje, które ich zdaniem s¹ najwa¿-
niejsze z punktu widzenia sukcesów osobistych i zawodowych mieszkañców naszej gminy.
Wœród nich: d¹¿enie do za³o¿onego celu, umiejêtnoœæ wspó³pracy z ludŸmi i pomys³owoœæ.
Aby móc anga¿owaæ siê w sprawy gmin, mieszkañcy powinni znaæ problemy i potencja³ spo-
³eczny, wykazywaæ inicjatywê oraz wykazywaæ siê umiejêtnoœci¹ wspó³pracy. Konkluzje ze
wszystkich spotkañ zostan¹ przes³ane do organizatorów przedsiêwziêcia, którzy dokonaj¹
ca³oœciowego podsumowania debat. Bêd¹ te¿ stanowi³y  Ÿród³o informacji dla lokalnych
w³adz w procesie planowania dzia³añ odpowiadaj¹cych potrzebom lokalnych spo³ecznoœci.. 

Wszystko przez Judasza
Sztuka Andrzeja Ballo w re¿yserii Stefana Friedmanna i Piotra Szwedesa zgromadzi³a

w Nowotomyskim Oœrodku Kultury spor¹ rzesze widzów. 20 marca spektakl obejrza³o
oko³o 250 osób. Wszystko przez Judasza – to komedia kryminalna w gwiazdorskiej obsa-
dzie. Na nowotomyskiej scenie wyst¹pili: Anna Korcz, Magdalena Wójcik, Artur Dziurman
oraz Maciej Damiêcki. Perypetie dwóch par ma³¿eñskich mieszkaj¹cych obok siebie, ich co-
dzienne ¿ycie, ludzkie s³aboœci, pokusy, intrygi, œwiat naukowców kontra œwiat artystów,
szukanie odpowiedzi na nurtuj¹ce, ale jednoczeœnie zwyk³e pytania – tak najkrócej mo¿na
streœciæ ten spektakl. Sztuka zosta³a bardzo ciep³o przyjêta przez publicznoœæ. Nie zabrak³o
oczywiœcie owacji bêd¹cych podziêkowaniem  za znakomit¹ grê aktorsk¹j. 
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I Konkurs Modeli Kartonowych
I Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla odby³ siê 21

marca. Do tego konkursu, zorganizowanego przez Nowotomyski Oœrodek Kultury i Urz¹d
Miejski, kilkanaœcie oœrodków modelarskich oraz indywidualnych, niezrzeszonych wyko-
nawców zg³osi³o ponad 230 modeli, które wyeksponowane zosta³y w holu oœrodka kultu-
ry. Prezentowane prace podzielone zosta³y na 15 klas: samoloty jednosilnikowe (t³okowe),
samoloty wielosilnikowe (t³okowe), samoloty odrzutowe, helikoptery, pojazdy ko³owe, po-
jazdy g¹sienicowe, pojazdy szynowe, okrêty i statki, okrêty podwodne, ¿aglowce, budowle,
figurki, rakiety, science-fiction (pojazdy, figurki i rakiety fantazyjne), artyleria. Pracownia Mo-
delarska NOK-u wystawi³a 24 modele, wykonane przez 4 uczestników zajêæ, wœród któ-
rych nagrody otrzymali: Krzysztof Szeffner (I miejsce za okrêt podwodny Projektu 627
(November), I miejsce za koœció³ w Szczecinie-D¹biu, I miejsce za rakietê Energia oraz III
miejsce za samolot odrzutowy Regulus II) i Wojciech Starêga (I miejsce za robota Renshead,
III miejsce za samolot jednosilnikowy Me-109G, oraz III miejsce za koœció³ w Szczecinie-D¹-
biu). W klasyfikacji zespo³owej I miejsce zajê³a Modelarnia” Combat” Che³m¿a, na II miejscu
uplasowa³a siê modelarnia dzia³aj¹ca przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury, na III SM W¹-
growiec.  Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla powêdrowa³ do r¹k Andrzeja Kamiñskiego
za model: Parowóz PT-47. Nagrody specjalne otrzymali: Mariusz Borek za najlepszy samo-
lot w barwach polskich, Jaros³aw Siciarz za najlepszy model pojazdu w barwach polskich,
Henryk Ko³ek za najlepszy model polskiego okrêtu, Krzysztof Szeffner za najlepszy model
polskiej budowli – koœció³ w Szczecinie-D¹biu. Laureaci otrzymali puchary, pami¹tkowe dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe.

Pupy ogonki i kuperki 
Zwierzêta od pupy strony mo¿e poznaæ ka¿dy m³ody czytelnik, który siêgnie po ksi¹¿-

kê autorstwa Miko³aja Golachowskiego pt. Pupy ogonki i kuperki. 23. marca w Strefie Kolo-
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ru nowotomyskiej biblioteki z Miko³ajem Golachowskim, autorem ksi¹¿ki pt.” Pupy ogonki
i kuperki”, spotkali siê uczniowie nowotomyskich szkó³ podstawowych i zasypali go mnó-
stwem pytañ. Miko³aj Golachowski jest podró¿nikiem, polarnikiem i przyrodnikiem, z pasj¹
pisz¹cym o zwierzêtach, zw³aszcza tych, z którymi mia³ okazjê zetkn¹æ siê w trakcie swoich
licznych eskapad. Dlatego te¿, choæ pomys³ napisania historii o pupach, ogonkach i kuper-
kach mo¿e wydaæ siê nieco kontrowersyjny, w efekcie m³ody czytelnik otrzymuje porcjê
rzetelnej wiedzy o zwierzêtach, podanej w bardzo zabawny sposób. 

Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych „Teatr w walizce 2015”
23 i 24 marca w sali Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, w ramach Przegl¹du Ma³ych

Form Teatralnych” Teatr w Walizce 2015”, zaprezentowa³o siê 18 zespo³ów teatralnych.
Wydarzenie to jest od 1993 roku organizowane przez Hufiec ZHP w Nowym Tomyœlu.
Tematyka, prezentowanych w tym roku spektakli, by³a dowolna, a jury ocenia³o: dobór re-
pertuaru, kulturê i dykcjê s³owa, ruch sceniczny, rolê rekwizytów. Najm³odsi aktorzy –
przedszkolacy z gminy Nowy Tomyœl przedstawili spektakle w formie inscenizacji i pantomi-
my. Ich wystêpy nagrodzone zosta³y równorzêdnymi nagrodami – statuetkami i dyploma-
mi dla zespo³ów, dyplomami dla ka¿dego dziecka, s³odyczami i upominkami, okolicznoœcio-
wymi plakietkami. Podziêkowania otrzymali te¿ nauczyciele przygotowuj¹cy poszczególne
grupy. W pierwszym dniu przegl¹du wyst¹pili: Przedszkole nr 2” Plastusiowe Osiedle”
w Nowym Tomyœlu, oddzia³ Muchomory, spektakl,” Wêdrówka z Pyz¹ po ³¹ce”, grupê
przygotowa³y Malwina Paœ i Aniela Bimkiewicz – I miejsce; Przedszkole Niepubliczne” Baj-
kowy Zak¹tek” w Nowym Tomyœlu, oddzia³y Krasnoludki i Troskliwe Misie, spektakl” Przy-
goda ma³ej Lilu”, grupy przygotowa³a Natalia Skierecka- I miejsce; Zespó³ Przedszkolno-
-Szkolno-Gimnazjalny w Bukowcu, oddzia³ Krasnale, spektakl” Wiosna i kwiatki”, grupê
przygotowa³a Izabela Lehmann; Przedszkole nr 3” Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyœlu,
oddzia³ Ekoludki, spektakl” Jaœ i Ma³gosia”, grupê przygotowa³a Julia Geneja Czaban; Przed-
szkole nr 4” Bolka i Lolka” w Nowym Tomyœlu, oddzia³ S³oneczka, spektakl” Ja coœ mam”,
grupê przygotowa³a Ewelina Dziurla; Przedszkole nr 1” Misia Uszatka” w Nowym Tomy-
œlu, oddzia³ Koguciki, spektakl” Jeden dzieñ z ¿ycia myszek”, grupê przygotowa³a Beata
Owczarzak.Nastêpnego dnia spektakle prezentowa³y starsze dzieci i m³odzie¿ z terenu
gmin: Nowy Tomyœl, Lwówek, Opalenica i Buk, ³¹cznie 12 grup ze 172 aktorami. Ka¿da
grupa otrzyma³a statuetkê, dyplom, s³odycze i upominki, okolicznoœciow¹ plakietkê, posi³ek
– grochówkê i podziêkowanie dla osoby prowadz¹cej zespó³. Grupy oceniano w trzech ka-
tegoriach wiekowych: dzieci m³odsze, dzieci starsze, m³odzie¿. W tym przypadku aktorzy
walczyli o kolejne miejsca.

Kategoria dzieci m³odszych:
I miejsce – Szko³a Podstawowa w Opalenicy, zespó³ Pere³ka, spektakl” Click”, grupê

przygotowa³a p. Renata Knop,
II miejsce – Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku, Hufiec ZHP No-

wy Tomyœl Gromada Zuchowa Leœne Muchomory, spektakl” Zdrowy Czerwony Kaptu-
rek”, zespó³ przygotowa³a druhna Monika Tanona,

III miejsce – Hufiec ZHP Nowy Tomyœl, Gromada Zuchowa ” Leœne duchy”, spektakl
”Przygody w Stumilowym Lesie”, grupê przygotowa³a Helena Staœkiewicz,

IV miejsce- Hufiec ZHP Nowy Tomyœl, Gromada Zuchowa ” Ekoludki”, spektakl” Czer-

KRONIKA WYDARZEÑ

151Styczeñ - marzec 2015



wony Kapturek”, grupê przygotowa³a druhna Urszula Jawidzyk,
V miejsce- Hufiec ZHP Poznañ Rejon, II S³oneczna Gromada z Buku, spektakl” Miœ Usza-

tek na Wsi”, grupê przygotowa³a druhna Bo¿ena Stencel.
Kategoria dzieci starsze:
I miejsce – Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola w Pakos³awiu, zespó³ Muminki,

spektakl” Calineczka”, grupê przygotowa³a Ma³gorzata Kucharska,
II miejsce – 2. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola w Brodach, zespó³ Promyki,

spektakl” Kopciuszek” – grupê przygotowa³a Jolanta Lijewska,
III miejsce – Hufiec ZHP Poznañ Rejon, 5 Dru¿yna Harcerska im. Jana Poplewskiego

z Buku, spektakl” Popl¹tane bajki”, grupê przygotowa³a druhna Daria Stencel,
IV miejsce – Œwietlica Osiedlowa” Pod wiatraczkiem” z Buku, spektakl” Jaœ i Ma³gosia

w wersji proekologicznej”, grupê przygotowa³a Bo¿ena Stencel.
Kategoria m³odzie¿ 
I miejsce – Hufiec ZHP Nowy Tomyœl Oœrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie,

spektakl” My Wy”, grupê przygotowa³y Karolina Nowaczyk i Agnieszka Piasek,
II miejsce – Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola w Zêbowie, zespó³ Przypadek,

spektakl” ¯ywot Pitagorasa”, grupê przygotowa³a Izabella Stasiñska,
III miejsce – Hufiec ZHP Nowy Tomyœl, 19 DH” Buki” im. Aleksandra Kamiñskiego,

spektakl” Kto raz przyjaŸñ pozna³”, grupê przygotowa³a druhna Agata Doliñska.
Teatralne prezentacje ocenia³o jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca - Maria Szczuraszyk-

Choczaj, pedagog i animator oraz cz³onkowie: Barbara Kêdzia – nauczyciel, animator pracy
z grup¹, Urszula Bondarowicz – emerytowany nauczyciel, Janina Nowak – doœwiadczony
instruktor pracy metod¹ zuchow¹.

152

KRONIKA WYDARZEÑ

Styczeñ - marzec 2015

„Teatr w walizce” po raz kolejny pokaza³ potencja³ aktorski dzieci i m³odzie¿y 



Opowieœci bez liku w wielkanocnym koszyku 
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Wielkanocnych w Strefie Koloru nowotomyskiej bibliote-

ki po raz kolejny odby³ siê cykl czytelniczych spotkañ dla dzieci pt.” Opowieœci bez liku
w wielkanocnym koszyku”. Dziêki zaanga¿owaniu uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodowych
i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu oraz nauczycielki Lidii Dudek
dzieci spêdzi³y cztery przedœwi¹teczne popo³udnia – 23, 24, 26 i 27 kwietnia, s³uchaj¹c ba-
jek o œwi¹tecznej tematyce, wykonuj¹c barwne ozdoby i weso³o bawi¹c siê z licealista-
mi.Klaudia Fertig, Konrad Zarzycki, Kinga Barszczewska, Kamila Fr¹ckowiak, Kinga £eb-
kowska i Marcin Kostrzewski przez ca³y okres nauki w szkole œredniej aktywnie w³¹czali siê
w organizacjê czytelniczych zajêæ w bibliotece.” Pani Jesieñ bajki niesie”,” Œwi¹teczne opo-
wieœci pe³ne magicznych treœci” oraz w³aœnie” Opowieœci bez liku w wielkanocnym koszy-
ku” – to cykle zajêæ, w które licealiœci wk³adali sporo energii, dziêki czemu cieszy³y siê one
wœród dzieci nies³abn¹c¹ popularnoœci¹. Mimo zbli¿aj¹cej siê matury i wyzwañ zwi¹zanych
z dalsz¹ nauk¹, m³odzi wolontariusze zadeklarowali chêæ dalszej wspó³pracy z bibliotek¹,
podobnie jak Lidia Dudek – nauczycielka, która z powodzeniem potrafi wyzwalaæ
w uczniach zapa³ do pozaszkolnych aktywnoœci. 

Poezja dla ka¿dego 
We wtorek, 24 marca w ramach obchodów Œwiatowy Dzieñ Poezji Miejska i Powiato-

wa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu, uczci³a, zapraszaj¹c nowotomyœlan na szcze-
gólny, 7. ju¿ wieczór Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich. Œwiêto to obchodzo-
ne jest corocznie 21 marca, a ustanowione zosta³o przez UNESCO w 1999r. Tego dnia na
ca³ym œwiecie promuje siê czytanie, pisanie, publikowanie i nauczanie poezji. Wieczór by³
szczególny równie¿ ze wzglêdu na formu³ê spotkania. Tym razem nie mia³o ono charakte-
ru prezentacji twórczoœci w³asnej, jak to bywa³o dotychczas. Nowotomyœlanie – i nie tylko
– przynieœli ze sob¹ wiersze, które ich poruszy³y, wzruszy³y, sk³oni³y do refleksji lub w inny
sposób zwróci³y uwagê, czy te¿ z jakiegoœ powodu by³y dla nich wa¿ne. Wiersze te czytali
twórcy skupieni na Nowotomyskim Piêtrze Wyrazów Literackich oraz ich goœcie: Krystian
Dybek, Andrzej Funka, Magdalena Kêdzia-Kluj, Marzena Kortus, Anna Przymêska, Ryszard
Ratajczak i Anna Urbaniak. Wyj¹tkowoœæ tego spotkania wynika równie¿ z tego, ¿e tego
wieczoru mia³ miejsce debiut poetycki kolejnej osoby, która zechcia³a siê podzieliæ swym do-
robkiem literackim i która poszerzy³a grono nowotomyskich twórców. Swoje refleksyjne
wiersze, opatrzone piêknymi autorskimi fotografiami, czyta³ Wojciech Budzisz. Podarowa³
te¿ wszystkim zak³adki do ksi¹¿ek z w³asnymi sentencjami, myœlami i zdjêciami. Przy takim
wydarzeniu nie mog³o obyæ siê bez niespodzianki w postaci ilustracji muzycznej. W œwiat cel-
tyckiej muzyki ludowej zaprosi³a niezwykle zdolna harfiarka z Poznania – Barbara Karlik. 

30. lecie klubu Srebrny W³os
Dzia³aj¹cy przy Klubie Osiedlowym Spó³dzielni Mieszkaniowej Klub Seniora „Srebrny

W³os” œwiêtowa³ 24 marca 30. lecie powstania. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê wspólnym od-
œpiewaniem hymnu seniorów oraz przybli¿eniem – przez El¿bietê Kaffler – historii Klubu.
Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej Zbigniew Markowski oraz Przewodnicz¹cy Rady Nadzor-
czej Spó³dzielni Franciszek Stachowiak wrêczyli listy gratulacyjne najstarszym sta¿em cz³on-
ków Klubu: Teresie Weso³ej i Stefanii Tabor. Podziêkowania otrzymali tak¿e obecni cz³on-
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kowie Zarz¹du Klubu Seniora. Szczególnymi goœæmi uroczystoœci byli przedstawiciele klu-
bów seniora i zespo³ów œpiewaczych zaprzyjaŸnionych od wielu lat z nowotomyskim Klu-
bem Seniora. W tym wa¿nym dla seniorów œwiêcie nie zabrak³o te¿ w³ad samorz¹dowych
gminy Nowy Tomyœl oraz przedstawicieli instytucji i zak³adów pracy, które od wielu lat
wspó³pracuj¹ z klubem. A s¹ to m. in. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Okrêgowa Spó³dzielnia
Mleczarska TOP-Tomyœl, Bank Spó³dzielczy. Uroczystoœæ uœwietni³a czêœæ artystyczna,
w której wyst¹pili: Zespó³ Wokalny” Jarzêbina”, Sandra Ruga³a, Monika Szczeszyñska oraz
uczniowie Prywatnego Ogniska Muzycznego p. Anny Antuszewskiej. Wspólny toast, ¿ycze-
nia oraz jubileuszowy tort zakoñczy³y tê uroczystoœæ.  Pierwszy 5. osobowy Zarz¹d klubu
tworzyli: Stanis³aw Weso³y, Emilia Reich, Halina Adamczak, Irena ̄ urek i Tadeusz Koniecz-
ny. Z tego sk³adu ¿yje tylko p. Emilia Reich, która choæ obecnie mieszka poza Nowym To-
myœlem, dziêki ³¹czom telefonicznym by³a przez chwilê obecna na uroczystoœci, a dwa dni
po niej przyjaciele klubu oraz dziennikarze Telewizji Kablowej odwiedzili p. Emiliê i nagrali
z ni¹ krótki wywiad. 

Tydzieñ z Internetem
W ramach ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzieñ z Internetem, której krajowym koor-

dynatorem jest Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego, 25 marca w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu odby³o siê spotkanie pod has³em
„Selfuj siê, kto mo¿e”, z udzia³em osób starszych, które dopiero poznaj¹ i oswajaj¹ nowe
technologie. Uczestnicy, wykorzystuj¹c urz¹dzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety)
i proste narzêdzie online uczyli siê jak prosto i efektownie edytowaæ swoje zdjêcia. Nad te-
goroczn¹ kampani¹, trwaj¹c¹ od 23 do 29 marca, honorowy patronat obj¹³ Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Bronis³aw Komorowski. W tym roku po raz pi¹ty bibliotekarki z czy-
telni zaprosi³y seniorów z Domu Dziennego Pobytu na cykl spotkañ z Internetem. Prowa-
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Jubileusz 30. lecia Klubu Seniora „Srebrny W³os” by³ okazj¹ do spotkania seniorów i ich sympatyków 



dz¹ca spotkania Ró¿a Mleczak pokaza³a najnowszy nabytek biblioteczny – iPady i przedsta-
wi³a mo¿liwoœci ich wykorzystania. Seniorzy z wielk¹ ochot¹ i entuzjazmem przyst¹pili do
odkrywania tajników tabletów: serwowali po Internecie, grali w gry, rysowali, grali na instru-
mentach muzycznych. Po krótkiej prezentacji na temat selfie przyst¹pili do zrobienia i”
obrobienia” swojego pierwszego” zdjêcia z rêki”. Ka¿dy na pami¹tkê otrzyma³ w³asne wy-
drukowane zdjêcie. Podziêkowania za przeprowadzenie zajêæ nale¿y siê tak¿e uczennicom
Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. K. Ho³ogi, które tego dnia” pracowa³y” w bi-
bliotece w ramach Dnia Przedsiêbiorczoœci i z wielkim zaanga¿owaniem s³u¿y³y pomoc¹ se-
niorom. Na zakoñczenie spotkania wszyscy uczestnicy zrobili sobie wspólne selfie i zareje-
strowali swój udzia³ w” liczniku” Tygodnia z Internetem. 

„Przekraczaj¹ce granice” 
Goœciem spotkania z cyklu: „Twórca i jego dzie³o”, zorganizowanego 25 marca w Miej-

skiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, by³a dziennikarka, autorka re-
porta¿y i felietonów o tematyce spo³ecznej i podró¿niczej – Magda Omilianowicz z Koszali-
na. Tematem spotkania by³a jej najnowsza ksi¹¿ka „Przekraczaj¹ce granice”, na któr¹ sk³a-
daj¹ siê cztery reporta¿e na temat piêciu niezwyk³ych i nietuzinkowych kobiet, które prze-
¿y³y wiele trudnych chwil, jednak podnios³y siê, ¿yj¹, spe³niaj¹ swoje pasje i s¹ pe³ne radoœci.
Magda Omilianowicz zachwyca sw¹ otwartoœci¹, a przede wszystkim ogromn¹ wra¿liwoœci¹
na drugiego cz³owieka. Posiada niezwyk³¹ umiejêtnoœæ znajdowania ciekawych bohaterów
swoich tekstów, o których potrafi w niezwykle zajmuj¹cy sposób opowiadaæ. Nic zatem
dziwnego, ¿e uczestnicy spotkania zadawali sporo pytañ, nie tylko na temat bohaterek ksi¹¿-
ki, ale równie¿ te dotycz¹ce zawodowej drogi pisarki oraz trwaj¹cego trzy lata barwnego
pobytu na kanaryjskiej wyspie Lanzarote, owocem którego by³ napisany przez ni¹ przewod-
nik. Po spotkaniu mo¿na by³o jeszcze porozmawiaæ z autork¹, a tak¿e nabyæ jej ksi¹¿kê opa-
trzon¹ serdecznym wpisem. 
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Filmowa nocka w bibliotece
Ju¿ po raz drugi, 27 marca, mi³oœnicy klasyki gatunku science fiction spotkali siê w Dys-

kusyjnym Klubie Filmowym” 16”, dzia³aj¹cym w nowotomyskiej bibliotece, na projekcji ko-
lejnych czêœci sagi” Obcy”. Tym razem by³y to filmy: „Obcy 3” z 1992 roku w re¿yserii Da-
vida Finchera i „Obcy. Przebudzenie” z 1997 roku w re¿yserii Jean- Pierre Jauneta. To by-
³a pe³na emocji noc w bibliotece. Udowodni³a, ¿e science fiction jest nieœmiertelnym, ponad-
czasowym i niebywale ³¹cz¹cym pokolenia rodzajem kina. Wspó³organizatorem filmowej
nocy by³o Niezale¿ne Forum Nowego Tomyœla. 

Grand Prix w szachach 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 27 marca odby³ siê pierwszy turniej z cyklu Grand

Prix Nowego Tomyœla w szachach. W zawodach wziê³o udzia³ 17 zawodników, w tym
dwie dziewczyny. Rozegrano 5 rund po 15 minut dla zawodnika. Turniej wygra³ Leon
Szwedt, który nie przegra³ ¿adnej partii i zgromadzi³ 4,5 pkt., drugie miejsce zaj¹³ Jakub
Szczepaniak – zdobywaj¹c 4 pkt., a trzecie Wiktor WoŸniak, który te¿ zdoby³ 4 pkt., ale
mia³ gorsz¹ dodatkow¹ punktacjê, tzw. bucholz. Wrêczono nagrody w dwóch kategoriach
wiekowych. W kategorii do lat 9 – I miejsce zaj¹³ Leon Szwedt, II – Micha³ Ruga³a, a III –
Oskar Kapustka. W klasyfikacji open – I miejsce wywalczy³ Jakub Szczepaniak, II – Wiktor
WoŸniak, a III – Szymon Adamiak. Zwyciêzcy otrzymali medale, które ufundowa³ Bur-
mistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner oraz pami¹tkowe dyplomy. 

70. lecie „Kopernika” 
Nowotomyskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika 28 marca œwiêtowa-

³o jubileusz 70. lecia istnienia. Uroczystoœæ po³¹czona zosta³a ze zjazdem absolwentów. Ju-
bileusz zainaugurowa³a msza œw. w koœciele pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym To-
myœlu, któr¹ odprawi³ ks. abp Stanis³aw G¹decki. Grodziska Orkiestra Dêta poprowadzi³a
korowód goœci, absolwentów, uczniów i nauczycieli przed budynek liceum, gdzie ods³oniê-
ta i poœwiêcona zosta³a tablica pami¹tkowa. Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w sali wido-
wiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Bogat¹ historiê szko³y przypomnia³ dyrektor
Ryszard Tratwal. Spotkanie jubileuszowe by³o okazj¹ do podziêkowania za lata pracy eme-
rytowanym nauczycielom oraz tym, którzy obecnie wykonuj¹ swoje obowi¹zki pedagogicz-
ne i anga¿uj¹ siê w ¿ycie szko³y. W uroczystoœci uczestniczy³o wielu goœci: przedstawicieli in-
stytucji, organizacji, w³adz samorz¹dowych, w tym wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu
powiatu nowotomyskiego, którzy przekazali spo³ecznoœci szkolnej gratulacje i ¿yczenia. Ze
wzglêdu na obecnoœæ wielu absolwentów uroczystoœæ jubileuszowa by³a okazj¹ do snucia
wspomnieñ z okresu spêdzonego w nowotomyskim ogólniaku. Sprzyja³y temu kameralne
spotkania w gronie klasowych kole¿anek i kolegów. Czytaj wiêcej: ss.18-27)

Konkursowe pisanki
Wieloletni¹ tradycjê ma – organizowany przez Nowotomyski Oœrodek Kultury – kon-

kurs na” Najpiêkniejsz¹ Pisankê Wielkanocn¹”. Propozycja ta niezmiennie spotyka siê z du-
¿ym zainteresowaniem dzieci, m³odzie¿y oraz osób doros³ych. W tym roku na konkurs
zg³oszono wiele prac, zarówno grupowo, jak i indywidualnie. Na otwartej 30 marca wysta-
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wie pojawi³o siê ponad 200 pisanek, które wykonane zosta³y m. in. przez: przedszkolaki
z wszystkich nowotomyskich przedszkoli, podopiecznych œwietlic ze szkó³ podstawowych
w Nowym Tomyœlu, uczniów Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, ¯³obek
„Z³oty Promyk”, dzieci ze Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym, dzieci z Przedszko-
la nr 1 w Opalenicy, spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej w Konojadzie, Œrodowiskowy Dom
Samopomocy w Nowym Tomyœlu, podopiecznych z Domu Dziennego Pobytu w Nowym
Tomyœlu, a tak¿e przez indywidualnych twórców. Nie sposób by³o nagrodziæ wszystkich
uczestników, dlatego postanowiono przyznaæ ka¿demu wyró¿nienie. Wszyscy otrzymali
dyplomy, drobne nagrody rzeczowe oraz s³odkoœci.

Degustowano i oceniano wielkanocne baby
Konkurs  na „Najsmaczniejsz¹ Babê Wielkanocn¹” odby³ siê pod auspicjami Nowoto-

myskiego Oœrodka Kultury. W³asnorêcznie wykonane wypieki degustowane i oceniane by-
³y 31 marca. Do konkursu zg³oszono 9 bab wielkanocnych. Ka¿da z nich by³a inna, zarów-
no pod wzglêdem wygl¹du, jak i smaku. Na stole znalaz³y siê m. in.: baba piwna, dro¿d¿o-
wa, malinowa, pomarañczowa, migda³owa i cynamonowa. Wszystkie osoby, które przyby-
³y na spotkanie by³y jurorami w konkursie. Na specjalnie przygotowanych kartach do g³oso-
wania, ka¿dy zaznacza³ trzy najbardziej smakuj¹ce mu wypieki. Po podliczeniu wszystkich
g³osów nagrodzono baby przygotowane przez: Zuzannê Pañczak – I miejsce, El¿bietê
Skrzypczak – II miejsce, Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Tomyœlu – III miej-
sce. Wyró¿nienia otrzymali: Paulina Kurcewicz-Nowaczyk, Helena Zerbst, Janina Nowak,
Wies³awa Jarzyna, Przedszkole nr 4 im. Bolka i Lolka w Nowym Tomyœlu. Z r¹k Dyrekto-
ra Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefy Hreczyñskiej wszyscy otrzymali pami¹t-
kowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

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

blicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Oœrodka Oœwiaty i Sportu, Szko³y
Podstawowej w Wytomyœlu, Komenda Hufca ZHP Nowy Tomyœl, Aleksandra Tabaczyñska. 
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AUTORZY PRZEGL¥DU NOWOTOMYSKIEGO

Przegl¹d Nowotomyski nr 1 (33) 2015

Szymon Konieczny 
bibliotekarz w Bibliotece PMiG we Lwówku, regionalista, absolwent UAM,
przewodnicz¹cy nowotomyskiego i powiatowego ko³a TPPW1918/19,
prezes Stowarzyszenia Qulturalny Lwówek, cz³onek NTK, za³o¿yciel i ad-
ministrator Niezale¿nego Forum Nowego Tomyœla i okolic, autor portalu
historycznego „Ziemia Lwówecka” (www. ziemialwowecka. pl), a tak¿e
animator wielu imprez kulturalnych w powiecie nowotomyskim. Zaintere-
sowania: historia, muzyka, film i sport.

Marzena Kortus 
zastêpca naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego
w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: literatura, fotografia i kulinaria. Pu-
blikowa³a w prasie codziennej i periodykach: Kronika Wielkopolski i Przegl¹d
Wielkopolski.

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

wej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: socjologia
kultury, wspó³czesne zjawiska spo³eczno – kulturowe, media tradycyjne
i elektroniczne, najnowsza historia Polski, muzyka, film. Cz³onek Nowoto-
myskiego Towarzystwa Kulturalnego. 

Maciej £uczak 
dr hab. prof. nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; kierownik Zak³adu Historii i
Organizacji Kultury Fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego,
Sportu i Rehabilitacji; specjalnoœæ: historia kultury fizycznej

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

Izabela Putz
romanistka, specjalistka ds. animacji kultury w Miejskiej i Powiatowej Biblio-
tece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: psychologia spo-
³eczna, realia spo³eczno-polityczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e mu-
zyka i literatura francuska. 
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Adam Rybarczyk 
absolwent ASP w Poznaniu, a tak¿e leœnik, mi³oœnik przyrody. Zaintere-
sowania: architektura krajobrazu, ze szczególnym uwzglêdnieniem natu-
ralnego piêkna przyrody.

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

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

Izabela  Trzeciak 
absolwentka wydzia³u filologii polskiej UAM. W LO w Opalenicy pracuje
od 1994 r. Prowadzi ko³o teatralne, co roku przygotowuje spektakle w
ramach Dni Kultury Chrzeœcijañskiej. Wspó³realizuje projekt klasy
akademickiej, wspó³organizuje otwarte sesje popularnonaukowe, w czasie
których uczniowie prezentuj¹ prace badawcze. Jest wspó³autork¹
publikacji szkolnych tj. wydawnictwa z okazji 10-lecia i 15-lecia szko³y oraz
wydawnictw w ramach projektu: Socrates Comenius.
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