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Drukarnia Kresowa  - widok frontu od strony ul. Parkowej i  plan parceli z wymiarami  budynku
z wykonanej w 1941 r. dokumentacji szacunkowej biura Paula Schönwandta.  

Ze zbiorów Archiwum Pañstwowego w Poznaniu



Gra¿yna Matuszak

Nowotomyska Drukarnia Kresowa 
w latach 1925 - 1939 i jej dalsze dzieje...

Czy przechodz¹c ulic¹ Witosa obok niepozornego, parterowego budynku
nr 4, zdajemy sobie sprawê z rangi dziej¹cych siê tu niegdyœ wydarzeñ?
Z pewnoœci¹ nie. A jednak w okresie miêdzywojennym by³ istotnym
punktem w naszym mieœcie i wa¿nym miejscem na mapie nowotomyskiego
powiatu. 

W roku 1925 w³aœciciele parceli o powierzchni – jak zaœwiadczaj¹ zachowane
dokumenty – 14 arów i 17 m2, po³o¿onej przy obecnej ul. Witosa, a ówczesnej ul.
Parkowej 1, Józef i Katarzyna (z d. Rozp³ochowska) Pawlakowie oraz Walenty i Anna
(z d. Pawlak) Grzelaszykowie wybudowali budynek, z przeznaczeniem na zak³ad
drukarski. W oddanym w tym samym roku do u¿ytku obiekcie rozpoczê³a sw¹
dzia³alnoœæ polska drukarnia nosz¹ca nazwê „Drukarnia Kresowa sp. z ograniczon¹
porêk¹”.

Potwierdzaj¹c¹ ten fakt adnotacjê znaleŸæ mo¿emy m. in. w „Ksi¹¿ce Adresowej
Zak³adów Graficznych w Rzeczypospolitej Polskiej”, wydanej w Poznaniu w roku
1926, w której widnieje zapis „Drukarnia Kresowa T. z o. odp”. By³a to w Nowym
Tomyœlu druga drukarnia, obok istniej¹cej od 1875 r. niemieckiej firmy Wilhelma
Buscha, mieszcz¹cej siê przy ul. Dworcowej (obecnie Pi³sudskiego 4). 

Usytuowany w ogrodzie budynek „Drukarni Kresowej” mia³ wydzielone cztery
pomieszczenia: biuro, zecerniê, salê maszynow¹ i magazynek. W trzech z nich,
z wy³¹czeniem magazynku, znajdowa³y siê piece ¿elazne s³u¿¹ce do ich ogrzewania,
oœwietlenie zaœ dawa³y lampy gazowe. 

Na wyposa¿enie zecerni zakupiono w kwietniu 1925 r. w Berlinie oko³o 1000 kg
czcionek firmy „Bauersche Giesserei”, a we wrzeœniu 1925 r. dokonano kolejnego
zakupu w firmie odlewniczej „Jan IdŸkowski i Sk-a” w Warszawie. Iloœæ firm
zajmuj¹cych siê w tamtym okresie dostaw¹ maszyn, osprzêtu i materia³ów drukarskich
by³a ogromna, co powodowa³o du¿¹ konkurencjê. Poœrednicy i producenci oferowali
czcionki rodzime i licencjonowane, najnowsze i mniej ju¿ modne, ale za to tañsze.
Mnogoœæ czcionek powodowa³a równie¿ pewne komplikacje prawne i cenowe.
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Odlewnia czcionek „Jan Idzikowski i S-ka”, w której „Drukarnia Kresowa” dokona³a
zakupu, nastêpuj¹co wyjaœnia³a swym klientom ró¿nice cen proponowanego
asortymentu:

“(...) Poœpieszamy przeto wyjaœniæ, ¿e wed³ug dawnych wy¿szych cen kalkuluje-
my tylko te pisma, na które nabyliœmy kosztowne licencje zagranic¹, wzglêdnie
które zosta³y wykonane wed³ug naszych oryginalnych wzorów, opracowanych
przez wybitnych artystów-grafików. Natomiast wszelkie czcionki, na które nie
posiadamy wy³¹cznoœci, a wiêc które odlewaj¹ wzglêdnie maj¹ prawo odlewaæ
firmy konkurencyjne, obliczamy wed³ug znacznie obni¿onego cennika…”. 
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Nag³ówek listownika z lat 20. XX w.



Jakie czcionki zakupi³a tam nowotomyska drukarnia trudno dziœ ustaliæ. Wiadomo
jedynie, ¿e zakupione tam zosta³y trzy sortymenty pism drewnianych, które mog³y byæ
u¿ywane do druku tytulatury gazety oraz afiszy i plakatów. Wiemy natomiast, ¿e wy-
posa¿enie sali maszyn do roku 1928 stanowi³y:
— maszyna pospieszna p³aska marki „Universal Frankentahl” z trzema ramami (2 du¿y-

mi i jedn¹ mniejsz¹) i 2 matrycami do lania wa³ków, 
— maszyna drukarska dociskowa na peda³, u¿ywana g³ównie do tworzenia druków ak-

cydensowych tzw. „tyglówka” firmy „Thümecke Machinen Fabrik Danzig” (nr fa-
bryczny 1672) z pierwszych lat XX w., z dwoma ramami, czterema wa³kami i jed-
n¹ matryc¹ do wa³ków oraz dwa stoliki do nadawania i odbierania druków, 

— maszyna drukuj¹ca dociskowa typograficzna, typu „Boston” z napêdem rêcznym,
drukuj¹ca maksymalnie w formacie A4, 

— p³yta do klinowania form, 
— rega³ z kompletem sztegów ¿elaznych (tj. materia³u œlepego, s³u¿¹cego do wype³nia-

nia w formie drukowej du¿ych miejsc niedrukuj¹cych dooko³a i wewn¹trz kolumny,
np. marginesów), 

— aparat do odbijania z rêcznym wa³kiem, s³u¿¹cy do korekty przygotowanych wcze-
œniej sk³adów, 

— maszyna do ciêcia papieru z dwoma no¿ami,
— motor gazowy.

Od 1925 r., oprócz us³ug akcydensowych, wykonywanych dla w³adz, urzêdów, han-
dlu, przemys³u oraz osób prywatnych, drukarnia zajê³a siê g³ównie drukiem polskiego
periodyku pt. „Kurjer Zachodni. Pismo narodowe, bezpartyjne dla rodzin polskich na
kresach zachodnich”. Pismo sk³ada³o siê z dwóch cz³onów. Redaktorem naczelnym pi-
sma, odpowiedzialnym za cz³on nieurzêdowy by³ Kazimierz Piechocki, natomiast za
czêœæ drug¹ pod nazw¹ „Orêdownik Urzêdowy” odpowiedzialni byli: zastêpca starosty
p. Dêbiñski, a nastêpnie kierownik biura policyjnego Starostwa p. Drobnik, za dzia³
urzêdowy Starostwa, zaœ za dzia³ urzêdowy Wydzia³u Powiatowego – sekretarz tego
wydzia³u p. Adamczyk.

Trzeba wspomnieæ, i¿ by³a to wówczas jedyna gazeta polska w powiecie nowotomy-
skim, funkcjonuj¹ca obok tytu³ów niemieckich – „Kreis-Blatt für d. Kreis Nowy-Tomysl:
zugl. Nowy-Tomysler Hopfenzeitung” (do 1928 r.) i póŸniej „Kreiszeitung fur die Kre-
ise Nowy Tomyœl und Wolsztyn”. Prasa niemiecka, wydawana przez drukarniê Wil-
helma Buscha przy ul. Dworcowej, adresowana by³a przede wszystkim do mieszkañ-
ców narodowoœci niemieckiej, a na jej treœæ sk³ada³y siê m. in. artyku³y maj¹ce umoc-
niæ wœród miejscowych Niemców nacjonalizm. 

Dla Polaków znaczenie „Kurjera Zachodniego”, jako organu stoj¹cego na stra¿y
polskoœci, propaguj¹cego politykê polskiego pañstwa i organizuj¹cego polskie spo³e-
czeñstwo kresów zachodnich, zaledwie kilka lat po odzyskaniu niepodleg³oœci by³o
bardzo istotne. Gazeta ta jednak¿e, obok hase³ narodowych, szczególnie w okresie
redagowania jej przez redaktora Piechockiego, szerzy³a doœæ mocno has³a antynie-
mieckie. 
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Ma³gorzata i Jan Milczyñscy 



W 1928 roku pismo przesta³o byæ dochodowe i w³aœciciele zdecydowali siê na
sprzeda¿ firmy. 15 czerwca 1928 roku parcelê przy ówczesnej ul. Parkowej 1, wraz
ze znajduj¹c¹ siê na niej „Drukarni¹ Kresow¹”, zakupi³ w³aœciciel dobrze prosperuj¹cej
„Drukarni Powiatowej” z Grodziska Wielkopolskiego – Jan Milczyñski. Nowotomyska
drukarnia pozosta³a w posiadaniu rodziny Milczyñskich do wybuchu II wojny œwiatowej. 

Jan Milczyñski (1878-1941), pochodz¹cy z Poznania przedsiêbiorca, fachu drukar-
skiego i sztuki zecerskiej uczy³ siê w latach 1892 – 1896 r. w znanej Drukarni Wojcie-
cha Simona, wydaj¹cej – ukazuj¹cy siê w latach 1877-1932 – dziennik „Goniec Wiel-
kopolski”. Po skoñczeniu nauki, pracowa³ tam jeszcze przez 2 lata, a nastêpnie prze-
niós³ siê do Drukarni i Ksiêgarni œw. Wojciecha w Poznaniu, gdzie do wybuchu I wojny
œwiatowej kierowa³ zecerni¹. Po powrocie z frontu, z dniem 11 listopada 1919 r. pod-
j¹³ pracê w administracji zak³adu. W grudniu 1919 roku, po podjêciu decyzji o usamo-
dzielnieniu siê, zakupi³ drukarniê od Hermanna Hartmanna w Grodzisku Wielkopol-
skim i przeniós³ siê tam wraz z liczn¹ rodzin¹. Zakupiony przez Jana Milczyñskiego dom
– wraz ze sklepem ksiêgarskim i sk³adem papieru oraz drukarni¹ dobudowan¹ na ty-
³ach posesji mieszkalnej – znajdowa³ siê przy ówczesnej ul. Bukowskiej 6. Obecnie mie-
œci siÊ tam drukarnia dzia³aj¹ca pod nazw¹ „Iwona Wa³kiewicz”. 

Budynek drukarni, zbudowany z czerwonej ceg³y, datowany na I po³owê XIX w.,
mieœci³  na parterze ciê¿ki sprzêt drukarski, na górze zaœ zecerniê i introligatorniê.
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Budynek drukarni od strony ogrodu
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Winiety  „Kurjera Zachodniego” z 1926 i 1928 r.  
i nag³ówek cz³onu urzêdowego „Kurjera Zachodniego” z 1926 r. 



15 czerwca 1925 roku Jan Milczyñski otrzyma³ od starosty Powiatu Grodziskiego, na
mocy dekretu Izby Rzemieœlniczej w Poznaniu, tytu³ mistrzowski i prawo przyuczania
uczniów do zawodu. 

Dzia³alnoœæ grodziskiej drukarni, oprócz wykonywania us³ug dla ludnoœci i miejsco-
wego przemys³u (w tym tak¿e produkcji etykiet do piwa grodziskiego), obejmowa³a
przede wszystkim regularne wydawanie lokalnej prasy: „Grodziskiego Orêdownika Po-
wiatowego”, „Orêdownika Grodziskiego”, „Orêdownika Urzêdowego na powiat gro-
dziski i wolsztyñski”, „Orêdownika Urzêdowego powiatu grodziskiego i nowotomy-
skiego” i „G³osu Wolsztyñskiego”.

Ukazuj¹cy siê w latach 1919-1939 „Orêdownik” by³ gazet¹ polsk¹ o profilu zgod-
nym z zapatrywaniami obozu narodowego, skupionego w Zwi¹zku Ludowo – Naro-
dowym, przemianowanym (w 1928 r.) na Stronnictwo Narodowe, którego cz³onkiem
by³ w³aœciciel i redaktor w jednej osobie 2. 

Wraz z „Drukarni¹ Kresow¹” Jan Milczyñski przej¹³ wydawnictwo „Kurjera Za-
chodniego”. O fakcie przejêcia pisma przez Milczyñskiego, informuje zamieszczona
w nrze 52 z dn. 27 czerwca 1928 roku notatka wydawnicza:

Z dniem 1-go lipca rb. przechodzi „Drukarnia Kresowa” wraz z wydawnictwem
„Kurjera Zachodniego” w Nowym Tomyœlu, których dotychczasowym w³aœcicie-
lem by³ p. W. Grzelaszyk, na wy³¹czn¹ w³asnoœæ p. Jana Milczyñskiego z Grodzi-
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Ogród za drukarni¹



ska, wydawcy „Orêdownika Grodziskiego „. Zmiana powy¿sza z pewnoœci¹
z szczerem zadowoleniem przyjêt¹ zostanie przez obywatelstwo nowotomyskie.
O ile nam wiadomo, kierunek pisma nie dozna zmian zasadniczych. Jak dot¹d, tak
i nadal pozostanie „Kurjer Zachodni” pismem bezpartyjnem, a daj¹c Czytelnikom
artyku³y rzeczowe, informuj¹ce popularnie ca³okszta³t naszej polityki narodowej
w kraju i zagranic¹, s³u¿yæ bêdzie najlepiej w uœwiadomieniu spo³eczeñstwa. Pi-
smo to winno znajdowaæ siê w ka¿dym domu polskim, nie tylko w samych mia-
stach, ale i w ca³ym powiecie nowotomyskim, jest bowiem niejako stra¿nikiem
i opiekunem na pograniczu zachodniem naszego ¿ycia narodowego i kulturalne-
go.
Ze smutkiem stwierdziæ atoli musimy, ¿e na naszych kresach jeszcze nie jest tak,
jakby to byæ powinno. Uœwiadomienie narodowe jest jeszcze na bardzo niskim
poziomie, a œwiadczy o tem najlepiej ma³a liczba abonentów „Kurjera Zachod-
niego”. Mamy wielu obywateli, którzy abonuj¹ polskie gazety, dalej s¹ kupcy
i przemys³owcy, którzy nie zasilaj¹ pism polskich og³oszeniami, to te¿ byt na-
szych gazet kresowych, jest na ogó³ marny i potrzeba wielkiego poœwiêcenia
i poczucia patriotycznego naszych wydawców, by wytrwaæ na zdobytych pla-
cówkach i pracowaæ dla dobra naszych wspó³braci. 
Z tego wzglêdu apelujemy do Szan. Obywatelstwa ca³ego powiatu o skuteczniej-
sze poparcie naszego wydawnictwa, gdy¿ obecny stan rzeczy nie wystarcza na
pokrycie kosztów zwi¹zanych z drukowaniem gazety. Kupiectwo i przemys³
w pierwszej linii powinno zrozumieæ wa¿noœæ zadania naszych gazet kresowych,
a dopomagaj¹c im przez nadsy³anie og³oszeñ i agitacjê ustn¹ za pismem miejsco-
wym, przyczyni¹ siê przez to do polepszenia bytu czem zadokumentuj¹ prawdzi-
we uœwiadomienie narodowe. Dotyczy to zarówno wszystkich zainteresowanych
tak N owego Tomyœla, jak i Zb¹szynia, Lwówka i t. d. 
Poza tern polecamy poparcie i samej Drukarni Kresowej, która wykonuje wszel-
kie druki dla urzêdów, kupiectwa, przemys³u i rolnictwa gustownie w jednym i kil-
ku kolorach po cenach bardzo przystêpnych.
Dla objaœnienia dodaæ musimy, ¿e p. Milczyñski, jako nabywca nie jest obcym na
naszym terenie, znany ju¿ jest z drukowania przed 3 laty „Orêdownika Urzêdo-
wego” na powiat Nowy Tomyœl i to go najwiêcej sk³oni³o do kupna Drukarni Kre-
sowej i „Kurjera Zachodniego” któremu w miêdzyczasie grozi³o zlikwidowanie,
gdy¿ znaleŸli siê reflektanci, którzy p. Grzelaszykowi wiêcej zaofiarowali i chcieli
drukarniê wywieŸæ, lecz p. Grzelaszyk ze wzglêdów zasadniczych i jako twórca
placówki, wola³ sprzedaæ p. Milczyñskiemu, jako znanemu ju¿ w powiecie nowo-
tomyskim i zadowoliæ siê mniejsz¹ zap³at¹. Pan Grzelaszyk robi¹c takie ustêpstwo
na korzyœæ p. Milczyñskiego tem samem zapewni³ dalszy byt przez siebie stwo-
rzonej placówce, i mo¿e byæ pewien, ¿e spotka go ja to uznanie ogó³u polskiego
powiatu. 
W koñcu raz jeszcze apelujemy do Szanownych mieszkañców powiatu nowoto-
myskiego o jak najliczniejsze zapisywanie „Kurjera Zachodniego” na przysz³y
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kwarta³ lub miesi¹c lipiec. Przedp³atê przyjmuj¹ wszystkie urzêdy pocztowe
i agentury pocztowe. Przedp³ata kwartalna wynosi 3,39 z³, miesiêczna 1.13 zi ju¿
z odnoszeniem do domu przez listowego. 

W numerze kolejnym z dn. 4 lipca 1928 roku, nowy wydawca i redaktor naczelny za-
mieœci³ poni¿szy tekst, w którym okreœli³ przewidywany dla wydawanego przez siebie
pisma profil:

Jak ju¿ Szan. Czytelnikom wiadomo, przesz³a Drukarnia Kresowa wraz z wydaw-
nictwem „Kurjera Zachodniego” w Nowym Tomyœlu z dniem 1-go lipca rb. na
moj¹ wy³¹czn¹ w³asnoœæ. Do kupna tego nie spowodowa³a mnie jakaœ wyracho-
wana spekulacja na zyski, gdy¿ w obecnych ciê¿kich warunkach ani marzyæ o tem
nie mo¿na, lecz jedynie utrzymanie tak wa¿nej dla nas placówki kresowej, której
dalsze istnienie by³o silnie zagro¿one przez planowane wywiezienie drukarni i zli-
kwidowanie ca³kowite miejscowego pisma. Dziêki jednak¿e patriotycznemu
uczuciu dotychczasowego w³aœciciela p. Grzelaszyka transakcja nie przysz³a do
skutku i wa¿na ta placówka zostanie na miejscu.
Pe³en œwiadomoœci przejêtych na siebie nowych obowi¹zków, przystêpujê do
pracy z otuch¹ i pe³en nadziei, ¿e Szan. Obywatelstwo miasta i ca³ego powiatu
nowotomyskiego zrozumie moj¹ intencjê i przez intensywne poparcie dopomo-
¿e mi w moich zamierzeniach budzenia ducha narodowego na naszych kresach. 
Jako najwa¿niejszy zaœ czynnik w tej pracy odrodzeniowej uwa¿am dalsze wy-
dawnictwo pisma narodowego „Kurjera Zachodniego”. Pismo to bêdzie wycho-
dzi³o jako organ bezpartyjny, informuj¹cy Czytelników o wszystkich wydarze-
niach w kraju i zagranic¹. Usilnem staraniem redakcji bêdzie w swoich artyku-
³ach i wiadomoœciach daæ ogólny pogl¹d i ca³okszta³t naszej polityki pañstwowej
i wszelkich zarz¹dzeñ na polu gospodarczem i przemys³owem.
W ³¹cznoœci z tym dzia³em zwracamy uwagê na sta³y dodatek „Kurjera Zachod-
niego” tj. „Orêdownik Urzêdowy”; wa¿ny to informator w rozmaitych kwe-
stiach, jak obwieszczenia i rozporz¹dzenia, których znajomoœæ uchroni nieraz
Czytelników od nieprzyjemnoœci, a nawet strat materialnych. 
Równoczeœnie prosimy Szan. Czytelników o nadsy³anie wiarogodnych wiadomo-
œci o wa¿niejszych wydarzeniach, obchodach lub t. p. uroczystoœciach, które
z chêci¹ zamieœcimy.  Jestem pewny, ¿e moje zamiary przysporz¹ w krótkim cza-
sie nowych czytelników „Kurjerowi Zachodniemu”, gdy¿ obecna ich liczba jest
niewystarczaj¹ca na pokrycie kosztów wydawnictwa. 
Przedp³atê „Kurjera Zachodniego” przyjmuj¹ jeszcze wszystkie urzêdy i agentu-
ry pocztowe. Prosimy zatem dotychczasowych Szan. Czytelników o agitacjê
w œród swych s¹siadów, aby zamówili sobie „Kurjer Zachodni” na bie¿¹cy kwar-
ta³. Przedp³ata pozostaje niezmieniona i wynosi na poczcie kwartalnie 3,39 z³,
miesiêcznie 1,13 z³. 

Za Redakcjê Kurjera Zachodniego Jan Milczyñski.
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Gazeta ukazywa³a siê – tak jak wczeœniej – dwa razy w tygodniu, w œrody i soboty.
Treœæ zazwyczaj wype³nia³a 4 stronice. Znajdowa³y siê tam, jak ju¿ wczeœniej
wspomniano, wiadomoœci urzêdowe, tj. komunikaty starostwa, magistratu, w³adz
policyjnych, urzêdu skarbowego, a tak¿e: najwa¿niejsze wiadomoœci z kraju i ze œwiata,
informacje o ró¿norodnej tematyce – wiadomoœci, b³ahostki i ciekawostki
(zamieszczane w rubryce „Wiadomoœci potoczne”), zapowiedzi i relacje z wydarzeñ w
najbli¿szej okolicy (zamieszczane w dziale „Kronika miejscowa i prowincjonalna”) oraz
przeró¿ne og³oszenia - od handlowych poczynaj¹c, przez targowe, lokalowe,
prywatne, na licytacjach skarbowych koñcz¹c. 

Sta³ym elementem nowotomyskiego periodyku by³ przedruk powieœci w odcinkach.
I tak: w roku 1928 by³a to powieœæ Józefa Ignacego Kraszewskiego „Hrabina Cosel”,
w roku 1929 – powieœæ dla m³odzie¿y autorstwa Julii Piaseckiej pt. „Konfederaci” oraz
Stanis³awa Grudziñskiego „Œwiat i pustynia”. W roku 1930 czytelnicy œledziæ mogli lo-
sy bohaterów „Walki o byt” oraz „Mi³oœci i dumy”. Wczeœniej w roku 1925 i 1926
przedrukowywano powieœæ „Spekulant” i „Kollokacjê” Józefa Korzeniowskiego. 

Nak³ad pisma okresowo wynosi³ od 900 do 1200 egzemplarzy. Nazwa gazety
podlega³a pewnym, drobnym zmianom, jednak jego narodowy charakter pozostawa³
niezmienny. Do 1 stycznia 1930 roku gazeta ukazywa³a siê jako “Kurier Zachodni”.
Pismo narodowe, bezpartyjne dla rodzin polskich na kresach zachodnich”, od 4
stycznia 1930 roku tytu³ ogranicza³ siê do “Kuriera Zachodniego”, od 1 lutego by³ to
“Kurier Zachodni. Pismo bezpartyjne poœwiêcone wszystkim stanom”, natomiast od 7
maja 1930 r. - “Kurier Zachodni. Pismo na powiat nowotomyski oraz miast Nowego
Tomyœla, Zb¹szynia i Lwówka”. Od stycznia 1930 roku oficjalnie wydawc¹ i
redaktorem odpowiedzialnym “Kuriera Zachodniego” zosta³ syn Jana Milczyñskiego –
Wac³aw, który samodzielnie zacz¹³ prowadziæ nowotomysk¹ drukarniê. 

Wac³aw Milczyñski (1906-1967), od dziecka zaznajamiany z tajnikami drukarskiego
rzemios³a, po ukoñczeniu szko³y œredniej pracowa³ w drukarni swego ojca w Grodzisku
Wlkp. W roku 1922 podj¹³ 3. letni¹ naukê zawodu pod kierunkiem mistrza
J. Koz³owskiego w Drukarni Rolniczej w Poznaniu. Naukê zakoñczy³ z³o¿eniem
egzaminu czeladniczego w zawodzie introligatora i w sierpniu 1925 roku wróci³ do
pracy w rodzinnej firmie. W miêdzyczasie przez kilka miesiêcy dokszta³ca³ siê w Dru-
karni Nak³adowej J. Kawalera w Szamotu³ach. Z powodu choroby ojca do 1928 roku
zastêpowa³ go w prowadzeniu rodzinnego przedsiêbiorstwa. Po tym okresie usamo-
dzielni³ siê, obejmuj¹c nowotomysk¹ drukarniê. 

Oprócz dzia³alnoœci zwi¹zanej z prac¹ zawodow¹, Wac³aw Milczyñski znany by³ na
naszym terenie jako dzia³acz nowotomyskiego klubu pi³karskiego „Huragan”, a nastêp-
nie jako cz³onek zarz¹du – powsta³ego w 1932 roku – Klubu Sportowego „Polonia”.
Dzia³a³ równie¿ w Polskim Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych. Po wojnie (w la-
tach 1952 – 61) by³ pierwszym powojennym prezesem Grupy Lotowej Nowy Tomyœl,
a do 1967 roku pe³ni³ w niej funkcjê sekretarza. Do wybuchu II wojny œwiatowej pro-
wadzi³ „Drukarniê Kresow¹”. 

Od 1931 roku „Drukarnia Kresowa” zaprzesta³a druku „Kuriera Zachodniego”
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i zaczê³a wydawaæ – dwa razy w tygodniu, równie¿ w œrody i soboty – nowy periodyk
pod nazw¹ „Orêdownik”, którego wydawc¹ i redaktorem odpowiedzialnym, podob-
nie jak poprzedniego pisma, by³ Wac³aw Milczyñski. Równie¿ jego tytu³ ulega³ nieznacz-
nym przekszta³ceniom. Pocz¹tkowo, do 16 marca 1932 roku by³ to „Orêdownik No-
wotomyski. Pismo bezpartyjne na powiat nowotomyski oraz miast Nowego Tomyœla,
Zb¹szynia i Lwówka”, od 19 marca 1932 roku do 30 grudnia 1933 roku pismo nosi³o
tytu³ „Orêdownik Nowotomyski. Pismo bezpartyjne na powiat nowotomyski”. Z po-
cz¹tkiem roku 1934 nazwa uleg³a uproszczeniu do postaci „Orêdownik na powiat no-
wotomyski”, zaœ w stopce redakcyjnej pojawi³o siê ponownie nazwisko Jana Milczyñ-
skiego jako redaktora naczelnego. Syn Wac³aw by³ wymieniany jako redaktor odpo-
wiedzialny za pismo. Zawarta w niej wzmianka o ekspedycjach i biurach og³oszeñ,
mieszcz¹cych siê w Grodzisku Wlkp. przy ul. Bukowskiej 6 i w Nowym Tomyœlu przy
ul. Parkowej 1, œwiadczy o istnieniu œcis³ej rodzinnej wspó³pracy. Kolejn¹ zmian¹, która
zasz³a w tym samym roku, by³a zmiana adresu firmy. Wynika³o to z przemianowania
(11 listopada 1934 r., z okazji Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci) ulicy Parkowej na uli-
cê Bronis³awa Pierackiego.

Od 1934 roku pismo ukazywa³o siê ju¿ trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwart-
ki i soboty. Pocz¹wszy od wydania z 10 kwietnia 1935 roku nazwisko seniora rodu
znów zniknê³o i jako jedyna osoba odpowiedzialna za gazetê realizowan¹ czcionkami wy-
dawnictwa Drukarni Kresowej Nowy Tomyœl pozosta³ syn Wac³aw.

Wac³aw Milczyñski - wydawca i redaktor podczas pracy biurowej w drukarni przy ul. Parkowej
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Tytulatura „Orêdownika” z lat  1932, 1934 i 1938 



Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e modyfikacje tytu³ów gazety, kolejne ich zmiany na-
stêpowa³y na skutek rozszerzania zasiêgu gazety na oœcienne powiaty. Od 28 wrzeœnia
1935 roku ukazywa³ siê „Orêdownik na powiaty nowotomyski i wolsztyñski”, od 2 lip-
ca 1938 roku „Orêdownik na powiaty Nowy Tomyœl, Wolsztyn i Miêdzychód”. Ostat-
ni, 95. numer gazety ukaza³ siê 29 sierpnia 1939 roku. 

Nowotomyski „Orêdownik”, pismo nosz¹ce popularny – wœród polskich wydaw-
nictw prasowych okresu miêdzywojennego w Wielkopolsce – tytu³, tak jak i jemu po-
dobne, mia³ charakter prorz¹dowy. Informowa³ o wynikach wyborów do w³adz pañ-
stwowych i samorz¹dowych, drukowa³ sprawozdania z dzia³alnoœci wielu instytucji pu-
blicznych, przekazywa³ wa¿ne informacje i og³oszenia urzêdowe dotycz¹ce miasta i po-
wiatu, og³oszenia inspektoratu szkolnego, zarz¹dzenia i komunikaty weterynaryjne, in-
formacje o maksymalnych cenach artyku³ów ¿ywnoœciowych. Jego wydawca za formê
pisma odpowiada³ przed Starostwem Nowotomyskim. Oprócz informacji urzêdowych
pojawia³y siê tu tak¿e, tak jak w piœmie poprzednim, wa¿ne informacje z kraju i ze œwia-
ta, wiadomoœci ogólne, parafialne, sportowe, przewija³ siê w¹tek dotycz¹cy polskich
tradycji i zwyczajów ludowych, humor, liczne og³oszenia miejscowych – g³ównie pol-
skich obywateli i przedsiêbiorców. To na jego ³amach rzemieœlnicy poszukali uczniów
i oferowali swoje us³ugi, lekarze i adwokaci informowali o rozpoczêciu praktyki, a kup-
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Wac³aw Milczyñski (siedzi w œrodku) z pracownikami drukarni – lata 30. XX w. 
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Maszyna drukuj¹ca dociskowa typograficzna typu „Boston” z napêdem rêcznym 
– eksponat Muzeum Druku i Papieru w £odzi. Fot. Gra¿yna Matuszak

1. Metalowy korpus maszyny z nieruchom¹ (“zaklinowan¹”) p³yt¹ formow¹
2. Ruchomy tygiel dociskowy, na który nak³ada³o siê arkusz papieru do zadruku
3. Talerzowy zespó³  farbowy z ruchomymi wa³kami nadaj¹cymi
4. DŸwignia metalowa do napêdu rêcznego

1

3 a2

3

4



cy zachwalali nowe dostawy towarów. Nieod³¹cznym elementem pisma, podobnie jak
w czasach „Kurjera” by³y przedruki powieœci. W krótkich odcinkach ukazywa³y siê ko-
lejno: w 1932 r. – „Emissariusz” i powieœæ peruwiañska „Bransoleta s³oñca”, w 1933
r. – opowieœæ To³stoja o czasach cara Iwana GroŸnego „KniaŸ Srebrny”, w latach 1934-
35 – „Tajemnicza sprawa” oraz „Dwór i chata” oraz „Tajemnica wiejskiej chaty” Wan-
dy Grochowskiej, w 1936 r. – „Powrót wygnañca” i powieœæ o ¿yciu ludu karpackiego
„Czarny Matwij” Walerego £oziñskiego, w 1937r. – „Mateczka” Paula d” Aigremon-
ta, w 1938 r. – kolejno „Ksi¹dz Bernard”,” Za ojca”, „¯ona z jarmarku” i w roku 1939
– „Z³y duch”. 

Przede wszystkim jednak cennym – jako Ÿród³o informacji o regionie i lokalnych wy-
darzeniach – materia³em by³ (a dziœ jest szczególnie) doœæ obszerny, bêd¹cy kontynu-
acj¹ z poprzedniego pisma, dzia³ „Kronika miejscowa i prowincjonalna”. Zamieszczone
tu anonse odzwierciedla³y ¿ycie codzienne lokalnej spo³ecznoœci, stanowi¹c zarazem
swoist¹ kronikê towarzysk¹ tamtego okresu. Tu zamieszczano informacje o nadcho-
dz¹cych wydarzeniach z ¿ycia miejscowych organizacji i towarzystw, informacje o jar-
markach, loteriach, imprezach sportowych i kulturalnych – wystawach, prelekcjach,
wyk³adach, wystêpach artystycznych, zabawach, seansach filmowych, koncertach, ama-
torskich przedstawieniach teatralnych i goœcinnych wystêpach artystów zawodowych
itp., a tak¿e relacjonowano ich przebieg. W kronice tej nie brakowa³o równie¿ w¹tków
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Redaktor Wac³aw Milczyñski (pierwszy z prawej) przed frontowym wejœciem do Drukarni Kresowej 
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Og³oszenia firmowe na ³amach

„Kuriera Zachodniego”...
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... i „Oredownika Nowotomyskiego”



sensacyjnych, a nawet kryminalnych, opisywanych na podstawie relacji s¹dowych. Po-
niewa¿ nie obowi¹zywa³a polityka prywatnoœci w dzisiejszej formie, z imienia i nazwiska
przywo³ywano uczestników bójek – tych l¿ejszych i tych z u¿yciem ciê¿kich narzêdzi,
sprawców rabunków – od rowerów i drobnego inwentarza ¿ywego poczynaj¹c, a na
powa¿niejszych w³amaniach koñcz¹c. Pisano o udzia³ach w napadach, wymuszeniach,
malwersacjach, podrabianiu kart rowerowych i dowodów osobistych koni, o podpale-
niach, pos¹dzeniu o dzieciobójstwo, b¹dŸ oskar¿eniu o dokonanie morderstwa. Infor-
mowano równie¿ o wyrokach, jakie os¹dzeni za pope³nione czyny otrzymywali. 

Gazeta mia³a wymiary 30 x 45 cm, treœci by³y w niej u³o¿one w trzech kolumnach.
Pocz¹tkowo pismo nie zawiera³o ilustracji, a jedynymi ozdobnikami by³y ramki og³o-
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Prasa do pojedynczych odbitek próbnych, przeznaczonych do korekty tekstu (korektorka) 

- eksponat Muzeum Druku i Papieru w £odzi. Fot. G. Matuszak



szeñ z regularnie powtarzaj¹cymi siê elementami graficznymi. PóŸniej pojawi³y siê pro-
ste graficzne rysunki zamieszczane w reklamach produktów. Od roku 1935 zaczêto
coraz czêœciej zamieszczaæ przedruki fotografii. Og³oszenia przyjmowa³y biura w No-
wym Tomyœlu, Grodzisku Wlkp., w Wolsztynie na ul. 5. Stycznia oraz sklepy, np. pie-
karnia Antoniego Simona w Bukowcu czy dawniej sk³ad kolonialny Stefana Fr¹ckowia-
ka w Zb¹szyniu.

Oprócz wydawnictwa periodycznego „Drukarnia Kresowa” Milczyñskich zajmowa-
³a siê przede wszystkim wszelkimi pracami w zakres drukarstwa wchodz¹cymi, w tym:
opraw¹ ksi¹g, drukiem listowników, kopert, pocztówek, rachunków, kwitariuszy, cen-
ników, formularzy, nekrologów, zaproszeñ, kart polecaj¹cych, biletów wizytowych,
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Zszywarka rêczna 1-g³owicowa na zszywki metalowe, s³u¿¹ca m.in. do produkcji zeszytów

- eksponat Muzeum Druku i Papieru w £odzi. Fot. G. Matuszak
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Interesuj¹cym Ÿród³em informacji o czasach minionych, swoistym signum temporis, s¹ og³oszenia prasowe...
Nie inaczej rzecz siê ma z miêdzywojenn¹ pras¹ nowotomysk¹...
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Oryginalne czcionki z „Drukarni Kresowej”  zachowane do dziœ w Drukarni „Kazimierz”. 
Fot. A. Polañski



tek do akt, opakowañ i nalepek, plakatów itp. Druki wykonywano, jak przeczytaæ mo-
¿emy w jednym z czêsto pojawiaj¹cych siê og³oszeñ reklamuj¹cych firmê, w jednym lub
kilku kolorach. Drukarnia nie tylko œwiadczy³a us³ugi drukarskie, zajmowa³a siê tak¿e
sprzeda¿¹ druków i artyku³ów papierniczych – zarówno  obywatelom i przedsiêbior-
stwom prywatnym, jak i zarz¹dom miejskim i gminnym.

24 Gra¿yna Matuszak
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Maszyna p³aska typograficzna (wypuk³odrukowa) stopcylindrowa 
ród³o: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/image/edition/25657

W maszynach drukuj¹cych tego typu ¿eliwna p³yta formowa, na której zamocowana jest forma dru-
kowa typograficzna w czasie pracy wykonuje ruch postêpowo-zwrotny (1), natomiast cylinder doci-
skowy z arkuszem papieru (2) – ruch obrotowy. 

W czasie docisku papieru do formy drukowej, która wczeœniej zosta³a pokryta farb¹ drukarsk¹ przez
wa³ki farbowe (3) nastêpuje druk. Po druku cylinder dociskowy jest unieruchamiany, w tym czasie
p³yta formowa wykonuje ruch ja³owy, wracaj¹c  do po³o¿enia pierwotnego. 

Zespó³ farbowy sk³ada siê z ka³amarza farbowego, duktora cylindrycznego metalowego przekazuj¹-
cego farbê do zespo³u wa³ków rozcieraj¹cych, a nastêpnie gumowych wa³ków nadaj¹cych farbê bez-
poœrednio na wypuk³¹ formê drukow¹ (4). 

Arkusz papieru podawany jest rêcznie na stó³ sp³ywowy przez obs³ugê maszyny (5), natomiast po za-
drukowaniu wyprowadzany jest przy pomocy specjalnych mechanizmów na stos druków, uk³adanych
na podeœcie (6). 

Na cylinder dociskowy napina siê specjalny obci¹g, umo¿liwiaj¹cy lepszy styk arkusza papieru z form¹
drukow¹ w momencie druku. Maszyna przystosowana jest do napêdu przy pomocy silnika, ale te¿
mo¿e byæ uruchamiana rêcznie za pomoc¹ ko³a zamachowego. 

1
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Do 1939 roku zatrudnionych w niej by³o czterech pracowników i trzech robotni-
ków. Jednym z odnotowanych w dokumentacji by³ Czes³aw Kucz (ur. w 1922 r.), za-
trudniony – od 1 maja 1938 roku do wybuchu wojny – w charakterze si³y pomocniczej
w dziale technicznym. 

Wyposa¿enie drukarni w latach 1928 – 1939 r. powiêkszy³o siê o kilka urz¹dzeñ.
Do wymienionych wczeœniej maszyn: pospiesznej p³askiej „bostonki”, „tyglówki”, pra-
sy do odbijania i urz¹dzenia tn¹cego, dosz³a perforówka rêczna „P. Muller-Berlin”, ma-
³a prasa (z niem. Abziehpresse), maszyna do spinania zeszytów oraz maszyna no¿na do
szycia bloków i zeszytów marki „Brahmer”. 

W 1939 roku sprzêt drukarski stanowi³a równie¿ du¿a iloœæ czcionek o³owianych
i mosiê¿nych – 65 kaszt pisma, 4 komplety pism drewnianych, maszyna do pisania „Ide-
al”, skrzynki zecerskie, motor gazowy stoj¹cy czterokonny. Drukarnia dysponowa³a
motocyklem marki „Durkopp” z motorem „Sachsa” i nrem silnika 239968 oraz rowe-
rem mêskim u¿ywanym, w stanie œrednim, które umo¿liwia³y dotarcie do dalszych punk-
tów obs³ugiwanego terenu. Korzystano równie¿ z us³ug terenowych informatorów
i korespondentów, dziêki którym wzbogaca³a siê g³ównie „Kronika miejscowa i pro-
wincjonalna”. 

Do druku u¿ywano arkuszy papieru gazetowego, kolorowego afiszowego, koncep-
towego, kancelaryjnego i albumowego oraz kartonu pocztówkowego i kolorowego
kartonu skoroszytowego.

Po wybuchu II wojny œwiatowej drukarniê zarekwirowa³ zarz¹d niemieckiego Urzê-
du Powierniczego Poznañ-Wschód. Zadaniem urzêdów powierniczych by³o zewiden-
cjonowanie i zarz¹dzanie polskim mieniem pañstwowym i prywatnym. Ich dzia³alnoœæ,
obok przeprowadzania ewidencji, mia³a na celu konfiskatê, zajêcie i oddanie polskiego
maj¹tku w zarz¹d komisaryczny lub dzier¿awê, sprzedanie nowemu, niemieckiemu na-
bywcy lub likwidacjê. 

Powiernikiem maj¹tku Milczyñskich, z ramienia tego urzêdu, by³ Jupp Weihers, zaœ
miejscowym administratorem zarekwirowanego mienia zosta³ Wilhelm Busch (syn),
w³aœciciel wspomnianej wczeœniej niemieckiej drukarni. 24 lipca 1941 roku odkupi³ on
od pañstwa niemieckiego drukarniê po Milczyñskich, na podstawie szacunku wykona-
nego 21 marca 1941 roku przez biuro Paula Schönwandta. Wczeœniej urz¹d wyda³ Bu-
schowi zgodê na zakup administrowanej drukarni, pod warunkiem zez³omowania wy-
posa¿enia. Zachowana dokumentacja œwiadczy o tym, ¿e Busch zmieni³ zdanie co do
stanu technicznego niektórych urz¹dzeñ i – za zgod¹ niemieckiego urzêdu – przeniós³
do siebie trzy maszyny z drukarni po Milczyñskim: ma³¹, rêczn¹ „bostonkê”, aparat do
robienia korekt z gumowym wa³kiem oraz maszynê do zszywania zeszytów. 

W piœmie z 13 grudnia 1940 roku, skierowanym do Urzêdu Powierniczego Poznañ
– Wschód, Busch stwierdzi³, ¿e: …te 3 maszyny nie przestawiaj¹ jednak wartoœci z³omu,
i bêd¹ przez kilka pierwszych lat, dopóki nie kupiê nowych, wype³niaæ jeszcze swoje obowi¹z-
ki…. Wiêkszoœæ wyposa¿enia i czcionek by³ on urzêdowo zobowi¹zany przekazaæ na
z³om. Do firmy H. Berhold w Berlinie odes³anych zosta³o 12 skrzyñ ze z³omem, w tym
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388 kg czcionek, 224.5 kg skuwek i odlewek metalowych i 8.5 kg czcionek mosiê¿nych. Trzy
maszyny: pospieszn¹ p³ask¹ „Uniwersal Frankentahl”, nó¿ do ciêcia papieru i motor ga-
zowy, wg zachowanej dokumentacji, mia³y byæ wywiezione do Poznania. Sprzêty roz-
montowa³a i – jako z³om – od Buscha zakupi³a miejscowa firma Ernsta Teppera. 

Z budynku równie¿ bezpowrotnie zniknê³o 12 oprawionych roczników wydawanej
przez Drukarniê Kresow¹ gazety, bêd¹cej œwiadectwem nowotomyskiego ¿ycia spo³ecz-
nego w okresie miêdzywojennym. Mo¿emy jednak mówiæ o szczêœciu. W Oœrodku
Wiedzy o Regionie nowotomyskiej biblioteki, dziêki hojnoœci ¿ony Wac³awa Milczyñ-
skiego – Halinie Milczyñskiej z d. Meinhold, dysponujemy dwoma oryginalnymi roczni-
kami „Orêdownika” z lat 1937 i 1938, zaœ wiêksza czêœæ nowotomyskiego wydawnic-
twa „Kurjera Zachodniego” z lat 1926-30 i „Orêdownika” z lat 1932 – 1939 dostêp-
na jest w wersji on-line w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. 
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11 Ksi¹¿ka Adresowa Zak³adów Graficznych w Rzeczypospolitej Polskiej, Poznañ 1926
12 Plakat polski w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, (stan z dnia 17.07.2015)
13 Rocznik Polskiej Grafiki Reklamowej, Warszawa 1935

Zdjêcia z archiwum rodzinnego Ewy Nowak z d. Milczyñskiej

26 Gra¿yna Matuszak
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Tomasz Siwiñski

Bronis³aw Koz³owski – cz³owiek, 
na którego drodze znalaz³ siê Nowy Tomyœl

Bronis³aw Koz³owski urodzi³ siê 9 wrzeœnia 1907 roku w Berlinie, w tym mieœcie
równie¿ 29 wrzeœnia 1907 roku zosta³ ochrzczony w koœciele rzymskokatolickim By³
synem Wojciecha i Jadwigi z domu Masiorek. Mia³ dwoje rodzeñstwa – brata Stanis³a-
wa i siostrê Helen¹. Jego ojciec by³ kolejarzem, a matka prowadzi³a dom. Po przepro-
wadzce do Nowego Tomyœla Koz³owscy zamieszkali w domu przy obecnej ulicy Targo-
wej. 

Nic nie wiadomo na temat wykszta³cenia Bronis³awa, prawdopodobnie naukê roz-
poczyna³ jeszcze w szkole pruskiej, a nastêpnie, po odzyskaniu przez Polskê niepodle-
g³oœci, ukoñczy³ szko³ê œredni¹. Pewne jest, ¿e posiadane wykszta³cenie pozwoli³o mu
na podjêcie pracy w charakterze urzêdnika w Starostwie Powiatowym. M³odoœæ prze-
¿yta pod pruskim zaborem oraz nauka w niemieckiej szkole pozwoli³y mu doskonale
opanowaæ jêzyk niemiecki, co okaza³o siê niezwykle przydatne w póŸniejszym ¿yciu. 

Od m³odzieñczych lat anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na terenie Nowego To-
myœla. W latach 20. ubieg³ego stulecia dzia³a³ w Stowarzyszeniu M³odzie¿y Polskiej
(SMP) i by³ jego prezesem. Odby³ s³u¿bê wojskow¹. Nie zachowa³y siê jednak informa-
cje dotycz¹ce rangi, jak¹ uzyska³.

W 1932 roku by³ ostatnim prezesem Klubu Sportowego „Huragan”. W tym czasie
klub boryka³ siê z problemami natury organizacyjnej, a zawodnicy odchodzili z niego do
innych sportowych towarzystw. Prezesura m³odego, ale doœwiadczonego w dzia³aniach
spo³ecznych prezesa, spowodowa³a o¿ywienie dzia³alnoœci tej organizacji. Tak ówcze-
sn¹ dzia³alnoœæ klubu, na ramach „Orêdownika Nowotomyskiego”, opisywa³ Eligiusz
Preisler: „Huragan” obudzi³ siê niedawno i dziêki energji obecnego zarz¹du skompletowano
i wyekwipowano 2 dru¿yny. Sprawnoœæ ich stale wzrasta. Na ocenê wszak¿e zarych³o.

Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu na stworzenie w mieœcie stabilnej i rozwi-
jaj¹cej siê organizacji sportowej, w kwietniu 1932 roku dosz³o do po³¹czenia Klubu
Sportowego „Huragan” i Nowotomyskiego Klubu Tenisowego. Nowo powsta³y klub
sportowy przyj¹³ nazwê „Polonia”. Pierwszym jego prezesem zosta³ Zygmunt Fabrow-
ski (czyt. T. Siwiñski, Zygmunt Fabrowski – nieznana postaæ w dziejach Nowego Tomyœla,
Przegl¹d Nowotomyski 2/2014 – przyp. red.), a jednym z wiceprezesów w³aœnie Bro-
nis³aw Koz³owski. 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

27Bronis³aw Koz³owski – cz³owiek, na którego drodze znalaz³ siê Nowy Tomyœl



Funkcjê tê pe³ni³ w latach 1932-1934 i 1937-1938, a w latach 1935-37 by³ kierow-
nikiem sekcji pi³ki no¿nej. Za swoj¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ zosta³ w 1937 roku uhonoro-
wany zosta³ br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi. 

13 lutego 1938 roku zosta³ ponownie, na kolejny rok, wybrany na wiceprezesa KS
„Polonia”, jednak nie pe³ni³ tej funkcji do koñca kadencji, gdy¿ w tym samym roku prze-
prowadzi³ siê do Œremu. Podj¹³ tam pracê w wydziale paszportowym Starostwa Powia-
towego. By³ postaci¹ szanowan¹ w nowym miejscu pracy. Œwiadczy³o o tym chocia¿by
asystowanie staroœcie œredzkiemu podczas oficjalnych wizyt i podró¿y.

Jeszcze mieszkaj¹c w Nowym Tomyœlu o¿eni³ siê z Gabriel¹ z domu Twardowsk¹
(ur. 20 stycznia 1911 r. w Grodzisku Wlkp.). Koz³owscy mieli dwoje dzieci, córkê
Anielê Mariê (ur. 7 lutego 1934 r. w Nowym Tomyœlu) oraz syna Mariana.  Rodzina
Koz³owskich mieszka³a w Nowym Tomyœlu przy ulicy D³ugiej.
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Bronis³aw Koz³owski stoi
pierwszy z prawej, obok
narzeczona Aniela, ni¿ej
siostra Helena. W cen-
tralnym miejscu siedz¹ 
rodzice – Jadwiga
i Wojciech, od lewej

brat Stanis³aw

Fotografia œlubna Anieli
i Bronis³awa Koz³owskich 



We wrzeœniu 1939 roku Bronis³aw Koz³owski wzi¹³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej,
brak jednak szczegó³ów dotycz¹cych jego uczestnictwa w tych wydarzeniach. Pewne
jest, ¿e po kapitulacji trafi³ do stalagu, do którego kierowani byli szeregowi ¿o³nierze
i podoficerowie. W niewoli bardzo przydatna okaza³a siê jego znajomoœæ jêzyka nie-
mieckiego. Czêsto s³u¿y³ jako t³umacz, zarówno Polakom, jak i Niemcom.

Z obozu jenieckiego skierowany zosta³ na roboty, najpierw na krótko do fabryki,
a nastêpnie do gospodarstwa rolnego w okolicach Hamburga. Tam doczeka³ koñca
wojny. W tym czasie jeden raz dosta³ przepustkê pozwalaj¹c¹ mu odwiedziæ rodzinê
w Œremie. Jak mia³o siê wkrótce okazaæ, na kolejne spotkanie przysz³o ma³¿onkom cze-
kaæ kolejnych kilkanaœcie lat.

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej trafi³ do alianckiego obozu dla przesiedleñców
w Wentorf pod Hamburgiem. Rozwa¿a³ mo¿liwoœæ powrotu do Polski, w której roz-
poczê³y siê ju¿ stalinowskie przeœladowania. Z jednej strony obowi¹zki rodzinne, z dru-
giej strach przed represjami. Zwa¿ywszy na to, ¿e przebywa³ w obozie alianckim, istnia-
³o du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e po powrocie do kraju zostanie aresztowany i oskar-
¿ony o wspó³pracê z krajami Zachodu. Pozostawa³ w Wentorf do 1949 lub 1950 ro-
ku. Wtedy podj¹³ trudn¹ decyzjê o rozpoczêciu nowego ¿ycia w USA. Amerykanie
stworzyli mu tak¹ mo¿liwoœæ. Pocz¹tkowo mia³ trafiæ na Alaskê – zakupi³ nawet ciep³e
futro. Ostatecznie do tego nie dosz³o. Osiad³ w St. Vincent, nieopodal Denver w Kolo-
rado. Zamieszka³ tam i podj¹³ pracê jako palacz w sierociñcu prowadzonym przez Sio-
stry Mi³osierdzia. W St. Vincent spêdzi³ najprawdopodobniej trzy lata, po czym skorzy-
sta³ z nadarzaj¹cej siê mo¿liwoœci i przeniós³ siê do Denver. Zamieszka³ w niewielkim
mieszkaniu w meksykañskiej dzielnicy. Jednoczeœnie podj¹³ pracê w fabryce walizek
„Samsonite” na stanowisku sprz¹tacza. Jego solidna praca zosta³a wkrótce doceniona
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Bronis³aw Koz³owski
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Przed St. Vincent Home – 1953 r.

Jedna z uroczystoœci w Klubie Polskim w Denver, którego prezesem by³ Bronis³aw Koz³owski
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Z ¿on¹ i córk¹ w domu w Denver – 1964 r.

Podczas pikniku w górach; Bronis³aw Koz³owski stoi pierwszy z lewej  -  1957 r..
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Z ziêciem Danielem Kujawskim przed domem w Denver – po³owa lat 80. XX w.

Dyplom za zas³ugi dla Polonii amerykañskiej



i zosta³ przeniesiony do pracy przy produkcji plastikowych elementów walizek. Na tym
stanowisku pracowa³ do momentu przejœcia na emeryturê w 1972 roku. 

W tym te¿ czasie zaanga¿owa³ siê w pracê spo³eczn¹ na rzecz amerykañskiej Polo-
nii. By³ cz³onkiem Klubu Polskiego w Denver. Zorganizowa³ polski chór i zespó³ tanecz-
ny „Krakowiak”, prowadzi³ zajêcia kulturalno-oœwiatowe. Tak¿e jego spo³eczna praca
znalaz³a szybko uznanie. Zosta³ wybrany do Zarz¹du Klubu, a nastêpnie zosta³ jego
prezesem. 

W jednej z rozg³oœni radiowych w Denver prowadzi³ cykliczn¹ audycjê radiow¹ do-
tycz¹c¹ amerykañskiej Polonii. Przekazywa³ aktualne informacje z ¿ycia Polaków na ob-
czyŸnie, zapowiada³ zbli¿aj¹ce siê wydarzenia, przypomina³ o datach wa¿nych rocznic
z historii Polski. 

Jak wspomina³, w Denver utrzymywa³ bliskie kontakty m. in. z by³ym kierowc¹
prezydenta Moœcickiego, panem Deptu³¹ oraz by³ym starost¹ nowotomyskim. Przez
kilkanaœcie lat Bronis³aw Koz³owski nie widzia³ swojej ¿ony i córki. Nie by³ równie¿ na
pogrzebie syna Mariana, który w wieku 8 lat zgin¹³ 16 marca 1946 roku w wypadku
drogowym w Œremie, potr¹cony przez motocykl. 

W miêdzyczasie przeniós³ siê do domu jednorodzinnego. Nie by³ jego w³aœcicielem,
a jedynie najemc¹. W 1960 roku, po wielu latach roz³¹ki, do Bronis³awa do³¹czy³a
Aniela. Po paru latach rodziców zaczê³a odwiedzaæ ich córka. Aniela, absolwentka geo-
grafii na Uniwersytecie Poznañskim, wysz³a za m¹¿ za Daniela Kujawskiego, absolwen-
ta chemii równie¿ na Uniwersytecie Poznañskim. Pobrali siê we wrzeœniu 1958 roku
i zamieszkali w Œremie. 

Bronis³aw Koz³owski po raz pierwszy przyjecha³ do Polski w 1976 roku. Odwiedzi³
wtedy córkê, ziêcia i jedynego wnuka Jacka (ur. w 1974 r.) w ich nowo wybudowanym
domu w Œremie. Nie mia³ polskiego paszportu, jedynie amerykañski. Jego ¿ona Gabrie-
la mia³a paszport konsularny. 

Pod koniec lat osiemdziesi¹tych Gabriela mocno podupad³a na zdrowiu. Postanowi-
³a wróciæ do córki, do Polski. Bronis³aw mia³ niebawem, kiedy tylko pozamyka wszyst-
kie sprawy w Ameryce, do³¹czyæ do ¿ony. Nie zd¹¿y³. Gabriela zmar³a 11 lipca 1990
roku. Równie¿ na jej pogrzebie zabrak³o Bronis³awa. Ju¿ po jej pogrzebie powróci³ do
Polskie i zamieszka³ z córk¹, ziêciem i wnukiem w Œremie. Tam doczeka³ swoich ostat-
nich dni. Zmar³ 12 lutego 1992 roku, w wieku 84 lat, na zawa³ serca, w œremskim szpi-
talu i pochowany na cmentarzu komunalnym w Œremie. Umieraj¹c mia³ aktualny mel-
dunek w Denver i obywatelstwo USA. Córka Bronis³awa, Aniela Kujawska zmar³a 19
listopada 2001 roku.

Zdjêcia i dokumenty z archiwum domowego Daniela Kujawskiego 

Autor pragnie podziêkowaæ  Zbigniewie i Danielowi Kujawskim oraz Stefanii Twar-
dowskiej za udostêpnienie materia³ów pomocnych w przygotowaniu artyku³u
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Lucyna Koñczal - Gnap

Jesteœmy sobie nawzajem potrzebni ...

Dom Dziennego Pobytu dla seniorów

Gdy cz³owiek siê starzeje, choæby los rzuca³ nim po ca³ym œwiecie, 
musi mieæ gdzieœ miejsce, które jest dla niego prawdziwym domem, 

bo nawet wêdrowny ptak ma jedno miejsce, do którego zd¹¿a.
Hans Christian Andersen 

Idea powstania w naszym mieœcie domu dziennego pobytu siêga 1995 roku. Wte-
dy to pojawi³a siê inicjatywa utworzenia dwóch tego typu placówek – jednej dla dzie-
ci i m³odzie¿y, drugiej dla starszych mieszkañców miasta i gminy. 

Koniecznoœæ objêcia opiek¹ du¿ej liczby dzieci zaniedbanych wychowawczo i fakt,
¿e gmina dysponowa³a wówczas jednym wolnym lokalem, praktycznie przes¹dzi³y
o powstaniu jednej tylko placówki, tj. Œwietlicy Socjoterapeutycznej dla m³odszych
mieszkañców miasta, wymagaj¹cych pomocy i specjalistycznego wsparcia. Œwietlica
rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ ju¿ w 1996 roku.

Nie zarzucono jednak myœli o utworzeniu Domu Dziennego Pobytu dla seniorów.
Myœl ta nadal przyœwieca³a staraniom dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Danuty
Micha³owicz, od pocz¹tku wspieranej w tych staraniach przez burmistrza Henryka
Helwinga, a póŸniej, od wiosny 2004 roku – po wizytach z³o¿onych w placówkach
o podobnym profilu dzia³aj¹cych w innych gminach – równie¿ radne Rady Miejskiej:
Barbarê Jandy i Krystynê Wilkoszarsk¹.

Wa¿nym krokiem ku realizacji tego przedsiêwziêcia by³o podjêcie przez Radê Miej-
sk¹, w listopadzie 2004 roku, uchwa³y w sprawie przyjêcia Strategii Rozwi¹zywania
Problemów Spo³ecznych Gminy Nowy Tomyœl na lata 2005 – 2010, w której – jako
jeden z celów – zapisano utworzenie Domu Dziennego Pobytu, placówki komplekso-
wo zaspokajaj¹cej potrzeby seniorów. W jej nastêpstwie, we wrzeœniu 2006 roku po-
wsta³ projekt utworzenia Domu, okreœlaj¹cy jego cele, zadania, niezbêdn¹ bazê loka-
low¹, zawieraj¹cy kalkulacjê kosztów utrzymania oraz przewidywane efekty dzia³al-
noœci.

34 Lucyna Koñczal-Gnap

TU I TERAZ



Powa¿nym problemem okaza³ siê jednak brak w zasobach komunalnych gminy od-
powiedniego dla tego celu obiektu. Upada³y te¿ pojawiaj¹ce siê kolejno propozycje
usytuowania placówki – najpierw w Glinnie (w odleg³oœci ok. 1,5 km od miasta), a na-
stêpnie na peryferiach miasta, w obrêbie Parku Kultury i Wypoczynku. Znaczna odle-
g³oœæ obiektu od centrum miasta utrudnia³aby docieranie do niego osobom starszym
i niepe³nosprawnym, którym mia³ przecie¿ s³u¿yæ. 

Ostatecznie, w 2006 roku, zapad³a decyzja o wybudowaniu Domu Dziennego Po-
bytu od podstaw i zlokalizowaniu go w bezpoœrednim s¹siedztwie Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej. Inwestycja pocz¹tkowo wpisana zosta³a do bud¿etu jako jedna z inwesty-
cji przewidzianych do realizacji w cyklu dwuletnim. Przyjête na 2008 rok œrodki bu-
d¿etowe oraz pozyskanie œrodków pozabud¿etowych pozwoli³o na realizacjê inwe-
stycji w cyklu rocznym.

Ca³kowity koszt budowy obiektu wyniós³ 1.169.531 z³. Istotne wsparcie stanowi³y
œrodki w kwocie 534.507 z³, pozyskane z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie robót
budowlanych w obiektach s³u¿¹cych rehabilitacji.

Projekt Domu Dziennego Pobytu powsta³ w nowotomyskim Zak³adzie Projekto-
wym in¿. arch. Piotra Brychcego, a wykonawc¹ inwestycji by³ Zak³ad Ogólnobudow-
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Dom Dziennego Pobytu powsta³ w ci¹gu jednego roku



lany Janusza Borowiaka z Wytomyœla. 17 lutego 2009 roku Dom Dziennego Poby-
tu zosta³ poœwiêcony i uroczyœcie oddany do u¿ytku.

W tym samym roku zosta³ wyró¿niony dyplomem uznania w XX Konkursie Bu-
dowa Roku, organizowanym przez Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników Budow-
nictwa, przy wspó³pracy G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego oraz Minister-
stwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, a w roku nastêpnym – za dzia³ania s³u¿¹ce popra-
wie jakoœci ¿ycia osób starszych i zwiêkszaj¹ce szanse realizowania przez nich proz-
drowotnych form aktywnoœci fizycznej oraz aspiracji intelektualnych – Gmina No-
wy Tomyœl otrzyma³a Tytu³ Rubinowy HIT 2010. 

Kierownikiem, dysponuj¹cego 30 miejscami, Domu Dziennego Pobytu – wpisa-
nego w strukturê Oœrodka Pomocy Spo³ecznej – zosta³a, pe³ni¹ca tê funkcjê do dziœ,
Anna Palicka. Obowi¹zki terapeuty zajêciowego podjê³a Izabela Frelich, do której
w latach nastêpnych do³¹czy³y dwie rehabilitantki: Magdalena Sienkiewicz – Rataj-
czak i Karolina Flak. Dzia³alnoœæ Domu Dziennego Pobytu finansowana jest z bud¿e-
tu gminy Nowy Tomyœl. Dla jego bywalców pobyt w placówce jest nieodp³atny. 
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Podczas uroczystoœci otwarcia Domu Dziennego Pobytu – 17 lutego 2009 r. – wstêgê przeciêli (od lewej):
Danuta Micha³owicz – dyrektor nowotomyskiego OPS –u, 

Lidia Wrociñska-S³awska – b. dyrektor Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Poznaniu 
oraz Henryk Helwing – Burmistrz Nowego Tomyœla 



Nie starzeje siê ten, kto nie ma czasu
Benjamin Franklin

Od 9 marca 2009 roku, codziennie – od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od
7.30 -15.30 (z wyj¹tkiem sobót, niedziel i œwi¹t), w Domu Dziennego Pobytu
przebywaj¹, zarówno osoby samotne, jak i te maj¹ce rodziny. Wiek „domowni-
ków” zamyka siê w przedziale od 60 do 94 lat (œrednia wieku wynosi ok. 80 lat).
Ci, którym nie sprawia to k³opotu, docieraj¹ codziennie sami, innych przywo¿¹
rodziny. Maj¹ tu do dyspozycji m. in. po³o¿one na parterze budynku dwie sale
wielofunkcyjne, salê rehabilitacyjn¹, zaplecze kuchenne, szatnie, ³azienki i toalety.
W doskona³ych warunkach lokalowych korzystaæ z mog¹ z bogatej i bardzo ró¿-
norodnej – dostosowanej do wieku i stanu zdrowia osób starszych – oferty co-
dziennych zajêæ.

Zró¿nicowane formy dzia³alnoœci Domu Dziennego Pobytu ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem uczestników, a dzia³ania aktywizuj¹ce seniorów obejmuj¹, za-
równo sferê intelektualn¹, jak i fizyczn¹. 

Najbardziej popularne s¹ niezmiennie zajêcia z zakresu terapii zajêciowej,
w szczególnoœci zajêcia z arteterapii, robótki rêczne, gry planszowe itp. W ra-
mach tych zajêæ seniorzy m. in. przygotowuj¹ przedstawienia teatralne, wystawy,
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Nowy obiekt pob³ogos³awi³ ówczesny proboszcz parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy, 
ks. kanonik W³adys³aw Kasprzak



kiermasze oraz – z pomoc¹ terapeuty prowadz¹ kronikê Domu, w której s¹
odnotowywane wa¿niejsze wydarzenia, udokumentowane fotografiami i wycin-
kami z gazet. Coraz czêœciej proponowany jest seniorom udzia³ w zajêciach edu-
kacyjnych np. z obs³ugi komputera i korzystania z Internetu. Seniorzy bior¹ te¿
udzia³ w ró¿nego rodzaju konkursach, turniejach i olimpiadach, zdobywaj¹c dy-
plomy oraz wyró¿nienia.

W ramach profilaktyki zdrowotnej prowadzona jest codzienna gimnastyka
usprawniaj¹ca i rehabilitacja ruchowa – grupowa i indywidualna oraz masa¿ kla-
syczny. Wszystkie æwiczenia maj¹ charakter ogólnorozwojowy. Ukierunkowane
s¹ na podtrzymanie lub podniesienie na wy¿szy poziom sprawnoœci psychomoto-
rycznej seniorów i wspomaganie ich w zachowaniu samowystarczalnoœci a¿ do
póŸnej staroœci. 

Bardzo wa¿n¹ rolê w usprawnianiu osób starszych oraz ich spo³ecznej integra-
cji pe³ni¹ zajêcia rekreacyjno – rozrywkowe i kulturalne. Pracownicy Domu
Dziennego Pobytu dbaj¹ o to, by oferta dotycz¹ca rozrywki i rekreacji nie tylko
zapewnia³a relaks i wypoczynek, ale tak¿e pozwala³a seniorom zachowaæ lub przy-
wróciæ radoœæ ¿ycia, a tym samym poprawiæ ich psychiczne i fizyczne samopoczucie.
Seniorzy bardzo chêtnie i aktywnie uczestnicz¹ w proponowanych zajêciach kultu-
ralnych. Wspólnie ogl¹daj¹ filmy, wyje¿d¿aj¹ do kina, teatru, czy w plener, by wzi¹æ
udzia³ w grzybobraniu, grillowaniu lub biesiadowaniu. Tradycj¹ jest te¿ wspólne
prze¿ywanie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Kobiet, Dnia Babci
i Dziadka, T³ustego Czwartku, Ostatków itd. Nie brakuje te¿ urodzinowych i imie-
ninowych spotkañ przy kawie i cieœcie. 

Bywalcy Domu bardzo chêtnie i bardzo czêsto goszcz¹ u siebie przedszkolaki
i uczniów ró¿nego typu szkó³ z terenu naszego miasta i gminy. Miêdzypokoleniowe
spotkania, wspólny udzia³ w imprezach, œpiew, zabawa, czy wystêpy m³odych goœci
sprzyjaj¹ integracji, pobudzaj¹ seniorów do aktywnoœci, wype³niaj¹ wolny czas i umi-
laj¹ seniorom codzienne zajêcia. 

Dom Dziennego Pobytu jest zawsze otwarty dla odwiedzaj¹cych go nowotomy-
œlan i goœci z innych miast. Goœcili w nim m. in.: senator RP Jan Filip Libicki, przedsta-
wiciele partnerskiej gminy Biesenthal w Niemczech, radni Rady Miejskiej z partner-
skiego Dêbna, cz³onkowie Komisji Spo³ecznej, Kultury i Oœwiaty Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski, uczestnicy Grupy Wymiany Doœwiadczeñ Zwi¹zku
Miast Polskich, s³uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przedstawiciele Zwi¹zku
Kombatantów RP i b. WiêŸniów Politycznych z Szamotu³ oraz Stowarzyszenie Reu-
matyków ko³o WAMO ze Zb¹szynia.

W ci¹gu 6 lat istnienia Domu Dziennego Pobytu jego bywalcy mieli tak¿e mo¿li-
woœæ zwiedzenia wielu ciekawych miejsc i zak¹tków naszego kraju. W trakcie jed-
no- lub kilkudniowych wycieczek odwiedzili m. in. Toruñ, Karpacz, Szklarsk¹ Porê-
bê, Gdañsk, Gdyniê, Sopot, zawitali tak¿e do £eby, Rewala, Sarbinowa, Skalnego
Miasta, Wolsztyna i Obry. 
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Uczymy siê przez ca³e ¿ycie – s³uchaczki Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych w ramach wolon-
tariatu dzieli³y siê z seniorami znajomoœci¹ j. niemieckiego – marzec 2012 r.

Zachêceni przez m³odzie¿ seniorzy odwa¿niej siêgaj¹ po nowe technologie – Tydzieñ z Internetem
w nowotomyskiej bibliotece, marzec 2015 r.
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Podczas spotkania z twórcami Nowotomyskiej Galerii Internetowej mo¿na by³o odbyæ 
ciekaw¹ lekcjê lokalnej historii – luty 2014 r.

ABC Bezpiecznego Seniora przybli¿aj¹ nowotomyscy policjanci – marzec 2013 r.
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Podczas ciesz¹cych siê niezmiennie zainteresowaniem seniorów zajêæ z zakresu terapii zajêciowej
powstaj¹ prawdziwe arcydzie³a

Ca³a Polska czyta dzieciom - seniorzy tak¿e; Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom, maj 2010 r.
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Nie ma to jak gimnastyka na œwie¿ym powietrzu – powitanie lata w KuŸnicy Zb¹skiej  
- lipiec  2009 r.

Ka¿dej jesieni obowi¹zkowo grzybobranie – wrzesieñ 2014 r.
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Sceniczny debiut – polonez odtañczony wspólnie z m³odzie¿¹ w Dniu Seniora; sala NOK-u
- paŸdziernik 2009 r. 

Do rywalizacji o Puchar Kierownika Domu Dziennego Pobytu w grze w warcaby
stanêli domownicy i pracownicy OPS-u – listopad  2009 r.
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Tradycj¹ jest te¿ wspólne prze¿ywanie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia – Wigilia w Restauracji „Sandra”, 2013 r.

Na wielkanocnym stole nie mo¿e zabrakn¹æ tradycyjnych œwi¹tecznych potraw – 16. IV. 2014 r.
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Dzieñ Kobiet przy piêknie udekorowanym stole – 8 marca 2010 r. 

Karnawa³owa zabawa przy melodiach sprzed lat – 5. lecie Domu Dziennego Pobytu, 
Hotel HI-FI, 26 lutego 2014 r.
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Woja¿e po Polsce seniorzy rozpoczêli od poznania ciekawych zak¹tków naszego regionu 
– Muzeum Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie; 18. V. 2010 r.

W grodzie Kopernika – Toruñ, 2013 r.
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Biesiada przy ognisku – nieod³¹czny element ka¿dej wyprawy; tu: podczas wycieczki do Dziwnowa, 
czerwiec 2013 r.

Mimo niepogody na wycieczce humory zawsze dopisuj¹ – Ko³obrzeg, wrzesieñ 2010 r.
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Przed œwi¹tyni¹ Wang w Karpaczu – wrzesieñ 2014 r.

W czeskim Skalnym Mieœcie – wrzesieñ 2014 r.



Nikt nie jest tak silny, by nie potrzebowa³ pomocy
I nikt nie jest tak s³aby, by nie móg³ pomóc innym.

Jesteœmy sobie nawzajem potrzebni 

By wzbogaciæ ofertê zajêæ adresowanych do nowotomyskich seniorów kadra Do-
mu Dziennego Pobytu systematycznie zabiega o dodatkowe na ten cel œrodki finan-
sowe, pozyskiwane przede wszystkim poprzez opracowywanie i realizowanie – naj-
czêœciej w lokalnym partnerstwie m. in. z organizacjami pozarz¹dowymi, czy szko-
³ami – projektów pozwalaj¹cych zaproponowaæ seniorom niestandardowe dzia³a-
nia. 

Dziêki udzia³owi w projektach, osoby starsze mog¹ np. braæ udzia³ w warsztatach
psychologicznych, uczestniczyæ w spotkaniach z poezj¹, zajêciach artystycznych,
ogólnorozwojowych i gimnastyce ruchowej, zajêciach na krêgielni i basenie, kursach
tañca towarzyskiego i ludowego, trenowaæ nordic walking. 

Projekty obejmuj¹ równie¿ spotkania miêdzypokoleniowe z dzieæmi z nowoto-
myskich przedszkoli, m³odzie¿¹ licealn¹ oraz uczestnikami zajêæ w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy. W ramach tych projektów organizowane s¹ wspólne pikniki,
wyjazdy, spotkania okolicznoœciowe czy te¿ tematyczne.

Pod wzglêdem formalnym i merytorycznym wnioski te – z powodzeniem – w ca³o-
œci przygotowuje i koordynuje kierownik Anna Palicka. Od roku 2009 roku na realiza-
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Na ruchomych wydmach w £ebie – S³owiñski Park Narodowy; lipiec 2014 r.



cjê takich projektów uda³o siê pozyskaæ kwotê 241 825, 50 z³. 
Od lipca do listopada 2009 roku – wspólnie z Wielkopolskim Zarz¹dem Okrêgo-

wym Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Poznaniu – realizowano projekt pod nazw¹ Ak-
tywizacja osób starszych poprzez w³¹czanie w dzia³ania na rzecz œrodowiska lokalnego,
wspó³finansowany przez Wojewodê Wielkopolskiego. W jego ramach nowotomyscy
seniorzy uczestniczyli w „porankach z tañcem i poezj¹” (m. in. ukoñczyli 8. godzinne
kursy tañca towarzyskiego i ludowego) oraz w – dotycz¹cych zachowañ prozdrowot-
nych – spotkaniach z lekarzem rodzinnym, psychologiem i fizjoterapeut¹. W roku na-
stêpnym (od maja do lipca) kontynuowano dzia³ania w tym samym, sprawdzonym,
partnerstwie – tym razem realizuj¹c projekt Sprawny i pogodny Senior, wspó³finansowa-
ny tym razem przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Miê-
dzypokoleniowa aktywnoœæ – srebrn¹ nici¹ tkana to z kolei, trwaj¹cy od paŸdziernika
2012 do czerwca 2013 roku, projekt sfinansowany w ramach rz¹dowego Programu
na Rzecz Aktywnoœci Spo³ecznej Osób Starszych, z³o¿ony wspólnie z nowotomyskim
ko³em Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i by³ych WiêŸniów Politycz-
nych. 

Niezwykle bogaty program (obejmuj¹cy: spotkania z lekarzem internist¹, warsztaty
psychologiczne, zajêcia artystyczne, zajêcia z fizjoterapeut¹, lecznicze masa¿e, zajêcia
ruchowe – na krêgielni, na basenie i pozwalaj¹ce poznaæ technikê chodu nordic walking
oraz miêdzypokoleniowe spotkania z m³odzie¿¹ licealn¹) mo¿na by³o zaproponowaæ
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seniorom w drugim pó³roczu 2013 roku, dziêki œrodkom pochodz¹cym z projektu Je-
steœmy nawzajem sobie potrzebni – wewn¹trz i miêdzypokoleniowa aktywnoœæ drog¹ do
upodmiotowienia osób starszych. Tym razem Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej udzia³
w rz¹dowym Programie na Rzecz Aktywnoœci Spo³ecznej Osób Starszych zapewni³o
partnerstwo z Nowotomyskim Stowarzyszeniem „Amazonki”. Podobnie by³o w przy-
padku kolejnego, sfinansowanego w ramach tego rz¹dowego programu, projektu pt.
Wiek nie ma znaczenia – nowotomyska niæ aktywnoœci miêdzypokoleniowej. 

W porównaniu do poprzedniego, ten trwaj¹cy od maja do grudnia 2014 roku,
projekt wzbogacony zosta³ m. in. o gimnastykê rehabilitacyjn¹, terapiê relaksacyjn¹ i in-
tegracyjny, miêdzypokoleniowy piknik pod has³em Wiek nie ma znaczenia. Aktualnie,
od 1 kwietnia br., w ramach edycji 2015 rz¹dowego Programu na Rzecz Aktywnoœci
Spo³ecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 realizowany jest projekt pt. Barwy ¿y-
cia od juniora do seniora – nowotomyska niæ integracji miêdzypokoleniowej. Tegoroczny
wniosek w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej z³o¿y³o nowotomyskie Stowarzy-
szenie „Rodzinka”, które tym samym do³¹czy³o do grona partnerów Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej. Majowy piknik integracyjny pod has³em Od juniora do seniora w gospo-
darstwie agroturystycznym Klimkowa Osada w Cichej Górze oraz zaplanowane na
nadchodz¹ce miesi¹ce: Miêdzypokoleniowy wieczór wró¿b i czarów czy te¿ integracyjny
wyjazd do fabryki bombek choinkowych w Stodolsku, to tylko niektóre z czekaj¹cych
uczestników projektu atrakcji.
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Dziœ wygramy, dziœ wygramy, przeciwników pokonamy – 
zawodnikom startuj¹cym w hali nowotomyskiego gimnazjum kibicowali koledzy; 23. V. 2012 r



Od 2013 roku bywalcy Domu Dziennego Pobytu w ramach projektu Seniorzy wspie-
raj¹ motyli wolontariat, anga¿uj¹ siê w dzia³ania wolontarystyczne, polegaj¹ce na wyko-
nywaniu motyli i ró¿nego typu prac plastycznych. W ten sposób w³¹czaj¹ siê w akcje
charytatywne prowadzone przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddzia³
w Poznaniu na rzecz poznañskiego Hospicjum Palium. W ostatnich dwóch latach prze-
kazali na ten cel ponad 800 w³asnorêcznie wykonanych motyli. W dzia³aniu tym maj¹
w naszym mieœcie sprzymierzeñców, cz³onków m³odzie¿owego klubu wolontariuszy,
dzia³aj¹cego w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi. Cy-
kliczne spotkania z nimi s¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ i prze³amywania pokole-
niowych barier. 

Czujemy, ¿e nasza dzia³alnoœæ to tylko kropla w morzu, 
Ale bez niej ocean by³by ubo¿szy

Matka Teresa z Kalkuty

Systematycznie zwiêkszaj¹cy siê odsetek osób starszych wskazuje na potrzebê podejmo-
wania skoordynowanych, spójnych dzia³añ, maj¹cych na celu pe³niejsze ni¿ dotychczas rozpo-
znanie i zaspokojenie potrzeb osób starszych w ramach lokalnej polityki spo³ecznej. W œlad
za przemianami demograficznymi konieczna jest równie¿ zmiana stosunku spo³eczeñstwa
do ludzi w podesz³ym wieku, d¹¿enie do przed³u¿enia ich aktywnoœci ¿yciowej, utrzymania
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ich spo³ecznej pozycji, kszta³towania odpowiednich stosunków z otoczeniem oraz u³atwienia
adaptacji do nowych warunków ¿yciowych.

Dostrzegaj¹c potrzeby starszych mieszkañców Nowego Tomyœla, Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej w 2005 roku podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do utworzenia domu dziennego pobytu ja-
ko placówki kompleksowo zabezpieczaj¹cej potrzeby seniorów.

Dziêki akceptacji inicjatywy przez w³adze samorz¹dowe oraz pozyskaniu dodatkowych
œrodków finansowych tak du¿a inwestycja uwieñczona zosta³a sukcesem i zrealizowana
w jednym roku. 

W dniu uroczystego otwarcia Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyœlu wyra¿am na-
dziejê, i¿ placówka ta spe³ni oczekiwania i wp³ynie na poprawê jakoœci ¿ycia starszych miesz-
kañców naszej „ma³ej ojczyzny”, a s³owa Jana Paw³a II: „Czciæ ludzi starszych, znaczy spe³-
niaæ wobec nich trojak¹ powinnoœæ: akceptowaæ ich obecnoœæ, pomagaæ im, doceniaæ ich za-
lety”, przyœwiecaæ bêd¹ w realizacji zamierzeñ i dzia³alnoœci domu – napisa³a w Kronice
otwieraj¹cej historiê Domu Dziennego Pobytu dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
Danuta Micha³owicz.

Aktywnoœæ ludzi o srebrnych skroniach przed³u¿a ich ¿ycie, niejednokrotnie dodaje
im si³ do walki z chorob¹, pozwala zachowaæ optymizm i wiarê w przysz³oœæ. Umo¿li-
wia prowadzenie twórczego, harmonijnego ¿ycia. Twórczy udzia³ w zajêciach buduje
poczucie wartoœci w³asnej i nadaje sens ¿yciu, eliminuje monotoniê dnia codziennego,
nudê i pustkê. 

Domy dziennego pobytu, tworzone przez gminne w³adze, wype³niaj¹ce w ten spo-
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Wspólne przygotowania do œwi¹t – projekt Miêdzypokoleniowa aktywnoœæ – srebrn¹ nici¹ tkana; 
grudzieñ 2012
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Spora porcja ruchu, wspania³a zabawa, a w nagrodê puchary i medale 
– turniej bowlingowy w hotelu HI-FI w ramach projektu Wiek nie ma znaczenia – listopad 2014 r.

Terapia przez taniec – zabawa Andrzejkowa w miêdzypokoleniowym gronie w karczmie U Bronki 
Wiek nie ma znaczenia – 26 listopada 2014 r.
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Majowy piknik integracyjny pod has³em Od juniora do seniora w gospodarstwie agroturystycznym
Klimkowa Osada w Cichej Górze -  maj 2015 

Motyli wolontariat  na Targach Aktywni 50 + w Poznaniu - 5 kwietnia  2014 r.   
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sób jeden z na³o¿onych na nie przepisami prawa, obowi¹zków w zakresie zaspokajania
zbiorowych potrzeb obywateli, przyczyniaj¹ siê m. in. poprzez zajêcia w ramach tera-
pii zajêciowej s³u¿¹cej utrzymaniu sprawnoœci psychofizycznej – do poprawy jakoœci ¿y-
cia osób starszych i niepe³nosprawnych, bez koniecznoœci zmiany przez nich miejsca za-
mieszkania. Umo¿liwiaj¹ spêdzanie wolnego czasu wœród rówieœników. Wychodz¹ na-
przeciw ich potrzebom towarzyskim i kulturalnym, a jednoczeœnie daj¹ mo¿liwoœæ wy-
kazania siê swoimi zdolnoœciami i umiejêtnoœciami. Stwarzaj¹ warunki do aktywizacji
osób starszych, sprzyjaj¹ ich integracji, a wiêc przeciwdzia³aj¹cych procesom wyklucze-
nia spo³ecznego. Przeciwdzia³aj¹ wiêc uczuciu osamotnienia i spo³ecznej izolacji. S¹ fak-
tycznymi oœrodkami wsparcia dla ludzi starszych, form¹ œrodowiskowej pomocy, s³u¿¹-
cej utrzymaniu osoby w jej naturalnym œrodowisku i zaspokajaj¹cej wiele potrzeb – nie
tylko tych podstawowych, ale tak¿e tych wy¿szego rzêdu.

O potrzebie istnienia nowotomyskiego Domu Dziennego Pobytu najlepiej œwiadczy
liczba uczestników korzystaj¹cych z jego oferty w kolejnych latach: w 2009 r. – 52 oso-
by, w 2010 r. – 82 osób, w 2011 r. – 120 osób, w latach 2012 – 2014 – 150 osób,
w roku bie¿¹cym ponownie 120 osób. Przez okr¹g³y rok jego bywalcy prowadz¹ ak-
tywny tryb ¿ycia. Dni wype³niaj¹ im ró¿norodne zajêcia, terapia i rehabilitacja. Udzia³
w zajêciach jest dobrowolny. Nie ma tu miejsca na samotnoœæ i nudê. Wspólne prace,
rozmowy, spotkania zbli¿aj¹ do siebie. Rodz¹ siê nowe znajomoœci i przyjaŸnie. W gro-
nie znajomych mi³o up³ywa czas na zdobywaniu nowych wiadomoœci i umiejêtnoœci,
rozmowach, œpiewie, wspólnych grach i zabawach. Nowotomyscy seniorzy czuj¹ siê
w Domu Dziennego Pobytu bardzo dobrze i chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach, na któ-
rych charakter i przebieg maj¹ przecie¿ wp³yw. Od paŸdziernika 2013 roku bowiem
zaczê³a dzia³aæ 5. osobowa Rada Domu – organ opiniodawczo-doradczy, wspomagaj¹-
cy i wspieraj¹cy kierownika w zarz¹dzaniu placówk¹. 

Fot. archiwum Domu Dziennego Pobytu 

W artykule wykorzystano obszerne fragmenty monografii Domu Dziennego Pobytu
autorstwa Anny Palickiej 
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Szymon Konieczny

Dwuletni czas aNTenowy

Najlepiej usi¹œæ w gronie znajomych lub tych, którzy bêd¹ nam przytakiwali
i zacz¹æ po prostu narzekaæ... poczynaj¹c od sytuacji w kraju, po w³asny trudny
los. To takie typowe... Co mo¿e zrobiæ cz³owiek, który nie chce wy³¹cznie narze-
kaæ, ale te¿ chce coœ zmieniæ? To proste. Musi zacz¹æ dzia³aæ! Do takiego wniosku
doszli cz³onkowie nieformalnej grupy aNTena – Nowotomyska Scena Muzycz-
na, która w czerwcu 2015 roku obchodzi³a dwa lata swojego istnienia. W jednym
z nowotomyskich lokali zorganizowali w tym czasie, przy licznym udziale publicz-
noœci, kilkanaœcie koncertów. Na aNTenowej scenie pojawi³y siê takie tuzy pol-
skiej muzyki rockowej jak Ró¿e Europy czy Closterkeller. Co wiêcej, pos³uchaæ
mo¿na by³o tak¿e amerykañskich i angielskich artystów. Kto by³ i s³ysza³, zapew-
ne nie ¿a³uje.

Czym jest aNTena?
Idea pojawi³a siê doœæ dawno. Organizuj¹c w naszym mieœcie koncerty, zauwa¿yli-

œmy, ¿e ciesz¹ sporym zainteresowaniem. Symptomatyczne jest tak¿e to, ¿e m³odzi lu-
dzie chêtniej bywaj¹ tam, gdzie czuj¹ siê swobodnie i gdzie mog¹ tak¿e oddaæ siê biesia-
dzie. W zwi¹zku z tym, pad³ pomys³, aby staæ siê niejako zbiorowym animatorem takiej
przestrzeni. Wybór lokalu Pubu Sekfana pocz¹³ zosta³ podyktowany g³ównie tym,
gdzie mo¿na ustawiæ „scenê”, która pomieœci kilku muzyków. Takiej przestrzeni braku-
je – niestety – wiêkszoœci nowotomyskich lokali. 

Wiêksz¹ czêœæ ekipy aNTeny stanowi¹ nowotomyscy muzycy z takich zespo³ów jak
Jack D. Society i Dog in the Fog. Szefuj¹ aNTenie Marcin Mo¿d¿anowski, Rafa³ Kaczmarek
i Szymon Pigla. Nag³aœnianiem zespo³ów zajmuj¹ siê Maciej Œwita³a (tak¿e obs³ug¹
„dymownicy”) oraz Maciej Burzyñski. Swoj¹ pomoc¹ s³u¿y równie¿ Tomasz “Ryhu”
Kasper, który zwykle zapowiada gwiazdê wieczoru. Za oprawê fotograficzn¹ i relacje
filmowe z koncertu odpowiada autor niniejszego tekstu.

W³asnego sprzêtu i zasobów ludzkich postanowiliœmy u¿yæ do zorganizowania
koncertu. Zaczê³o siê od w³asnych wystêpów, a póŸniej ktoœ wpad³ na pomys³, by
zaryzykowaæ i zaprosiæ “kogoœ znanego”.

Co za nami….
Pierwszym, dziœ ju¿ niemal historycznym koncertem by³ koncert lubuskiej formacji

bluesowej 5 rano. Obiecuj¹cy zespó³ z charyzmatycznym wokalist¹, znanym, do tej
pory szerzej, na terenie Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, ale jak najbardziej posiadaj¹cym
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predyspozycje do zrobienia profesjonalnej kariery muzycznej. Zespó³ zaprezentowa³
w³asne kompozycje, których inspiracji nale¿a³oby szukaæ, zarówno w tzw. “bia³ym
bluesie” brytyjskim, jak i w rodzimym bluesie spod znaku legendarnego D¿emu. Po nim
aNTena zaprosi³a na wystêp poznañskiej vintage rockowej kapeli o sugestywnej nazwie
RUST (ang. rdza). Koncert odby³ siê dok³adnie 19 wrzeœnia 2013 roku i by³ równie¿
ostatnim koncertem zespo³u w pierwotnym sk³adzie. W tym miejscu dodaæ wypada, ¿e
dziœ gitarzyst¹ tego zespo³u jest pochodz¹cy z Nowego Tomyœla - Micha³ Go³¹bek. Da-
lej na scenie aNTeny pojawi³ siê zespó³, który pozostawi³ po sobie, jak dot¹d, najlepsze
wra¿enie. 19 paŸdziernika 2013 roku wyst¹pi³ poznañski zespó³ Omni mOdO, forma-
cja zgarniaj¹ca, jedn¹ po drugiej, nagrody na wszystkich festiwalach, w których bierze
udzia³. Wokalist¹ zespo³u jest dobrze znany szerszej publicznoœci Daniel „Wolny”
Moszczyñski, który, jak siê okaza³o, nie pierwszy raz wyst¹pi³ w Nowym Tomyœlu.
Wczeœniej m. in. z Kasi¹ Wilk w progach naszej goœcinnej biblioteki. Koñcówka pierw-
szego roku dzia³alnoœci przynios³a kolejn¹ gratkê dla nowotomyskich melomanów. Na
naszej scenie pojawi³ siê gitarzysta Wojciech Hoffman (legenda polskiego rocka, za³o¿y-
ciel zespo³u Turbo) wraz z zespo³em, by zmierzyæ z nieœmiertelnymi utworami Jimiego
Hendrixa. Grudzieñ, co sta³o siê ju¿ tradycj¹, zarezerwowany zosta³ dla nowotomyskiej
kapeli Jack D. Society. Koncert odby³ siê 21 grudnia 2013 roku i zatytu³owany zosta³ Jack
D. Kontratakuje – Inwazja: Nowy Tomyœl. Dla zespo³u koncert by³ nagrod¹ za ca³y rok
pracy w ramach projektu aNTena.
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Kolejny koncert zosta³ zaplanowany na 17 stycznia 2014 roku. Na naszej scenie go-
œcili tym razem raper Papa Musta i jego zespó³ The Men Else. Panowie wprowadzili zmia-
nê klimatu ze stricte rockowego w hip-hopowo-funkowy. Frontman, na co dzieñ dzien-
nikarz telewizji Kino Polska, porwa³ wszystkich do œwietnej zabawy. Lutowy termin za-
rezerwowany zosta³ dla trójmiejskiej formacji Cotton Wing (ang. bawe³niane skrzyd³o),
zespo³u, który tworz¹ znakomici muzycy wystêpuj¹cy na wielu festiwalach blues rocko-
wych w Polsce i zagranic¹.

Do tej mieszanki nale¿y dorzuciæ jeszcze szczyptê funku i soulu. Wszystko to two-
rzy idealny wzór na cudowne dŸwiêki. Tak te¿ by³o... W okolicach Dnia Kobiet pos³u-
chaæ mo¿na by³o koœciañsko-leszczyñskiego sk³adu Nawiasemówi¹c, który gra³ w³asny
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materia³, w sferze tekstowej bazuj¹cy na poezji, a jeœli chodzi o muzykê – graj¹cy pro-
gresywnego rocka.

Na kolejny koncert nowotomyscy rockowych brzmieñ musieli czekaæ a¿ dwa mie-
si¹ce. Ci, którzy przybyli na ten koncert, z pewnoœci¹ nie ¿a³owali. 16 maja 2014 roku
do naszego miasta zawita³ amerykañski bluesman Steve Wilkinson z zespo³em Tres
Hombres. Swoj¹ charyzm¹ i mocnym g³osem porwa³ nowotomysk¹ publicznoœæ do
wspólnej zabawy. Okaza³o siê, ¿e bariera jêzykowa nie jest ¿adnym problemem, a s³u-
chacze ¿ywio³owo reagowali, zarówno na jego wypowiedzi, jak i œpiew i grê na tarce.
Gr¹ na tym instrumencie móg³ zaimponowaæ ka¿demu adeptowi instrumentów perku-
syjnych. 
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Czerwcowy koncert, ostatni przed wakacyjn¹ przerw¹, zarezerwowany zosta³
dla poznañskiej formacji Izotop, zespo³u, który tworz¹ znane w polskim œwiecie roc-
kowym osobistoœci. Panowie Henryk Tomczak – basista oraz Andrzej £ysów byli
cz³onkami legendarnej grupy Turbo, a ten pierwszy by³ w gronie jej wspó³za³o¿ycie-
li. Zespó³ uzupe³niaj¹ perkusista Dariusz Nowicki, znany g³ównie ze znakomitej po-
znañskiej blues rockowej Hot Water, a tak¿e Przemys³aw £ukasiewicz – wokalista,
graj¹cy równie¿ na gitarze rytmicznej. 

Korzystaj¹c z letniej aury, aNTena przenios³a siê w plener, a jej animatorzy zajêli
siê organizacj¹ koncertu jazzowego w ogródku piwnym w centrum miasta. Koncert
Jazz is Freedom (ang. jazz to wolnoœæ) odby³ siê 25 lipca 2014 roku. Wyst¹pi³ zespó³
Micha³ Kaczmarczyk Quartet w sk³adzie: Micha³ Kaczmarczyk (gitara elektryczna),
Seweryn Graniasty (saksofon altowy), Damian Kostka (kontrabas) oraz nowotomy-
œlanin Maciej Burzyñski (perkusja).

Nowotomyski zespó³ rockowy – Dog in the Fog zagra³ we wrzeœniu blisko dwu-
godzinny koncert, na którym zaprezentowa³ wszystkie swoje kompozycje. Oprócz
sta³ego sk³adu: Tomasz „Ryhu” Kasper (wokal/gitara), Szymon Pigla (gitara baso-
wa) oraz S³awomir „Dino” Dominczak (perkusja) wyst¹pili: eks-gitarzysta zespo³u
Szymon Mela oraz przyjaciel zespo³u Pawe³ „Saimon” Galus. W po³owie paŸdzier-
nika pojawi³ siê na naszej scenie legendarny zespó³ Ró¿e Europy, wraz ze swoim lide-
rem Piotrem Klaatem, który jako jedyny pozosta³ w nim z pierwotnego sk³adu. Ze-
spó³ zosta³ uzupe³niony przez nowy narybek, a koncert by³ naprawdê dobry. 

Fani zespo³u, którzy zgromadzili na tym koncercie, naprawdê nie mogli byæ za-
wiedzeni. Klaat i spó³ka wykonali swoje najwiêksze hity, a fina³owy Jedwab zaœpiewa-
ny zosta³ przez prawie ca³¹ zgromadzon¹ publicznoœæ. Pierwszym z listopadowych
koncertów by³ koncert wyj¹tkowych artystów z Anglii – Seana Webstera i zespo³u
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The Dead Lines. Po raz kolejny w nowotomyskim Pubie Sekfana pocz¹³ królowaæ
blues. Pod pozornie ha³aœliwym tonem gitar, autorska muzyka Seana Webstera i
jego zespo³u obfitowa³a w niesamowite dŸwiêki. Koncert naprawdê znakomity.
Drugim listopadowym koncertem by³ wystêp zespo³u z Trójmiasta Jo & Lazy Fellow,
który gra muzykê z pogranicza country i bluesa. Zespó³ ten - wystylizowany nie
tylko muzycznie - zaprezentowa³, zarówno w³asne kompozycje, jak i standardy.

Na grudzieñ tradycyjnie zaplanowano koncert Jack D. Society, któremu
towarzyszyæ mia³a Bukowiecka Grupa Bluesowa (BGB). Na skutek tragicznego
rozwoju wypadków (nag³a œmieræ cz³onka zespo³u – przyp. red.) ten drugi zespó³
nie wyst¹pi³. Jego pamiêci poœwiêcony zosta³ krótki koncert zespo³u De Rockers. Nie
zabrak³o piosenek z dedykacj¹, a w szczególnoœci utworu kultowej supergrupy Pink
Floyd pod tytu³em “Wish You Were Here” (ang. Chcia³bym, ¿ebyœ tu by³). Tym
smutnym akcentem zakoñczy³ siê rok 2014.

Rok 2015 na muzycznej aNTenie rozpocz¹³ legendarny zespó³ punkowo-
metalowy PROLETARYAT. Tego wieczoru sala w nowotomyskiej Sekfanie pêka³a w
szwach. Lider zespo³u, “Oley”, wraz z reszt¹ zespo³u naprawdê dali czadu, mimo i¿
czêœæ muzyków liczy sobie prawie lub ponad 50 lat. Niejeden m³odzian nie mia³by
tyle energii. Fani byli zachwyceni, zarówno muzyczn¹ form¹, jak i bezpoœrednioœci¹
w kontaktach ze s³uchaczami.

W “Walentynki” nast¹pi³ wielki powrót trójmiejskiej formacji Cotton Wing, która
ponownie da³a znakomity koncert Zespó³ zaprezentowa³ swoje utwory z kr¹¿ka
Fishing & Processing. Dwa miesi¹ce póŸniej na scenie nowotomyskiej aNTeny mia³o
miejsce du¿e wydarzenie. Do Nowego Tomyœla przyjecha³ zespó³ ze Œl¹ska, a
dok³adnie z Tychów, zespó³ Cree, którego liderem jest Sebastian Riedel, syn
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legendarnego Ryszarda Riedla, wieloletniego wokalisty i frontmana zespo³u D¿em. 
Ostatnim, dot¹d, koncertem, który odby³ siê w ramach projektu muzycznego

aNTena by³ wystêp warszawskiego zespo³u – Closterkeller. Muzyka, któr¹ gra nazywana
jest rockiem gotyckim, jednak sam zespó³ preferuje okreœlenie rock klimatyczny.
Closterkeller powsta³ w II po³owie lat 80. XX wieku w Warszawie. Gra do dziœ, a swój
ostatni koncert klubowy w 2015 roku zagra³ w³aœnie w Nowym Tomyœlu. Si³¹ zespo³u
jest postaæ jego wokalistki, Anji Orthodox. Charyzmatyczna wokalistka stworzy³a
wokó³ siebie i swojego zespo³u niesamowit¹ aurê. Pod wzglêdem muzycznym wszystko
oscyluje, mniej lub bardziej, wokó³ ciê¿kiego rocka. Fakturê dŸwiêku przesterowanych
gitar ³agodzi jej g³os i wszechobecne syntezatory. Koncert nale¿y zaliczyæ do bardzo
udanych i oby takich wiêcej!

Co przed nami …
Organizatorzy tego projektu muzycznego ¿ycz¹, zarówno sobie, jak i – wiernej

dot¹d -publicznoœci, aby starczy³o si³ i œrodków do organizowania kolejnych
fantastycznych koncertów. Cieszy wysoka frekwencja i ¿yczliwe s³owo, które zawsze
siê przyda, zw³aszcza, ¿e projekt o nazwie aNTena – Nowotomyska Scena Muzyczna nie
jest nastawiony na zysk, a g³ównie na to, aby prezentowaæ znane zespo³y w sprzyjaj¹cej
swobodzie przestrzeni, jak¹ z pewnoœci¹ jest pub, ale tak¿e bar czy restauracja.

Zdjêcia: Szymon Konieczny
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64 Sylwia Kupiec

Jedn¹ z moich ulubionych ról by³a Bibianna ze sztuki Manewry mi³osne, zwariowana, zakochana w Kajetanie, na-
uczycielka. Szala³am na scenie w rozpuszczonych w³osach i koszuli nocnej. Wtedy chyba najbardziej siê otworzy³am
– ja, „dystyngowana” pani nauczycielka. Przecie¿ na widowni mogli byæ uczniowie!
Aeksandra  Walczak w roli Bibianny na deskach Nowotomyskiego Oœrodka Kultury
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65Œpiewam odk¹d pamiêtam...

Olu, pochodzisz z rodziny nauczyciel-
skiej, mówi³aœ te¿, ¿e wychowa³aœ siê na
opowieœciach wojennych, z czego wywo-
dzi siê Twoje zami³owanie do piosenek
Okud¿awy. Jak wspominasz dom? To on
Ci wyznaczy³ póŸniejsz¹ drogê zawodo-
w¹? 

Wojenne opowieœci znam raczej z me-
diów, chocia¿ dziadek faktycznie walczy³
podczas kampanii wrzeœniowej. Szybko
zosta³ ranny i trafi³ na roboty do Niemiec.
Wiêcej o wojnie nie opowiada³. Babci szu-
kaliœmy zawsze w piwnicy, ca³e ¿ycie spê-
dzi³a pracuj¹c i ci¹gle siê tam krz¹ta³a. Po-
chodzê, mo¿na powiedzieæ, z rodziny
wielodzietnej. By³o nas czworo rodzeñ-
stwa. Przez pierwsze 6 lat mojego ¿ycia
mieszkaliœmy na pierwszym piêtrze bu-
dynku stacji PKP w Pora¿ynie, bo mój
dziadek by³ zawiadowc¹. PóŸniej, gdy zgi-
n¹³ tragicznie, zabrano babci czêœæ tego
mieszkania... Mia³o ono spore rozmiary,
ale nie by³o jedynym miejscem zabaw ma-
³ej Oli, jak¹ wtedy by³am (œmiech). Z tego
co wiem z opowiadañ, maj¹c 4 lata wy-
sz³am na drogê, usadowi³am siê na œrodku

z zabawkami i robi³am sobie babki z pia-
sku... Ktoœ mnie mia³ pilnowaæ, ale nie
wiem kto. Na szczêœcie kierowca pierw-
szego samochodu, jaki siê tam pojawi³,
zd¹¿y³ zahamowaæ… No i mia³am racjê,
mówi¹c (podobno), ¿e „samochód mnie
widzi” (œmiech). Potem jeszcze dwa razy
siê topi³am, z czego wynika, ¿e przezna-
czone mi by³o ¿yæ.

Gdy mia³am 6 lat, rodzice otrzymali
mieszkanie nauczycielskie. Wtedy prze-
prowadziliœmy siê do Nowego Tomyœla
i zamieszkaliœmy w budynku przy Szkole
Podstawowej nr 1. 

Co do drogi ¿yciowej – przypadek, czy
nie, ale moja siostra te¿ zosta³a nauczycie-
lem. Nasza mama faktycznie by³a praw-
dziw¹ nauczycielk¹, tak¹ z krwi i koœci.
Cechowa³ j¹ ogromny pêd do wiedzy. Na-
wet w ostatnich latach swojego ¿ycia
chcia³a siê nauczyæ obs³ugiwaæ komputer,
u¿ywa³a komórki. By³ czas, ¿e rodzice
masowo zapisywali swoje dzieci do klasy,
któr¹ prowadzi³a mama – nauczycielka
nauczania pocz¹tkowego, tak, ¿e lista
chêtnych by³a zawsze zbyt d³uga. Myœlê,
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Rozmowa z Aleksandr¹ Walczak, pianistk¹, nauczycielk¹ w klasie fortepianu
w Pañstwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. W. Lutos³awskiego w Nowym
Tomyœlu, wokalistk¹, autork¹ piosenek, opiekunk¹ zespo³u œpiewaczego
„Niespodzianka” oraz aktork¹ Amatorskiej Grupy Teatralnej przy Nowotomyskim
Oœrodku Kultury



¿e to, ¿e jestem takim… hmm, jak by to
nazwaæ... powiedzmy „odpowiedzial-
nym” nauczycielem, zawdziêczam ma-
mie. Tato zreszt¹ te¿ jest z zawodu peda-
gogiem, chocia¿ pracowa³ w szkole tylko
kilka lat.To, ¿e ja uczê, jest równie¿ konse-
kwencj¹ mojego bycia muzykiem. Bo to
muzyka by³a u mnie zawsze na pierwszym
miejscu. Chcia³am graæ, w zwi¹zku z czym
rozpoczê³am edukacjê w ognisku muzycz-
nym przy szkole podstawowej, w którym
uczy³a pani Maciejaszek. Zajêcia odbywa-
³y siê raz w tygodniu, przez dwa lata. Gdy
je ukoñczy³am, zaczê³am myœleæ o tym,
¿eby doje¿d¿aæ do szko³y muzycznej do
Zb¹szynia, bo ta nowotomyska jeszcze
nie istnia³a. Nie by³o samochodu, wiêc
musia³am dziennie przejœæ 6 kilometrów –
z domu na stacjê PKP, a w Zb¹szyniu ze
stacji do szko³y, i póŸniej z powrotem. 

Zobacz, jakie samozaparcie – tak sobie
teraz myœlê i wspominam. Niby niedu¿o,
ale tak¹ odleg³oœæ musia³am pokonaæ 3,
4 razy w tygodniu, ¿eby znaleŸæ siê
w szkole muzycznej. Mama zawsze opo-
wiada³a, ¿e nigdy nie zaj¹knê³am siê ani
s³owem, ¿e nie chcê jechaæ do Zb¹szynia
na zajêcia. O godzinie 8 zaczyna³am na-
ukê w pi¹tej klasie podstawówki, przycho-
dzi³am po 6 lekcjach do domu, rzuca³am
torbê, wyjmowa³am ksi¹¿ki, wk³ada³am
nuty, sz³am na dworzec i wraca³am dopie-
ro o godzinie 21. Uczy³am siê w poci¹gu
i na szkolnych przerwach. Na domiar z³e-
go, w 8 klasie, kiedy opiekunem samorz¹-
du uczniowskiego by³ pan Eugeniusz Mo-
drzyk, wymyœli³am jeszcze, ¿e na prze-
rwach bêdê sprzedawaæ w sklepiku szkol-
nym, którym on siê opiekowa³ (œmiech).
Pamiêtam, ¿e mama siê denerwowa³a:
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„Ola, kiedy Ty siê bêdziesz uczyæ? Cho-
cia¿ na przerwach siê uczy³aœ!” Ale ja za-
wsze lubi³am du¿o robiæ...

A sk¹d w ogóle Twój pomys³, by zo-
staæ muzykiem?

Zawsze lubi³am œpiewaæ. Mo¿e nie tyle
graæ, co œpiewaæ i wiedzia³am, ¿e to bêdzie
przepustka do bycia w przysz³oœci muzy-
kiem. Œpiewa³am odk¹d pamiêtam – od
wczesnego dzieciñstwa, a szko³a muzycz-
na otworzy³a mi drogê do tego, bym mo-
g³a graæ i odnaleŸæ ludzi, którzy te¿ kocha-
j¹ muzykê. Pocz¹tkowo myœla³am, ¿e bê-
dê bardziej „do przodu” po tym ognisku,
w szkole okaza³o siê jednak, ¿e mia³am
nie tak jak trzeba ustawion¹ rêkê i musia-
³am zaczynaæ wszystko od nowa. Osta-
tecznie by³o mi trudniej ni¿ tym dzieciom,
które nie mia³y wczeœniej do czynienia

z instrumentem… To jest bardzo wa¿ne,
by od pocz¹tku trafiæ na dobrego nauczy-
ciela, profesjonalistê. A ró¿ne osoby uczy-
³y wtedy w tego typu ogniskach...

W szkole muzycznej I stopnia od po-
cz¹tku uczy³aœ siê gry tylko na fortepia-
nie, czy jeszcze na innych instrumentach?

To by³ fortepian, dwa lata fletu po-
przecznego i kszta³cenie teoretyczne, któ-
re przygotowywa³o do podjêcia nauki
w szkole muzycznej wy¿szego stopnia.
Chocia¿ id¹c do Zb¹szynia, nie myœla³am
o nauce w liceum muzycznym, bo nie wy-
dawa³o mi siê, ¿e jestem a¿ tak uzdolnio-
na. Okaza³o siê jednak, ¿e na tyle dobrze
czu³am siê w tej szkole i na tyle mia³am
zdolnoœci, ¿e dosta³am siê do poznañskie-
go liceum muzycznego na ul. Solnej. A po-
sz³am tam tylko po 4. latach prawid³owej
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gry na instrumencie i musia³am konkuro-
waæ z uczniami z Poznania, którzy uczyli
siê przez 8 lat. Wówczas dzieci z mniej-
szych miasteczek mia³y o wiele, wiele
trudniej… Zainteresowanie tym liceum
by³o du¿e, bo wtedy po 8. letniej szkole
podstawowej, wybór szko³y œredniej
oznacza³ ju¿ wybór zawodu. Ludzie szli
tam z pragnieniem zostania profesjonalny-
mi muzykami. Szczególnie na fortepian
by³o du¿o chêtnych. Mog³am zdawaæ i na
flet, i na fortepian. Nauczyciel widocznie
dostrzeg³ we mnie potencja³, bo 2 lata na-
uki gry na flecie, to bardzo ma³o. Pamiê-
tam, ¿e przed po³udniem mia³am egzamin
z fortepianu, a dopiero po paru godzinach
by³ egzamin z fletu. Stwierdzi³am jednak,
¿e nie bêdê czekaæ tyle godzin, bo przede
wszystkim chcia³am byæ pianistk¹, a nie fle-
cistk¹... Zreszt¹ te egzaminy by³y w ponie-

dzia³ek, a w niedzielê zmar³a moja babcia,
wiêc siê zastanawia³am, czy w ogóle je-
chaæ… Mo¿e to ona pomog³a mi zdaæ? By-
³am taka trochê nieobecna, wiêc mo¿e
dlatego spojrzeli na mnie ³agodniej?... Bo
po 4. latach nauki ma siê braki. Ale chyba
jednak dobrze, ¿e dano mi szansê
(œmiech).

Edukacja w takiej szkole bardzo odbie-
ga od „zwyk³ego” liceum?

To by³a szko³a ogólnokszta³c¹ca o pro-
filu humanistycznym. Nauczano przed-
miotów ogólnych, tak jak w innych szko-
³ach, chocia¿ z mniejsz¹ iloœci¹ godzin ma-
tematyki, a geografii, fizyki itp. tylko przez
trzy lata. W poniedzia³ek, na przyk³ad,
mieliœmy 6 lekcji – matematyka, fizyka,
kszta³cenie s³uchu. Potem by³a geografia,
historia muzyki, a na koñcu wf. Jeœli cho-
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dzi o przedmioty artystyczne, to by³y:
chór, orkiestra – zajêcia grupowe, a po
po³udniu indywidualne – instrumenty.

Nauka zajmowa³a ca³y dzieñ?
Tak. Naprawdê trzeba by³o siê poœwiê-

ciæ. Do tego dochodzi³y æwiczenia na wy-
branym instrumencie, wiêc nie ka¿dy da-
wa³ radê… Ja mieszka³am w bursie, co pa-
radoksalnie dawa³o mi si³y do dalszego
funkcjonowania w szkole. Chocia¿ z dru-
giej strony, bez rodziców by³o mi trudno.
Nauczyciele wymagali bardzo wiele.
Szczególnie profesorka od fortepianu,
która wyciska³a ze mnie wszystkie soki,
wiêc przyjemnoœæ grania na instrumencie
odnalaz³am dopiero na studiach... Szko³a
koñczy³a siê matur¹ i egzaminem dyplo-
mowym, a na œwiadectwie jej ukoñczenia
napisano, ¿e mam prawo wykonywania

zawodu muzyka – instrumentalisty, w za-
kresie gry na fortepianie. Bo te¿ w liceum
gra³am tylko na tym instrumencie, ale
przez rok chodzi³am tak¿e na dyrygowa-
nie. Wydawa³o mi siê, ¿e to mi pomo¿e
dostaæ siê na wydzia³ Akademii Muzycz-
nej, na którym wa¿na jest dyrygentura
chóralna, a okaza³o siê, ¿e znów mia³am
gorzej ni¿ inni, bo by³am Ÿle prowadzona
na tamtych licealnych zajêciach... Tak
stwierdzi³ mój profesor, który by³ potem,
na studiach, moim guru. Inaczej siê dyry-
guje chóralnie, inaczej instrumentalnie.
Mia³am nawyki, których trzeba by³o siê
pozbyæ, wiêc korygowa³am je przez na-
stêpne pó³ roku. I takie to by³o ¿ycie...
Dwukrotnie mia³am podobn¹ sytuacjê,
ale nie mo¿na pewnych rzeczy unikn¹æ,
bo w danym momencie nie mamy œwiado-
moœci, ¿e coœ jest nie tak.. 
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A jak wygl¹da³ ten najwy¿szy szczebel
„wtajemniczenia” – Akademia Muzycz-
na?

To by³y czasy, w których jeœli siê nie do-
sta³o od razu na studia, to trzeba by³o cze-
kaæ rok. Studia prywatne jeszcze nie ist-
nia³y. Owszem, by³y zaoczne, ale one
mnie nie interesowa³y, bo nie chcia³am iœæ
do pracy, tylko byæ studentk¹… A ¿eby
studiowaæ na Akademii, trzeba by³o zdaæ
instrument, kszta³cenie s³uchu i harmoniê,
a z przedmiotów ogólnych – jêzyk polski
i jêzyk obcy. Ja zdawa³am z rosyjskiego,
bo jêzyka niemieckiego, którego te¿ siê
uczy³am, za bardzo nie lubi³am.... No i siê
uda³o... Dosta³am siê na tê uczelniê i to by-
³o dla mnie ogromne szczêœcie. Studiowa-
³am na wydziale, który dawa³ mi gwaran-
cjê, ¿e potem bêdê mog³a uczyæ. ¯eby
uczyæ w szko³ach muzycznych I i II stop-

nia, trzeba by³o skoñczyæ studia wy¿sze.
Moim celem nie by³o wystêpowanie na
scenie. Chcia³am uczyæ dzieci.

Á propos jêzyków obcych… przypomi-
na mi siê taka anegdota z samego pocz¹t-
ku studiów. Jako dodatkowy jêzyk obcy
wybra³am wtedy angielski. Jako ¿e na te
zajêcia by³o bardzo du¿o chêtnych, trzeba
by³o siê du¿o wczeœniej zapisaæ. Wyk³ady
trwa³y ju¿ ze dwa tygodnie, gdy na lekto-
racie z angielskiego pojawi³a siê dziewczy-
na, taka trochê starsza od nas, z 5 lat mo-
¿e i mówi, ¿e ona tutaj ma byæ, bo rektor
j¹ przys³a³ na zajêcia z angielskiego. Pro-
wadz¹cy na to: Proszê iœæ na rosyjski, tam
nie ma tylu chêtnych. – Ale ja nie mogê! –
pad³a odpowiedŸ. Jak to pani nie mo¿e? Ci-
sza siê zrobi³a na sali... No, nie mogê – ona
znowu.. Jak to pani nie mo¿e? Niech pani
tam idzie, bo ja nie mam miejsc! Na co ona
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w koñcu podniesionym g³osem: Ale ja nie
mogê, bo to jest mój jêzyk ojczysty! A my
wszyscy zrobiliœmy wielkie oczy, bo mó-
wi³a tak poprawnie po polsku, bez ¿ad-
nych nalecia³oœci, ¿e nikt siê nie zoriento-
wa³... To by³a Turczynka, Lajla, z któr¹
póŸniej robi³yœmy dyplom u jednego pro-
fesora, Stanis³awa Kulczyñskiego... 

Co ja mam jeszcze opowiadaæ? Wiesz,
¿e ja nie lubiê mówiæ o sobie!

Dobrze Ci idzie, wiêc kontynuujmy
(œmiech). Mieliœcie czas na ¿ycie studenc-
kie, czy tylko æwiczyliœcie grê na instru-
mentach?

Ca³y czas nie æwiczy³am, nie, nie. Ale
zaczê³am studia w roku 1980, a po roku
og³oszono stan wojenny. Na II i III roku ¿y-
cie studenckie by³o praktycznie zawieszo-
ne, a w pierwszym dniu wolnoœci – 23 lip-

ca 1983 roku – wziê³am œlub i – bêd¹c
studentk¹ IV roku – by³am ju¿ mê¿atk¹.
W tym roku mija 32. rocznica naszego
œlubu.

Gratulujê! A wracaj¹c do tamtego cza-
su – bardzo da³o siê odczuæ stan wojenny
na uczelni?

Na dwa tygodnie przed rozpoczêciem
zajêæ mieliœmy taki jakby zjazd wszystkich
studentów, abyœmy mogli siê poznaæ. Ale
myœlê, ¿e to by³o m. in. po to, byœmy dali
siê namówiæ na wst¹pienie do Socjalistycz-
nego Zwi¹zku Studentów Polskich. Sêk
w tym, ¿e nikt za bardzo nie chcia³... Ale
do Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów
zapisali siê prawie wszyscy. Chocia¿ mó-
wiono, co tam tacy muzycy mog¹ pomóc.
Ale na strajkach studenckich robiliœmy
koncerty, œpiewaliœmy, graliœmy…
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Tak jak w pocz¹tkowej scenie filmu
Waldemara Krzystka 80 milionów,
o dolnoœl¹skiej „Solidarnoœci”…

Tak, jeŸdzi³o siê po ró¿nych uczelniach,
gdzie by³y organizowane strajki i tam siê
koncertowa³o, bo uczelnie by³y przecie¿
zamkniête. My te¿ w koñcu strajkowali-
œmy. Zamknêliœmy siê w budynku akade-
mii, spaliœmy pod fortepianami. Czêœæ pro-
fesorów by³a z nami, czêœæ nie, wiadomo...

2 grudnia 1981 roku skoñczy³am 20
lat. Mój przysz³y m¹¿ kupi³ mi 20 ró¿no-
kolorowych goŸdzików (by³y wtedy w³a-
œciwie nieosi¹galne, bo by³y tylko bia³e
i czerwone, a on zdoby³ goŸdziki w 20.
kolorach!), przyjecha³ pod uczelniê, ja
wziê³am te kwiaty w bramie, bo nie mo-
g³am wyjœæ, a on odjecha³. Nawet mam
zdjêcia z tego strajku… Przebojem w tych
dniach by³y serki homogenizowane z ka-

kao. To jedliœmy bez przerwy. Dwie oso-
by mog³y wychodziæ na zewn¹trz, wiêc
raz pozbieraliœmy pieni¹dze i poszliœmy na
targ. Kupiliœmy zielonych jab³ek i w³aœnie
te serki. Wiesz, po prostu nie za bardzo
mo¿na by³o dostaæ coœ innego.

Ile tam siedzieliœcie?
Ja wiem? Z dwa tygodnie. Prawie do sa-

mego stanu wojennego. Nas by³o tak ma-
³o, ¿e profesorowie stwierdzili, ¿e w³aœci-
wie nasz protest nie ma wiêkszego zna-
czenia. Skoñczyliœmy strajk w sobotê,
a w niedzielê og³oszono stan wojenny
i w³adza wesz³a na politechnikê. Jakoœ tak,
ale nie jestem pewna. Wiesz, ja nie groma-
dzê w g³owie faktów. Ostatnio w³aœnie
œmia³am siê z kole¿ankami, mówi¹c, ¿e
gdybym ¿y³a w czasie II wojny œwiatowej
i z³apaliby mnie naziœci, to by³abym kom-
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pletnie nieprzydatna, bo nawet jeœli mam
jak¹œ wiedzê o faktach, to mi siê one kom-
pletnie myl¹. Musieliby mnie od razu zabiæ
(œmiech). W ka¿dym razie takie to by³o
smutne studiowanie, z godzin¹ policyjn¹
i bez nocnego ¿ycia, które zamar³o, bo nie
mo¿na by³o po 22.00 wychodziæ. Próbo-
waliœmy coœ robiæ, ale nasza uczelnia by³a
akurat niedaleko klasztoru Dominikanów,
w takim miejscu, gdzie ci¹gle chodzi³y pa-
trole, ci¹gle nas sprawdzano. Zabito w nas
entuzjazm, przygaœliœmy. Szczególnie, ¿e
skoro mieliœmy siê kszta³ciæ muzycznie,
dobrze by by³o uczestniczyæ w koncer-
tach, wydarzeniach kulturalnych. A one
wtedy te¿ by³y zablokowane. Nie mog¹c
uczestniczyæ w wydarzeniach w mieœcie,
sami sobie organizowaliœmy ¿ycie w aka-
demikach. Goœci wprowadza³o siê pod
okienkiem portierni, a wychodzili przez
okno. ¯ycie studenckie by³o „wewn¹trza-
kademikowe”. Przynajmniej w naszym
akademiku na ul. Wronieckiej...

A na co dzieñ na uczelni by³o widaæ
wp³yw tej sytuacji? Mieliœcie tzw. kretów
na roku?

Pewnie byli, ale myœmy siê nimi nie zaj-
mowali. Artysta, muzyk to jest taki specy-
ficzny cz³owiek, który siê nie do koñca za-
g³êbia w ¿ycie drugiego, on ¿yje swoim ¿y-
ciem. Artyœci siê nie przejmuj¹ takimi spra-
wami. Poza tym u nas nic wielkiego siê nie
dzia³o, bo to by³a po prostu ma³a uczelnia,
niezbyt wa¿na. Oczywiœcie wiedzieliœmy,
¿e ten, czy tamten jest w partii.

Studia skoñczy³aœ z wyró¿nieniem....
Tak, chocia¿ wcale mi na tym nie zale-

¿a³o. To jest w³aœnie ciekawe, ¿e s¹ osoby,
które z góry zak³adaj¹, ¿e tak bêdzie. A ja
by³am wrêcz zdumiona. Mia³am co praw-
da dobre oceny, ale nie zabiega³am o to,
¿eby mieæ najlepsze. Dla mnie taki wynik
nie by³ najwa¿niejszy, chocia¿ na pewno
da³ mi satysfakcjê.

Niestety, muszê powiedzieæ, ¿e nie
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odebra³am swojego dyplomu, tak jak
wszyscy wyró¿nieni, podczas uroczystego
rozpoczêcia nowego roku akademickie-
go... By³ czas, ¿e mi siê to po nocach œni³o.
Dosta³am dyplom póŸniej, z r¹k sekretar-
ki, bo gdy jecha³am na tê uroczystoœæ, po-
ci¹g mia³ 4 godziny spóŸnienia, a tato mia³
zepsuty samochód... Szkoda mi by³o pie-
niêdzy na taksówkê do Poznania, a trzeba
by³o jechaæ, bo póŸniej okaza³o siê, ¿e wy-
ró¿nienie ³¹czy³o siê z nagrod¹ pieniê¿n¹,
która akurat pokry³aby koszty dojazdu...
Takie ¿ycie. 

Mój profesor by³ na mnie obra¿ony.
Raz mu siê zdarzy³o, ¿e dwie jego student-
ki z jednego roku skoñczy³y studia z wy-
ró¿nieniem – Lajla i ja. Ona odebra³a dy-
plom, a ja nie. Pyta³ mnie potem: Gdzie by-
³aœ? A ja na to: W poci¹gu (œmiech). Nie
chcia³ ze mn¹ rozmawiaæ. A by³ naprawdê

fantastycznym profesorem. Niewiele mó-
wi³. U¿ywa³ sformu³owañ typu „szukaj
siebie”, w przeciwieñstwie do innych, któ-
rych model nauczania zamyka³ siê w wy-
ra¿eniu „wzoruj siê na mnie”. Gdy ja dyry-
gowa³am, prowadzi³am zespo³y, to ludzie
nie wiedzieli „u kogo jestem”, kto mnie
uczy. Taki by³ mój guru – prof. Kulczyñski
od dyrygentury.

Byli te¿ inni wa¿ni dla Ciebie profeso-
rowie?

Tak. Pani profesor od fortepianu, Jani-
na Miranowska, dziêki której zrozumia-
³am, jak nale¿y graæ. Zaczê³a ze mn¹ roz-
mawiaæ, umia³a zrozumieæ moje potrzeby
artystyczne, „duchowe”. Mog³am siê roz-
wijaæ pod wzglêdem muzycznym, bo ju¿
umia³am przecie¿ graæ. Na tym polega³y
studia. Liceum uczy muzycznego rzemio-
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s³a, a na studiach uczymy siê interpreto-
waæ utwory, zaczynamy byæ artystami.
I cieszê siê, ¿e tam jednak posz³am. 

Á propos tego „ducha” – masz swoj¹
ulubion¹ epokê w muzyce, wykonaw-
ców? Te upodobania siê jakoœ zmienia³y
w czasie?

Zawsze i wszêdzie romantyzm. Zresz-
t¹ kocham muzykê w ogóle. Dla mnie jest
najwa¿niejsze, ¿eby utwór by³ piêkny, nie
ma nawet znaczenia, kto go skompono-
wa³. Lubiê muzykê spokojn¹, nostalgicz-
n¹, chocia¿ i szybkie utwory, które maj¹
w sobie to „coœ”. Oczywiœcie kocham
Chopina, bo jak mo¿na go nie kochaæ...
Lubiê kompozytorów rosyjskich, bo ten
klimat jest mi bliski, lubiê te¿ Bacha. Z mu-
zyki wspó³czesnej lubiê bluesa, z kolei jazz
mnie mêczy. Te d³ugie solówki... Ja jestem

niespokojnym duchem i po prostu nie wy-
trzymujê psychicznie tych improwizacji
(œmiech).

Po studiach od razu podjê³aœ pracê
w nowotomyskiej szkole muzycznej? 

Tak, aczkolwiek pracê podjê³am ju¿ na
III roku studiów. Chcia³am siê przekonaæ,
czy siê sprawdzê w roli nauczyciela. By³am
po liceum, wiêc mia³am wystarczaj¹ce
kompetencje. Mia³am przyje¿d¿aæ w œro-
dy i w soboty, by uczyæ kszta³cenia s³uchu.
Nie jeŸdzi³am jednak d³ugo, bo w zwi¹zku
z tym, ¿e trwa³ stan wojenny, po dwóch
miesi¹cach mojej pracy, zmieniono nam
plan zajêæ na studiach. Dorzucono 8 go-
dzin zajêæ wojskowych! 8 godzin! Ch³op-
cy mieli 9 godzin. To by³y tak naprawdê
zajêcia ideologiczne, wiadomo…

Po studiach jednak wróci³am ju¿ na pe-
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³en etat. Pracujê w szkole od 1984 roku,
z przerwami na urlopy macierzyñskie.

Tam siê spotka³yœmy po raz pierwszy.
W 1984 roku, jako 7. latka, by³am Two-
j¹ uczennic¹ w Szkole Muzycznej…

... a, jak ustali³yœmy, przez moj¹ pierw-
sz¹ córkê, Agnieszkê, któr¹ urodzi³am
w lipcu, po roku uczenia ciebie, posz³am
na macierzyñski, a ty odesz³aœ ze szko-
³y...(œmiech). Wiesz, wtedy by³am
w pierwszym roku pracy nauczycielskiej
i tak naprawdê jeszcze kompletnie nie
wiedzia³am, co, z czym. Teraz na pewno
nie pozwoli³abym ci odejœæ… Wtedy szko-
³a dopiero siê rozwija³a. Trzy moje kole-
¿anki pianistki i ja debiutowa³yœmy dopie-
ro w tym zawodzie. Dziœ mamy d³ugi, po-
nad 30. letni sta¿ i m³odzi nauczyciele
czerpi¹ z naszego doœwiadczenia, którym
bardzo chêtnie siê dzielimy. My natomiast,
nie mia³yœmy od kogo czerpaæ.

Je¿eli pytasz o pracê po studiach, to
wspomnê, ¿e mia³am nawet mo¿liwoœæ
uczenia w szkole œredniej na ul. G³ogow-
skiej. Trochê siê chwalê, ale to by³o mi³e,
¿e widziano we mnie potencja³ i ja siê bar-
dzo z tego powodu cieszy³am. Chyba mu-
szê mieæ tê iskrê (œmiech). I naprawdê lu-
biê dzieci. 

Mówisz, ¿e zaczynaj¹c pracê nie mia³aœ
dobrych wzorów. W jaki wiêc sposób
u³o¿y³aœ sobie to swoje „nauczyciel-
stwo?” Co by³o Twoim priorytetem
w tym zawodzie?

Po pierwsze – chcia³am rozkochaæ
dzieci w muzyce, a po drugie – chcia³am,
¿eby na ulicy, gdy mnie spotkaj¹, powie-
dzia³y mi „dzieñ dobry”, a nie ucieka³y

przede mn¹. Mia³y przede wszystkim do-
brze wspominaæ szko³ê. Mimo ¿e nie
wszystkie j¹ skoñczy³y, tak jak Ty, moja
kole¿anko (œmiech)... Ale nawet je¿eli
opuszcza³y j¹ wczeœniej, to nie dlatego, ¿e
nauczyciel by³ nieprzyjazny. To jest prze-
cie¿ szko³a nadobowi¹zkowa.

To by³y Twoje cele na pocz¹tku na-
uczania, a teraz?

Teraz s¹ inne dzieci. Inne czasy. Trud-
niejsze dla szkó³. Wtedy nie by³o tylu, jak
to mówimy, „rozpraszaczy”. Ale dzieci,
chêtne do nauki gry na instrumencie ci¹gle
s¹ i to cieszy, bo taka szko³a niesamowicie
rozwija je tak¿e ogólnie, nie tylko muzycz-
nie. Oczywiœcie, zawsze s¹ takie sytuacje,
¿e dzieci przychodz¹ do nas z powodu
ambicji rodziców, co jednak nie jest takie
z³e. Nale¿y dziecku stwarzaæ mo¿liwoœci,
pozwoliæ próbowaæ, bo nie jest powie-
dziane, ¿e dziecko siê w tych ambicjach
nie odnajdzie, nie spe³ni. 

Jako m³ody nauczyciel widzia³am, ¿e
dziecko jest zdolne, bo robi postêpy z lek-
cji na lekcjê. Ale wówczas nie wiedzia³am,
czy takie dziecko „jest materia³em” na
muzyka. Teraz ju¿ po dwóch latach ucze-
nia kogoœ, wiem. I to jest ta ró¿nica. Wte-
dy tak prowadzê zajêcia, ¿eby mu jak naj-
wiêcej przekazaæ, wydobyæ z niego tê
iskrê. Oczywiœcie, ono musi chcieæ. Trze-
ba te¿ rozmawiaæ z rodzicami, bo oni mu-
sz¹ siê zgodziæ na prowadzenie dziecka
w ten sposób.

Jak wspominasz te – w³aœciwie – po-
cz¹tki szko³y? Wielu by³o uczniów, na-
uczycieli? 

W tym roku obchodzimy 40. lecie
szko³y. Powsta³a ona w 1975 roku.
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Pierwsz¹ jej siedzib¹, jak pamiêtasz, by³
obecny budynek s¹du. Có¿, szko³a siê
rozwija³a, co roku by³o wiêcej dzieci.
Oprócz tych trzech kole¿anek, pianistek,
o których wspomina³am, sporo by³o na-
uczycieli doje¿d¿aj¹cych, ucz¹cych gry na
ró¿nych instrumentach. Pianiœci, skrzyp-
kowie, akordeoniœci, fleciœci, instrumenty
dête… W zale¿noœci od tego, czy by³ na-
uczyciel prowadz¹cy, dzieci uczy³y siê gry
na ró¿nych instrumentach, a ich liczba
z czasem wzrasta³a. Obowi¹zkowe by³y –
i s¹ nadal – przedmioty teoretyczne: ryt-
mika, kszta³cenie s³uchu i muzykowanie
w zespole. W wy¿szych klasach ucznio-
wie maj¹ przedmiot nazywany „audycj¹
muzyczn¹” – na lekcjach s³ucha siê muzy-
ki, uczy o epokach i kompozytorach. Te-
raz jest wiêksze nastawienie na muzyko-
wanie w zespole. Dzieci maj¹ graæ w gru-

pach, uczyæ siê wspó³dzia³aæ, s³uchaæ sie-
bie. Dziêki temu siê spotykaj¹, rozmawia-
j¹ ze sob¹. S¹ zespo³y wokalne, dête,
smyczkowe itd. Ka¿de dziecko ucz¹ce siê
gry na instrumencie, mo¿e te¿ graæ zespo-
³owo. Oczywiœcie, najpierw musi siê na-
uczyæ graæ, ¿eby potem wspólnie z innymi
„muzykowaæ”.

Zdarza siê, ¿e Twoi uczniowie zostaj¹
profesjonalnymi muzykami?

Tak, kilkoro z nich. Co jakiœ czas zdarza
siê taki uczeñ, co mnie bardzo cieszy, cho-
cia¿ teraz ten zawód nie jest tak atrakcyj-
ny jak kiedyœ, bo nie daje korzyœci finanso-
wych, a wymaga wielkiej pracy i trzeba go
bardzo kochaæ. Mniej dzieci idzie do szkó³
wy¿szego stopnia, a my te¿ nie mo¿emy
ich namawiaæ, je¿eli rodzice uwa¿aj¹, ¿e to
im nie zapewni stabilizacji finansowej. Je¿-
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d¿¹ co roku na konkursy miêdzyszkolne
i wracaj¹ z nagrodami, wiêc odnosz¹ suk-
cesy, co mnie satysfakcjonuje, bo okupio-
ne to jest bardzo ciê¿k¹ prac¹. Ci¹gle jed-
nak powtarzam, ¿e nawet, jeœli bycie mu-
zykiem nie jest celem edukacji w szkole
muzycznej, to warto j¹ przejœæ, bo æwicze-
nie na instrumencie rozwija inteligencjê,
daje obycie, uczy systematycznej pracy,
a przede wszystkim, daje ogromn¹ satys-
fakcjê, ¿e umie siê o¿ywiæ instrument, wy-
krzesaæ z niego ¿ycie, a to ogromna sztu-
ka i nie ka¿dy to potrafi. 

Zostawmy szko³ê i przejdŸmy do
Twojej dzia³alnoœci muzycznej. Kiedy
w 2005 roku odby³yœmy krótk¹ rozmo-
wê do „Kwartalnika Nowotomyskiego”,
sporo koncertowa³aœ, pisa³aœ muzykê, by-
³aœ cz³onkini¹ zespo³u CO10...

Zgadza siê, tworzy³am wtedy piosenki.
Niech bêdzie, ¿e by³am twórc¹ muzyki.
W tym czasie faktycznie sporo gra³am
i œpiewa³am w naszej nowotomyskiej bi-
bliotece i nie tylko. Gra³am z Wojtkiem
Winiarskim koncerty tematyczne, a w ze-
spole CO10 by³ z nami jeszcze Mateusz
Kurcewicz. On pisa³ œwietne teksty, ja me-
lodie do nich. Znajdowaliœmy ogromn¹
przyjemnoœæ w koncertowaniu i chyba by-
liœmy dobrze przyjmowani przez ludzi.
Muszê przyznaæ, ¿e niedawno pani Dy-
rektor biblioteki kilka razy mnie prosi³a,
¿ebym znowu zaœpiewa³a, ale przychodzi
czas, ¿e mo¿e zaczyna siê byæ asertyw-
nym i bardziej œwiadomym swoich mo¿li-
woœci…

W bibliotece na Waszych poetycko-
-muzycznych wieczorach zawsze by³y t³u-
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my, wiêksze ni¿ na koncertach goœci z ze-
wn¹trz...

I to jest w³aœnie ciekawe. I mi³e. Mo¿e
dlatego, ¿e z Wojtkiem, który akompa-
niowa³ mi na gitarze, wykonywaliœmy pio-
senki znane i lubiane. Pamiêtam trzy czy
cztery takie „recitale”, m. in.: Gdyby piose-
nek s³ucha³ œwiat, Koncert jesienny czy Graj
nam pieœni skrzydlata – z piosenkami Bu³a-
ta Okud¿awy. Œpiewa³am te¿ z Karol Ban-
dem, no i w koñcu w CO10, w którym
wykonywaliœmy w³asne piosenki. Wiesz,
jak komponowa³am? Po prostu siada³am
i gra³am. Nie komponujê godzinami. Cza-
sem wymyœli³am fajn¹ melodiê, a ona mi
ulatywa³a (œmiech). Jeœli nagram na dykta-
fon, to zapamiêtam, jeœli nie – uleci. Melo-
dia ucieknie, ale potem przyjdzie nowa
i ju¿… Pamiêtam, ¿e Mateusz by³ tym za³a-
many: Ja ten tekst pisa³em kilka dni, a Pani

napisa³a muzykê w 5 minut! Tak samo by³o
z twoim ulubionym utworem Koniec –
usiad³am i od razu napisa³am. Bo albo jest
pomys³, albo nie. Mnie zawsze melodie
szybko przychodzi³y do g³owy, w przeci-
wieñstwie do tekstów, za które podziwia-
³am Mateusza. To by³ mi³y czas, ale w koñ-
cu CO10 siê rozesz³o, bo wyjecha³ Woj-
tek, Mateusz te¿ poszed³ w swoj¹ stronê.
A teraz nie chcê ju¿ œpiewaæ, bo g³os mam
ju¿ lekko zniszczony wieloletni¹ prac¹
w zawodzie. 

Ale jeszcze á propos œpiewania, taka
dygresja... Wiesz w jaki sposób usypia³am
moje dwie córki? Œpiewa³am im piosenki.
Najpierw jedn¹, potem dwie, a potem
trzy. Chodzi niebo ciemn¹ noc¹, ma w far-
tuszku pe³no gwiazd albo W lesie wyros³a,
w lesie szumia³a. One le¿a³y ju¿ w ³ó¿ecz-
kach i ja sz³am im te trzy piosenki œpiewaæ.
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Któregoœ razu zaœpiewa³am dwie piosenki
i wysz³am. A one: – A trzecia? (œmiech) Po-
tem kiedy by³y ju¿ starsze, czyta³am im
bajki. Pomyœla³am jednak w koñcu, ¿e
trzeba iœæ do przodu, z postêpem i nagra-
³am im te bajki… (œmiech). Mia³y je na
dwóch kasetach i puszcza³y sobie na ma-
gnetofonie. Pamiêtam, jak córki opowia-
da³y swoim kole¿ankom: Nasza mama
czyta nam bajki i my sobie s³uchamy na ma-
gnetofonie. A one nie rozumia³y, jak to jest
mo¿liwe?

A dziewczyny nie mia³y ci¹got, by
pójœæ te¿ w kierunku muzycznym? Czy im
zabroni³aœ (œmiech)?

Ja? Ja nie! Nie zabrania³am. Przeciwnie,
uwa¿am, ¿e moja m³odsza córka, Agata
powinna byæ muzykiem, ale tak wysz³o,
¿e nie jest. Owszem, skoñczy³a szko³ê
muzyczn¹ I stopnia, Agnieszka zreszt¹
te¿. Agata w klasie fortepianu, Agnieszka
gra na gitarze. To mnie cieszy, bo jak
wspomina³am, szko³a bardzo rozwija,
uczy obycia ze scen¹, radzenia sobie z tre-
m¹, a to jest bardzo wa¿ne w tych naszych
„medialnych” czasach. Poza tym mo¿na
sobie umieœciæ w CV fakt ukoñczenia
szko³y muzycznej, co œwiadczy o gotowo-
œci do podejmowania dodatkowych obo-
wi¹zków, systematycznym æwiczeniu i od-
powiedzialnoœci. 

Wracaj¹c do œpiewu.. Od ponad deka-
dy prowadzisz zespó³ œpiewaczy „Nie-
spodzianka”, w którym zreszt¹ te¿ swe-
go czasu siê „udziela³am” …

No tak, wiêc wiesz, jak to wygl¹da… 

... ale czytelnicy nie wiedz¹ – opo-
wiedz.

Jest to zespó³, który powsta³ oko³o 12
lat temu, dziêki wspó³pracy Nowotomy-
skiego Oœrodka Kultury i nowotomyskiej
Szko³y Muzycznej. Powsta³ z inicjatywy
Dyrektorek obu szkó³. Spotkania zespo³u
odbywaj¹ siê raz w tygodniu w oœrodku
kultury. Kiedyœ ka¿dy móg³ byæ w zespole,
teraz staram siê, by by³y to osoby co naj-
mniej muzykalne, bo niektóre piosenki
wykonujemy nawet w trzyg³osie – ostat-
nio Polsk¹ Madonnê ze s³owami Agnieszki
Osieckiej. Mam teraz naprawdê uzdolnio-
ne, s³ysz¹ce i dobrze œpiewaj¹ce osoby.
Od pocz¹tku zreszt¹ œpiewa³yœmy w dwu-
g³osie. Najwa¿niejsz¹ dla mnie spraw¹ jest
to, ¿e towarzyszy nam akompaniament
¿ywej muzyki, czyli moja gra na fortepia-
nie, a nie nagrany gotowy podk³ad elek-
troniczny. Je¿eli chodzi o dobór repertu-
aru, piosenki po prostu musz¹ byæ „³ad-
ne” i nam siê podobaæ, ale te¿ mieæ sen-
sowne, ambitniejsze teksty. Kto je wybie-
ra? Albo ja sama, albo dziewczyny – kon-
sultujemy, wspólnie poszukujemy mate-
ria³u. To jest poezja œpiewana, utwory
z klasyki polskiej muzyki rozrywkowej –
Skaldowie, Czerwone Gitary. Ostatnio
œpiewa³yœmy ko³ysankê Johannesa
Brahmsa, równie¿ a capella, w trzyg³osie.
W zespole jest 12 pañ, wiêc mamy cztery
osoby na g³os, czyli niewiele. A wiem, ¿e
wysz³o bardzo dobrze. Zdarza siê, ¿e
koncertujemy, ale niestety trudno zebraæ
w jednym czasie wszystkie osoby. Ja te¿
pracujê popo³udniami. Œpiewa³yœmy na
wernisa¿ach wystaw w bibliotece i domu
kultury. Mia³yœmy te¿ wyst¹piæ podczas
Nocy œwiêtojañskiej, ale la³o i odwo³ano im-
prezê. Jesteœmy oczywiœcie co roku na
Chóralnym Podkozio³ku, mamy te¿
w NOK-u dwa koncerty w roku – jesien-
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ny i wiosenny. Gdyby ktoœ chcia³ do nas
do³¹czyæ, to zapraszamy, ale musi to byæ
osoba „s³ysz¹ca”, potrafi¹ca powtórzyæ
kilka nut.

Powiedzia³aœ wczeœniej, ¿e zawsze lubi-
³aœ du¿o robiæ. I to siê ci¹gle sprawdza, bo
po raz kolejny spotka³yœmy siê w Ama-
torskiej Grupie Teatralnej dzia³aj¹cej przy
NOK-u, prowadzonej przez Renatê
Œmierteln¹. Zaniecha³aœ koncertowania,
ale wydaje mi siê, ¿e lubisz scenê.

Zawsze marzy³am o tym, ¿eby byæ ak-
tork¹. Jako m³odsza osoba by³am bardziej
nieœmia³a i mo¿e trochê zakompleksiona.
Nosi³am siê na br¹zowo, ¿eby nikt nie
zwraca³ na mnie uwagi (œmiech). Ale ju¿
jako dziecko uwielbia³am recytowaæ wier-
sze. Oczywiœcie tematyka, wiadomo, by³a
patriotyczna. Myœl przewodnia i jedyna...

(œmiech). Gdy by³am 7. latk¹, moja wy-
chowawczyni us³ysza³a, ¿e ³adnie œpie-
wam i powiedzia³a do mnie: Oleñko, za ty-
dzieñ bêdzie w szkole koncert i ty zaœpie-
wasz piosenkê. Oleñka bardzo przejêta na-
uczy³a siê tej piosenki i by³a tak podekscy-
towana, ¿e... w dniu koncertu zaniemówi-
³a (œmiech). Do tej pory mam stres, ¿e sta-
nê przed publicznoœci¹ i siê oka¿e, ¿e nie
mam warunków g³osowych, by zaœpie-
waæ…

Jeœli chodzi o teatr – lubi³am recyto-
waæ, szybko uczy³am siê na pamiêæ, co te-
raz, nawiasem mówi¹c, przychodzi mi
z wiêksz¹ trudnoœci¹, ale 40 lat skoñczy-
³am 13 lat temu, wiêc mam prawo
(œmiech). W liceum muzycznym zreszt¹
te¿ mieliœmy kabaret i bra³am udzia³ w wy-
stêpach. Mo¿e faktycznie lubiê scenê… O,
ale czekaj, muszê Ci opowiedzieæ ostatni
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dowcip kabaretu Smile (opowiada). Jako
dziecko by³am harcerk¹, bo lubi³am siê
udzielaæ. Na obozach harcerskich rów-
nie¿ robiliœmy kabarety, wymyœlaliœmy
scenki, do czego by³am pierwsza. Do zdo-
bywania sprawnoœci te¿...

Cieszê siê, ¿e i teraz mam tak¹ teatral-
n¹ odskoczniê. Pamiêtam jak Renata do
mnie zadzwoni³a i zaprosi³a mnie do te-
atru. Wystêpujê w teatrze od drugiej sztu-
ki, czyli od Pensjonatu pod ¿a³obn¹ wdow¹.
Gra³am w niej pianistkê, która w przysz³o-
œci mia³a zostaæ ¿on¹ pastora i podczas
wystêpu „bêbni³am” palcami w instru-
ment, który nie mia³ klawiszy (œmiech).
Od razu bardzo mi siê to spodoba³o, wiêc
do dziœ jestem wdziêczna, ¿e los postawi³
na mojej drodze Renatê. Teatr jest dla
mnie ratunkiem, teraz, gdy nie komponu-

jê, nie œpiewam. Gdy koncertowa³am, by-
³am zaanga¿owana przez ca³y czas.
A w teatrze – wejdê, coœ powiem, wyjdê
– bo spektakl to jest praca zespo³owa
i efekt rozk³ada siê na wszystkich. Teatr
sprawia mi ogromn¹ przyjemnoœæ, szcze-
gólnie coroczne premiery.

Mia³aœ swoj¹ ulubion¹ rolê? Przypo-
mnijmy, ¿e z regu³y s¹ to role g³ówne, bo
jesteœ uwa¿ana za jeden z filarów tej gru-
py – zawsze gromko oklaskiwana i pozy-
tywnie oceniana…

Jakim filarem? Jesteœmy grup¹ i razem
tworzymy spektakle, tu wszyscy s¹ wa¿ni.
A te oceny? Czy ja wiem, ile w tym praw-
dy? 

Przypominam Ci o opinii re¿ysera
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z poznañskiego Teatru Nowego, gosz-
cz¹cego na naszym spektaklu, któr¹ po-
wtórzy³a nam Renata Œmiertelna, ¿e
jedn¹ osobê z naszego teatru wzi¹³by
od razu do siebie, bo mog³aby graæ pro-
fesjonalnie… T¹ osob¹ by³aœ Ty…

No dobrze, to by³o bardzo mi³e. Nie
przesadzê mówi¹c, ¿e by³am w euforii,
s³ysz¹c, ¿e mog³abym graæ w prawdzi-
wym teatrze, bez ¿adnych szkó³… Ale
wracaj¹c do naszego teatru, na pewno
jedn¹ z moich ulubionych ról by³a Bi-
bianna ze sztuki Manewry mi³osne, zwa-
riowana, zakochana w Kajetanie, na-
uczycielka. Szala³am na scenie w roz-
puszczonych w³osach i koszuli nocnej.
Wtedy chyba najbardziej siê otworzy-
³am – ja, „dystyngowana” pani nauczy-
cielka. Przecie¿ na widowni mogli byæ
uczniowie! (œmiech) Ale trudno, powie-
dzia³am sobie, jestem tu aktork¹. Rola
Tarsylii, ¿ony Alfreda w sztuce Co w ro-
dzinie, to nie zginie te¿ mi siê podoba³a.
I to jest sztuka, któr¹ by by³o warto
znów zagraæ. Potem rola Pasi w ¯yciu
biurowym – to chyba najfajniejsza ze
sztuk. Ale marzê o roli bardziej zabaw-
nej, bo niestety ostatnio gra³am same
wredoty. Wielkim plusem teatru s¹ w³a-
œnie autorskie sztuki Renaty Œmiertel-
nej. Spotykamy siê co tydzieñ i dopóki
nie ma wyznaczonej daty spektaklu, s¹
to – jak sama wiesz – spotkania bardziej
towarzyskie. Oczytujemy tekst, pozna-
jemy relacje miêdzy bohaterami. Dopie-
ro gdy Renata powie – „uczcie siê na
pamiêæ” – i poda, kiedy premiera, wte-
dy czujemy, ¿e nam siê pali grunt pod
nogami. Przecie¿ sama wiesz, jak to jest,
co mam ci opowiadaæ (œmiech).

Wychodzi na to, ¿e pod¹¿am za To-
b¹ krok w krok...

No tak, zobacz – w szkole muzycznej
by³aœ, w „Niespodziance” by³aœ, w te-
atrze by³aœ, w bibliotece, gdy koncerto-
wa³am, ju¿ pracowa³aœ… A teraz, co
jeszcze mam Ci opowiadaæ! (œmiech)

To znaczy, ¿e mogê potwierdziæ, ¿e
jednak scena to Twój ¿ywio³ – nie mu-
sisz siê zgadzaæ. Zarówno o teatrze, jak
i o œpiewaniu powiedzia³aœ, ¿e da³y Ci
wielk¹ przyjemnoœæ, a jednak to zupe³-
nie ró¿ne role – w przenoœni i dos³ow-
nie...

Tak, te dwie sytuacje ró¿ni¹ siê choæ-
by z jednego powodu. W teatrze nie je-
stem profesjonalistk¹, tylko amatorem.
Gdy œpiewam, mimo ¿e nie jestem z wy-
kszta³cenia wokalistk¹, ale jednak profe-
sjonalnym muzykiem, oczekuje siê ode
mnie wiêcej. Inaczej siê mnie postrzega.
W teatrze mogê mieæ o wiele wiêkszy
luz. Ale, ogólnie rzecz bior¹c, chyba
z regu³y nie widaæ po mnie stresu. Z te-
go te¿ powodu w szkole czêsto jestem
konferansjerem i organizatorem kon-
certów. W tym momencie przypomnia-
³a mi siê fantastyczna szkolna inicjatywa
– chór nauczycieli szko³y muzycznej,
który prowadzi³am w latach 90. Spra-
wia³ nam wtedy ogromn¹ przyjem-
noœæ...

Co do sceny – chyba mam tak¿e dar
kontaktu z publicznoœci¹. Na pewno
zwracam uwagê na poprawn¹ wymowê.
Oczywiœcie, nie jestem taka dobra, jak
pani Dyrektor biblioteki – ona jest dla
mnie wzorem w tej dziedzinie, bo prze-
piêknie potrafi mówiæ. Mo¿e powiedzieæ
na ten sam temat trzy ró¿ne zdania, a ja
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powiem, niestety, tylko jedno.
A jeœli chodzi o muzyczn¹ obecnoœæ

na scenie... To nie szkodzi, ¿e siê pomy-
lisz. Najwa¿niejsze jest tak graæ, ¿eby pu-
blicznoœæ chcia³a Ciê s³uchaæ. Tak sobie te-
raz myœlê, ¿e mo¿e dam siê namówiæ na
po¿egnalny koncert w bibliotece…Mo¿e
zadzwoniê do Wojtka?

Zawsze garnê³aœ siê do grania œpiewa-
nia, teatru, po co Ci to? Czemu kultura?

Nie wiem, jest mi to po prostu potrzeb-
ne. To jest balsam dla mojej duszy. Myœlê
te¿, ¿e mo¿e mam na tyle talentu, ¿e nie
wstyd go pokazaæ. Gdybym wiedzia³a, ¿e
robiê coœ nie tak, jak byæ powinno, od ra-
zu bym sobie odpuœci³a. Mam w sobie a¿
nadto samokrytycyzmu. Powiem ci jed-

nak, ¿e pojecha³abym z tym re¿yserem
Teatru Nowego, ¿eby móc zagraæ w jed-
nej sztuce i ¿eby siê sprawdziæ na profesjo-
nalnych teatralnych deskach. Chocia¿
nasz teatr wcale nie jest gorszy ni¿ te pro-
fesjonalne. Bo my to robimy z pasj¹. Do-
brze mieæ iskrê Bo¿¹, ale jeszcze lepiej
mieæ iskrê Bo¿¹ i pracowaæ. I wtedy jest
rezultat.

Zdjêcia: 
archiwum  rodzinne  Aleksandry Walczak
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...Wojciecha Budzisza 

Urodzony ponad pó³ wieku temu, czyli w epoce, gdy dinozaury nie biega³y ju¿
swobodnie po ulicach, ale jeszcze zanim GoogleMaps umo¿liwi³ wskazanie
i obejrzenie dowolnego miejsca na Ziemi. Ju¿ w 1965 roku, jako o obiecuj¹cym
przysz³ym koryfeuszu literatury, pisa³a o nim “Komsomolskaja Prawda”: oto na
firmamencie poezji objawi³a siê nowa gwiazda, która niew¹tpliwie przyæmi. Natomiast
kilkanaœcie lat póŸniej w bezdebitowym wydawnictwie jednego z od³amów
antykomunistycznej opozycji, redaktor podpisuj¹cy siê pseudonimem K.Wa³ okreœli³
jego poczynania literackie jako bardzo interesuj¹ce i wielce obiecuj¹ce na przysz³oœæ. 
Ten nieniski nieblondyn jest w zasadzie nierozpoznawalny na ulicach miast i wsi –
kryje swe oblicze zazdroœnie strzeg¹c swojej prywatnoœci. Na dowód tego, 25 lat
temu porzuci³ zgie³k wielkiego miasta i osiad³ w najm³odszym z miast powiatowych
zachodniej Wielkopolski. Nie³atwy do zdefiniowania, spe³nia siê na wielu
p³aszczyznach, a pisanie wierszy jest tylko cz¹stk¹ jego ¿ycia. Z wykszta³cenia technik
budownictwa, zainteresowany histori¹, postrzega œwiat jak matematyk, a najlepiej
wypoczywa w górach. 
Pomimo wielokrotnych sugestii i nalegañ dotychczas konsekwentnie odmawia³
publikowania swoich wierszy. Prezentowane tutaj utwory s¹ niereprezentatywnym
wyborem, niechronologicznie u³o¿onych i nie po³¹czonych ¿adn¹ wspóln¹ myœl¹
tekstów jednego autora.

Podczas czytanego debiutu na Nowotomyskim Piêtrze Wyrazów Literackich - 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu, 24 marca 2015 r.
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Pyta³a Pani dlaczego piszê?
zastanawia³em siê nad tym
i ... - nie znam odpowiedzi
mo¿e dlatego, ¿e w¹tpiê
mo¿e dlatego, ¿e szukam

Pyta³a Pani kogo ceniê najwy¿ej?
chyba tych równie w¹tpi¹cych
Jest we mnie wiara romantyków 
w akt stworzenia, 
w niepowtarzalnoœæ.

I - choæ o to Pani nie pyta -
dodam jeszcze, ¿e wiersz jest dialogiem
lub popio³em do posypania w³asnej g³owy.

Nowy Tomyœl, 1 kwietnia / 1 wrzeœnia 2003

Uwielbiam twój zapach
Jest trochê jab³kowy
(takie zielono-¿ó³te jab³ka wygrzane na s³oñcu
czasem z ma³ym robaczkiem i bia³ymi pestkami)
Jest trochê zapachu pla¿y i wiatru
i gor¹cej skóry i piasku
Mo¿e trochê migda³ów, pestek 
brzoskwini, a mo¿e trochê piernika

Uwielbiam twój zapach 
bo jest w nim morze
woda i sól
jest w nim wieczór i liœcie i trawa
i odrobina tego co nieuchwytne

Uwielbiam twój zapach
taki trochê senny
i trochê winny (a mo¿e winogronowy)

Uwielbiam twój zapach
gdy zamykam ciê w ramionach
i wtedy gdy zostaje go trochê ze mn¹

86 Z teki Wojciecha Budzisza



Uwielbiam twój zapach
gdy zdradza, ¿e jesteœ

Nowy Tomyœl, zaczête 23 sierpnia 1999 w Proximie, skoñczone chyba nastêpnego
dnia

Przyjaciele, goœcie, t³um

........................................
i jeszcze parasol deszczu
rozpiêty nad naszym domem

Poznañ, maj 1982 

Obudzi³em siê ze strachu dziœ w nocy
jestem tak daleko, a tu katastrofa 
wybucha drugie S³oñce - nie zd¹¿ê
nie zd¹¿ê dotrzeæ do Ciebie, 
¿eby powiedzieæ ile dla mnie znaczysz

Dlaczego dotychczas tego nie zrobi³em
nie wiem - mo¿e wydawa³o mi siê,
¿e na tyle wa¿ne jest to co czujê, 
¿e nie muszê o tym opowiadaæ, 
a mo¿e ba³em siê utraty wielkoœci s³ów
nadu¿ywanych przez innych

Wiem ksiê¿e Twardowski
- muszê siê spieszyæ

6 paŸdziernika 2000

ja - mizerny cz³owiek,
którego ka¿dy wicher ³amie,
gdy Ty trwasz wynioœle.

Na ryk niedŸwiedzia i wycie wilka
masz za odpowiedŸ szelest ga³êzi,
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które pozwalasz, aby pieœci³ wiatr
- dla mnie wiatr nie jest pieszczot¹.
Wyrastasz tam, 
gdzie bym nie powa¿y³ siê zamieszkaæ
Umiesz wrosn¹æ w ka¿d¹ szczelinê

Naucz mnie tego -
niech ¿ywica pop³ynie w mych ¿y³ach
Daj mi byæ Twym synem Limbo

wymyœlone i spisane w ³ó¿ku 7 grudnia 1988 r. godz. 1.00

Przed wschodem s³oñca

Tych kilkanaœcie minut
gdy ksiê¿yc przesta³ ogl¹daæ Twój uœpiony uœmiech
Tych kilkanaœcie minut
gdy trawy staj¹ siê rude, a drzewa zielone
Tych kilkanaœcie minut
gdy ni¿sze od chmur dalekie góry b³yszcz¹ ró¿owo
Tych kilkanaœcie minut
zanim czerwona kula s³oñca wpadnie w okno

wymyœlone 8 sierpnia 2012 r. w schronisku na Hali Rycerzowej, spisane
9 sierpnia 2012 r. w Rajczy, poprawiane do 17 sierpnia 2012

Wypalamy siê po kawa³ku
jest nas ka¿dego dnia coraz mniej
wypalamy siê po kawa³ku
p³omieniem, ciep³em lub ¿arem

Nielicznym jest jednak dane
byæ œwiat³em tak bia³ym
by ledwie tl¹c siê w wieczornym zmierzchu
wci¹¿ byæ latarni¹

wymyœlone i spisane 17 wrzeœnia 2007 r. w poci¹gu z Nowego Tomyœla do 
Poznania
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Wyp³aka³eœ u bogów na Olimpie
(ale o tym dowiem siê dopiero póŸniej)
by tchnêli ¿ycie w kszta³t, który stworzy³eœ.
A ja - nie pytana o zdanie - stajê siê oto piêkn¹ kobiet¹.
Nie wybra³am, kto i jak bêdzie budzi³ mnie rano,
Nie znam znaczenia s³ów: dom, rodzina, dzieci,
Nie zdecydowa³am czy chcê dostawaæ pieni¹dze czy kwiaty,
Nie umiem jeszcze graæ, nie umiem wygrywaæ,
Nie znam potrzeb cudzych ani swoich,
Nie spodziewam siê jeszcze, ¿e sen nie od razu przychodzi wieczorem,
Nie wiem nawet, czy bêdê mog³a mieæ w³asne zdanie

Lecz jeœli masz mnie tylko podziwiaæ,
to ju¿ wolê byæ rzeŸb¹.

wymyœlone i spisane 2 lutego 2011 r. w schronisku “Orle”, poprawione 16 
lutego 2011 r.

szepcz¹cym do ucha s³onym wiatrem
szepcz¹cym s³odkie s³owa poœród burzy

styczeñ/luty 1986 r.

Mniej ni¿ zmieœci siê w d³oni, 
mniej ni¿ uœcisk
ni¿ oddech

wymyœlone 3 listopada 2014 r. w domu, poprawione 4 grudnia 2014 r.

Gdybym ...
Gdybym nie wsiad³ do tego poci¹gu
wczoraj, a mo¿e nie pamiêtam kiedy

mijane dworce, mijane stacje
jak ludzkie twarze, zapominane, 
choæ zdaj¹ siê znajome, do kogoœ podobne

czasami ...
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czasami wydaje siê, ¿e poci¹g na drugim torze
zabra³by mnie w podró¿ lepsz¹
patrz¹c w oczy jad¹cych tamtym poci¹giem
uœmiecham siê - powodzenia w drodze -
takiej jak moja w³asna - do celu, do domu

30 wrzeœnia 2000

Jêdrzejowi M.

PojedŸ proszê dla mnie 
a¿ na koniec œwiata
I zobacz to, czego zobaczyæ nie zdo³am
Pow¹chaj, posmakuj to, czego poznaæ nie mogê.

Ale póŸniej wróæ
przywieŸ zdjêcia i wspomnienia
bym móg³ zobaczyæ œwiat przez Twoj¹ lustrzankê
bym pozna³ go Twoimi s³owami

Jakikolwiek by jednak nie by³ ten œwiat, 
najwa¿niejsze, ¿e wracasz.

wymyœlone w Nowym Tomyœlu w kwietniu.2011 r., domyœlane i spisane 
5 maja 2011 w Poznaniu 

Pozdrowienia z gór

Z zasypanych œniegiem gór
zza bol¹cych od wiatru oczu
kamieni wtulonych w gêstwinê chmur.

Wygiête plecy prosz¹ o wypoczynek,
- zadowolone s¹ za to buty
opite wod¹, zapchane b³otem.

Lecz gdy na chwilê widaæ ze szczytu
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zalane s³oñcem zbocze
szlak, co zawsze wiedzie przed siebie
Jestem szczêœliwy

- Ja – zakochany w górach

wrzesieñ 1985 r., Szklarska Porêba (z kartki do Ma³gosi K.)

Góra

Nie potrafiê o Tobie myœleæ inaczej
ni¿ z pokor¹ w sercu
Mówiæ do Ciebie z nutk¹ uczucia
mimo, ¿e stopy kamieniami ranisz
Mamy jeden krwiobieg
jeden oddechobieg

I Ÿród³o, którym mnie poisz
i niesforne trawy
- nie s³uchaj¹ nikogo prócz wiatru
smak ska³y dotkniêtej jêzykiem
i zapach drzew

Padam u Twych stóp Góro

wymyœlone 16 lipca 1988 r. w dom, spisane po domyœleniu 2 lipca 1988 r.

Magdzie P.

Chcê zapytaæ Ciebie:
czy widzia³aœ kiedyœ Madonnê?
Jej twarz zobaczysz w kapliczce
ustawionej na rozdro¿u

Madonna z cerkwi jest dostojna
- jest w Niej b³ogos³awieñstwo
Lecz najpiêkniejsza Madonna
nosi warkocz z liœci bukowych
Jeœli Jej nie zobaczysz
w wynios³ej buczynie, wœród drzew
- szkoda, bo taka jest tylko jedna.
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wymyœlone 2 stycznia 1989 r. ok. 19.00 na Rondzie Rataje, domyœlane i spisane 9
stycznia 1989r. godz. 21.20, Dom Studenta 3, pok. 115
W celi znalaz³em ikonê
malowan¹ na deskach
o wytrwa³oœæ prosi³em Ciê
Madonno z Warkoczem

Ukry³em Ciê g³êboko w jaŸni
i noszê stale z sob¹
proszê nie uciekaj stamt¹d
Madonno z Warkoczem

I gdy kiedyœ ujrzê Ciebie w górach
uklêknê w dolinie
i poproszê Ciê...
Madonno z Warkoczem

wymyœlone w œrodê ok. 20.00, spisane 14 stycznia 1988 r. ok. 18.15 w domu

Siedzisz w kawiarni przy bia³ym Martini
za oknem wysokie modrzewie rosn¹ i buki
obok le¿y nie zaczêta jeszcze ksi¹¿ka
a w tle œpiewa jakiœ Nat King Cole.

Wœród rozwieszonych na œcianach fotosów
jest zdjêcie szczêœliwych id¹cych za rêkê
On jeszcze nie wie, ¿e ona wieczorem
ucieknie do obowi¹zków ksiê¿niczki
Ona jeszcze nie wie, ¿e on w po³udnie
odda jej wszystkie zdjêcia z wakacji

Tyle tutaj dymu, ¿e a¿ ³zawi¹ oczy.

L¹dek Zdrój, 9 marca 2009

D.

Chocia¿ by³o ju¿ póŸno
gestem jak skinienie d³oni¹
pozwoli³aœ mi zabraæ siebie do domu
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Delikatnie - opuszkami palców
jak materia³ zsuwany ze skóry
oddziela³em krawêdzie stron

Patrzy³em...
smakowa³em...
ch³on¹³em...

Teraz le¿ê uspokajaj¹c oddech
I w myœlach dziêkujê za wszystko
czego pozwoli³aœ mi dotkn¹æ

wymyœlone 3 grudnia 2014 r. w domu 

Nie wiem, co powiedzia³

Mia³aœ lekko rozchylone usta
i wpatrzone w dal Ÿrenice,
pytanie, którego nie zada³aœ
i rosn¹ca kropelka w k¹cie oka

Wiem, ¿e sk³ama³.

Wymyœlone 22- 23 lutego 2011 w Nowym Tomyœlu, spisane 7 marca 2011

Niedawno
(czy siedem lat to niedawno?)
siedzia³ przede mn¹ ch³opak
te¿ by³ maj
te¿ by³o ciep³o

Dzisiaj usiad³ ko³o mnie mê¿czyzna

wymyœlone 14 maja 2011, domyœlane 16 maja 2011, spisane 17czerwca 
2011

Nie rozmawialiœmy od dwudziestu lat
Czasem wydawa³o mi siê, ¿e widzê Ciebie na koñcu ulicy
Czasem wydawa³o mi siê, ¿e to Twój g³os w s³uchawce

Z TEKI...

93Z teki Wojciecha Budzisza



Chwila rozmowy, i nie minê³o tyle lat
Bojê siê, ¿e za szybko, ¿e za du¿o, ¿e za bardzo
I kolejnych ileœ lat nierozmawiania

Nie umiem tego opowiedzieæ
Nie wiem komu móg³bym opowiedzieæ
Nie s¹dzê, by ktoœ oczekiwa³ opowieœci

wymyœlane 27 lutego 2008, spisane 28 lutego 2008

Jab³ka

Zielone, ¿ó³te, czerwone
soczyste, kruche, winne, kwaskowe
od pierwszych papierówek
po ostatnie renety

Niektóre nadgryzione przez owada
Niektóre z uszkodzona skórk¹
A niektóre obite
nie tylko przez nieostro¿noœæ

Czasem po rozkrojeniu zewnêtrznie zdrowe
okazuj¹ siê niemal w ca³oœci do wyrzucenia
tylko one nie myœl¹
tylko one nie czuj¹

wymyœlone 25 maja 2013 w domu, spisane 26 maja 2013, dopracowane 
29 maja 2013

Jestem jak g¹bka,
która wch³ania twoje emocje
Jestem g¹bk¹,
która nasi¹ka twoimi relacjami

Starczy lekko dotkn¹æ
by pojawi³a siê kropla,
w której maczam pióro

wymyœlone z 4 na 5 lipca 2015 ok. 3.00 w domu; spisane 9 lipca 2015
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VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

“O Wiklinowy Laur” 2015

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, wspólnie z Komitetem
Organizacyjnym Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego w Nowym Tomyœlu,
zapraszaj¹ do udzia³u w 7.edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
“O Wiklinowy Laur”2015, którego celem, oprócz sprzyjania rozwojowi
aktywnoœci twórczej i promowania artystycznych dokonañ osób
obdarzonych literackim talentem, jest tak¿e popularyzowanie wiedzy o
Ziemi Nowotomyskiej i sta³ych elementach jej pejza¿u oraz rozwijanie
wra¿liwoœci estetycznej i uwra¿liwianie na piêkno otaczaj¹cej cz³owieka
natury.

Bogatsi w doœwiadczenia wyniesione z dotychczasowych edycji konkursu, w
których konkursowe jury ocenia³o utwory poetyckie nades³ane przez wielu
autorów pochodz¹cych z ró¿nych czêœci kraju, a nawet z zagranicy,
kontynuujemy nasze zamierzenie w jego dotychczasowej formule. 
Warunkiem udzia³u w konkursie jest wiêc nades³anie nigdzie dot¹d nie
publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach utworów
poetyckich (wiersza lub zestawu 3 wierszy) albo utworu prozatorskiego (nie
przekraczaj¹cego 10 stron wydruku komputerowego). Nades³ane utwory
literackie winny w swej treœci zawieraæ motywy roœlin typowych dla Ziemi
Nowotomyskiej, tj. chmielu i wikliny. 

Regulamin konkursu oraz Kartê zg³oszenia mo¿na pobieraæ ze stron
internetowych: Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego ( )oraz
Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu (). 

Zapraszaj¹c do udzia³u w konkursie, mamy nadziejê, ¿e tak¿e 7. jego
edycja – podobnie jak poprzednie - wzbudzi zainteresowanie uczestników,
które zaowocuje bogactwem nades³anych utworów literackich. Termin
sk³adania prac konkursowych up³ywa 10 sierpnia 2015 roku.

Nagrodzone i wyró¿nione utwory literackie opublikowane zostan¹ na
³amach PRZEGL¥DU NOWOTOMYSKIEGO oraz w wydawnictwie
pokonkursowym.

95O Wiklinowy Laur 2015

Z DZIA£ALNOŒCI NTK



Z DZIA£ALNOŒCI NTK

96 O Wiklinowy Laur 2015



kwiecieñ – czerwiec 2015 roku

Park z atrakcjami dla najm³odszych
Na pocz¹tku kwietnia zakoñczy³a siê realizacja projektu Rewitalizacja i zagospodarowa-

nie parku przy ul. Musia³a w Nowym Tomyœlu, dofinansowanego z funduszy Unii Europej-
skiej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Oœ IV LEADER „ma³e projekty”, w ra-
mach Stowarzyszenia KOLD. Czêœæ inwestycyjna przedsiêwziêcia obejmowa³a utwardze-
nie ci¹gu komunikacyjnego kostk¹ brukow¹, monta¿ dwóch lamp oraz ustawienie ³awek
w formie geometrycznych elementów dekoracyjnych. Na wybudowanej alejce zosta³y
wymalowane wielobarwne plansze do popularnych, lecz nieco zapomnianych gier integra-
cyjnych, takich jak: klasy, chiñczyk czy wyœcig pokoju, zachêcaj¹ce dzieci i m³odzie¿ do
wspólnej zabawy i spêdzania czasu na œwie¿ym powietrzu. Miejsce to otrzyma³o nazwê
Aleja gier podwórkowych. 

Inauguracja Nowotomyskiej i Zb¹szyñskiej Akademii SOS
W hali sportowej Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu 1 kwietnia

podpisany zasta³ aktu inauguruj¹cy dzia³alnoœæ Nowotomyskiej i Zb¹szyñskiej Akademii
Siatkarskiej Oœrodków Szkolnych. Nowotomysk¹ Akademiê SOS, dzia³aj¹c¹ pod patro-
natem nowotomyskiego gimnazjum, tworz¹: Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowym Tomy-
œlu, Szko³a Podstawowa w Jastrzêbsku Starym, Szko³a Podstawowa w Borui Koœcielnej
oraz Szko³a Podstawowa w Wytomyœlu. W uroczystoœci powo³ania Akademii uczestni-
czyli: Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, koordynator regionalny projektu SOS
w Polskim Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej Adam Nowik, koordynator wojewódzki projektu SOS
Andrzej Malczewski, dyrektorzy nowotomyskich i zb¹szyñskich szkó³ i oœrodków sporto-
wych, liczne grono radnych Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu oraz beneficjenci tego pro-
jektu – m³odzie¿  szkolna. 

75. rocznicê zbrodni katyñskiej
10 kwietnia, w 75. rocznicê zbrodni katyñskiej oraz 5. rocznicê katastrofy smoleñskiej,

Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, wraz z przedstawicielami Urzêdu
Miejskiego, z³o¿y³ wi¹zankê kwiatów przy tablicy upamiêtniaj¹cej pomordowanych w Ka-
tyniu mieszkañców ziemi nowotomyskiej oraz ofiary katastrofy pod Smoleñskiem. Tabli-
ca umiejscowiona zosta³a w bezpoœrednim s¹siedztwie,, Dêbu  pamiêci”, który podczas
sadzenia w 2010 roku zosta³ przysypany ziemi¹ przywiezion¹ przez grupê nowotomyœlan
z Katynia. ciele pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu
10 kwietnia odprawiona zosta³a msza œw. w intencji ofiar tych tragicznych wydarzeñ.
Bezpoœrednio po niej, w pobli¿u symbolicznego Grobu Katyñskiego i Kaplicy Matki Boskiej
Katyñskiej, ods³oniêta zosta³a tablica upamiêtniaj¹ca ofiary katastrofy smoleñskiej.
Uroczystoœæ zosta³a zorganizowana przez parafiê pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy,
parafialny oddzia³ Akcji Katolickiej oraz Nowotomyski Klub Gazety Polskiej.
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Piotr Kud³aszyk br¹zowym medalist¹
W odbywaj¹cych siê w stolicy Peru - Limie - Mistrzostwach Œwiata Juniorów do lat 17

w Podnoszeniu Ciê¿arów, w kategorii wagowej do 62 kg, 10 kwietnia startowa³ 16.letni
zawodnik LKS “Budowlani” Nowy Tomyœl Piotr Kud³aszyk. Po emocjonuj¹cej walce Piotr
zdoby³ br¹zowy medal mistrzostw œwiata i zosta³ wicemistrzem œwiata w podrzucie w tej
kategorii wiekowej. Piotr pobi³ te¿ rekordy Polski w kategorii do lat 17, w rwaniu i w
dwuboju. Do mistrzostw œwiata przygotowali zawodnika trener klubowy Marcin Lampe
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oraz trener kadry Wojciecha Geska, który prowadzi³ start Piotra w Limie. 20 kwietnia
Burmistrz Nowego Tomyœla, dr W³odzimierz Hibner pogratulowa³ Piotrowi
Kud³aszykowi zdobycia jedynego br¹zowego medalu dla Polski i wrêczy³ mu nagrodê. 

KASSK po raz jedenasty
Od 10 do 12 kwietnia, ju¿ po raz jedenasty, zorganizowana zosta³a przez Gimnazjum

im. Feliksa Szo³drskiego ogólnopolska Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci
Komputerowych KASSK 2015, w tym roku pod has³em Co dalej z cyfrow¹ szko³¹? Na XI
KASSK przyby³o wielu wybitnych przedstawicieli œwiata nauki, oœwiaty i biznesu.
Konferencja rozpoczê³a siê w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury,
gdzie jej uczestników powitali dyrektorzy nowotomyskiego gimnazjum Andrzej Wa³êsa i
Dariusz Stachecki. Konferencjê oficjalnie otworzy³ Burmistrz Nowego Tomyœla dr
W³odzimierz Hibner. Jak co roku organizatorzy przygotowali wiele propozycji wyk³adów
i warsztatów dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Sporo uwagi poœwiêcono te¿
wnioskom z pilota¿owego programu Cyfrowa Szko³a i jego dalszej perspektywie w latach
2015-2020. Nowotomyskie gimnazjum zaprezentowa³o swoje doœwiadczenia - jako
szko³y cyfrowej, mentorskiej i tej, która z sukcesem korzysta z technologii mobilnych w
codziennej pracy. Wiele miejsca poœwiêcono nauce programowania na ka¿dym etapie
kszta³cenia uczniów, tak¿e w kontekœcie olbrzymiej popularnoœci takich programów jak
Godzina Kodowania oraz Mistrzowie Kodowania. Dyskutowano równie¿ o roli informatyki
w szkole, zwi¹zku z trwaj¹cymi pracami Rady ds. Informatyzacji Edukacji nad now¹
podstaw¹ programow¹ z informatyki. Integracyjny walor mia³a blisko 500. osobowa
biesiada uczestników konferencji w Klimkowej Osadzie w Cichej Górze, podczas której
wyst¹pi³ zespó³ Jack D. Society. Oferta konferencji by³a bardzo bogata: niezwykle ciekawe
wyst¹pienia wype³ni³y 5 bloków wyk³adowych, odby³o siê prawie 120 warsztatów. W
konferencji udzia³ wziê³o ponad 300 uczestników, ponad 70 zaproszonych goœci oraz
prawie 150 przedstawicieli firm i instytucji – partnerów konferencji. Ca³oœci dope³nia³a
ponad 100.osobowa ekipa m³odzie¿y oraz pracowników administracji i obs³ugi aktywnie
zaanga¿owana w sprawny przebieg KASSK-u.

Bieg z Motylem w Borui Koœcielnej
12 kwietnia w Borui Koœcielnej odby³a siê 2 edycja Biegu z Motylem. Imprezê wspólnie

zorganizowali: miejscowe gimnazjum i szko³a podstawowa, so³tys i Rada So³ecka oraz
Nowotomyski Klub Biegacza Chy¿y. W imprezie wziêli udzia³ zawodnicy z powiatów:
grodziskiego, nowotomyskiego, poznañskiego, szamotulskiego i wolsztyñskiego. Trasa
biegu wynosi³a 10 km i wiod³a drogami gruntowymi. Na zaproszenie organizatorów Biegu
z Motylem w zawodach wzi¹³ udzia³ Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner,
który dla poparcia idei imprezy, wraz z uczestnikami biegu, pokona³ trasê ok. 1 km. 

Koncert dla Filipa i Jasia
W Wiejskim Domu Kultury w Bukowcu 12 kwietnia, po raz kolejny, zorganizowany

zosta³ koncert ¿yczliwych serc dla Filipa i Jasia. Wyst¹pi³y w nim dzieci i m³odzie¿ z
Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu, ze Szko³y Podstawowej w
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Dakowach Mokrych oraz zespó³ OJEJ i seniorzy z Bukowca. Ca³y dochód z koncertu
przekazany zosta³ na rehabilitacjê Filipa i Jasia.

Œmieræ Rotmistrza Pileckiego
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 13 kwietnia goœci³a Lwówecka Grupa Teatralna.

W jej wykonaniu nowotomyœlanie mogli zobaczyæ spektakl pt. Œmieræ Rotmistrza
Pileckiego, zrealizowany na podstawie spektaklu Teatru TV - Scena Faktu w re¿yserii
Ryszarda Bugajskiego. Przedstawienie poprzedzi³o wyœwietlenie krótkiego filmu o
¿o³nierzach wyklêtych; spoœród których jednym by³ w³aœnie Witold Pilecki. Sztuka by³a
prawdziw¹ lekcj¹ historii, opowiedzian¹ z wielk¹ dok³adnoœci¹. Doskona³a gra aktorska,
scenografia, stroje i rekwizyty oddawa³y klimat tamtych czasów i wydarzeñ. W rolach
g³ównych wyst¹pili: Adam Paschke, Krzysztof Waœko, Norbert Bry³ka, Pawe³
Kasprowicz, Jaros³aw Nawrot, Klaudia Kaczmarek, Szymon Paschke oraz Szymon
Konieczny. Ca³oœæ wyre¿yserowa³a Bogna Witos³awska, która wcieli³a siê tak¿e w jedn¹
z ról.

W poszukiwaniu gimnazjalnego talentu ortograficznego
W Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego 15 kwietnia odby³ siê Powiatowy Konkurs

Ortograficzny. Uczestniczy³o w nim 20. trzecioklasistów z gimnazjów w Borui Koœcielnej,
Bukowcu, Chroœnicy, Michorzewie, Nowym Tomyœlu, Opalenicy i W¹sowie, którzy
pozytywnie przeszli dwa wczeœniejsze etapy konkursu. Fina³owe dyktando pt. Wieczór w
muzeum u³o¿y³ doradca metodyczny jêzyka polskiego Grzegorz Pi¹tas. Nad
prawid³owym przebiegiem fina³u konkursu czuwa³a komisja, w sk³ad której wesz³y
nauczycielki jêzyka polskiego: Marzena Dach-Kolanko, Dorota Wiœniewska, Miros³awa
Ratajczak, S³awa Paw³owska, Agnieszka Bia³asik i Lucyna Szuder. W przerwie konkursu,
we wspó³czesnej wersji Kopciuszka, wyst¹pili m³odzi artyœci z nowotomyskiego
gimnazjum, przygotowani do wystêpu przez Annê Przybylsk¹. Zwyciêzc¹ Powiatowego
Konkursu Ortograficznego zosta³ Hubert Nowak z Gimnazjum im. genera³a Kazimierza
Sosnkowskiego w Opalenicy i to on zdoby³ tytu³ Gimnazjalnego Talentu Ortograficznego.
Na II miejscu uplasowa³a siê Natalia Kasperkiewicz z Gimnazjum przy Zespole
Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu, a III miejsce zajê³a Aleksandra
Oglêdziñska z Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. Laureaci, oprócz
zaszczytnych tytu³ów i dyplomów, otrzymali tak¿e - z r¹k Burmistrza Nowego Tomyœla
dra W³odzimierza Hibnera, kierownik Wydzia³u Edukacji i Rozwoju Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyœlu Moniki Perz oraz gospodarza uroczystoœci dyrektora
gimnazjum Andrzeja Wa³êsy - nagrody ufundowane przez Rady Rodziców. 

Inauguracja teatralnego projektu 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu 15 kwietnia zaprosi³a

nowotomyœlan na inauguracjê projektu: W przestrzeni...sceny, który do grudnia 2015 roku
realizowany bêdzie w nowotomyskiej bibliotece w ramach obchodów Roku Teatru
Polskiego. Projekt, maj¹cy na celu zaprezentowanie ró¿nych barw i odcieni teatru -
poczynaj¹c od tradycyjnego, poprzez teatr opowieœci, tañca, teatr uliczny, a¿ po spektakle
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telewizyjne – zainaugurowa³y dwa spektakle komediowe w re¿yserii Piotra Witonia: M¹¿
umar³, ale ju¿ mu lepiej i Stefcia w pogoni za mi³oœci¹, z którymi wyst¹pi³a Grupa Teatralna
BAJ dzia³aj¹ca przy Gminnej Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie.
Wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami. Przekonali siê, ¿e warto rozwijaæ
swoje zdolnoœci i pasje – w tym wypadku aktorskie - i tym samym dostarczaæ widzom
pozytywnych emocji. 

Miêdzynarodowy Dzieñ Inwalidy
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym

Tomyœlu, przy wspó³udziale Gminy Nowy Tomyœl oraz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, 16 kwietnia zorganizowa³ w Nowotomyskim Oœrodku Kultury obchody
Miêdzynarodowego Dnia Inwalidy, które przebiega³y pod has³em: B¹dŸmy ¿yczliwi i
otwarci na potrzeby osób niepe³nosprawnych. W okolicznoœciowym wyst¹pieniu
przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejonowego PZERiI Zenon Matuszczak mówi³ o potrzebie
wzajemnej ¿yczliwoœci i barierach wystêpuj¹cych w ¿yciu osób niepe³nosprawnych.
Podkreœli³ te¿ potrzebê kontaktów, dalszej wspó³pracy i integracji. Podziêkowania
skierowa³ do w³adz lokalnych, ró¿nych kó³ i organizacji, za pomoc w organizacji
uroczystoœci. W czêœci artystycznej wyst¹pi³ zespó³ m³odzie¿y z Gimnazjum w Borui
Koœcielnej. Wa¿nym punktem uroczystoœci by³o otwarcie XV Powiatowej Wystawy Prac
Plastycznych Osób Niepe³nosprawnych, zorganizowanej przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyœlu. Mo¿na by³o obejrzeæ prace uczniów ze Szko³y
Podstawowej nr 2 i Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, uczestników
Warsztatów Terapii Zajêciowej w Zb¹szyniu i Koninie, Œrodowiskowych Domów
Samopomocy z Opalenicy i Nowego Tomyœla oraz nowotomyskiego Domu Dziennego
Pobytu.
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O arbitra¿u i mediacji
S¹d Arbitra¿owy dzia³aj¹cy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zorganizowa³ 17

kwietnia miêdzynarodow¹ konferencjê z cyklu Arbitra¿ i mediacja w teorii i praktyce.
Tegoroczna konferencja, której miejscem by³ tradycyjnie w Hotelu HI-FI w Paproci,
przebiega³a pod has³em Pañstwo a ADR. Patronat honorowy nad wydarzeniem objêli:
Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Gospodarki, Minister Sprawiedliwoœci, Starosta
Nowotomyski i Burmistrz Nowego Tomyœla. Uczestniczyli w nim wybitni teoretycy i
praktycy arbitra¿u i mediacji z kraju i z zagranicy, m.in. z: Szwajcarii, Szwecji, Gruzji,
Uzbekistanu, Azerbejd¿anu, Finlandii, Belgii, Ukrainy, Rosji, Chorwacji i Holandii.
Konferencja, któr¹ otworzy³ W³odzimierz Brych, arbiter miêdzynarodowy, prezes S¹du
Arbitra¿owego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, stanowi³a okazjê do promocji
walorów ziemi nowotomyskiej. Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu i Starostwo
Powiatowe w Nowym Tomyœlu przygotowa³y stoiska promocyjne, na których goœcie z
kraju i zza granicy mogli zaopatrzyæ siê w dotycz¹ce regionu informatory. 18 kwietnia na
strzelnicy LOK-u w Nowym Tomyœlu odby³y siê Zawody Strzeleckie Arbitrów i
Mediatorów o Puchar Prezesa S¹du Arbitra¿owego przy Nowotomyskiej Izbie
Gospodarczej.

KuŸnia Talentów
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej–Curie 17 kwietnia odby³o siê X

Wiosenne Karaoke KuŸnia Talentów. W konkursie udzia³ wziê³o 14 oddzia³ów klas IV –
VI. Po wczeœniejszym wylosowaniu utworu, uczniowie mieli miesi¹c na przygotowanie siê
do wystêpu i stworzenie do niego odpowiedniej choreografii. Uczniowie klas IV i V
œpiewali piosenki w jêzyku polskim, natomiast uczniowie klas VI w jêzyku angielskim.
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Koordynatorem projektu by³a nauczycielka muzyki Hanna Klimczak. Wystêpy ocenia³o
jury w sk³adzie: A. Geisler, B. Bolinger, I. Kwiatkowska, J. Uramowska. I miejsca w X
Wiosennym Karaoke zajê³y klasy: IVc, Va oraz VIc, II miejsca - klasy IVb, Vb oraz VIe, a III
miejsca - klasy IVa, Vd oraz VIb. W tym dniu w szkole goœci³ jej absolwent Piotr Kud³aszyk
- br¹zowy medalista Mistrzostw Œwiata Juniorów do lat 17 w Podnoszeniu Ciê¿arów oraz
wicemistrz œwiata w tej kategorii wiekowej w podrzucie. . Spo³ecznoœæ szkolna
pogratulowa³a mu wybitnych osi¹gniêæ sportowych. 

Uhonorowano zas³u¿one matki i firmy
W siedzibie Aesculap Chifa w Nowym Tomyœlu 17 kwietnia odby³a siê uroczystoœæ,

podczas której wrêczone zosta³y odznaczenia przyznane zas³u¿onym matkom oraz
firmom i osobom o szczególnym znaczeniu dla panoramy gospodarczej powiatu
nowotomyskiego. Na zaproszenie Starosty Nowotomyskiego, honorowym goœciem
uroczystoœci by³a Angelika Mo¿d¿anowska – Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera,
Senator RP.  Nagrodê Pro Publico Bono - za dzia³alnoœæ na rzecz rodziny otrzyma³a firma
Aesculap Chifa. Na wniosek Starosty Nowotomyskiego, Wiceprezes Rady Ministrów,
minister gospodarki Janusz Piechociñski przyzna³ Odznaki Honorowe za Zas³ugi dla
Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymali je: Grzegorz Bartol z firmy
BARTEX w Paproci, Jan Adamczewski z Przedsiêbiorstwa Handlowego ADLI w
Opalenicy, Janusz Dobrzycki - w³aœciciel Przedsiêbiorstwa Handlowo – Us³ugowego i
Zaopatrzenia Hurtowego Zatex-Pol z Trzcianki, Tartak Zêbowo sp. jawna Jerzy Nowak,
Wioletta Nowak, Grzegorz Wójcik – w³aœciciel firmy WIKOMA Maszyny i Urz¹dzenia
Przemys³owe w Zb¹szyniu oraz Tadeusz Szymañski – Nadleœniczy Nadleœnictwa
Bolewice. Z okazji 25.lecia polskiej transformacji Wiceprezes Rady Ministrów, minister
gospodarki Janusz Piechociñski przyzna³ równie¿ Dyplomy Gratulacyjne pracownikom
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firm i przedsiêbiorcom z terenu powiatu nowotomyskiego. Dyplomy otrzymali: Jerzy
Patora, Zdzis³aw Przybylak, W³odzimierz Szymañski, Jaros³aw Dziuba - Prezes Zarz¹du
Phoenix Contact Wielkopolska w Nowym Tomyœlu, S³awomir £ukaszyk - Prezes
Zarz¹du firmy Aesculap Chifa, Grzegorz Bartol, Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska TOP-
-TOMYŒL, Jaros³aw Zimny – Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe WEGA, Marek Roœci-
szewski – Sklep Nasienno – Ogrodniczy SPONAR, Maria Nawrot – Punkt Handlowo –
Us³ugowy CYPISEK, Zenon B³aszak – Drewnostyl Rudniki, Norbert Chudy – Us³ugowy
Zak³ad Ogólnobudowlany „Nor-Bud” Bolewice, Bartosz Kubicki – Elektrorecykling Sê-
kowo, Józef Przyby³a i Sebastian Przyby³a – Agroturystyka pod Bocianem Strzy¿ewo.
W trakcie uroczystoœci minister And¿elika Mo¿d¿anowska wrêczy³a tak¿e statuetki Serce
Matkom Ojczyzny. Odebra³y je panie: Jolanta Foks z Nowego Tomyœla, Maria Czajkowska-
-Ksi¹g z Borui Nowej, Danuta Pszeniczna z Paproci, Karolina Ginter ze Lwówka i Mariola
Diakowicz z Pr¹dówki. W uroczystoœci uczestniczyli w³odarze gmin, z których pochodz¹
wyró¿nione osoby i firmy.

Kino Orange w Nowym Tomyœlu
Dziêki staraniom Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 18 kwietnia po raz pierwszy

w historii Nowego Tomyœla do miasta zawita³o najwiêksze kino objazdowe w Polsce –
„Kino Orange”. Przez ca³y dzieñ w sali NOK-u wyœwietlane by³y ró¿ne filmy, a oferta skie-
rowana zosta³a do ró¿nych grup wiekowych. W wielkim kinowym ekranie najm³odsi mo-
gli obejrzeæ filmy: Baranek Shaun i Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów. W godzinach póŸniej-
szych wyœwietlone zosta³y filmy Disco Polo, Sils Maria, Szybcy i wœciekli 7 i Oculus. Zaintere-
sowanie t¹ form¹ spêdzenia wolnego czasu by³o doœæ du¿e, tym bardziej, ¿e wydarzenie
mia³o miejsce w sobotê. 

Na geocachingowym szlaku
Osoby zainteresowane geocachingiem 18 kwietnia mia³y okazjê przemierzyæ dwie no-

wotomyskie œcie¿ki geocachingowe: Skarby wiklinowego grodu – geocaching po Nowym To-
myœlu oraz Miejsca zwyk³e i niezwyk³e – geocaching po gminie Nowy Tomyœl. Pomys³odaw-
c¹ by³ Bartosz Rajewski, który jest równie¿ opiekunem projektu geocachingowego w No-
wym Tomyœlu. Spotkanie podsumowuj¹ce geoceching odby³o siê w Chacie pod ¯urawiem
w Glinnie, gdzie pasjonatów tej formy rekreacji powitali: Zastêpca Burmistrza Nowego
Tomyœla Pawe³ Mordal oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu Milena
Leszczyñska i Ryszard Ratajczak. Bartosz Rajewski przybli¿y³ projekt œcie¿ki geocachingo-
wej w gminie Nowy Tomyœl. Podczas wspólnego biesiadowania przy ognisku uczestnicy
spotkania mogli wys³uchaæ pogadanki historycznej o dziejach Nowego Tomyœla, któr¹ wy-
g³osi³ regionalista Przemys³aw Mierzejewski. Dla osób, które najdok³adniej wype³ni³y dwa
geocachingowe albumy przygotowane zosta³y upominki. Spotkanie zakoñczy³o siê kon-
kursem wiedzy o Nowym Tomyœlu.

Burkina Faso – tak jak w kinie... 
Goœciem kwietniowego spotkania w Klubie Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty dzia-

³aj¹cego w nowotomyskiej bibliotece by³ Zbyszek Borys, fotograf, dziennikarz, podró¿-
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nik, który opowiedzia³ klubowiczom o afrykañskim kraju Burkina Faso. Zdaniem podró¿-
nika Burkina Faso to kraj stworzony dla koneserów, dla smakoszy miejsc rzadko odwie-
dzanych. Uczestnicy spotkania, które odby³o siê 21 kwietnia, odbyli niespieszn¹, wrêcz
romantyczn¹ podró¿ po miejscach, które w pierwszym momencie mog¹ wydaæ siê
skromne, ale o dziwo zapadaj¹ g³êboko w pamiêci. Podziwiali kraj Kassena, gdzie bogato
zdobione domy wygl¹daj¹ jak ze stronic baœni Braci Grimm, czwartkowy targ w Gorom
Gorom, uwa¿any za najbardziej widowiskowy w tej czêœci Afryki, krainê Lobi z domo-
stwami przypominaj¹cymi ma³e fortece, zajrzeli na moment do lokalnego czarownika. Za-
wiesili te¿ wzrok na kamiennych murach Loropeni – jedynej budowli wpisanej na listê
Unesco, zagubili siê w g¹szczu meczetów w Bani oraz zrelaksowali siê w oazie zieleni,
któr¹ tworz¹ okolice Banfory. 

Wiosenny Œpiewnik Domowy
Na kolejnym – ju¿ 53 - Œpiewniku Domowym w Nowotomyskim Oœrodku Kultury

spotka³o siê 22 kwietnia blisko 90.osobowe grono mi³oœników wspólnego œpiewania. W
holu oœrodka zabrzmia³y dŸwiêki znanych i lubianych piosenek, takich jak: Kolorowe
jarmarki, Wiosna, Konik na biegunach, Pierwszy siwy w³os. O oprawê muzyczn¹ zadbali: Anna
Kaczmarek, Katarzyna Pieprzyk oraz Tomasz Perz. Oprócz wspólnego œpiewu by³y tak¿e
rozmowy przy kawie i s³odkim poczêstunku. Gor¹co oklaskiwani Ania i Tomek wykonali
na bis przepiêkny utwór Time To Say Goodbye. Œpiewnik Domowy poprowadzi³a jego
inicjatorka Renata Œmiertelna.

Jubileuszowa wystawa Zdzicha Po³¹carza 
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 23 kwietnia otwarta zosta³a jubileuszowa

wystawa Zdzicha Po³¹carza. Okazja by³a szczególna - potrójny jubileusz nowotomyskiego
malarza - akwarelisty: 55. lecie dzia³alnoœci artystycznej, 160 wystawa indywidualna i 70.
lecie urodzin.Patronat honorowy nad wydarzeniem obj¹³ – obecny na wernisa¿u - dr
Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Swoj¹
obecnoœci¹ uroczysty wernisa¿ uœwietnili tak¿e: Starosta Nowotomyski - Ireneusz
Kozecki, Z-ca Burmistrza Nowego Tomyœla - Pawe³ Mordal, b.wieloletni Z-ca Burmistrza
- Wojciech Ruta, Burmistrz Opalenicy - Tomasz Szulc, Wicestarosta Grodziski - Antoni
K³ak, Z-ca Burmistrza Grodziska Wlkp. - Piotr Hojan, w imieniu Starosty
Miêdzychodzkiego - Antoni Taczanowski - dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Miêdzychodzie, dyrektor Biura KOLD - Ireneusz Witkowski, pp³k Marek
Kosicki - Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ i pp³k. Czes³aw Bogucki - by³y Wojskowy
Komendant Uzupe³nieñ, m³. brygadier Tomasz Antuszewski - Komendant Powiatowy
Stra¿y Po¿arnej oraz prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej - Zbigniew Markowski. Dyrektor
biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap przypomnia³a bogaty dorobek artystyczny Jubilata,
doceniany nie tylko w Polsce, ale równie¿ poza granicami kraju. Niespodziankê muzyczn¹
przygotowa³a, zaprzyjaŸniona z artyst¹, Kapela Zza Winkla. Po czêœci oficjalnej by³ czas na
zwiedzanie wystawy, kuluarowe rozmowy i degustacjê imponuj¹cego, jubileuszowego
tortu. Wieczór sprzyja³ gratulacjom, ¿yczeniom dalszych sukcesów, a tak¿e
wyró¿nieniom. Zdzich Po³¹carz otrzyma³ z r¹k dra Mariana Króla srebrny medal wybity
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z okazji 200.lecia urodzin Hipolita Cegielskiego, a dyrektor biblioteki Lucyna Koñczal-
Gnap – w uznaniu dotychczasowej dzia³alnoœci bibliotekarskiej oraz charytatywnej i
spo³eczno-kulturalnej - zosta³a wyró¿niona srebrnym medalem Labor Omnia Vincit za
krzewienie idei pracy organicznej. 

Spotkanie z tyczkarzem
Szko³a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu goœci³a 24

kwietnia Piotra Liska, pochodz¹cego z pobliskich Dusznik, mistrza Polski w skoku o tycz-
ce. W ostatnim okresie lekkoatleta, reprezentuj¹cy barwy OSOT Szczecin, osi¹ga³ znako-
mite wyniki. Na Halowych Mistrzostwach Europy w Pradze zdoby³ br¹zowy medal. Wy-
nikiem 5,90 m ustanowi³ halowy rekord Polski. Do Szko³y Podstawowej nr 1 przyjecha³
w towarzystwie Aleksandry Wiœnik – halowej mistrzyni Polski w skoku o tyczce. Podczas
spotkania opowiedzia³ o swojej przygodzie ze sportem. Przybli¿y³ swoje najwiêksze suk-
cesy, opowiedzia³ o treningach, zaprezentowa³ tyczki, na których skacze oraz zdobyty
w Pradze medal, a na koniec zachêci³ uczniów do uprawiania sportu. 

Kolejny dobry start Budowlanych
Od 24 do 26 kwietnia w Zamoœciu odbywa³y siê Mistrzostwa Polski Juniorów do lat

20 w Podnoszeniu Ciê¿arów. Startowali na nich zawodnicy LKS Budowlani Nowy Tomyœl.
W najni¿szej kategorii do 48 kg, srebrny medal zdoby³a Paulina Kud³aszyk. W drugim
dniu rywalizacji na trzecim stopniu podium, w kategorii do 69 kg, stanê³a Marta Weso³a.
Srebrny medal w kategorii powy¿ej 105 kg wywalczy³ Rados³aw Jarnut.
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Olêderski Festiwal Biegowy
25 kwietnia w Jastrzêbsku Starym odby³ siê Olêderski Festiwal Biegowy, zorganizowany

przez Nowotomyski Klub Biegacza Chy¿y, Klub Sportowy SAM Jastrzêbsko Stare, Radê
So³eck¹ i so³tysa wsi Jastrzêbsko Stare oraz Gminê Nowy Tomyœl. W programie imprezy
znalaz³y siê biegi prze³ajowe Lataj¹cy Olêder na dystansach: 42,2 km, 21,1 km i 10 km oraz
rajd pieszy i nordic walking na dystansie 10 km, a tak¿e biegi dla dzieci i m³odzie¿y. Impre-
za zgromadzi³a wielu pasjonatów biegania, dla których udzia³ w tym wydarzeniu stanowi³
doskona³¹ okazjê do poznania malowniczych okolic Nowego Tomyœla. W programie im-
prezy znalaz³y siê równie¿ rozgrywki w gry planszowe dla dzieci i ich rodziców. Mo¿na te¿
by³o zagraæ w szachy – w rozmiarze XL – z Burmistrzem Nowego Tomyœla dr W³odzi-
mierzem Hibnerem oraz mistrzem szachowym Winicjuszem Fengierem.

Gminna Rada obradowa³a w nowym sk³adzie
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu 27 kwietnia odby³o siê pierwsze w tym ro-

ku, a IX w tej kadencji posiedzenie Gminnej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego. Rada
po raz pierwszy obradowa³a w odnowionym sk³adzie. Radnych minionej kadencji zast¹pi-
li nowi radni, wytypowani przez Radê Miejsk¹ jako jej przedstawiciele. Podczas posiedze-
nia Gminnej Rady, Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Pawe³ Mordal wrêczy³na cz³on-
kom Gminnej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego w Nowym Tomyœlu akty powo³a-
nia na kadencjê 2013-2015. Odebrali je: Wojciech Andryszczyk, Katarzyna Rolla oraz
Adam Szofer. Podczas posiedzenia podsumowano dzia³alnoœæ Rady w poprzednim roku
oraz zaplanowano dzia³ania do koñca obecnej kadencji, która trwa do paŸdziernika.

Malarstwo Narcyza Pióreckiego
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 27 kwietnia – z udzia³em zaproszonych goœci

oraz nowotomyskich mi³oœników malarstwa – odby³ siê wernisa¿ prac malarskich Narcy-
za Pióreckiego. Podziwiano obrazy z nowej, inspirowanej przyrod¹, kolekcji artysty pt.
Drzewa. Dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska, wraz z ku-
ratorem wystawy i inicjatorem cyklu wystaw Sztuka do Was puka, drem hab. Piotrem
Szwiecem, oficjalnie otworzy³a wystawê. Goœcie wernisa¿u mogli poznaæ bli¿ej sylwetkê
oraz twórczoœæ tego nietuzinkowego artysty, legitymuj¹cego siê znacznym dorobkiem
wystawienniczym. Prace dra Narcyza Pióreckiego znajduj¹ siê w zbiorach muzealnych
i kolekcjach prywatnych, w kraju i za granic¹, m. in. we Francji, Niemczech, Ameryce Pó³-
nocnej i na Ukrainie. Oprawê muzyczn¹ wernisa¿u zapewni³a Katarzyna Halasz – skrzy-
paczka, instrumentalistka z Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu.

Konferencja o bezpieczeñstwie seniorów
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyœlu oraz Wy¿sza Szko³a Pedagogiki i Ad-

ministracji Wydzia³ Zamiejscowy w Nowym Tomyœlu by³y organizatorami powiatowej
konferencji poœwiêconej bezpieczeñstwu seniorów, która odby³a siê 28 kwietnia w auli
Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyœlu. Konferencjê otworzy³ Ko-
mendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyœlu m³. insp. Wojciech Kolasiñski. Podczas
konferencji omówiono rodzaje przestêpstw, którym najczêœciej ulegaj¹ seniorzy,
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instruuj¹c ich, jak powinni siê ich wystrzegaæ. . Wys³uchali te¿ pogadanki o zagro¿eniach
po¿arowych w mieszkaniach, sposobie ich zabezpieczania oraz zasadach postêpowania w
przypadku zauwa¿enia po¿aru i zatrucia tlenkiem wêgla. Pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyœlu promowali zdrowy styl ¿ycia. Udostêp-
nili seniorom smokolizer – urz¹dzenie, które bada zawartoœæ tlenku wêgla w p³ucach.
Podczas konferencji wielokrotnie podkreœlano znaczenie relacji dobros¹siedzkich dla bez-
pieczeñstwa i ochrony przed przestêpstwami.

Na dwa…. z Dorot¹ Nowak
Na co dzieñ jest nauczycielk¹ matematyki w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Poli-

cealnych w Nowym Tomyœlu, absolwentk¹ Politechniki Poznañskiej oraz studiów pody-
plomowych z psychologii, matematyki, rachunkowoœci i finansów. Biega na d³ugich dystan-
sach, z pasj¹ rozczytuje siê w psychologii i pisze wiersze… Dorota Nowak 28 kwietnia pro-
mowa³a w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu swój debiu-
tancki tomik wierszy pt. Na dwa. By³a to kolejna promocja na bibliotecznym Nowotomy-
skim Piêtrze Wyrazów Literackich, tak jak wszystkie poprzednie niepowtarzalna i wyj¹t-
kowa; nie tylko dlatego, ¿e bohaterk¹ wieczoru by³a tym razem ksi¹¿ka poetycka, jeszcze
przed jej wydaniem drukiem wyró¿niona w konkursie na Ksi¹¿kowy Debiut Poetycki Noc
Poezji w Krakowie w 2014 roku, ale tak¿e dlatego, ¿e Autorka wierszy do prezentacji za-
wartych w niej utworów zaprosi³a liczne grono osób. Wiersze Doroty Nowak czytali nie
tylko twórcy skupieni na Nowotomyskim Piêtrze Wyrazów Literackich: Wojciech Bu-
dzisz, Marek Geisler, Krzysztof Karski, Anna Nowaczyk, Wies³awa Ptaszyk, Rafa³ Putz,
Kinga Weronika de Walla, ale tak¿e jej równie¿ obdarzony literackim talentem uczeñ Mi-
cha³ Œmiertelny oraz grono od lat wspieraj¹cych autorkê znajomych i przyjació³: Helena
Betlej, Andrzej Funka, Anna Pra³at, Hanna Szulc. Wieczór tradycyjnie poprowadzi³a dy-
rektor nowotomyskiej ksi¹¿nicy Lucyna Koñczal-Gnap, a jego oprawê muzyczn¹ zapew-
ni³ graj¹cy na gitarze Sebastian Koberling. 

Koncert charytatywny £APY
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzêtom £APA zorganizowa³o III Koncert Charytatyw-

ny, którego celem by³o zebranie œrodków finansowych na leczenie i opiekê podopiecz-
nych. 29 kwietnia na scenie NOK-u wyst¹pili lokalni artyœci: Sandra Ruga³a, duet Odcie-
nie w sk³adzie: Paulina Maciejewicz i Sebastian Koberling, Pawe³ Lisek, Izabela Puchalska
oraz uczniowie i nauczyciele z Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu:
Dylan Serrarens (najm³odszy wykonawca koncertu), który zagra³ ze swoim nauczycie-
lem Sebastianem Koberlingiem oraz Zespó³ Triola Band w sk³adzie: Anastazja Kowalska,
Marcin Nowak, Damian Szweda, Filip Weiss, Tomasz Nowak, Julia Warmuz, którego
opiekunami s¹ Sebastian Koberling i Szymon Kandulski. Koncert prowadzi³ Robert Sal-
wowski z LKS Budowlani. Tradycyjnie ju¿ przeprowadzono sprzeda¿ cegie³ek oraz licy-
tacjê nagród ufundowanych przez sponsorów, m. in. koszulki z autografem aktora Ra-
fa³a Mroczka, przywiezionej przez Miss Polski Nastolatek 2006 Joannê Skrzyszewsk¹.
Dziêki organizacji koncertu uda³o siê zebraæ 4650,50 z³. Podczas koncertu £APA po-
dziêkowa³a dwóm wyj¹tkowym ch³opcom: Marcelemu Salwowskiemu – za zaanga¿o-
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wanie w zbieranie datków na rzecz podopiecznych stowarzyszenia podczas ubieg³o-
rocznego Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego oraz Piotrkowi Zbora³a, który za otrzy-
mane od rodziny w prezencie 200 z³ zakupi³ karmê dla podopiecznych £APY.

Gminny konkurs recytatorski
29 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu

odby³ siê Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas drugich i trzecich. Oprócz przed-
stawicieli gospodarzy udzia³ w konkursie wziêli tak¿e uczniowie ze Szko³y Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Borui Koœcielnej, Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym
i Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Nowym Tomyœlu. Do konkur-
su stanê³o siedmioro uczniów, którzy recytowali zarówno wiersze polskich klasyków po-
ezji dla dzieci, jak i poetów wspó³czesnych. Zdecydowan¹ faworytk¹ konkursu okaza³a siê
uczennica Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu Patrycja Wieczorek, której
wzorcowa recytacja wiersza Jana Brzechwy pt. ¯uraw i czapla zaowocowa³a zajêciem
I miejsca. Laureatem II miejsca zosta³ Cezary Krym ze Szko³y Podstawowej w Borui Ko-
œcielnej, który wyrecytowa³ wiersz Natalii Usenko pt. Rozmowa jesienna. Trzecie miejsce
zajê³a £ucja Werner, uczennica Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu, za
recytacjê wiersza Juliana Tuwima pt. SpóŸniony s³owik. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody ksi¹¿kowe i pendrive’y. 

Majówka na placu
1 maja Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner zaprosi³ ca³e rodziny do

wspólnego spêdzenia czasu na majówce. Impreza zorganizowana zosta³a na placu
Niepodleg³oœci. Na jej uczestników czeka³o mnóstwo atrakcji, m. in.: dmuchane
zje¿d¿alnie, gry planszowe i malowanie twarzy. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê
gigantyczne szachy, którymi mo¿na by³o zagraæ z Burmistrzem Nowego Tomyœla. 
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Podczas majówki mo¿na by³o zagraæ w szachy z Burmistrzem  Nowego Tomyœla 
W³odzimierzem Hibnerem



Przy ekranie i w tañcu
Nowotomyski Oœrodek Kultury, wspólnie z Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, 1

maja zaprosi³ nowotomyœlan do Parku Kultury i Wypoczynku na Wiosenne grillowanie przy
wielkim ekranie. Dla dzieci przygotowano specjalny program animacyjny. By³o malowanie
twarzy, baloniki, gigantyczne bañki mydlane, uk³adanki i puzzle. Udostêpniony zosta³
tak¿e mini plac zabaw dla najm³odszych. Czas umila³ zespó³ Forte z Bukowca. Tu¿ po
zmroku wyœwietlono dwa filmy: Pingwiny z Madagaskaru - dla m³odszej widowni i
Wkrêceni - dla m³odzie¿y i doros³ych. Imprezie towarzyszy³o grillowanie potraw.
Nastêpnego dnia Nowotomyski Oœrodek Kultury wspólnie z Burmistrzem Nowego
Tomyœla zorganizowali Majówkê w tanecznych rytmach. Popo³udnie 2 maja up³ynê³o wielu
nowotomyœlanom na pikniku z zumb¹, tañcem towarzyskim, tañcem wspó³czesnym i
ludowym. Na scenie zaprezentowa³a siê, dzia³aj¹ca w NOK-u, dzieciêca sekcja zumby,
któr¹ prowadzi Lidka Pigla oraz m³odzie¿owy zespó³ tañca hip hop NT CREW,
prowadzony przez Martynê WoŸniak. Z pokazem tañca towarzyskiego wyst¹pi³a
równie¿ para Oliwia Radwan i Maurycy Fornal z Centrum Tañca Blanki Winiarskiej w
Poznaniu. Na ludow¹ nutê zagra³a kapela Kotkowiacy. Z piosenkami wszystkich pokoleñ
wyst¹pi³ Pawe³ Lisek. W trakcie majówki do gry w szachy w rozmiarze XL zaprasza³ sam
Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner.

Obchody Œwiêta Konstytucji 3. Maja
Tegoroczne obchody Œwiêta Konstytucji 3. Maja rozpoczêto msz¹ œw. w intencji

Ojczyzny, która odprawiona zosta³a w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Po
mszy œw., przy obelisku upamiêtniaj¹cym uchwalenie Konstytucji 3 Maja, odby³a siê
uroczystoœæ patriotyczna z udzia³em pocztów sztandarowych, gminnych i powiatowych
w³adz samorz¹dowych, instytucji i organizacji spo³ecznych oraz delegacji m³odzie¿y
szkolnej i dzieci z nowotomyskich przedszkoli. Jak podkreœli³ w okolicznoœciowym
przemówieniu Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner: We wspó³czesnych
realiach powinniœmy wszyscy czerpaæ z dzie³a naszych przodków, które powsta³o dziêki
zrozumieniu wzajemnych racji, przezwyciê¿aniu uprzedzeñ oraz przede wszystkim podjêciu
wspólnej pracy na rzecz budowy silnego pañstwa. Przy obelisku z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i
– tym samym - oddano ho³d autorom pierwszej ustawy zasadniczej. Wartê honorow¹
przy obelisku zaci¹gnêli harcerze z nowotomyskiego hufca.

Tygodniowe obchody œwiêta stra¿aków
4 maja - w dniu œw. Floriana - o godz. 20:30 spod siedziby Komendy Powiatowej

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu, ulicami miasta, ruszy³a uformowana,
zmotoryzowana kolumna pojazdów po¿arniczych, bêd¹cych na wyposa¿eniu miejscowej
stra¿y po¿arnej. Kolumna dziewiêciu pojazdów, poruszaj¹ca siê na sygna³ach œwietlnych i
dŸwiêkowych, pilotowana przez radiowóz policyjny, zrobi³a spore wra¿enie na
zgromadzonej wzd³u¿ ulic licznej widowni. Od 4 do 10 maja, w ramach Dni otwartej
stra¿nicy mo¿na by³o wejœæ na teren komendy i podczas spotkañ ze stra¿akami zg³êbiæ
tajniki po¿arniczej s³u¿by, akcji ratowniczych i stra¿ackiego sprzêtu. G³ówna uroczystoœæ
z okazji Dnia Stra¿aka odby³a siê 8 maja przed siedzib¹ nowotomyskiej komendy.
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Uroczystoœæ otworzy³ Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym
Tomyœlu m³. bryg Tomasz Antuszewski. Podnios³¹ czêœci¹ uroczystoœci by³o wrêczenie
stra¿akom awansów i odznaczeñ. Ostatnim akcentem stra¿ackiego œwiêta by³y pokazy
stra¿ackie przeprowadzone 9 maja przed nowotomysk¹ komend¹. Stra¿acy
zademonstrowali dzia³ania ratownicze podczas pozorowanego wypadku drogowego,
gaszenie p³on¹cego samochodu, podawanie pr¹dów gaœniczych z podnoœnika
hydraulicznego oraz dzia³ka wodno-pianowego z ciê¿kiego pojazdu gaœniczego.
Zarówno pokaz, jak i wystawa cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem widzów.

Koncert Niespodzianki
7 maja, dzia³aj¹cy od 13 lat w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, zespó³ wokalny

Niespodzianka zaprosi³ nowotomyœlan na swój koncert. Do holu oœrodka kultury przyby³o
ok. 80 osób, aby przy fili¿ance kawy wys³uchaæ fantastycznie przygotowanego
Wiosennego koncertu. W jego programie znalaz³y siê znane i mniej znane utwory w
ciekawych aran¿acjach. Podczas wykonywania wielu piosenek publicznoœæ w³¹cza³a siê do
œpiewu. Doskonale zestawione g³osy, urozmaicony repertuar, bardzo dobry
akompaniament pianina zagwarantowa³y wysoki poziom koncertu. Obecnie zespó³
tworzy trzynaœcie osób. Od pocz¹tku istnienia zespó³ prowadzi Aleksandra Walczak.

Uczczono 70. rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej
8 maja mieszkañcy Nowego Tomyœla uroczyœcie obchodzili Narodowy Dzieñ

Zwyciêstwa. Obchody zainaugurowa³a uroczystoœæ patriotyczna pod Pomnikiem
Powstañców Wielkopolskich na placu Niepodleg³oœci. Jej uczestnicy wys³uchali
okolicznoœciowego przemówienia Burmistrza Nowego Tomyœla dra W³odzimierza
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Hibnera. Liczne przyby³e delegacje z³o¿y³y pod pomnikiem wi¹zanki kwiatów. Oprawê
muzyczn¹ uroczystoœci zapewni³a orkiestra dêta Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia
im. Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu. PóŸnym popo³udniem i wieczorem
nowotomyœlanie wziêli udzia³ w mniej oficjalnej czêœci obchodów. Na placu Niepodleg³oœci
wyst¹pi³y zespo³y muzyczne: Karol Band, Œpiewaj¹cy Przyjaciele, M³odzie¿owy Zespó³
Wokalny Dambejk z Gminnego Oœrodka Kultury w Kuœlinie, Blueshift i Ruiny. Poza czêœci¹
muzyczn¹ organizatorzy – Urz¹d Miejski i NOK - zadbali tak¿e o inne atrakcje:
inscenizacjê przygotowan¹ przez Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty z
Bukowca, darmowy poczêstunek grochówk¹ z kuchni polowej, zabawy integracyjne
prowadzone przez harcerzy z hufca ZHP w Nowym Tomyœlu, konkurs wiedzy
historycznej o II wojnie œwiatowej. Na zakoñczenie obchodów spalona zosta³a drewniano-
wiklinowa instalacja Po¿oga 39-45, której twórc¹ by³ prof. Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu, dr hab. Piotr Szwiec, a realizatorem Gmina Nowy Tomyœl. 

GWiNT dla biegaczy
8 i 9 maja na terenie powiatów wolsztyñskiego, grodziskiego i nowotomyskiego odby³

siê, po raz drugi, ultramaraton o charakterze prze³ajowym. Trasa biegu wiod³a g³ównie
malowniczymi leœnymi duktami i œcie¿kami œródpolnymi. Zawodnicy mogli wystartowaæ
na dystansach: 55 km – Ma³y GWiNT, 110 km – GWiNT Normal oraz 100 mil, czyli 161
km – Super GWiNT. Bieg na tym najd³u¿szym dystansie zosta³ zorganizowany po raz
pierwszy w Polsce. Na najd³u¿sz¹ trasê zawodnicy wystartowali z Grodziska Wlkp., na
trasê Normal - z Wolsztyna, natomiast miejscem start na najkrótszym dystansie by³ pl.
Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu. Na nowotomyskim placu zorganizowany by³ jeden z
punktów kontrolno-od¿ywczych. Mo¿na by³o tu odpocz¹æ, posiliæ siê, a tak¿e skorzystaæ
z pomocy medycznej.  Rano na scenie - dla biegaczy i kibicuj¹cych im nowotomyœlan -
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wyst¹pi³ Pawe³ Lisek. Tu¿ przed godz. 12.00 plac zape³ni³ siê biegaczami, którzy st¹d
wyruszyli na 55.kilometrow¹ trasê. Z krótkimi wyst¹pieniami zwrócili siê do nich
Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner oraz Starosta Nowotomyski
Ireneusz Kozecki. W momencie startu wszyscy zawodnicy wypuœcili w niebo bia³e i
czerwone baloniki, aby tym gestem uczciæ przypadaj¹c¹ poprzedniego dnia 70. rocznicê
zakoñczenia II wojny œwiatowej. Meta biegu znajdowa³a siê w Grodzisku Wlkp.  Na liœcie
startowej ultramaratonu znajdowa³o siê ponad 400 osób, natomiast utramaraton
ukoñczy³o ³¹cznie 321 zawodników z ró¿nych stron Polski i z zagranicy. Wielu z biegaczy
spêdzi³o na trasie prawie ca³¹ dobê. Organizatorami GWiNT-a byli: Stowarzyszenie Ludzi
Aktywnych APERTE, Nowotomyski Klub Biegacza Chy¿y oraz Wolsztyñski Klub
Biegowy.

Tydzieñ bibliotek 2015
Wzorem ubieg³ych lat, tak¿e w tym roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w

Nowym Tomyœlu w³¹czy³a siê w organizacjê zainicjowanego przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, Tygodnia Bibliotek. Przygotowanemu na okres od 8 do 15 maja
programowi promocji czytelnictwa, biblioteki i jej ró¿norodnych us³ug i bibliotek
przyœwieca³o w tym roku has³o: Wybieram... bibliotekê.Czy potrafiê byæ sob¹? Czy potrafiê
odmawiaæ? Czy asertywnoœæ to moja mocna strona? - do osób, które stawiaj¹ sobie tego
typu pytania, 8 maja skierowano propozycjê uczestnictwa w warsztatach z zakresu
treningu osobistego, które poprowadzi³a Renata Golczak - pedagog, terapeuta i
wyk³adowca WSPiA w Nowym Tomyœlu. 11 maja odby³o siê spotkanie autorskie z
nowotomyœlank¹, studentk¹ polonistyki na UAM w Poznaniu, autork¹ ksi¹¿ki Piromani-
Emili¹ Teofil¹ Nowak.  Ponad trzystu uczestników Majówki z ksi¹¿k¹, zorganizowanej
przez Strefê Koloru nowotomyskiej biblioteki, bawi³o siê pod has³em: Na tropie
skradzionych m¹droœci. Teren przy muszli koncertowej 13. maja zape³ni³y dzieci z
wszystkich nowotomyskich przedszkoli i szkó³ podstawowych, by w atmosferze
detektywistycznych zagadek skorzystaæ z licznych, plenerowych atrakcji. Na scenie goœci³a
m.in. Ewa Kowalska, która zabawia³a uczestników majówki piosenkami, zagadkami oraz
zaprasza³a do prezentacji detektywistycznych przebrañ, za które dzieci nastêpnie zosta³y
nagrodzone. Przestrzeñ wokó³ sceny niezawodnie uœwietnili zaprzyjaŸnieni ze Stref¹
Koloru plastycy: Edward Kupiec, którego wyciête z drewna sylwetki detektywów
przeznaczone do pomalowania cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem oraz Aleksandra
Antoniewicz Kaszczyñska, która wraz z uczniami Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego
przygotowa³a tajemnicze eksperymenty. Tradycyjnie na Majówce z ksi¹¿k¹ obecny by³
pisarz. Tym razem by³ to Mariusz Niemycki – autor detektywistycznych ksi¹¿ek dla dzieci
i m³odzie¿y. Z du¿ym entuzjazmem zosta³ przyjêty równie¿ spektakl Teatru Maska z
Krakowa zatytu³owany: Na tropie skradzionych m¹droœci, w którym to bohaterowie starali
siê rozwik³aæ sprawê skradzionych ksi¹¿ek. Ogl¹daj¹c t¹ baœniow¹ opowieœæ, mali
widzowie mogli przekonaæ siê jak wiele po¿ytku p³ynie z czytania. Zabawê zwieñczy³y
pokazy tañca w wykonaniu grup trenuj¹cych w Nowotomyskim Oœrodku Kultury oraz
indywidualny wystêp taneczny i wokalny Julii Chocieszyñskiej- drugoklasistki ze Szko³y
Podstawowej nr 2. Ca³oœci imprezy towarzyszy³a piêkna, s³oneczna pogoda oraz
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wyj¹tkowo radosna atmosfera. 14 maja w ramach cyklu Czwartkowych wieczorów literacko-
muzycznych na bibliotecznej scenie wyst¹pi³ zespó³ Good Staff z programem pt. Leci
piosenka moja skrzydlata...najpiêkniejsze wiersze o mi³oœci, a 15 maja mo¿na by³o zapoznaæ
siê z ró¿nymi funkcjami tabletów. W Klubie Ma³ego Odkrywcy odby³y siê warsztaty dla
dzieci - Tablet, ale frajda!, a w godzinach popo³udniowych warsztaty dla doros³ych pod
has³em - Poznajemy sztukê filmowania.  Ponadto w godzinach otwarcia biblioteki mo¿na
by³o zapoznaæ siê z ofert¹ wypo¿yczalni ksi¹¿ek internetowych na platformach NASBI i
IBUK LIBRA, a tak¿e skorzystaæ z darmowej oferty e-kursów pod okiem bibliotekarza. W
maju og³oszona zosta³a równie¿ bezwarunkowa abolicja dla wszystkich czytelników
przetrzymuj¹cych ksi¹¿ki.

XII Powiatowe Forum Bibliotekarzy
To œrodowiskowe spotkanie bibliotekarzy odby³o siê 12 maja, tym razem w nowo

otwartej siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zb¹szyniu. Goœciem czêœci
warsztatowej spotkania by³a Zofia Pi¹tkowska-Wolska z wydawnictwa TIBUM, która
zaprezentowa³a bibliotekarzom ciekawe twórcze narzêdzie pracy z najm³odszymi –
japoñski Teatr Kamishibai.Oprawê muzyczn¹ Forum zapewnili uczniowie Liceum im.
Stefana Garczyñskiego w Zb¹szyniu, pod opiek¹ nauczycielki Anny Koteckiej, którzy
zaprezentowali program sk³adaj¹cy siê z klasycznych piosenek francuskich i szlagierów
amerykañskich. Tradycyjnie Forum by³o okazj¹ do œwiêtowania jubileuszy pracowników
bibliotek z terenu powiatu nowotomyskiego. W tym roku jubileusze pracy zawodowej
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obchodzili: z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu: Aleksandra
Suwiczak – starszy kustosz (25.lecie), Danuta Karbowska – pracownik gospodarczy
(25.lecie); z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Opalenicy: Aldona Bociañska –
bibliotekarz (40.lecie) i Ewa Grabowska – dyrektor (20.lecie); z Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Zb¹szyniu: Aleksandra Maækowiak – pracownik gospodarczy (30.lecie),
Beata Poniedzia³ek – pracownik gospodarczy (30.lecie) i Magdalena Ro¿ek – m³odszy
bibliotekarz (20.lecie) oraz z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Lwówku: Izabella
Œwiderska – pracownik gospodarczy (25.lecie). 

XVII Dzieñ Godnoœci
Gminne Obchody Dnia Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹

odby³y siê 14 maja w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Wziêli w nich udzia³
uczniowie i wychowankowie piêciu nowotomyskich placówek oœwiatowych.
Tegoroczne spotkanie rozpoczê³o wyst¹pienie inicjatorki i inspiratorki corocznych
spotkañ Emilii Wa³êsy, która otworzy³a uroczystoœæ i powita³a wielu przyby³ych na
koncert goœci. W blisko 2.godzinnej wspólnej prezentacji wyst¹pili: wychowankowie
Przedszkola nr 3 Bajkowe Zacisze przygotowani przez Katarzynê Michalszczak-Gortat,
Sylwiê WoŸn¹ i Magdalenê Nowak; uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym
Tomyœlu pod kierunkiem Teresy Kondrat, Jolanty Warkockiej -Patalas, Hanny
Klimczak i El¿biety Podlaszewskiej – Cybal; uczniowie klas integracyjnych ze Szko³y
Podstawowej w Borui Koœcielnej przygotowani przez Beatê Ciesielsk¹, Irenê Fornalik
i Bognê Niemiec oraz najstarsi - nowotomyscy gimnazjaliœci przygotowani przez Emiliê
Wa³êsê, Renatê Orlick¹, Aleksandrê Antoniewicz - Kaszczyñsk¹ i Sylwiê Pyrsk¹ oraz
borujscy gimnazjaliœci pod kierunkiem Artura Markiewicza. Koncert prowadzi³a
uczennica Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu Aleksandra Spycha³a.
Tegorocznemu œwiêtu by³a, podobnie jak rok temu, towarzyszy³a piosenka Stanis³awa
Soyki Zobacz we mnie cz³owieka, której podczas koncertu wys³uchano wielokrotnie.
Na koniec wybrzmia³ nieformalny hymn Dnia Godnoœci - WeŸmy siê za rêce.Spotkanie
zakoñczy³y gratulacje i podziêkowania dla wszystkich wykonawców i ich opiekunów,
nie tylko za koncert, ale tak¿e za mozoln¹ i wymagaj¹c¹ wielkich kompetencji
codzienn¹ pracê. Jak co roku wszyscy uczestnicy i goœcie koncertu zostali obdarowani
upominkami: koniczynk¹, podkow¹ i s³onikiem, przygotowanymi przez
nowotomyskich gimnazjalistów. Wystêpom na scenie towarzyszy³a wystawa prac
plastycznych i technicznych przygotowana w holu NOK-u, a po ich zakoñczeniu
wszyscy wykonawcy i goœcie zaproszeni zostali na s³odki poczêstunek.

Budowlani znowu na najwy¿szym podium
Zawodnicy LKS Budowlani Nowy Tomyœl uczestniczyli w Mistrzostwach Polski

Zrzeszenia LZS do lat 15 i 17 w Podnoszeniu Ciê¿arów, które odby³y siê w dniach 15-17
maja w Siedlcach. Dwudziestoosobowa reprezentacja Nowego Tomyœla zdecydowanie
pokona³a 260 zawodników z 40 klubów i - tym samym - po raz drugi z rzêdu wygra³a te
zawody w klasyfikacji dru¿ynowej. Nowotomyœlanie zdobyli 82 punkty, na drugim
miejscu uplasowa³a siê CLKS Mazovia Ciechanów - 71 pkt., a z wynikiem 65 punktów
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br¹z zdobyli zawodnicy Promienia Opalenica. Dobra postawa obydwu klubów z terenu
powiatu nowotomyskiego zadecydowa³a o bardzo dobrym, czwartym miejscu w
klasyfikacji województw.

Turniej £uczniczy
Na stadionie Ludowego Klubu Sportowego Korona w Bukowcu 16 maja odby³ siê

Turniej £uczniczy o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla. Strzelania odbywa³y siê w
kategoriach: ³uki “Apacz” oraz ³uki “Orlik”. Za pierwsze trzy lokaty wœród dziewcz¹t i
ch³opców zawodnicy otrzymali puchary, natomiast wszyscy zawodnicy bior¹cy udzia³ w
turnieju otrzymali dyplomy i upominki.

Festyn majowy w Borui Koœcielnej
Na placu przy Wiejskim Domu Kultury w Borui Koœcielnej odby³ siê majowy

festyn. Impreza zorganizowana 16 maja zgromadzi³a liczne grono mieszkañców wsi
i okolicznych miejscowoœci. Tradycyjnie pierwszym punktem festynu by³ rajd
rowerowy. Nastêpnie na scenie zaprezentowa³y siê dzieci i m³odzie¿ z miejscowego
przedszkola, szko³y podstawowej i gimnazjum, których wystêpy nagradzano
gromkimi brawami. Nie zabrak³o te¿ chêtnych do wziêcia udzia³u w konkurencjach
sportowych. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê pokaz ratownictwa medycznego,
zorganizowany przez stra¿aków jednostki OSP w Borui Koœcielnej. Wieczorem
uczestnicy festynu wys³uchali koncertu zespo³u Country Zenit. Festyn zakoñczy³a
zabawa taneczna trwaj¹ca - na œwie¿ym powietrzu - do póŸnych godzin nocnych.
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O tej sztuce
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 18 maja otwarta zosta³a wystawa pt. O tej

sztuce, na której zaprezentowane zosta³y prace pedagogów Akademii Sztuk Piêknych w
£odzi, Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku oraz Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Ka¿dy z artystów prezentowa³ wybran¹ przez siebie dyscyplinê sztuki:
malarstwo, fotografiê, grafikê, rzeŸbê oraz wzornictwo. Tytu³ wystawy by³ nawi¹zaniem
do sztuki ogólnie i do ka¿dej z prac z osobna. Oficjalnego otwarcia wystawy dokona³a
dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska oraz Piotr Szwiec
prof. nadzw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Burmistrz Nowego Tomyœla dr
W³odzimierz Hibner pogratulowa³ artystom ogromnego talentu i wyrazi³ zadowolenie z
faktu wystawienia ich prac w³aœnie w Nowym Tomyœlu. Wernisa¿ uœwietni³ krótki koncert
zespo³u Niespodzianka. 

M³odzi wokaliœci wystartowali w eliminacjach
Tegoroczne eliminacje gminne do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki

Przedszkolaków odby³y siê 19 maja w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Wziê³o w nich
udzia³ siedmioro dzieci, reprezentuj¹cych dwa nowotomyskie przedszkola. Na scenie
oœrodka kultury wyst¹pili: Krzysztof Kucz (Przedszkole nr 5 S³oneczko) w utworze Polska
nasz dom, Natalia Koza (Przedszkole nr 5 S³oneczko) w utworze S³oneczne przedszkole,
Wanessa Rybak (Przedszkole nr 5 S³oneczko) w utworze Co powie tata, Iga Wróbel
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(Przedszkole nr 5 S³oneczko) w utworze Mój przyjaciel z przedszkola. Ma³ej artystce
towarzyszy³ chórek w sk³adzie: Zuzanna Zasañska, Maja Kupczak i Patrycja Piero¿yñska.
Zaprezentowali siê tak¿e: Dominika Tyrchan (Przedszkole nr 3 Bajkowe Zacisze) w
utworze Wróbelek Marcelek, Emma D¹browska (Przedszkole nr 3 Bajkowe Zacisze) w
utworze Koza i Flawia Kasperska (Przedszkole nr 3 Bajkowe Zacisze) w utworze Wiosna.
W chórku zaœpiewa³y kole¿anki i kolega z przedszkolnej grupy: Edyta Grzybowska, Zosia
Ko³odyñska oraz Piotr Tarkawian. Wokalne popisy m³odych artystów oceniali
Aleksandra Walczak i Karol Rogacz - instruktorzy Nowotomyskiego Oœrodka Kultury.
M³odym artystom kibicowali kole¿anki i koledzy z przedszkoli, panie wychowawczynie
oraz rodziny. Decyzj¹ konkursowej komisji gminê Nowy Tomyœl na eliminacjach
rejonowych do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków reprezentowaæ
bêd¹ cztery osoby: Iga Wróbel, Natalia Koza, Flawia Kasperska i Dominika Tyrchan.

Egzotyka na koñcu jêzyka
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu 19 maja zaprosi³a na 72.

spotkanie w Klubie Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty. Tym razem goszcz¹ca w
bibliotece Agnieszka Siejka opowiedzia³a o egzotycznych smakach i przysmakach. Jak
powiedzia³a podró¿niczka wspomnienia z podró¿y to nie tylko kartki pocztowe, zdjêcia i
opowieœci. To równie¿ smaki i zapach potraw, których mamy okazjê próbowaæ,
podró¿uj¹c po œwiecie. Aromaty charakterystyczne dla danego miejsca, po powrocie do
domu przenosz¹ nas do egzotycznych krajów. Wraz z podró¿niczk¹ klubowicze
wêdrowali w¹skimi uliczkami, po targowiskach i straganach, ch³onêli zapachy przypraw:
cynamonu, kardamonu, imbiru i wanilii. Zajrzeli równie¿ do wielu domów w ró¿nych
stronach œwiata, aby podejrzeæ gospodynie przygotowuj¹ce tradycyjne potrawy, m.in.
tad¿in – kurczak z traw¹ cytrynow¹, marchewk¹ i porem lub te¿ w wersji na s³odko – z
kuskusem, œliwkami i pomidorami, a wszystko dope³nione cynamonem. Po pokazie
podró¿niczka zaprosi³a na degustacjê przywiezionych przysmaków: irañskich ciasteczek i
innych egzotycznych s³odkoœci. Zaprezentowa³a równie¿ sposób zaparzania herbaty i
tureckiej kawy w piêknych imbrykach. Bibliotekarki natomiast przygotowa³y barwne
pasty z przyprawami podane na wytrawnych krakersach. 

Dance, dance, dance.... 
Kolejna ods³ona projektu W przestrzeni... sceny mia³a miejsce 21 maja w Miejskiej i

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu.Tym razem na bibliotecznej scenie
zaprezentowa³ siê duet tworz¹cy Teatr Tañca Test z Warszawy: Marta Opilska i Tomasz
£ukawski. Wyst¹pili w spektaklu Dance, dance, dance..., w choreografii Izabeli
Borkowskiej i re¿yserii Darka Sikorskiego. Wystêp, który wywar³ wielkie wra¿enie na
publicznoœci by³ melan¿em baletu i jazzu, wzbogaconym niezwyk³¹ ekspresj¹ m³odych
tancerzy. Po spektaklu uczestnicy spotkania zapoznali siê z pasjonuj¹c¹, amatorsk¹
dzia³alnoœci¹ Teatru Test, poznali równie¿ osobiste pobudki, które sk³oni³y pani¹ Martê i
pana Tomka do oddania siê sztuce tañca. Spotkanie zakoñczy³o optymistyczne
stwierdzenie, ¿e taniec jest sztuk¹ otwart¹, nie ma w nim ograniczeñ i tak naprawdê
tañczyæ mog¹ wszyscy. 
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Wspólne œwiêto mam i dzieci
W Dniu Matki, 26 maja, Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ mamy wraz ze

swoimi pociechami do wspólnej zabawy i œwiêtowania. Z zaproszenia skorzysta³o
ponad 70 osób. Œpiewaj¹cy Przyjaciele wykonywali znane i lubiane piosenki dla dzieci.
Pomiêdzy poszczególnymi utworami na uczestników wspólnej zabawy czeka³y
specjalne zadania. W trakcie przeprowadzonych przez pracowników Restauracji
Cztery Pory Roku kulinarnych, sa³atkowo-galaretkowych, warsztatów dzieci
przygotowa³y dla swoich mam desery, natomiast mamy kolorowe sa³atki. Ruchowi i
integracji przez zabawê sprzyja³ blok taneczny, w którym Lidia Pigla poprowadzi³a
zajêcia zumby. Nie zabrak³o tak¿e zajêæ manualnych, podczas których wykonywano
kolorowe papierowe kapelusze. By³y one doskona³ym rekwizytem do wspólnych zdjêæ
w specjalnie przygotowanym na ten dzieñ k¹ciku fotograficznym. Przeprowadzonych
zosta³o tak¿e wiele konkursów i zabaw.

Wystawa fotografii Paw³a Schreynera 
Wystawê fotografii nowotomyœlanina Paw³a Schreynera zainaugurowa³ 28 maja

wernisa¿ w Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki. Zakres tematyczny
prezentowanych prac by³ bardzo zró¿nicowany. Obok architektury (m. in. w Chraplewie,
zespo³u pa³acowego w W¹sowie, nowotomyskiego Muzeum Chmielarstwa i Wikliniar-
stwa, cysterskie zespo³y klasztorne), mo¿na by³o na nich podziwiaæ piêkno przyrody oraz
portrety bliskich. Artysta sw¹ przygodê z fotografi¹ rozpocz¹³ w dzieciñstwie. Pierwsze
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zdjêcia wykonywa³ przy pomocy aparatu Druh, który otrzyma³ w bo¿onarodzeniowym
prezencie. Obecnie fotografuje w technice HDR. Du¿¹ uwagê przywi¹zuje do
komputerowej obróbki zdjêæ, choæ zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e tego typu praktyka ma
tylu zwolenników, co i przeciwników. Jest laureatem wielu konkurów fotograficznych,
m.in. II miejsca w konkursie Wikipedii - Wiki lubi zabytki (2012 r.) oraz III miejsca w
konkursie gmin cysterskich - Dziedzictwo cysterskie w obiektywie (2013 r.). Prowadzi
autorsk¹ stronê internetow¹: www.schreyner.com oraz galeriê pod adresem
galeria.schreyner.com Muzycznym akcentem wernisa¿ by³ wystêp nauczycielki
Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu, graj¹cej na skrzypcach Katarzyny
Halasz. Wystawa zosta³a zrealizowana przy wsparciu Drukarni Beyga. 

Patrycja utrzyma³a tytu³
W trwaj¹cych od 29 do 31 maja, w hali sportowo-widowiskowej w Ciechanowie,

M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski do 23 lat w Podnoszeniu Ciê¿arów uczestniczyli
trzej zawodnicy LKS Budowlani. W kategorii wagowej do 69 kg startowa³a Patrycja
Piechowiak, która rywalizuj¹c z jedenastoma zawodniczkami zaliczy³a wszystkie szeœæ
podejœæ i utrzyma³a tytu³ mistrzowski w tej kategorii wiekowej. W Ciechanowie
wystartowali te¿ Krystian £odyga, który zaj¹³ punktowane ósme miejsce oraz Szymon
Kawa, który uplasowa³ siê na dziewi¹tym miejscu.

XXXVII Ogólnopolski Plener Wikliniarski Wiklina 2015
Na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu od 29 maja do

7 czerwca trwa³ XXXVII Ogólnopolski Plener Wikliniarski Wiklina 2015. Nieprzerwanie
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od 2001 roku organizatorem imprezy jest nowotomyskie muzeum, bêd¹ce Oddzia³em
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie.
Wspó³organizatorami wydarzenia byli Gmina Nowy Tomyœl oraz Powiat Nowotomyski.
W plenerze uczestniczy³o 12 osób: oœmioro artystów, autorów projektów oraz czterech
plecionkarzy – wykonawców projektów. Po raz pierwszy plener mia³ miêdzynarodow¹
obsadê. Uczestniczy³y w nim dwie osoby ze stolicy Ukrainy, Kijowa. Zwiedzaj¹cy w tych
dniach muzeum mieli mo¿liwoœæ ogl¹dania otwartych pokazów wyplatania nietypowych
dzie³ z wikliny. W ramach pleneru powsta³o 8 prac: siedem artystycznych form
przestrzennych prezentowanych na terenie otaczaj¹cym budynki muzeum oraz jedna
forma u¿ytkowa – prezentowana w ramach ekspozycji na poddaszu stodo³y.
Zakoñczenie pleneru po³¹czone zosta³o z otwarciem poplenerowej wystawy.

Teatralny maraton
Dzia³aj¹ce w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, pod kierunkiem Renaty Œmiertelnej,

trzy grupy teatralne, na prze³omie maja i czerwca zaprezentowa³y swoje spektakle. 29
maja Amatorska Grupa Teatralna wystawi³a przedstawienie pt. Mi³osne przygody ¿aby
Abulii Abby. Wyst¹pili w nim: ¯aba – Maria Wolska-Mleczak, Ma³pa – Aleksandra
Walczak, Lew – Tomasz Kasper, Je¿ - Jaros³aw Musia³, Ptak – Jaros³aw Mleczak, ¯ó³w –
Bogus³aw Nawrot, Je¿a – Renata Orlicka, Mysza – Beata Baran, Hipo – Andrzej
Bobkiewicz, Czarny Panter – Tomasz Perz. Przedstawienie by³o przezabawne, a
sprawdzone grono aktorskie znakomicie - s³owem i scenicznym ruchem – odda³o mi³osne
przygody, zakochanych we Lwie, ̄ aby i Ma³py. Na spektakl pt. Casting zaprosili 2 czerwca
nowotomysk¹ publicznoœæ aktorzy Teatru Tymczasowego. Casting nie zosta³ napisany,
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zosta³ spisany przez uwa¿nego s³uchacza opowieœci starszych dzieci. St¹d jego autentyzm.
Do Castingu przyst¹pili: Magda Musia³, Micha³ Œmiertelny, Michalina Dembiecka, Julia
£odyga, Kinga £odyga, Helena Nowakowska, Tytus Godula, Maciej £uczak, Wiktoria
Sara, Joanna Kluj, Zofia Sza³ek, Zofia Klimko i Filip Fr¹ckowiak. Najm³odsi aktorzy z
Teatru Malutkiego wyst¹pili 3 czerwca w spektaklu pt. Zbuntowane podwórko. W tym
teatrze ka¿de dziecko jest gwiazd¹; jest autentyczne i spontaniczne, a role odpowiadaj¹
mo¿liwoœciom i charakterom dzieci. Zbuntowane podwórko opowiada³o tak¿e o
problemach rodziców, o tym jak trudno dziœ odci¹gn¹æ dziecko od ekranu komputera.
Mi³ym elementem teatralnej zabawy by³o to, ¿e maluchy gra³y wspólnie z rodzicami,
którzy przypominali sobie dzieciêce zabawy. Na nowotomyskiej scenie wyst¹pili: Karol
Roszyk, Antosia KoŸmiñski, Igor Ziemek, Szymek Dominiak, Antosia Cyga, Daria
Chwalisz, Gosia Sza³ek, Julia Wicher, Matuœ Sara, Antoœ Dembiecki, Oskar £angowicz,
Julka Gawron oraz ich rodzice.

Noc w bibliotece 
Tajemnicza, pe³na wra¿eñ, emocji i szczypty grozy noc czeka³a na wszystkich, którzy

zechcieli 30 maja spêdziæ kilka godzin w zakamarkach nowotomyskiej biblioteki na
dobrej zabawie, ciekawych projekcjach i ³amig³ówkach. W programie,
przygotowanej w ramach I Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, imprezy zatytu³owanej
Groza nie czytaæ!, zarówno dla m³odszych, jak i dla starszych przygotowano wiele
atrakcji. Wszyscy, którym biblioteka jest po drodze i którzy ceni¹ sobie obcowanie
z ksi¹¿k¹ zebrali siê przy fontannie Fantazja, by wspólnie z transparentami
propaguj¹cymi czytanie przemaszerowaæ do biblioteki, na tarasie której
punktualnie o godz. 19.00 rozpoczê³o siê wspólne czytanie Lokomotywy Juliana
Tuwima. Fragmenty wiersza czytali poeci skupieni wokó³ Nowotomyskiego Piêtra
Wyrazów Literackich: Katarzyna Mrozik-Stefañska, Anna Nowaczyk, Dorota
Nowak, Ziom Ziomkowski, Robert Jêdrzejczak oraz dyrektor biblioteki Lucyna
Koñczal-Gnap. Dzieci, z pomoc¹ rodziców, zbudowa³y barwn¹ lokomotywê. W
niemal ka¿dym pomieszczeniu biblioteki dzia³o siê coœ interesuj¹cego. W Strefie
Koloru odby³a siê projekcja filmu animowanego Sekret Eleonory, w Dziale
Gromadzenia i Opracowania królowa³ iluzjon, w którym mo¿na by³o obejrzeæ
dawne fotografie znajduj¹ce siê w Nowotomyskiej Galerii Internetowej. Na
korytarzu mo¿na by³o wykonaæ prawdziwy skok na ok³adkê, pozuj¹c do zdjêcia z
bajkowymi i filmowymi atrybutami. Najwiêksz¹ tajemnicê skrywa³y biblioteczne
magazyny, do których na co dzieñ czytelnicy nie maj¹ dostêpu. Przyjazny duszek
zaprasza³ wszystkich na spotkanie z ma³o znanym jeszcze w Polsce Teatrzykiem
Kamishibai.W sali wystawowej spore grono chêtnych zmaga³o siê w pojedynku
umys³ów, czyli turnieju wiedzy dla ka¿dego. Dostarczy³ on wielu emocji i
udowodni³, ¿e nowotomyœlanie lubi¹ siê zmagaæ z literackimi zagadkami. W
miêdzyczasie odby³o siê rozstrzygniêcie konkursu Omnimózg, który polega³ na
odnalezieniu w bibliotecznej przestrzeni 12 ukrytych pytañ dotycz¹cych naszej
biblioteki i jej dzia³alnoœci. W tajemniczym ogrodzie, wœród zieleni, czytano
fragmenty ulubionych przez czytelników ksi¹¿ek. Na wszystkich uczestników
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bibliotecznej nocy czeka³a degustacja ksi¹¿kowych smaków i smaczków, a wœród
nich: naleœniki Mamusi Muminka, makaronowa sa³atka Prosiaczka, placek
malinowy Ma³gorzaty Kaliciñskiej, muffiny s³odkiego snu Hermiony z Harry’ego
Pottera, a tak¿e ulubiony sok malinowy Diany Barry. 

Festyn z okazji Dnia Dziecka
Plac Niepodleg³oœci wype³ni³ siê 31 maja rodzinami, które skorzysta³y z zaproszenia

Burmistrza Nowego Tomyœla do udzia³u w Festynie z okazji Dnia Dziecka. Impreza
zosta³a przygotowana wspólnie przez Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu oraz NOK, a
otworzy³ j¹ Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, który ¿yczy³ wszystkim
doskona³ej zabawy. Atrakcji dla dzieci by³o bez liku. Wœród nich wymieniæ warto: ma³¹
pracowniê malarsk¹, warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, wykonywanie zwierz¹t i
kwiatów z kolorowych balonów, czy te¿ dmuchany zamek przygotowany przez firmê
Elektrorecykling Bartosz Kubicki. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê scenka ma³ych
talentów, która zaprojektowana zosta³a wg pomys³u dra hab. Piotra Szwieca,
prodziekana Wydzia³u Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu. Scenka, ³aweczki oraz podesty pod ró¿nego rodzaju artystyczne animacje
zosta³y wykonane z drewnianych palet udostêpnionych przez firmê Ponetex transport &
logistics z Nowego Tomyœla. Ci, którzy chcieli spróbowaæ swoich si³ w konkurencjach
sprawnoœciowych, mogli zrobiæ to na specjalnym torze przeszkód przygotowanym przez
Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty z Bukowca. Podczas wspólnej zaba-
wy nie zabrak³o równie¿ akcentów edukacyjnych. Zasady bezpieczeñstwa w kontaktach
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z psami przybli¿y³ treser i behawiorysta Karol Wicher. Podczas nowotomyskiego festynu
z okazji Dnia Dziecka nie mog³o zabrakn¹æ gry w szachy z… BurMistrzem.

Trzy oblicza ksi¹¿ki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu ju¿ po raz czternasty

w³¹czy³a siê w Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom, kampaniê prowadzon¹ przez
Fundacjê ABCXXI Ca³a Polska czyta dzieciom, która w tym roku przebiega³a pod has³em:
Ca³a Polska czyta w bibliotekach. Uczniowie klas II i III nowotomyskich szkó³ podstawo-
wych, które w dniach 1 – 3 czerwca wziê³y w nim udzia³, mia³y okazjê poznaæ trzy obli-
cza ksi¹¿ki: tradycyjn¹, w formie elektronicznej i Teatrzyku Kamishibai (tradycyjna japoñ-
ska sztuka opowiadania historii za pomoc¹ obrazków wykonanych na kartonowych plan-
szach). Pierwszego dnia czynnie uczestniczyli w warsztatach literacko-plastycznych pro-
wadzonych przez ilustratorkê ksi¹¿ek, artystkê-plastyk El¿bietê Krygowsk¹-Butlewsk¹.
Wys³uchali wierszy Emilii Waœniowskiej, dowiedzia³y siê, jak powstaje ksi¹¿ka oraz mia³y
mo¿liwoœæ w³asnorêcznie stworzyæ wymyœlon¹ postaæ. Nastêpnego dnia poznali detekty-
wa Pozytywkê, jednego z bohaterów ksi¹¿ek Grzegorza Kasdepke. Tego dnia literackie
zabawy – przy u¿yciu niedawno pozyskanych przez bibliotekê iPadów – prowadzi³a Mag-
dalena Kêdzia-Kluj – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomy-
œlu. Trzeci dzieñ poœwiêcony by³ wierszom Micha³a Rusinka. Czyta³a je nauczycielka Lidia
Dudek, wraz z uczennicami z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimie-
rza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu: Agat¹ Sad³owsk¹, Sar¹ Stasiñsk¹, Sar¹ Przybylak i Lind¹
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Paleñ. Dzieci pozna³y te¿ historyjkê pt. Rower Walentynki opowiedzian¹ przy pomocy Te-
atrzyku Kamishibai, a nastêpnie same stworzy³y ilustracjê do wiersza Micha³a Rusinka pt.
Piwnica.

Miêdzynarodowy Plener Malarsko-Fotograficzny

Od 1 do 7 czerwca na terenie Fundacji hOlendry w Nowej Ró¿y odbywa³ siê Miêdzyna-
rodowy Plener Malarsko-Fotograficzny. Jego organizatorem by³a Gmina Nowy Tomyœl,
a komisarzem inspektor w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu Milena Leszczyñska.
W plenerze uczestniczyli malarze i fotografowie, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Pod-
czas specjalnie dla nich przygotowanej krajoznawczej wycieczki mieli okazjê poznaæ walo-
ry ziemi nowotomyskiej, które zainspirowa³y ich do tworzenia prac malarskich. Plenero-
we dni wype³nia³a intensywna praca, nie zabrak³o jednak czasu na integracjê, rozmowy

i rozrywkê. Uczestnicy pleneru wziêli udzia³ w konkursie strzeleckim z broni pneumatycz-
nej, przygotowanym przez nowotomyski LOK, obejrzeli film Stanis³awa Leszczyñskiego
pt. Cz jak Chupacabra, przy ognisku spotkali siê z Burmistrzem Nowego Tomyœla drem
W³odzimierzem Hibnerem. Efekty prac artystów mo¿na by³o podziwiaæ na wystawie po-
plenerowej, zorganizowanej w Fundacji „hOlendry”.

PoDrodze Afryka 
Goœciem przedwakacyjnego spotkania w bibliotecznym Klubie Mi³oœników Po-

dró¿y Przez kontynenty by³ Arkady Pawe³ Fiedler – wnuk s³ynnego polskiego po-
dró¿nika i pisarza, producent filmów o tematyce podró¿niczej, pasjonat podró¿o-
wania; w szczególnoœci podró¿owania po œwiecie samochodem, zarówno tym z
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napêdem na cztery ko³a, jak i - nawet z wiêksz¹ przyjemnoœci¹ - Fiatem 126p,
s³ynnym polskim maluchem. 2 czerwca zaprezentowa³ w bibliotecznym klubie
pokaz zatytu³owany: PoDrodze Afryka. Jak Ma³y Fiat podbi³ Afrykê. Opowiedzia³
o tym, jak on i jego samochód, podczas 3,5 miesiêcznej podró¿y z Egiptu do RPA
pokonali 16200 km, odwiedzili 11 krajów, walczyli z upa³em w Sudanie, b³otem
w Ugandzie, kurzem i afrykañsk¹ „tark¹” w Tanzanii, ale ponad wszystko po dro-
dze poznali niezwyk³¹ przyrodê i fascynuj¹cych ludzi. Wraz z Arkadym Paw³em Fie-
dlerem jecha³a ekipa filmowa, która utrwali³a fragmenty tej niecodziennej eskapady. 

Patrzê
Absolwentka liceum o profilu prawniczym w Zespole Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszi-

ca w Nowym Tomyœlu, Martyna Kasperek na – otwartej 2 czerwca w Nowotomyskim
Oœrodku Kultury – wystawie, opatrzonej tytu³em Patrzê, zaprezentowa³a sw¹ twórczoœæ
artystyczn¹. Martyna jest osob¹ niezwykle uzdolnion¹, potrafi rysowaæ, malowaæ, szyæ
ubranka dla lalek i same lalki, a ostatnio – nawet ubrania dla doros³ych. Na wernisa¿ przy-
byli zaproszeni goœcie oraz spore grono przyjació³ m³odej artystki, którzy mieli okazjê po-
dziwiaæ jej niezwykle oryginalne prace plastyczne, inspirowane otaczaj¹cym œwiatem oraz
prze¿yciami i doœwiadczeniami ich autorki. Dziêki wystawie m³oda artystka dotar³a ze
swoimi pracami do szerszego grona odbiorców.

Ca³a prawda o... 
5 czerwca w nowotomyskiej bibliotece odby³o siê kolejne Spotkanie niebanalne.

Tym razem nowotomyœlanie spotkali siê z Ilon¹ Felicjañsk¹ – modelk¹, II wicemiss
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Polonia 1993, autork¹ ksi¹¿ek: Wszystkie odcienie czerni, Ca³a prawda o…i Jak byæ nie-
zniszczaln¹, za³o¿ycielk¹ i prezesem fundacji Niezapominajka, obecnie zaanga¿owa-
n¹ w pomoc kobietom uzale¿nionym od alkoholu. Podczas spotkania, które popro-
wadzi³a dyrektor ksi¹¿nicy Lucyna Koñczal-Gnap, opowiada³a o swych zmaganiach
z alkoholizmem, wychodzeniu z na³ogu, prze¿ytych traumach i odnajdywaniu swo-
jej drogi do szczêœcia. Mówi³a równie¿ o pocz¹tkach swojej kariery w modelingu,
o urokach i trudach tej pracy, a tak¿e o ksi¹¿kach, które napisa³a. Ilona Felicjañska
zawita³a do nowotomyskiej biblioteki przy okazji uczestnictwa w Plenerze Fotogra-
ficznym w Starym Tomyœlu, zorganizowanym przez fotografika Adama Polañskiego
i Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu. 

Dzieñ na sportowo
Nowotomyska Akademia Pi³karska oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury byli

organizatorami festynu sportowego, który odby³ siê 6 czerwca na miejskim
stadionie. W programie znalaz³y siê prezentacje artystyczne w wykonaniu m.in.
Magdaleny Ludwiczak, zespo³u Triola Band z Prywatnego Ogniska Muzycznego w
Nowym Tomyœlu oraz dzia³aj¹cych w NOK-u zespo³ów tanecznych - dzieciêcego i
m³odzie¿owego. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Oferowa³o je m. in. stoisko
animacyjne, przy którym Olga S³ociñska malowa³a twarze i wykonywa³a z balonów
kolorowe miecze, zwierz¹tka i kwiatki. Odby³ siê te¿ pokaz wielkich baniek
mydlanych. Ponadto dzieci korzysta³y z dmuchañców oraz czêstowa³y siê
cukierkami rozdawanymi przez szczudlarza i pozowa³y z nim do zdjêæ. Nie
zabrak³o te¿ wielu konkurencji sprawnoœciowych, m.in. slalomu z pi³k¹, ¿onglerki i
strza³ów do bramki. Dru¿yny z Nowego Tomyœla, Grodziska Wlkp. i Zb¹szynka
rozegra³y mecze w pi³kê no¿n¹. Ca³y turniej wygrali gospodarze. S³odkie upominki
wszystkim zawodnikom wrêczy³ prezes Nowotomyskiej Akademii Pi³karskiej, Piotr
Kostecki. Mecze pi³ki no¿nej rozegra³y tak¿e trzy dru¿yny sk³adaj¹ce siê z
doros³ych: radnych Rady Miejskiej, policjantów z Komendy Powiatowej Policji w
Nowym Tomyœlu oraz rodziców dzieci, które bior¹ udzia³ w zajêciach
Nowotomyskiej Akademii Pi³karskiej i z ich trenerów. Turniej wygra³a
reprezentacja Nowotomyskiej Akademii Pi³karskiej. Stra¿acy z Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu zorganizowali pokaz
sprzêtu stra¿ackiego oraz zapewnili specjaln¹ kurtynê wodn¹, niezbêdn¹ w ten
upalny dzieñ.

Mêska logika, czyli zwi¹zki paranormalne
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury goœcinnie wyst¹pi³a grupa teatralna dzia³aj¹ca w

Zb¹szyneckim Oœrodku Kultury. 7 czerwca zaprezentowa³a spektakl pt. Mêska logika,
czyli zwi¹zki paranormalne. Sztuka opowiada³a o próbie zg³êbienia tajników kobiecej
psychiki przez grupê mê¿czyzn, którzy spotkali siê w barze, aby œwiêtowaæ urodziny
jednego z nich. W rolach g³ównych wyst¹pili: Mariusz Góral, Jakub Ma³ycha, Przemek
Sommer, Stanis³aw Leszczyñski, Jordan Jasiniak, Patrycja Kosicka, Agnieszka Kubacka,
Milena Greczycho, Dorota Góral, Malwina Kubicka, Dawid Marciniak, Maria Brêk oraz
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Maria Karolczak. Ca³oœæ - wg scenariusza przygotowanego przez Stanis³awa
Leszczyñskiego - wyre¿yserowa³a Malwina Kubicka.

XX Big Band Festiwal
Tegoroczny Big Band Festiwal zorganizowany zosta³ po raz 20 i mia³ charakter

jubileuszowego wydarzenia. By³a okazja do podsumowañ, podziêkowañ i
przypomnienia historii minionych edycji, w trakcie których do Nowego Tomyœla
zawita³o ponad 70 big bandów i wiele gwiazd jazzu, znanych nie tylko w Polsce, ale i
na œwiecie.  Na XX Big Band Festiwal, 12 czerwca, do Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury przyby³o oko³o 300 muzyków graj¹cych w 14 big bandach. 

Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonali dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury Genowefa Hreczyñska oraz Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz
Hibner. Tu¿ po oficjalnym otwarciu, jak na jubileusz przysta³o, na scenê wjecha³ wielki
tort ufundowany przez Burmistrza, którym poczêstowano póŸniej wszystkich
uczestników i goœci festiwalu. Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki wrêczy³
zespo³owi Karol Band specjalne wyró¿nienie “Zas³u¿ony dla Powiatu
Nowotomyskiego”. Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner oraz
dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska podziêkowali
Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu za lata owocnej wspó³pracy. Podziêkowania oraz
gratulacje trafi³y tak¿e do komisarza festiwalu, Karola Rogacza - pomys³odawcy tego
wa¿nego, muzycznego wydarzenia.

W trakcie festiwalowych przes³uchañ na scenie NOK-u zaprezentowa³y siê:
Walking Jazz Band z £odzi, Big Band Publicznej Szko³y Muzycznej I stopnia z Leœnicy,
Jazz Team z Nowego S¹cza, Big Band Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego z
Bydgoszczy, Tarnogórski Big Band z Tarnowskich Gór, Big Band Zespo³u Szkó³
Muzycznych im. O. Kolberga z Radomia, Big Band Powiatu Ostrowskiego z Ostrowa
Wielkopolskiego, Jass Brass Consort z Jas³a, Big Band Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina z Warszawy, Big Band Zespo³u Szkó³ Muzycznych z Poznania, Big
Roll Band z Kluczborka, Big Band Dobczyce, Karol Band z Nowego Tomyœla oraz
Young Big Band ze Szczecinka. 

Jury w sk³adzie: Jan Ptaszyn Wróblewski – przewodnicz¹cy oraz Jerzy Szymaniuk
i Piotr Ka³u¿ny, postanowi³o nagrodziæ i uhonorowaæ nastêpuj¹ce zespo³y: I miejsce i
statuetkê GRAND PRIX 20. Big Band Festiwalu przyznano Big Bandowi Uniwersytetu
Muzycznego im. Fryderyka Chopina z Warszawy, II miejsce zaj¹³ Big Band Akademii
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego z Bydgoszczy, III miejsce - Big Band Powiatu
Ostrowskiego. Ponadto jury postanowi³o przyznaæ nagrody indywidualne: puchar dla
najlepszego perkusisty, ufundowany przez tygodnik lokalny Nasz Dzieñ po Dniu, trafi³
do Grzegorza Sulikowskiego z Big Roll Band z Kluczborka; puchar dla najlepszego
wokalisty, ufundowany przez firmê KEY STORE, odebra³y Agnieszka Piontek i
Dominika Wiœniewska z Tarnogórskiego Big Bandu. Honorowe wyró¿nienie dla
wokalistki przyznano Monice Walczak z Big Bandu Powiatu Ostrowskiego. 

Na koniec, przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹, wyst¹pi³a gwiazda wieczoru -
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Krzesimir Dêbski & Przemys³aw Raminiak Quartet. Popularny kompozytor, skrzypek
jazzowy i dyrygent, któremu towarzyszyli Przemys³aw Raminiak – pianista,
kompozytor i aran¿er oraz muzycy Bartosz Kucz, Frank Parker oraz Jakub
Skowroñski, zaprezentowa³ niestandardowe, jazzowe aran¿acje. Pomimo pory
nocnej widownia dopisa³a i do samego koñca gor¹co oklaskiwa³a jazzowe popisy
wykonawców.

Piknik w Szarkach
III Rodzinny Piknik Sportowo-Rekreacyjny odby³ siê 13 czerwca w Szarkach.

Jego organizatorami byli so³tys i Rada So³ecka, a wspó³organizatorem Gmina
Nowy Tomyœl. Przyby³ych na imprezê goœci i uczestników powita³a so³tys Bo¿ena
Pierzyñska. Wœród osób, które zaszczyci³y swoj¹ obecnoœci¹ to wydarzenie byli:
Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, Zastêpca Burmistrza Pawe³
Mordal, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marcin Brambor, w imieniu Starosty
Nowotomyskiego - Marzena Matusiak oraz dyrektor Gimnazjum w Borui
Koœcielnej Sylwia Czarnecka. Wystêpy artystyczne zainaugurowa³ zespó³
muzyczny dzia³aj¹cy w Gimnazjum w Borui Koœcielnej. Po nim na scenie pojawili siê
inni wykonawcy: Weso³a Ferajna ze Zb¹szynia i Pawe³ Lisek. Przeprowadzono
wiele sportowych konkursów, gier i zabaw z nagrodami. By³y tak¿e stoiska
gastronomiczne, a na koniec zabawa taneczna.
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Stra¿acy stanêli w szranki
Na boisku sportowym w Wytomyœlu 13 czerwca odby³y siê gminne zawody

sportowo-po¿arnicze dru¿yn z terenu gminy Nowy Tomyœl. Ich organizatorami byli:
Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu, Zarz¹d Miejsko – Gminnego Oddzia³u Zwi¹zku
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Ochotniczych Stra¿y Po¿arnej RP w Nowym Tomyœlu oraz Komendê Powiatow¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, która zapewni³a komisjê sêdziowsk¹. W zawodach
wziê³y udzia³ 24 dru¿yny, w tym 6 sekcji seniorów i jedna dru¿yna seniorek oraz 16
sekcji m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych (ch³opcy i dziewczêta w wieku 12 -15 i 16-
18 lat). Dodatkowo w zawodach wziê³a udzia³ sekcja Iskierek (ch³opcy do lat 10)
utworzona przy OSP w S¹topach, która swoj¹ sportow¹ postaw¹ i duchem walki
wprowadzi³a w zachwyt, zarówno pozosta³ych uczestników, jak i obserwatorów
zawodów. Na zawodach, jak co roku, goœcili stra¿acy z zaprzyjaŸnionej gminy
Biesenthal w Niemczech. W gor¹cej rywalizacji najlepszymi wœród seniorów okazali siê
stra¿acy z OSP w Ró¿y. II miejsce zajêli ochotnicy z Wytomyœla, a III z OSP w Borui
Koœcielnej. W grupie wiekowej 12 - 15 lat - I miejsce zajê³y dru¿yny dziewcz¹t i
ch³opców z Wytomyœla. W kategorii wiekowej 16 - 18 lat - I miejsce przypad³o
dru¿ynie ch³opców z Wytomyœla, natomiast I miejsce w grupie dziewcz¹t zajê³a
M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arniczej z Jastrzêbska Starego. Wszyscy uczestnicy
zawodów sportowo-po¿arniczych tradycyjnie otrzymali nagrody, natomiast dru¿yny,
które zajê³y pierwsze miejsca uhonorowane zosta³y dodatkowo pucharami. Puchary i
dyplomy wrêczali Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Pawe³ Mordal oraz Prezes
Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego OSP RP Henryk Helwing. Puchar przechodni im.
druha Franciszka Kucza do przysz³orocznych zawodów pozostawaæ bêdzie w OSP w
Ró¿y. Zawody zakoñczy³ wspólny posi³ek - pyszna grochówka. 

Na zawodach wêdkarskich w Niemczech
Dru¿yna w sk³adzie: W³odzimierz Vogel, Konrad Wieczorek, Roman Polak, Rafa³

Kozicki, Eugeniusz Tyszkowski, Stanis³aw £êcki, Leszek Flieger i Marek Kupiec 13
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czerwca wziê³a udzia³ w towarzyskich zawodach wêdkarskich w Biesenthal (mieœcie
partnerskim Nowego Tomyœla). Po 5.godzinnych zmaganiach nowotomyska dru¿yna
wygra³a zawody, ³owi¹c ponad 25 kg ryb. Wêdkarze z Niemiec z³owili ³¹cznie ponad 9
kg ryb. Puchar oraz upominki nowotomyskim wêdkarzom wrêczyli: prezes ko³a
wêdkarskiego w Biesenthal Wolfgang Balke oraz Burmistrz Biesenthal Carsten Bruch.
Mi³ym akcentem by³o równie¿ wrêczenie przez polsk¹ delegacjê honorowych odznak
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego oraz statuetek czterem niemieckim kolegom, którzy
od pocz¹tku dzia³ali na rzecz zacieœniania wiêzi pomiêdzy ko³ami z Nowego Tomyœla i
Biesenthal.

27. Turniej Wsi w Sêkowie
W œwietlicy wiejskiej w Sêkowie 14 czerwca odby³ siê 27. Turniej Wsi,

zorganizowany przez Nowotomyski Oœrodek Kultury. Uczestniczy³y w nim
reprezentacje 7 wsi z gminy Nowy Tomyœl: Borui Koœcielnej, Cichej Góry, Jastrzêbska
Starego, Paproci, Ró¿y, Sêkowa i Szarek. Gospodarzem imprezy by³o tym razem So³ec-
two Sêkowo. Tradycyjnie, przed rozpoczêciem turniejowych zmagañ, przeprowadzony
zosta³ Ma³y Konkurs Kulinarny „Wiejskie smaki”, podczas którego 3. osobowe zespo³y
prezentowa³y ciasta dro¿d¿owe oraz owocowe nalewki. Jury w sk³adzie: Maciej Ró¿añ-
ski – przewodnicz¹cy, Renata Orlicka, Joanna Dominiak, Lidia Waœko oraz Genowefa
Hreczyñska, najwy¿sze noty za wypieki przyzna³o: Miros³awie Klimek z Cichej Góry, An-
gelice Sinkiewicz z Ró¿y i Danucie Kordziejonek z Sêkowa. Wœród wykonawców ró¿no-
rodnych nalewek wyró¿nienia otrzymali: Magdalena Pierzyñska z Szarek, Jaros³aw Mu-
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sia³ z Cichej Góry oraz Wojciech Œliczner z Borui Koœcielnej. Po zakoñczeniu degustacji
rozegrane zosta³y g³ówne konkurencje turniejowe, oceniane przez jury w sk³adzie: Joan-
na Dominiak, Renata Orlicka i Lidia Waœko. Punktacja obejmowa³a 5 konkurencji: pio-
senkê ludow¹, taniec œwiêtojañski, wykonanie wianka œwiêtojañskiego z zió³ i kwiatów,
rzut podkow¹ do celu (po 3 próby) oraz zbieranie przez so³tysów monet 1, 2 i 5. gro-
szowych. Licznej widowni najwiêcej wra¿eñ dostarczy³y bardzo ró¿norodne i pomys³o-
we wystêpy œpiewacze i taneczne. Po podliczeniu punktacji, kolejnoœæ miejsc by³a nastê-
puj¹ca: I miejsce – Cicha Góra, II – Jastrzêbsko Stare, III – Sêkowo, IV – Szarki, V – Bo-
ruja Koœcielna i Paproæ, VI – Ró¿a. Bardzo sprawny przebieg turniejowych zmagañ za-
pewni³a niezawodna Renata Œmiertelna. Zakoñczenie imprezy mia³o niespodziewany
charakter – so³tysi wsi uroczyœcie podziêkowali dyrektor NOK-u Genowefie Hreczyñ-
skiej za zapocz¹tkowanie, a tak¿e organizowanie przez 27 lat w³aœnie takiej formy akty-
wizowania, rywalizowania i integrowania spo³ecznoœci wiejskiej w naszej gminie. ¯yczyli
równie¿ wszelkiej pomyœlnoœci i dobrego zdrowia po przejœciu w nied³ugim czasie na za-
s³u¿on¹ emeryturê. Znaczenie i rangê spo³eczn¹ tej imprezy docenili obecni widzowie
i goœcie: Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, Starosta Nowotomyski
Ireneusz Kozecki, burmistrz poprzednich kadencji Henryk Helwing oraz radni Wojciech
Andryszczyk i Rafa³ Tabaczyñski.

Ró¿ne oblicza œwiata w Strefie Koloru 
Galeriê w Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki wype³ni³y fotografie Klaudii Kucz

oraz malarskie prace Martyny Skoczylas. Wspólna wystawa uczennic III klasy Gimna-

KRONIKA WYDARZEÑ

133Kwiecieñ - czerwiec 2015

W bibliotecznej galerii zaprezentowane zosta³y prace dwóch gimnazjalistek 



zjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, zatytu³owana Ró¿ne oblicza œwia-
ta, otwarta zosta³a 18 czerwca. Œwiat uchwycony fotograficznym obiektywem oraz
ten odwzorowany za pomoc¹ o³ówka i farb wywar³ na zwiedzaj¹cych spore wra¿e-
nie. Zami³owanie do fotografii pojawi³o siê u Klaudii trzy lata temu. Od tamtej pory
niemal nie rozstaje siê z aparatem i z pasj¹ uwiecznia na zdjêciach otaczaj¹c¹ j¹ rze-
czywistoœæ. Natomiast Martyna ju¿ od najm³odszych lat uwielbia³a przygl¹daæ siê
œwiatu, a dziêki talentowi plastycznemu swoje obserwacje mog³a przenosiæ na kart-
kê papieru. M³ode pasjonatki zechcia³y podzieliæ siê efektem swoich artystycznych
dzia³añ z bywalcami bibliotecznej galerii w Oddziale dla Dzieci i M³odzie¿y. Na uro-
czysty wernisa¿ zaprosi³y rodziny i liczne grono znajomych, a czas zwiedzania wy-
stawy, rozmów na temat prezentowanych prac, przyjmowania ¿yczeñ i gratulacji
uœwietni³y wokalne wystêpy Szymona £odygi i Lucyny Knop.

Pó³fina³ festiwalu piosenki ranczerskiej
Na terenie przy muszli koncertowej 20 czerwca odby³ siê pó³fina³ IV Festiwalu

Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce. Na imprezê tê zaprosili: Zofia Szalczyk – Podse-
kretarz Stanu, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ireneusz Kozecki – Sta-
rosta Nowotomyski. Impreza œci¹gnê³a do Nowego Tomyœla nie tylko wykonaw-
ców bior¹cych udzia³ w festiwalu, ale tak¿e mi³oœników znanego serialu Ranczo.
W jury konkursu zasieli: Marta Chodorowska (serialowa Klaudia), Sylwester Macie-
jewski (serialowy Solejuk), Ewa Kury³o (w serialu dyrektor szko³y Wies³awa Oleœ)
oraz Piotr Prêgowski (serialowy Pietrek) – dyrektor festiwalu Wilkowyjce. Razem
z nimi wystêpy oceniali: Zofia Szalczyk – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ireneusz Kozecki – Starosta Nowotomyski i Agnieszka Biegaj – Skarbnik Powiatu.
W konkursowych prezentacjach wyst¹pili: Julia Horla – solistka z Zespo³u Szkó³ nr
2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu, Zespó³ Dambejk z Kuœlina, Zespó³
Szkó³ Technicznych z Lipna w skeczach £awka od S³awka i Lipno, Kikó³, Wilkowyje, Ke-
vin Stañczyk w piosence Jak w rodzinie, Publiczne Gimnazjum nr 1 z Pu³tuska, Szko-
³a Podstawowa z P³ocochowa, Mateusz Winnicki z Lipna, Publiczne Gimnazjum Ki-
kó³ w skeczu Ankieta w Wilkowyjach, grupa Dzieci Renaty w skeczu Kim tu zostaæ?,
grupa FC Bieda, Zespó³ Teatralny ze Szko³y Podstawowej w Woli i Micha³ Radzie-
chowski – bard z Krakowa. W ramach konkursowych zmagan zaprezentowali siê
tak¿e: Emilia Koz³owska – kategoria: fotografia/film, Zdzis³aw Po³¹carz – katego-
ria: malarstwo, Maria i Piotr Protasowie z Sêkowa – kategoria: zio³olecznictwo i zio-
³a w kuchni oraz prozdrowotne gotowanie, a tak¿e Karolina Uryzaj – kategoria: rê-
kodzie³o w dzisiejszej modzie; projekty sukienek letnich. Ponadto na scenie wiklino-
wej muszli koncertowej wyst¹pili lokalni artyœci: Kapela Zza Winkla, Modesta Pasti-
che, Sandra Ruga³a, Wiklinki, NT crew – grupa taneczna z Nowotomyskiego Oœrod-
ka Kultury. Oprócz wra¿eñ artystycznych organizatorzy imprezy zapewnili coœ dla
cia³a – grochówkê i kie³baski z grilla.

250 lat Nowej Ró¿y
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Z okazji 250. lecia Nowej Ró¿y 20 czerwca zorganizowany zosta³ w tej wsi fe-
styn, bêd¹cy okazj¹ do przypomnienia historii tej wsi. Z okazji jubileuszu ufundowa-
na zosta³a figura Matki Boskiej Siewnej, któr¹ poœwiêci³ ks. dziekan Ekspedyt B³asz-
czyk. W programie festynu znalaz³o siê wiele atrakcji: wystêp œpiewaków operetko-
wych, wystawa archiwalnych zdjêæ wsi Nowa Ró¿a, mo¿liwoœæ zagrania w szachy
z Burmistrzem Nowego Tomyœla, wystêp komika Szymona £¹tkowskiego, popisy
grupy kabaretowej Kurnik Impro, a tak¿e wystêp Kapeli Zza Winkla, pokaz w wyko-
naniu Klubu Karate Kyokushin Kanku, przeja¿d¿ki bryczkami, zawody strzeleckie
i wznoszenie siê ponad wsi¹ balonem. Dzieciom czas umila³y animatorki, które ma-
lowa³y najm³odszym twarze, organizowa³y zabawy i konkursy. Jedn¹ z atrakcji dnia
by³o serwowanie tradycyjnych potraw, przygotowanych przez mieszkañców wsi,
m. in.: dzika pieczonego na ognisku, ziemniaków z gzikiem i olejem lnianym, kie³ba-
sy i kaszanki z grilla, pajd chleba ze smalcem i ogórkiem, ¿uru oraz pieczywa i s³od-
koœci. Oprócz mieszkañców wsi w festynie wziêli udzia³ mieszkañcy okolicznych
miejscowoœci, a tak¿e wielu zaproszonych goœci, m. in.: Burmistrz Nowego Tomyœla
dr W³odzimierz Hibner, burmistrz senior Henryk Helwing, dyrektor Nowotomy-
skiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska i ks. kanonik Pawe³ Szu³cik.

Warsztaty tworzenia mangi 
Do Strefy Koloru nowotomyskiej biblioteki 23 czerwca licznie przybyli mi³oœnicy

mangi i seriali anime. Wszystko to za spraw¹ m³odych pasjonatów tej sztuki: Macie-
ja Kamiñskiego i Lindy Koz³owskiej. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem obej-
rzeli ciekaw¹ prezentacjê, mieli okazjê zg³êbiæ wiedzê na temat historii japoñskiego
komiksu oraz poznaæ popularne adaptacje mangi na filmy animowane. Czarodziejka
z ksiê¿yca, Naruto czy Pokemon to – jak siê okaza³o – dobrze wszystkim znane seria-
le anime. Maciej i Linda zaprezentowali swoje prace, odpowiedzieli na szereg pytañ
oraz pokazali, w jaki sposób rysowaæ mangê. Podczas spotkania w Oddziale dla
Dzieci i M³odzie¿y ka¿dy móg³ spróbowaæ swoich si³ w tworzeniu postaci z japoñ-
skiego komiksu. Przy pomocy prostych narzêdzi, takich jak: rysik, o³ówek i kartka pa-
pieru, za spraw¹ cennych wskazówek Macieja Kamiñskiego powstawa³y wspania³e rysun-
ki. 

Za zas³ugi dla obronnoœci kraju
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu 24 czerwca odby³o siê spotkanie, pod-

czas którego wrêczone zosta³y odznaczenia Za zas³ugi dla obronnoœci kraju, przyzna-
ne przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, którzy wychowali kilku synów na
wzorowych i ofiarnych ¿o³nierzy. W uroczystym spotkaniu udzia³ wziêli: Burmistrz
Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, Zastêpca Burmistrza Pawe³ Mordal,
Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ pp³k Marek Kosicki, mjr Artur Biskup oraz za-
proszeni goœcie. Z³otym medalem Za zas³ugi dla obronnoœci kraju uhonorowano An-
toninê Gawa³ek z Kozich Lasek, której piêciu synów odby³o s³u¿bê wojskow¹.
Srebrny medal Za zas³ugi dla obronnoœci kraju przyznano: Janinie Lange z Nowego
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Tomyœla, której czterech synów pe³ni³o s³u¿bê wojskow¹, Miros³awie i Szczepanowi
Kañdu³om ze Starego Tomyœla - rodzicom trzech synów, którzy odbyli s³u¿bê
wojskow¹ oraz W³adys³awie Patan z Kozich Lasek - matce trzech synów, którzy
s³u¿yli w wojsku. 

Etnografowie w terenie 
Spore grono mi³oœników dawnych fotografii przyby³o 25 czerwca do Galerii na

Piêtrze nowotomyskiej biblioteki na otwarcie wystawy zatytu³owanej: Etnografowie
w terenie, profesjonalnej wystawy archiwalnych fotografii zgromadzonych w
Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, wykonanych podczas terenowych badañ przez poznañskich et-
nografów – w tym prof. Józefa Bursztê. Jej twórcami s¹: dr Agata Stanisz, dr Anna
Weronika Brzeziñska, prof. Izabela Kowalczyk i in¿. Wojciech Janiak.

Projekt zak³adaj¹cy prezentacjê 100 fotografii, wykonanych w latach 1950 –
1980 przede wszystkim na terenie Wielkopolski, dokumentuj¹cych zanikaj¹cy kra-
jobraz kulturowy polskiej wsi przygotowany zosta³ dla uczczenia 100. rocznicy uro-
dzin wybitnego etnologa, prof. Józefa Burszty i otrzyma³ dofinansowanie ze œrod-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Promesy Kolberg
2014. Sfinansowany zosta³ w czêœci tak¿e z wp³at blisko 100 donatorów – uczest-
ników internetowej akcji pod nazw¹ Polak potrafi. Stanowi integraln¹ czêœæ projektu
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realizowanego przez UAM w Poznaniu, maj¹cego na celu digitalizacjê wszystkich
audiowizualnych zasobów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej.O samej
idei przedsiêwziêcia i powstawaniu tej bogatej ekspozycji podczas wernisa¿u mówi³
doktorant Miko³aj Smykowski. Klimat wydarzenia podtrzyma³a muzyka ludowa
w wykonaniu graj¹cego na koŸle Adama Kaisera ze Zb¹szynia. Premierowa pre-
zentacja wystawy mia³a miejsce w listopadzie 2014 roku w presti¿owej Galerii S³o-
downia w Starym Browarze w Poznaniu. Nowotomyska jej prezentacja wzbogaco-
na zosta³a o wystawê ksi¹¿ek zwi¹zanych z tematyk¹ zdjêæ, wiklinowymi formami
wypo¿yczonymi z nowotomyskiego Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa oraz
degustacj¹ regionalnych przysmaków. Ca³oœæ ekspozycji przygotowa³a i zaaran¿o-
wa³a specjalistka ds. edukacji regionalnej nowotomyskiej biblioteki – Gra¿yna Ma-
tuszak.

Grand Prix Nowego Tomyœla w szachach
26 czerwca odby³ siê ostatni w tym roku turniej z cyklu: Grand Prix Nowego To-

myœla w szachach. W zawodach wziê³o udzia³ 16 zawodników. Grano systemem
szwajcarskim, 5 rund po 15 minut dla zawodnika. W klasyfikacji koñcowej do lat
9 wygra³ Micha³ Ruga³a, przed Antonim Ruga³¹ i Oskarem Kapustk¹. W klasyfikacji
open najlepszy okaza³ siê Daniel Stanek, na II miejscu uplasowa³ siê Jakub Szczepa-
niak, a na III – Wiktor WoŸniak. Tego dnia podsumowany zosta³ tak¿e ca³y cykl tur-
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niejów Grand Prix. W ca³ym cyklu wziê³o udzia³ 30 osób. W klasyfikacji do lat 9 wy-
gra³ Leon Szwedt, na kolejnych miejscach uplasowali siê: Antoni Ruga³a, Antoni Mar-
sza³kiewicz, Oskar Kapustka, Micha³ Ruga³a i Zuzanna Biniak. Klasyfikacja koñcowa
kategorii open przedstawia siê nastêpuj¹co: I miejsce – Daniel Stanek, II – Jakub
Szczepaniak, III – Wiktor WoŸniak, IV – Filip Mo¿d¿anowski, V – Ryszard Balcer,
VI – Szymon Adamiak. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary ufundowane przez
Burmistrza Nowego Tomyœla dra W³odzimierza Hibnera.

Z³ote Wawrzyny dla najlepszych
Podczas odbywaj¹cych siê 26 czerwca, w nowotomyskich szko³ach podstawo-

wych i gimnazjach, uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego, najlepszym absolwen-
tom nadano tytu³y laureatów Z³otego Wawrzynu i wrêczono symboliczne patery
wraz z imiennym aktem nadania. Rodzice nagrodzonych uczniów odebrali stosow-
ne listy gratulacyjne. Uroczystego wrêczenia Z³otych Wawrzynów w poszczególnych
placówkach dokonali: Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, Zastêp-
ca Burmistrza Pawe³ Mordal oraz inspektor ds. nadzoru nad oœwiat¹ Maria Wysoc-
ka – Raginia. Typowanie kandydatów Z³otego Wawrzynu nastêpuje w oparciu
o uchwa³ê podjêt¹ podczas posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej
w ostatnim roku nauki. Tytu³ laureata Z³otego Wawrzynu nadaje Burmistrz Nowego
Tomyœla. W roku szkolnym 2014/2015 tytu³y takie przyznano 93. absolwentom
szkó³ podstawowych i gimnazjów, spe³niaj¹cym wszystkie – okreœlone regulaminem
– kryteria.
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Festyn sportowo-muzyczny
Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, wraz z Nowotomyskim

Oœrodkiem Kultury, na powitanie wakacji, 27 czerwca, zorganizowali festyn
sportowo-muzyczny. W tym dniu w ró¿nych punktach miasta odbywa³o siê wiele
wydarzeñ, których naczelnym has³em by³o promowanie aktywnoœci fizycznej oraz
dobra muzyczna zabawa.W Szkole Podstawowej nr 1 uczniowie rozegrali - z
Burmistrzem oraz nauczycielami - mecz futsalowy. W Parku Kultury i Wypoczynku
przeprowadzone zosta³y biegi dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, zorganizowane
przez Nowotomyski Klub Biegacza Chy¿y. Na strzelnicy rozegrano otwarte zawody
strzeleckie z kbks-u. Na ³onie natury, równie¿ w parku, mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w
zajêciach jogi. W samo po³udnie na placu Niepodleg³oœci nast¹pi³o oficjalne otwarcie
festynu przez Burmistrza Nowego Tomyœla w towarzystwie Beaty Baran z
Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Na p³ycie placu odby³y siê: pokaz podnoszenia
ciê¿arów, zorganizowany przez LKS Budowlani Nowy Tomyœl i pokaz karate w
wykonaniu Klubu Karate Kyokushin Kanku. Mo¿na by³o te¿ zatañczyæ zumbê z
instruktork¹ Marit¹ Herl¹, zagraæ w szachy z BurMistrzem, spróbowaæ swoich si³ w
grze w boule oraz przyjrzeæ siê grze w bryd¿a. Kolejna ods³ona festynu mia³a
miejsce na Stadionie Miejskim. Nowotomyski Klub Tenisowy zorganizowa³ turniej
tenisa ziemnego dla dzieci w wieku do lat 10 i do lat 15. LKS i UKS Korona Bukowiec
przeprowadzi³y turniej ³uczniczy z udzia³em innych klubów sportowych z
Wielkopolski. Na p³ycie stadionu zorganizowany zosta³ mini turniej pi³karski, w
którym udzia³ wziêli wychowankowie Nowotomyskiej Akademii Pi³karskiej i
Akademii Pi³karskiej Reissa. Nie zabrak³o równie¿ innych atrakcji, takich jak:
pokazy stra¿ackie w wykonaniu OSP w Bukowcu, dmuchañców i stoisk
gastronomicznych. Po zakoñczeniu sportowych rywalizacji, dyplomy, medale,
puchary i s³odkie upominki zwyciêzcom i uczestnikom sportowych zmagañ wrêcza³
Burmistrz W³odzimierz Hibner. Imprezie towarzyszy³a czêœæ muzyczna, któr¹
poprowadzi³a Joanna Skrzyszewska - Miss Polski Nastolatek 2007. Na scenie
zaprezentowali siê: zespó³ Triola Band, zespó³ taneczny NT Crew, Szymon £odyga
oraz Michalina Szulc. Publicznoœci zaproponowano udzia³ w konkursie muzycznym
pt. Jaka to piosenka?, który poprowadzi³a Olga S³ociñska z Nowotomyskiego
Oœrodka Kultury. Gwiazdami wieczoru byli uczestnicy programu telewizyjnego The
Voice of Poland: Wojciech Baranowski, Arkadiusz K³usowski oraz Ernest Staniaszek.
W czasie trwania festynu prowadzona by³a zbiórka pieniêdzy pod has³em: Oddech
dla Dominiki, zorganizowana przez Stowarzyszenie Paruzja. Dzia³a³o te¿ stoisko
Stowarzyszenia Pomocy Zwierzêtom £APA, na którym mo¿na by³o wspomóc
naszych czworono¿nych przyjació³.

Rodzinny rajd samochodowy
Automobilklub Wielkopolski Delegatura w Nowym Tomyœlu oraz Gmina Nowy

Tomyœl zorganizowali 28 czerwca Rodzinny Rajd Samochodowy z okazji Dnia
Dziecka. By³a to XII runda Turystycznego Pucharu Polski. Trasa rajdu liczy³a ok. 70
km. Jego uczestnicy, pokonuj¹c kolejne etapy, przejechali przez miejscowoœci:
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Zb¹szyñ, Nowa Wieœ, Belêcin, KuŸnica Zb¹ska, Kosieczyn, Chlastawa, Boruja
Koœcielna, a na metê zjechali do Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym
Tomyœlu. Na trasie rajdu ka¿da za³oga musia³a odpowiadaæ na pytania dotycz¹ce
przebiegu trasy, rozwi¹zaæ test BRD, wykonaæ próby samochodowe i rekreacyjne
oraz bacznie obserwowaæ trasê, zaznaczaj¹c punkty kontroli pojazdu. W rajdzie
uczestniczy³o 26 za³óg, 80 uczestników, w tym 34 dzieci. Na mecie ka¿de dziecko
otrzyma³o pami¹tkowy puchar, paczkê ze s³odyczami oraz nagrodê w postaci
sprzêtu sportowego i rekreacyjnego. Zwyciêzc¹ rajdu zosta³a za³oga z numerem
startowym 17: Przemys³aw Osmañski i Karolina Osmañska z Mosiny, II miejsce
zajê³a za³oga w sk³adzie: Wojciech Puk i Henryka Puk z Gniezna, natomiast III -
Bartosz Taisner oraz Beata Taisner z Mosiny. 

II Zawody Konne w Powo¿eniu
Stowarzyszenie Mi³oœników Koni i Sportów Konnych Luzak, przy wsparciu

Gminy Nowy Tomyœl, na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyœlu
zorganizowa³o II Zawody Konne w Powo¿eniu. W czasie imprezy zorganizowanej
28 czerwca przeprowadzono cztery konkursy powo¿enia w kategoriach: kuce w
zaprzêgach pojedynczych, kuce w zaprzêgach parokonnych, konie w zaprzêgach
pojedynczych, konie w zaprzêgach parokonnych. Te niezwykle widowiskowe
konkurencje zgromadzi³y w nowotomyskim parku wielu mi³oœników koni, a
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dodatkowe atrakcje w postaci pokazów zaprzêgów wielokonnych i przeja¿d¿ek
kucami stanowi³y kolejny atut tej plenerowej imprezy. 

Zabaw¹ powitali wakacje
W malowniczo po³o¿onej osadzie w Cichej Górze, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

w Nowym Tomyœlu wraz z Pe³nomocnikiem Burmistrza ds. Uzale¿nieñ, Oddzia³em
Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Nowym Tomyœl oraz Gmin¹ Nowy
Tomyœl, zorganizowa³ 30 czerwca imprezê plenerow¹ z okazji rozpoczêcia wakacji,
po³¹czon¹ z obchodami Dnia Dziecka. Do wspólnej zabawy zaproszono 150 dzieci
wraz z rodzicami. Pe³n¹ pozytywnej energii animacjê dla dzieci poprowadzi³ zespó³
Wertini. Dzieci, wraz z rodzicami, przy dŸwiêkach muzyki, chêtnie uczestniczy³y w
przeró¿nych konkursach, zabawach i animacjach. Najm³odsi spontanicznie
korzystali z huœtawek, zje¿d¿alni, trampoliny, boiska do pi³ki no¿nej, siatkówki oraz
wielu, wielu innych atrakcji.

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

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Polskiego Zwi¹zku
Wêdkarskiego Ko³o w Nowym Tomyœlu, Szko³y Podstawowej nr 2, Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa, Maciej Kasprzak (Odznaczono zas³u¿one matki i
firmy)
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