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Walenty Hildebrand - 1922 r.



O drewnian¹ szkatu³kê i znajduj¹c¹ siê w niej o³owian¹ kulê Józefa Hildebrand dba³a
z wielk¹ pieczo³owitoœci¹. Gdy kula wypad³a mê¿owi Walentemu z nogi, zawinê³a j¹
w chustkê, w³o¿y³a do szkatu³ki i ustawi³a na kredensie. W 1932 roku, gdy Hildebran-
dowie przeprowadzali siê z Buku do Nowego Tomyœla, szkatu³kê zabra³a ze sob¹.
W nowym domu drewniane pude³eczko ponownie znalaz³o siê w widocznym miejscu,
na kredensie. Dla ¿ony – o³owiana kula sta³a siê rodzinn¹ pami¹tk¹, dla mê¿a – wspo-
mnieniem o postrzale odniesionym w czasie I wojny œwiatowej. 

W 1937 roku, podczas kolejnej przeprowadzki, tym razem w Nowym Tomyœlu, na
ulicê D³ug¹, szkatu³ka gdzieœ siê zawieruszy³a. Dziœ, gdy o rodzinie Hildebrandów rozma-
wiam z wnuczk¹ Józefy i Walentego – Mari¹, mam mo¿liwoœæ siê przekonaæ, jak prze-
wijaj¹ca siê w rodzinnych opowieœciach historia o o³owianej kuli by³a przez kilkadziesi¹t
lat, w czasie kolejnych rodzinnych spotkañ, barwnie przekazywana kolejnym pokole-
niom. 

Najstarsza zachowana rodzinna fotografia pochodzi sprzed oko³o stu lat. Zrobiona
zosta³a w latach I wojny œwiatowej. Walenty Hildebrand, w pruskim mundurze, patrzy
ze zdjêcia dumnie przed siebie, nie na ¿onê. Spod jego w¹sa wy³ania siê delikatny
uœmiech. Czy wówczas w jego nodze tkwi³a o³owiana kula, czy postrzelony zosta³ póŸ-
niej – tego nie wiemy. Józefa, ubrana jest tak, jak w pierwszych dekadach XX wieku no-
si³y siê kobiety w ma³ych wielkopolskich miasteczkach. Ma te¿ doœæ typow¹ dla tamtych
czasów fryzurê – zaczesane z przedzia³kiem na œrodku i spiête w kok w³osy. Zwrócona
jest wprawdzie w kierunku Walentego, ale równie¿ ona nie patrzy na mê¿a. Widocznie
taka by³a wówczas konwencja portretowych zdjêæ ma³¿eñskich. 

Rodzice Walentego, Kazimierz Hildebrand i Marianna z domu Balcerek œlub wziêli
w 1872 roku w WoŸnikach, w których, jako kolejny syn – po Stanis³awie, Janie i Fran-
ciszku – w 1884 roku przyszed³ na œwiat Walenty. Nie zachowa³ siê do dziœ ¿aden do-
kument dotycz¹cy jego nauki i zdobytego wykszta³cenia. 

Kiedy wspólnie z jego wnuczk¹ Mari¹ i jej mê¿em Zbigniewem, odczytujemy napisa-
ny przez Walentego w 1940 roku list, dochodzimy do wniosku, ¿e ówczesny nauczyciel
kaligrafii spisa³ siê na medal. Zachowa³ siê natomiast spisany przez pruskiego urzêdnika
z Opalenicy akt ma³¿eñstwa. 
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W 1907 roku w koœciele pw. œw. Mateusza w Opalenicy, Walenty Hildebrand poœlu-
bi³ o trzy lata m³odsz¹, urodzon¹ w 1887 roku, pochodz¹c¹ z Rudnik k. Opalenicy, Jó-
zefê Stasiñsk¹. Jej rodzicami byli Jakub Stasiñski i Regina Stasiñska z domu Judek. Œwiad-
kiem na œlubie – najstarszy brat Walentego, urodzony w 1873 roku, Stanis³aw. Walen-
ty pe³ni³ wówczas w Opalenicy funkcjê miejskiego stró¿a, Józefa i Walenty zamieszkali
wiêc po œlubie w s³u¿bowym mieszkaniu, w budynku opalenickiego magistratu. 

W wydanym w 2013 roku, trzecim tomie „Opalenickiego S³ownika Biograficznego”,
Zygmunt Duda – pedagog i regionalista opalenicki – przywo³uje postaæ syna Stanis³awa
Hildebranda (œwiadka na œlubie i najstarszego brata Walentego) – Wac³awa Hildebran-
da (1909-1981). 

W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego Wac³aw by³ w œrodowisku opalenic-
kim czo³ow¹ postaci¹ Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y. Pe³ni³ m. in. funkcjê
prezesa opalenickiego oddzia³u KSM. „Imponowa³ umiejêtnoœci¹ publicznego mówie-
nia. Cechowa³a go sumiennoœæ, pracowitoœæ, ofiarnoœæ” – napisa³ o nim Zygmunt Du-
da. W 1958 roku Wac³aw by³ jednym z za³o¿ycieli opalenickiej Spó³dzielni Inwalidów
„Krosno”. Zasiada³ równie¿ w sk³adzie Rady Spó³dzielni. 

W Opalenicy od lat ma swoj¹ siedzibê Zak³ad Produkcji Cukierniczej „Hilde-
brand”. Zapewne ka¿dy z nas próbowa³ s³odkoœci przez ten zak³ad produkowanych.
Przodkami aktualnych w³aœcicieli zak³adu s¹ w³aœnie: Stanis³aw Hildebrand i jego syn
Wac³aw. 
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Józefa z d. Stasiñska i Walenty Hildebrandowie



Lata 20. i 30 minionego stulecia
Zachowa³o siê te¿ rodzinne zdjêcie wykonane w 1922 roku w Buku. Ustawi³a siê do

niego prawie ca³a rodzina Hildebrandów. Prawie, bo bez Teresy, która urodzi³a siê dwa
lata póŸniej. 

Pierwsza od lewej stoi, urodzona w 1909 roku, Pelagia. W 1934 roku w Nowym To-
myœlu poœlubi³a Paw³a Fabiana. Zachowa³o siê tak¿e ich œlubne zdjêcie. Panna M³oda –
Pelagia – ma na sobie bardzo oryginalny welon, ozdobiony mirtowym wieñcem. Rado-
sne spojrzenie kieruje wprost na fotografa. A fotografem móg³ byæ nowotomyœlanin –
Georg Enderich, który trzy lata póŸniej wykonywa³ œlubne fotografie o rok m³odszego
brata Pelagii – Leona. Elegancko ubrany Pawe³ ze swojej œlubnej fotografii spogl¹da na
nas bystrym wzrokiem. Po œlubie m³odzi Fabianowie zamieszkali w kamienicy Webe-
rów, przy ówczesnej ulicy Dworcowej. Z ma³¿eñstwa tego urodzi³y siê córki £ucja i Jani-
na. 

Na œlubnej fotografii, obok Pelagii siedzi, trzymaj¹c za rêkê ma³¹ Jadwigê, Józefa Hil-
debrand, z domu Stasiñska – matka rodziny. Urodzona w 1921 roku Jadwiga zosta³a –
ju¿ po II wojnie œwiatowej, po przedwczesnej œmierci Pelagii w 1946 roku – drug¹ ¿on¹
Paw³a Fabiana. Pawe³ i jego druga ¿ona, Jadwiga byli rodzicami: El¿biety, Witolda i Bar-
bary. 

Obok ma³ej Jadwigi stoi na zdjêciu, urodzona w 1918 roku, Zofia. Swojego przysz³e-
go mê¿a, Tadeusza Domino, pozna³a, przebywaj¹c w czasie II wojny œwiatowej w obo-
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Józefa i Walenty zamieszkali wiêc po œlubie w s³u¿bowym mieszkaniu, w budynku opalenickiego  ratusza
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zie pracy w Aschaffenburgu w Bawarii. Z ich ma³¿eñstwa przyszli na œwiat Janusz i Bar-
bara. 

Pomiêdzy córkami Zofi¹ a W³adys³aw¹, siedzi dostojnie, z rêkoma na kolanach,
g³owa oœmioosobowej rodziny, Walenty Hildebrand – policjant pañstwowy, w stop-
niu wachmistrza, pe³ni¹cy s³u¿bê w charakterze instruktora. W listopadzie 1918 roku
wspó³organizowa³ w Buku Radê ¯o³niersko – Robotnicz¹. Od 1 grudnia 1918 roku
dzia³a³ w Stra¿y Ludowej. Bra³ udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim. Obok Walentego
stoi urodzona w 1912 roku – W³adys³awa, która wysz³a za m¹¿ za Józefa Jab³eckie-
go. Mieli córkê Helenê. 

Rodzinn¹ listê zamykaj¹ stoj¹cy z ty³u bracia: starszy i ni¿szy – Roman oraz m³od-
szy i wy¿szy – Leon. W nich rodzice pok³adali bardzo du¿e nadzieje. 

Roman, urodzony w 1908 roku w Opalenicy, po ukoñczeniu szko³y podstawowej
w Buku, uczy³ siê w Pañstwowym Mêskim Gimnazjum Humanistycznym im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Poznaniu (dziœ VI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ignacego Jana
Paderewskiego). Po maturze studiowa³ filozofiê i teologiê. Po ukoñczeniu w 1934 ro-
ku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, z r¹k kardyna³a Augusta
Hlonda, Prymasa Polski, przyj¹³ 17 czerwca 1934 roku, œwiêcenia kap³añskie. 

Rodzina Hildebrandów mieszka³a wówczas w Nowym Tomyœlu przy ulicy Szpital-
nej. Jest te¿ takie zdjêcie, zrobione najprawdopodobniej w 1932 roku, na którym wi-
dzimy m³odego, graj¹cego na skrzypcach Romana, wtedy jeszcze studenta semina-
rium. 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

7Hildebrandowie… Od lat 30. minionego stulecia w Nowym Tomyœlu

Seminarzysta Roman Hildebrand (stoi) z ks. Micha³em Kosickim (w œrodku) w dniu jego prymicji – 1932 r. 



Na zdjêciu tym jest równie¿ ks. Micha³ Kosicki (w latach 1946 – 1981 proboszcz
nowotomyskiej parafii) i to on by³ g³ównym bohaterem tego dnia, dnia jego prymicji.
Koledzy ze szko³y podstawowej w Buku, a póŸniej ksiê¿a – Micha³ Kosicki i Roman Hil-
debrand – przyjaŸnili siê do koñca ¿ycia. W lipcu 1934 roku, œwie¿o wyœwiêcony ks.
Roman trafi³ jako wikariusz do parafii w Ksi¹¿u Wielkopolskim. Od 1937 roku by³ wi-
kariuszem w parafii œw. Trójcy na Dêbcu w Poznaniu. 

W 1937 roku m³odszy syn Hildebrandów, urodzony w 1910 roku w Opalenicy –
Leon, absolwent szko³y handlowej, o¿eni³ siê z Mart¹ Minge, pochodz¹c¹ z Glinna k.
Nowego Tomyœla. Przy wsparciu finansowym teœciów, Augustyna Minge i Stanis³awy
z domu Czaprackiej, m³ode ma³¿eñstwo otworzy³o, przy ulicy 3. Maja w Opalenicy,
sklep kolonialny. Z ma³¿eñstwa tego przyszli na œwiat – córka Maria i syn Bernard. 

W 1937 roku m³odszy syn Hildebrandów, urodzony w Opalenicy w 1910 roku –
Leon, absolwent szko³y handlowej, o¿eni³ siê z pochodz¹c¹ z Glinna k. Nowego To-
myœla – Mart¹ Minge. Przy wsparciu finansowym teœciów, Augustyna Minge i Stanis³a-
wy Minge z domu Czaprackiej, m³ode ma³¿eñstwo uruchomi³o sklep kolonialny przy
ulicy 3. Maja w Opalenicy. Mieli dwoje dzieci: córkê Mariê i syna Bernarda. W 1937
roku, Walenty, wówczas ju¿ emerytowany policjant pañstwowy, mieszka³ z ¿on¹ i naj-
m³odszymi dzieæmi w mieszkaniu, znajduj¹cym siê w budynku by³ej szko³y ¿ydowskiej
przy ulicy D³ugiej w Nowym Tomyœlu. Dom nale¿a³ wówczas do rodziny W¹sowi-
czów. Ich s¹siadami by³y rodziny Satkowskich, Wolnych i Nowotników. 
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Marta i Leon Hildebrandowie w otoczeniu weselnych goœci. Na lewo od Panny M³odej siedz¹: ojciec Augustyn
Minge, matka Stanis³awa Minge z d. Czapracka i proboszcz nowotomyskiej parafii ks. Stanis³aw Æwiejkowski.
Na prawo od Pana M³odego siedz¹: matka Józefa Hildebrand z d. Stasiñska, ojciec Walenty Hildebrand, starszy
brat ks. Roman Hildebrand i najstarsza siostra Pelagia Fabian z d. Hldebrand – 1937 r.



Lata wojny
Pod koniec sierpnia 1939 roku, Walenty z Józef¹, córkami i wnukami uciekli z No-

wego Tomyœla na wschód Polski. W Opalenicy do³¹czy³ do nich syn Leon z ¿on¹ Mar-
t¹ i córk¹. Przez Poznañ, Kutno i Warszawê, dotarli do miasta Równe (dzisiejsza
Ukraina), w okolicy którego, we wsi Czerniaków nad rzek¹ Horyñ, zamieszkali u pol-
skich rodzin. Po kilku dniach, Walenty z Leonem, opuœcili na rowerach wieœ i uciekli
przed bolszewikami, którzy aresztowali przebywaj¹cych w okolicy polskich mê¿-
czyzn. Gdy skradziono im rowery, dalsz¹ powrotn¹ drogê do Nowego Tomyœla od-
byli pieszo. Pozosta³a czêœæ rodziny wozami przedosta³a siê do Lwowa, pokonuj¹c tra-
sê ponad 200 km. Schronienie znalaz³a w pa³acu biskupim, gdzie wraz z innymi ucie-
kinierami, spêdzi³a kilka dni. Nastêpnie przez Rzeszów, Kraków i Poznañ, dotar³a 17
listopada do Nowego Tomyœla. 

Ziêæ Józefy i Walentego, Pawe³ Fabian zosta³ zmobilizowany pod koniec sierpnia.
Walczy³ pod Kutnem i tam trafi³ do niewoli, z której – z powodu niezdolnoœci do pra-
cy w wyniku choroby – w po³owie 1940 roku wróci³ do Nowego Tomyœla. Znalaz³ za-
trudnienie jako pracownik biurowy w m³ynie nale¿¹cym do rodziny Schmidt.
W paŸdzierniku 1940 roku Walenty z ¿on¹ i córk¹ Zofi¹ zostali wysiedleni z Nowego
Tomyœla do Starego Lubiejewa (okolice miasta Ostrów Mazowiecka) w Generalnej
Guberni. Pozosta³e córki dosta³y nakazy pracy w leœniczówkach w okolicy Nowego
Tomyœla: starsza Jadwiga – w W¹sowie, m³odsza Teresa – w Chraplewie. 

W 1940 roku ksiêdza Romana – od 1939 roku wikariusza w parafii Matki Boskiej
Bolesnej na poznañskim £azarzu – aresztowa³o gestapo. 15 sierpnia 1940 roku zosta³
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Fotografia œlubna Pelagii z domu Hildebrand i Paw³a Fabianów – Nowy Tomyœl, 1934 r.
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Orygina³ listu Walentego Hildebranda do ks. bpa Walentego Dymka



skierowany do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, sk¹d po kilku miesi¹cach zo-
sta³ przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Dachau. W nim przebywali ju¿ znajomi
ksiê¿a, m. in. proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, ks. Józef Gorgolew-
ski oraz nowotomyski proboszcz, ks. Stanis³aw Æwiejkowski. Zarówno ks. Gorgolewski,
jak i ks. Æwiejkowski nigdy z obozu nie wrócili. Wg rodzinnego przekazu, ks. Stanis³aw
Æwiejkowski umar³ na rêkach ks. Romana. 

Pod koniec grudnia 1940 roku, Walenty Hildebrand napisa³ z Generalnej Guberni do
ks. Walentego Dymka, wówczas biskupa pomocniczego archidiecezji poznañskiej, list,
który w oryginalnej pisowni poni¿ej przytaczam:

Lubiejewo Stare, dn. 29. grudnia 1940.
W. K. D. pisa³em o mojem wywiezieniu pocztówkê a z miejsca list gdzie siê znajdujê nieste-

ty nieotrzyma³em do tego czasu ¿adnej odpowiedzi, oraz nie mam ¿adnej wiadomoœci o synu
Romanie, pisa³a mi córka z Nowego Tomyœla ¿e pisze i jest zdrów lecz ja w to niewierze po-
niewa¿ córka mi pisa³a, ¿e z lagru przysz³a walizka z bielizn¹ co mnie wielce niepokoji co siê
z nim sta³o, mo¿e jest chory lub le¿y w szpitalu o czem mi córka nie chce pisaæ. Proszê zatem
K. D. o doniesienie mi jak siê faktycznie sprawa ma czy Roman pisze jak czêsto i czy jest zdrów. 

My tutaj ¿yjemy spokojniej ani¿eli w dawniejszym mieszkaniu, lecz domy s¹ tu z drzewa
i zimne okolica biedna 3 klm od miasta i koœcio³a ¿ywnoœæ droga, tutaj jest P. Zakrzewski surf.
£om¿yñski u którego by³em ju¿ kilka razy i mówi³ mi, ¿e K. Gorgolewski nie¿yje bo dosta³ wia-
domoœæ od kolegów z P. 

Ja ¿ona i córka po tej podró¿y chorowaliœmy lecz obecnie jesteœmy dosyæ zdrowi. 
Mi³e i serdecznie pozdrowienia oraz szczêœliwego Nowego Roku ¿yczy D. jak równie¿ dla

p. KoŸminskiej.
W. Hildebrand 

Mój adres: W. Hildebrand 
Ostrów Mazowiecka 
ul. Ostro³êcka nr. 17 
u p. Zieliñskiego piekarnia 

proszê tak adresowaæ poniewa¿ listonosz przychodzi na wioskê dwa razy w tygodniu
a w Ostrowiu odbieram pocztê co drugi dzieñ. 

W pocz¹tkowym fragmencie listu uwagê zwracaj¹ konspiracyjne skróty: W. K. D.
oznaczaj¹ce: Wielebnego Ksiêdza Dymka. (Ks. bp Walenty Dymek by³ w latach 1929
– 1946 biskupem pomocniczym poznañskim, w latach 1946 – 1956 arcybiskupem
metropolit¹ poznañskim. W czasie okupacji – od 1943 roku – mieszka³ na plebanii ko-
œcio³a Matki Boskiej Bolesnej na £azarzu w Poznaniu, która by³a faktycznie miejscem
jego internowania). W swoim liœcie Walenty Hildebrand wyra¿a zaniepokojenie bra-
kiem oficjalnych wiadomoœci o synu Romanie. Wspomina o liœcie, jaki otrzyma³ od cór-
ki z Nowego Tomyœla, z którego jednak nie wynikaj¹ konkretne informacje o zdrowiu
czy ¿yciu syna. W dalszej czêœci listu prosi biskupa o informacje o przebywaj¹cym
(w grudniu 1940 r.) w obozie koncentracyjnym ks. Romanie. 
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Wspomina o okolicy, w której aktualnie mieszkaj¹ oraz o wizytach u ks. bpa Ta-
deusza Paw³a Zakrzewskiego (w latach 1938 – 39 i w roku 1946 biskupa pomoc-
niczego diecezji ³om¿yñskiej; w okresie okupacji proboszcza w Ostrowi Mazowiec-
kiej; w latach 1946 – 1961 biskupa diecezji p³ockiej). Od biskupa Zakrzewskiego
Walenty Hildebrand dowiedzia³ siê o œmierci w obozie w Dachau ks. Józefa Gorgo-
lewskiego, proboszcza poznañskiej parafii Matki Boskiej Bolesnej, w której jego syn,
ks. zosta³ aresztowany przez gestapo. List koñcz¹ serdecznie pozdrowienia i ¿ycze-
nia szczêœliwego Nowego Roku. Zagadk¹ do dziœ pozostaje, w jakich okoliczno-
œciach list Walentego Hildebranda do bpa Walentego Dymka, trafi³ do rodzinnego
archiwum. 

Po wrzeœniowej ucieczce na wschód, Leon Hildebrand wróci³ z ¿on¹ i córk¹ do
Opalenicy, gdzie – na polecenie w³adz niemieckich – uruchomi³ w listopadzie 1939
roku, sklep kolonialny. Na pocz¹tku grudnia zostali jednak pozbawieni sklepu, zmu-
szeni do opuszczenia mieszkania i skierowani do Generalnej Guberni. Z obozu
przejœciowego dla przesiedleñców w Niepokalanowie k. Warszawy uciekli do Po-
znania i dalej do WoŸnik, gdzie u siostry Walentego – Agnieszki Wróbel z domu
Hildebrand, doczekali koñca wojny. 

Po wojnie
Po wojnie rodzina w komplecie spotka³a siê w Nowym Tomyœlu. Czêœæ pozosta³a tu

na sta³e i ich potomkowie mieszkaj¹ tu do dziœ. Czêœæ wyprowadzi³a siê do innych miej-
scowoœci. Walenty z Józef¹ pocz¹tkowo zamieszkali u rodziny córki, tj. u rodziny Fabia-
nów przy ulicy Krótkiej. Leon, z ¿on¹ Mart¹ i córk¹, zamieszka³ w kamienicy przy Placu
Niepodleg³oœci (dziœ Plac Niepodleg³oœci nr 29), z widokiem na magistrat. Z czasem
przeprowadzili siê na ulicê Koœciuszki. Leon pocz¹tkowo zawodowo zwi¹za³ siê z Po-
wszechn¹ Spó³dzielni¹ Spo¿ywców „Spo³em”, któr¹ w Nowym Tomyœlu wspó³organi-
zowa³. Od lat 50. pracowa³ w Spó³dzielni Ogrodniczej jako prezes ds. handlu. 

Ksi¹dz Roman, po wyzwoleniu obozu w Dachau, pracowa³ krótko jako kapelan
wœród Polaków w Niemczech. W listopadzie 1945 roku obj¹³ parafiê w podpoznañskiej
Mosinie. Za wybitne osi¹gniêcia (m. in. odbudowê spalonego w czasie wojny koœcio³a)
zosta³ w 1959 roku mianowany dziekanem dekanatu stêszewskiego, a w 1968 roku ka-
nonikiem honorowym kapitu³y metropolitalnej w Poznaniu. 

Na pocz¹tku lat 50. Walenty z Józef¹ zamieszkali na probostwie u syna w Mosinie.
Ostatnie wspólne rodzinne zdjêcie zrobione zosta³o w³aœnie przed plebani¹. Na kolanach
posiwia³ej ju¿ Józefy siedzi ma³a Helena – córka W³adys³awy. Na kolanach Walentego –
ma³y Andrzej, syn Teresy. Centralne miejsce na zdjêciu zajmuje ksi¹dz Roman. Na jego
twarzy widoczne jest zadowolenie… bo dzie³o jego ¿ycia – odbudowany koœció³ w Mo-
sinie, zosta³ ju¿ poœwiêcony (w 1951 r.) przez arcybiskupa poznañskiego Walentego
Dymka. Plebania sta³a siê miejscem rodzinnych spotkañ, kolejnych wspólnych œwi¹t
i wakacji wnucz¹t Walentego i Józefy. Barwnie opowiadano wówczas o kuli, która wy-
pad³a z nogi Walentego … 
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13Hildebrandowie… Od lat 30. minionego stulecia w Nowym Tomyœlu

Józefa i Walenty Hildebrandowie u schy³ku ¿ycia

Rodzina Hildebrandów podczas rodzinnego spotkania na probostwie  ks. Romana w Mosinie 
– pocz¹tek lat 50. XX wieku.



Fot. archiwum rodziny Hildebrandów
Za rozmowy i pomoc w zbieraniu materia³ów szczególnie dziêkujê Marii – córce Leona Hilde-

branda i Barbarze – córce Paw³a Fabiana i Jadwigi z domu Hildebrand.
Autor
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Ks. Roman Hildebrand

Oznakowanie grobu Walentego Hildebranda na cmentarzu w Mosinie medalem 
Powstaniec Wielkopolski 1918/1919

2



Maciej Pawlak

Tutaj ludzie wyplataj¹ swoje ¿ycie...
Echa III Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa

Georg Bernard Shaw, irlandzki pisarz i dramaturg, laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury, napisa³ kiedyœ: Niektórzy ludzie postrzegaj¹ rzeczy
w ich naturalnym stanie i zadaj¹ sobie pytanie: Dlaczego? Ja marzê o rze-
czach, których nigdy nie by³o i mówiê sobie: Dlaczego nie?
Ta myœl zaczerpniêta z „Powrotu do Matuzalema” sta³a siê mottem III Œwiato-
wego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa, który odbywa³ siê w naszym mieœcie
od 21 do 23 sierpnia.

Zechciejcie Pañstwo zapoznaæ siê z garœci¹ refleksji na temat tego niecodziennego wy-
darzenia i jego koncepcji, do którego odnosi siê myœl G. B. Shaw, poniewa¿ w moim od-
czuciu doskonale oddaje ona to, co odczuwaj¹ ludzie tworz¹cy swe dzie³a z pasj¹, bez
wzglêdu na trud zwi¹zany ich realizacj¹.

Nowe wyzwania, atrakcyjny program, spektakularne widowisko, niezwykli ludzie, nowator-
skie idee, namacalne korzyœci – wszystko to czeka na Pañstwa w naszym niewielkim mieœcie,
które na kilka dni stanie siê œwiatow¹ stolic¹ plecionkarstwa. 

15Tutaj ludzie wyplataj¹ swoje ¿ycie... Echa III Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa
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Œwiatowa impreza w powiatowym miasteczku? Dlaczego nie? - zapyta³ przed kilkoma laty Andrzej Pawlak,
pomys³odawca i dotychczasowy Komisarz Festiwalu – tu podczas otwarcia Festiwalu; 21 sierpnia 2015r.



Tak zapowiadany by³ festiwal w oficjalnym programie. Czy spe³ni³ oczekiwania? Czy
rzeczywiœcie pojawili siê niezwykli ludzie, nowatorskie idee? Czy by³o to spektakularne
widowisko? Czy wreszcie Festiwal przyniós³ namacalne korzyœci widzom i jego uczestni-
kom?

Co siê wydarzy³o?
Nieoficjalne rozpoczêcie Festiwalu mia³o miejsce w Folwarku W¹sowo, poniewa¿ je-

go w³aœciciele postanowili ugoœciæ w nim wszystkich uczestników, wydaj¹c uroczyst¹ ko-
lacjê. W klimatycznych wnêtrzach XIX. wiecznych zabudowañ folwarcznych wszyscy
mogli poczuæ ciep³o i goœcinnoœæ naszej ziemi. By zaprezentowaæ nasze dziedzictwo kuli-
narne, podano regionalne potrawy i specja³y z warzyw i owoców uprawianych na eko-
logicznych plantacjach w tutejszym gospodarstwie. 

Pe³en niezwyk³ych doznañ wieczór uœwietni³ koncert poznañskiego harfisty Micha³a
Zatora. O tym, ¿e taka nieoficjalna inauguracja Festiwalu by³a niezwykle udana, mo¿e
œwiadczyæ choæby to, ¿e goœciom trudno by³o siê tego wieczoru siê rozstaæ. Wielu prze-
jecha³o tysi¹ce kilometrów, by spotkaæ podobnych sobie pasjonatów plecionkarskiego
rzemios³a.

Nastêpnego dnia rano oficjalnie otwarto III Œwiatowy Festiwal Wikliny i Plecionkar-
stwa, którego g³ówn¹ i najwa¿niejsz¹ czêœci¹ by³…
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Pe³en niezwyk³ych doznañ integracyjny wieczór uœwietni³ plecionkarzom z ca³ego œwiata koncert
poznañskiego harfisty Micha³a Zatora



IV Miêdzynarodowy Konkurs Plecionkarski o Grand Prix Festiwalu

WyobraŸnia jest pocz¹tkiem tworzenia. 
Wyobra¿asz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, 

co sobie wyobrazi³eœ i w koñcu tworzysz to, czego chcesz.”
(G. B. Shaw)

Sprawdzona od lat formu³a dwudniowej rywalizacji, pozwoli³a plecionkarzom z ca³e-
go œwiata, w przyjaznej atmosferze, poznawaæ techniki i tworzywa plecionkarskie stoso-
wane w innych kulturach. Taka wymiana doœwiadczeñ sprzyja³a odkrywaniu zupe³nie
nowych obszarów rzemios³a, które znane jest ludzkoœci od kilku tysiêcy lat. W ten spo-
sób powstawa³y unikalne dzie³a kultury materialnej, które œmia³o mo¿na nazwaæ dzie-
dzictwem kulturowym ludzkoœci.

Zgodnie z wiod¹cym has³em Festiwalu, konkurs dobitnie pokaza³, ¿e w XXI wieku na-
dal liczy siê przede wszystkim cz³owiek, a praca jego r¹k jest niezast¹piona. 

Konkurs rozegrany zosta³ w dwóch g³ównych konkurencjach: prac wykonanych na
¿ywo i prac nades³anych przez tych plecionkarzy, którzy nie mogli wzi¹æ w nim udzia³u
osobiœcie. Wykonywane na ¿ywo prace konkursowe oceniane by³y przez miêdzynaro-
dowe jury w piêciu kategoriach: kosze, meble, galanteria, forma artystyczna i forma ar-
chitektoniczna. W sk³ad oceniaj¹cego prace jury weszli znani twórcy i mistrzowie rze-
mios³a z ró¿nych krajów. 

Przewodniczy³ im prof. Jêdrzej Stêpak (Polska) – autor licznych prac, cykli twór-
czych z wikliny i materia³ów plecionkarskich, a tak¿e autor projektu najwiêkszego wi-
klinowego kosza œwiata w Nowym Tomyœlu. Pozosta³ymi cz³onkowie jury byli: Zdzi-
s³aw Stanek (Polska) – mistrz plecionkarski, znakomity twórca i wieloletni pedagog nie
istniej¹cego ju¿ Technikum Wikliniarstwa i Trzciniarstwa w Kwidzyniu; Etienne Mete-
zeau (Francja) -mistrz plecionkarski z Villaines les Rochers; Jette Melgren (Dania) –
znana na œwiecie twórczyni i autorka publikacji o plecionkarstwie, uczestniczka miê-
dzynarodowych projektów plecionkarskich; Elmar Oppel (Niemcy) – mistrz plecion-
karski, perfekcyjny rzemieœlnik z Weismain w Bawarii; Bart³omiej KuŸnicki (Polska) –
artysta plastyk, grafik i plakacista, od kilkudziesiêciu lat uczestnik nowotomyskich ple-
nerów plecionkarskich, autor wielu prac z wikliny; Anastazja Fietisowa (Bia³oruœ) –
projektantka wnêtrz, malarka zajmuj¹ca siê malarstwem sztalugowym i eksperymen-
talnym. Prace jury obserwowa³ m¹¿ zaufania Wojciech Œwi¹tkowski (Polska) – praw-
nik, a zarazem mistrz plecionkarski. A nad ca³oœci¹ od strony organizacyjnej czuwa³a
mena¿er konkursu Paulina Motylewska.

A oto wyniki konkursu: 

w kategorii: kosze
I miejsce – Francois Desplanches z Francji (komplet koszy okr¹g³ych); 
II miejsce – Hansgert Butterweck z Niemiec (kosz tradycyjny); 
III miejsce – Mai Huid z Danii (tradycyjny kosz okr¹g³y)
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w kategorii: mebel 
I miejsce – Miguel Patrico Ortega Rodrigez z Chile (lampa); 
II miejsce – Grzegorz Nikolin z Polski (fotel); 
III miejsce – Rafa³ Górczyñski z Polski (sofa)

w kategorii: galanteria
I miejsce – Miroslav Marecek ze S³owacji (opleciona butelka); 
II miejsce – Violeta Vitauskate z Litwy (torebka wiklinowa oraz szkatu³ka); 
III miejsce – André Chapuis z Francji (bransoletki)

w kategorii: forma artystyczna 
I miejsce – Annette Rehle oraz Klaus Seyfang z Niemiec (“Tañcz¹ce kosze”); 
II miejsce – Corentin Laval i Karen Gossart z Francji (“Splecione s³oñca”); 
III miejsce – Hsu Min-Sheng z Tajwanu (“Piesek”). 

Grand Prix Festiwalu przypad³o Francois Desplanches z Francji 
za komplet koszy okr¹g³ych.

Konkurs potwierdzi³ przywo³an¹ wy¿ej myœl G. B. Shaw. O jego poziomie
zaœwiadcza wysoki poziom prac, zastosowanie ró¿norodnych technik plecionkarskich i
ró¿nych surowców. Wspólnie, we wspania³ej przyjaznej – rzek³bym - rodzinnej
atmosferze, pracowali ludzie na co dzieñ mieszkaj¹cy na przeciwleg³ych krañcach
Ziemi. Ludzie wywodz¹cy siê z ró¿nych kultur i mówi¹cy ró¿nymi jêzykami: Azjaci,
Europejczycy, mieszkañcy obu Ameryk, Australijczycy i Afrykanie.Nie sposób opisaæ
efektów starañ wszystkich uczestników konkursu, ale z pewnoœci¹ na uwagê zas³uguje
praca reprezentantów Tajwanu - wykonany z bambusa, nieznan¹ w Europie technik¹
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W Festiwalu uczestniczyli ludzie wywodz¹cy siê z ró¿nych kultur i mówi¹cy ró¿nymi jêzykami: Azjaci,
Europejczycy, mieszkañcy obu Ameryk, Australijczycy i Afrykanie.



splotu, znacznych rozmiarów pies przypominaj¹cy trochê naszego misia z filmu Barei.
Inn¹, zwracaj¹c¹ uwagê, piêkn¹ prac¹ by³y kosze na pieczywo wykonane przez mistrza
z Japonii Tomotake Ichigawa. Kosze te wykonane z bambusa ciêtego na w¹skie paski s¹
niezwykle mocne, a jednoczeœnie delikatne i lekkie. W Japonii s¹ one w podobny spo-
sób wyplatane od setek lat. Ciekawostk¹ konkursu by³a reprezentacja Chile, przyby³a
wraz z burmistrzem Chimbarongo. W Chile odby³ siê bowiem wczeœniej konkurs, któ-
ry wy³oni³ reprezentacjê tego kraju na nasz Festiwal. Grupa Chilijczyków wyró¿nia³a siê
wœród uczestników Festiwalu nie tylko ze wzglêdu na niezwyk³y kunszt wykonywanych
wyrobów plecionkarskich, ale te¿ ze wzglêdu na pogodne usposobienie cz³onków eki-
py i ich radosny charakter. Chêtnie grali i œpiewali po hiszpañsku, ku radoœci innych
uczestników konkursu.

Wiele by jeszcze mo¿na napisaæ, ale ¿adne s³owa nie oddadz¹ wspania³ej atmosfery fe-
stiwalowych zmagañ i piêkna wykonanych wyrobów. Pozostaje wiêc tylko zaproszenie do
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu, gdzie mo¿na obejrzeæ chyba
jedyn¹ tak¹ kolekcjê prac na œwiecie.

Wiata 
– choæ to temat na oddzielny artyku³, nie sposób nie wspomnieæ o powsta³ym z okazji

Festiwalu nowym obiekcie. Dziêki zaanga¿owaniu jednego cz³owieka, Komisarza Festiwa-
lu Andrzeja Pawlaka oraz pomocy wielu ochotników i darczyñców powsta³a – w nowo-
tomyskim Parku Kultury i Wypoczynku – nowa, imponuj¹ca budowla. Blisko tysi¹c me-
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Przez ca³y czas trwania Festiwalu mo¿na by³o ogl¹daæ wystawê dokumentuj¹c¹ plecionkarstwo 
jako dziedzictwo ludzkoœci



trów pod dachem, po to, by konkurs móg³ siê odbywaæ bez wzglêdu na aurê, by ani pa-
l¹ce s³oñce, ani deszcz nie by³y uczestnikom konkursu straszne. Pozosta³a – jako trwa³a,
materialna pami¹tka minionego Festiwalu – wiata bêdzie te¿ w³aœciwym miejscem ekspo-
zycji kolekcji prac powstaj¹cych podczas innych konkursów i licznych plenerów oraz miej-
scem organizowania ró¿nych wydarzeñ z udzia³em lokalnej spo³ecznoœci. S³owa gor¹cych
podziêkowañ nale¿¹ siê tym wszystkim, którzy swoj¹ ofiarnoœci¹ sprawili, ¿e mog³a tutaj
powstaæ. W sobotni, festiwalowy wieczór odby³o siê uroczyste przekazanie wiaty w³aœci-
cielowi terenu Muzeum Narodowemu Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego
w Szreniawie, a œciœlej jego oddzia³owi, tj. Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w No-
wym Tomyœlu. Przekazanie wiaty uœwietni³ performance pt. „WillowArt”, spektakl autor-
stwa Jêdrzeja Stêpaka i Bartka RaŸnikiewicza. 
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Podobnie jak w poprzednich ods³onach festiwalu, swoj¹ obecnoœæ w korowodzie wyraŸnie zaznaczyli tak¿e
festiwalowi goœcie przybyli z najró¿niejszych krajów œwiata...



Kolorowy pochód
III Œwiatowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa odbywa³ siê równoczeœnie z dorocznym

œwiêtem miasta. Nale¿¹cy do tradycji Jarmarków Chmielo–Wikliniarskich barwny koro-
wód wyruszy³ spod najwiêkszego wiklinowego kosza œwiata, stoj¹cego na Pl. Niepodleg³o-
œci do Parku Kultury i Wypoczynku. 

Udzia³ w nim wziêli: w³odarze miasta oraz plecionkarze – g³ówni uczestnicy wielu, or-
ganizowanych w tych dniach wydarzeñ, a tak¿e czuwaj¹cy nad naszym bezpieczeñstwem
policjanci i stra¿acy w galowych mundurach, orkiestry dête i zespo³y, lokalne dru¿yny
i sekcje sportowe, cheerleaderki, przedszkolaki, uczniowie nowotomyskich szkó³, cz³on-
kowie dzia³aj¹cych na terenie powiatu stowarzyszeñ oraz szerokie rzesze sympatyków,
mieszkañców miasta i turystów. 
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...szlii ubrani w stroje narodowe b¹dŸ charakterystyczne dla regionów, z których przybyli.  
Miêdzy innymi dziêki nim, by³ to naprawdê barwny korowód



Podobnie jak w poprzednich ods³onach festiwalu, swoj¹ obecnoœæ w korowodzie wy-
raŸnie zaznaczyli tak¿e festiwalowi goœcie przybyli z najodleglejszych krajów œwiata. Szli
ubrani w stroje narodowe b¹dŸ charakterystyczne dla regionów, z których przybyli. Miê-
dzy innymi dziêki nim, by³ to naprawdê barwny korowód.

Pokazy plecionkarskie i kiermasz wyrobów z ca³ego œwiata
Wielkie, miêdzynarodowe targowisko, na którym – ubrani w tradycyjne stroje – rze-

mieœlnicy z ró¿nych stron œwiata prezentowali swoje wyroby, opowiadali o krajach z któ-
rych przyjechali i ich kulturze, chêtnie odwiedzali goœcie Festiwalu oraz trwaj¹cego równo-
legle Jarmarku Chmielo – Wikliniarskiego.

Ekologiczne, a przy tym zaskakuj¹co finezyjne w swej formie, barwie oraz kszta³cie,
wyroby plecionkarskie zaskakiwa³y i zachwyca³y. W ka¿dej pracy zamkniêta zosta³a
szczypta emocji i osobistych prze¿yæ towarzysz¹cych twórcy, który tworzy prawdziwe
unikaty.

Wystawa miêdzynarodowego projektu: Viva Basket!
Przez ca³y czas trwania Festiwalu mo¿na by³o ogl¹daæ wystawê dokumentuj¹c¹ ple-

cionkarstwo jako dziedzictwo ludzkoœci, umiejêtnoœæ wyplatania nale¿y bowiem do tzw.
niematerialnego dziedzictwa i ma szansê na wpisanie na listê UNESCO.

„Viva Basket! Niech ¿yje kosz! Plecionkarstwo jako ¿ywa tradycja w kontekœcie kon-
wencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego” – to pro-
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Blisko tysi¹c metrów pod dachem, po to, by konkurs móg³ siê odbyæ bez wzglêdu na aurê – powsta³y z okazji
Festiwalu nowy obiekt, wystawowa wiata



jekt Stowarzyszenia Serfenta z Cieszyna, bêd¹cy elementem realizowanej od 2009 roku
strategii w zakresie rewitalizacji plecionkarstwa jako dziedziny rzemios³a. Tym samym
projekt ten wpisuje siê w ogólnopolski program ochrony gin¹cych zawodów, realizowa-
ny m. in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tak¿e w podejmowa-
ne obecnie dzia³ania, s³u¿¹ce wdra¿aniu Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niema-
terialnego dziedzictwa kultury. Jednym z obszarów jej zainteresowañ s¹ umiejêtnoœci
zwi¹zane z tradycyjnym rzemios³em. Przedsiêwziêcie obejmuje szereg punktów, w tym:
badania terenowe realizowane w Polsce i Norwegii, miêdzynarodow¹ konferencjê na-
ukow¹ i plener artystyczny (Cieszyn, sierpieñ 2014), publikacje popularnonaukowe oraz
w³aœnie wystawê fotograficzn¹, eksponowan¹ podczas III Festiwalu Wikliny i Plecionkar-
stwa w Nowym Tomyœlu.

Projekt i wystawa zrealizowane zosta³y w partnerstwie z instytucjami norweskimi:
Sore Skogen i Sunnhordland Museum.

Plecionkarstwo w kontekœcie spo³ecznym – forum dyskusyjne
Plecionkarstwo to coœ wiêcej ni¿ rzemios³o. To idea, który ³¹czy. To umiejêtnoœæ, któ-

ra pozwala porozumiewaæ siê ponad granicami. Forum pod nazw¹ „Spo³eczne oblicze
plecionkarstwa”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Serfenta i Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy, by³o spotkaniem, podczas którego miêdzynarodo-
wa grupa ekspertów przedstawi³a korzyœci p³yn¹ce z pracy ludzkich r¹k. Podczas Forum
zaprezentowano historie polskich i zagranicznych rzemieœlników, wkraczaj¹c we frag-
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Festiwalowemu jury przewodniczy³ prof. Jêdrzej Stêpak, nad  ca³oœci¹ od strony organizacyjnej czuwa³a
mena¿er konkursu  Paulina  Motylewska. Tu oboje z Elmarem Oppel  - jurorem z Niemiec 

i  Wojciechem Œwi¹tkowskim -  mê¿em  zaufania  Komisarza  Festiwalu



ment ich œwiata. Czy rzemios³o trzeba chroniæ, a jeœli tak, to w jaki sposób? Poznaliœmy
inspiracje i udane œwiatowe przedsiêwziêcia, zmierzaj¹ce do maksymalnego wykorzysta-
nia potencja³u plecionkarstwa, jego o¿ywienia i odkrycia dla œwiata. 

Uczestnikami tej niezwykle wa¿nej dla œrodowisk plecionkarskich debaty byli
zaproszeni goœcie: Hildigard Mufukare z Lupane’s Woman Center (Zimbabwe),
Frances Potter z The New Basket Workshop (Republika Po³udniowej Afryki), Indrasen
Vencatachellum (Indie) z UNESCO i RIDA, Shimul Mehta Vyas z National Institute of
Design (Indie) i Sara Ibrahim z Ethiopian Sustainable Tourism Development Project
(Etiopia).

24 Maciej Pawlak

TU I TERAZ



Ide¹ przewodni¹ forum by³o pokazanie rzemios³a jako czêœci niematerialnego
dziedzictwa kultury, wspólnego dla ludzi na ca³ym œwiecie, a tak¿e rynku, mog¹cego
generowaæ dochody dla przedstawicieli œwiata kultury, w tym te¿ grup
defaworyzowanych. Mo¿na by³o poznaæ zupe³nie nowe kierunki rozwoju
plecionkarskiego rzemios³a i przekonaæ siê o tym, jak na wyplataniu zarabia siê na ca³ym
œwiecie i jak mo¿na to robiæ u nas. W Etiopii na przyk³ad dzia³a ono jako zrównowa¿ony
produkt turystyczny, zamieniaj¹c tradycyjne produkty w towary luksusowe, w
Zimbabwe jest biznesem o du¿ym znaczeniu, zaœ National Institute of Design z Indii
stawia na kooperacjê projektantów i grup rzemieœlników z ró¿nych kultur. 
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O  poziomie plecionkarskiego konkursu
zaœwiadcza wysoki poziom prac, zastosowanie
ró¿norodnych technik plecionkarskich i ró¿nych
surowców.
U góry: Raisa Ramanenia (Bia³oruœ); u do³u:
Stefania Suchora (Polska)
Na  stronie obok: Marguerite Lersteau (Francja)
i  Tadeusz Piêta (Polska) 
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Ichiro Tsujimura (Japonia)

Veris Bert (Belgia)
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W Chile odby³ siê wczeœniej
konkurs, który wy³oni³
reprezentacjê tego kraju na
nasz Festiwal

Uczestników Festiwalu
odwiedzi³ Konsul Królestwa
Holandii

W sobotni, festiwalowy
wieczór odby³o siê
uroczyste przekazanie
wiaty w³aœcicielowi terenu –
obok Komisarza Festiwalu
Andrzeja Pawlaka i
t³umacza, dyrektor
Muzeum Narodowemu
Rolnictwa i Przemys³u
Rolno-Spo¿ywczego w
Szreniawie dr Jan
Maækowiak (pierwszy 
z prawej) i Andrzej
Chwaliñski - kierownik
Muzeum Wikliniarstwa 
i Chmielarstwa 
w Nowym Tomyœlu 
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Przekazanie wiaty uœwietni³ performance pt. „WillowArt” autorstwa Jêdrzeja Stêpaka
i Bartka RaŸnikiewicza, w którym udzia³ wziêli mieszkañcy Cichej Góry

Uczestnicy forum „Spo³eczne oblicze plecionkarstwa”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Serfenta
z Cieszyna i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy



To, co ³¹czy wszystkich, to rzemios³o, inspirowane tradycj¹ i dostosowane do
wspó³czesnych potrzeb.Forum by³o pierwsz¹ w Polsce tak powa¿n¹ debat¹ o wy-
plataniu, designie i pieni¹dzach. 

Przy tej okazji w³adze powiatu nowotomyskiego wraz z Dyrektor Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Nowym Tomyœlu podpisa³y list intencyjny z przedstawicielami
szkó³ plecionkarskich w Niemczech i Francji. Celem tego listu by³o nawi¹zanie
wspó³pracy w dziedzinie edukacji m³odych plecionkarzy w tych krajach.

Wiklinowe przedszkole i wiklina w terapii zajêciowej
Zdobywanie nowych umiejêtnoœci jest interesuj¹ce dla ka¿dego, zw³aszcza dla

dzieci. Dziêki dzia³aniu wiklinowego przedszkola równie¿ one mog³y spróbowaæ
swoich si³ w wyplataniu, uczestnicz¹c w warsztatach specjalnie dla nich zorganizowa-
nych. Profesjonalna kadra dydaktyczna sprawi³a, ¿e ka¿de chêtne dziecko, w kilka-
dziesi¹t minut, mog³o stworzyæ w³asne wiklinowe dzie³o.

Dlaczego po raz kolejny zorganizowano takie zajêcia? Warsztaty dla dzieci umo¿-
liwiaj¹ kszta³towanie postaw spo³ecznych opartych na poszanowaniu pracy ludzkich
r¹k, wp³ywaj¹ te¿ na upowszechnianie wiedzy o plecionkarstwie poprzez edukacyj-
n¹ zabawê. W dzisiejszych czasach, czasach gier komputerowych i cyfrowej aliena-
cji, mo¿liwoœæ wspó³pracy w grupie, przy w³asnorêcznym tworzeniu naturalnych
form, jest szczególnie cenna. Byæ mo¿e ¿adne z uczestnicz¹cych w warsztatach dzie-

TU I TERAZ

29Tutaj ludzie wyplataj¹ swoje ¿ycie... Echa III Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa

Dziêki dzia³aniu wiklinowego przedszkola równie¿ dzieci mog³y spróbowaæ swoich si³ w wyplataniu



ci nigdy nie zajmie plecionkarstwem zawodowo, ale na pewno utkwi im w pamiêci
to, jak nie³atwo zrobiæ coœ w³asnymi rêkoma. Doœwiadczenie takie rodzi poszanowanie
dla tych, którzy z takiej pracy utrzymuj¹ siebie i rodziny.

Wa¿nym elementem festiwalu by³y tak¿e warsztaty pod has³em: „Plecionkarstwo
w terapii osób niepe³nosprawnych i zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym” oraz „Ple-
cionkarstwo jako metoda wspomagaj¹ca resocjalizacjê skazanych”.

Wystawa wikliny, produktów przetworzonych oraz sprzêtu do zbioru i obrób-
ki wikliny by³a przestrzeni¹ umo¿liwiaj¹c¹ – cz³onkom Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Plecionkarzy i Wikliniarzy, którzy na co dzieñ utrzymuj¹ siê z uprawy oraz
przetwarzania wikliny i surowców wierzbowych – zaprezentowanie swoich pro-
duktów. By³a to te¿ znakomita okazja, by porozmawiaæ z praktykami i wymieniæ za-
wodowe doœwiadczenia.

Plantatorzy prezentowali swoje produkty wiklinê, faszynê, p³yty drogowe, sposo-
by umacniania brzegów cieków wodnych i skarp. Ponadto zaprezentowano wiele
maszyn do zbioru i przetwarzania wierzby. Mo¿na by³o zobaczyæ, zarówno maszy-
ny wiekowe, jak i te nowoczesne, a tak¿e prototypy nowych projektów, wykonane
w gospodarstwach naszych plantatorów.
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Wa¿nym elementem festiwalu by³y tak¿e warsztaty pod has³em: „Plecionkarstwo w terapii
osób niepe³nosprawnych i zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym”



Oplatamy ca³y œwiat!  Zaczynamy od Nowego Tomyœla!
To absolutna nowoœæ i premiera III Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa.

Z tej to okazji plecionkarze z Nowego Tomyœla, gmin partnerskich, a tak¿e festiwalowi
goœcie wyplatali wiklinowy warkocz, który wi³ siê po pl. Niepodleg³oœci i nowotomyskim
Parku Kultury i Wypoczynku. Najprawdopo-
dobniej bêdzie on najd³u¿sz¹ plecionk¹ œwiata.
Wyplatanie warkocza by³o bowiem prób¹
ustanowienia kolejnego rekordu Guinnessa i li-
czymy na to, ¿e po pomyœlnie przebytym pro-
cesie weryfikacji, który potrwaæ mo¿e oko³o
roku, zostanie wpisany do ksiêgi rekordów.

Pocz¹tek wyplatania mia³ miejsce ok. godz.
10.00, w poprzedzaj¹c¹ rozpoczêcie Festiwa-
lu, œrodê, w okolicy kosza. Wczesnym popo³u-
dniem wyplecione fragmenty warkocza (ok.
600 m) przewieziono do parku i tam doplecio-
no dalsze kilkaset metrów. Po trzykrotnym
zmierzeniu, upewniono siê, ¿e jego d³ugoœæ
wynosi ponad kilometr, a dok³adnie 1037 me-
trów.
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Wyplatanie warkocza by³o prób¹ ustanowienia kolejnego rekordu Guinnessa
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Do bicia rekordu przy³¹czy³ siê tak¿e Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki (w œrodku)

Licz¹cy 1037 m d³ugoœci wiklinowy warkocz wi³ siê m. in. po jarmarkowo-festiwalowej scenie



Jakie korzyœci?

Prócz wartoœci niezbywalnych takich jak: atmosfera, doznania artystyczne, nowe do-
œwiadczenia i obserwacje, warto wspomnieæ o wymiernych korzyœciach z festiwalu:

III Œwiatowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa uzyska³ patronat Polskiego Komitetu do
spraw UNESCO. Dziêki temu i podpisanym w trakcie imprezy dokumentom, plecion-
karstwo ma wielk¹ szansê wpisania go na listê niematerialnego dziedzictwa ludzkoœci.
To wielka sprawa, pomocna w ochronie tego gin¹cego zawodu. Swój znaczny wk³ad
w to dzie³o ma nasz partner Stowarzyszenie Serfenta.

Porozumienie Stowarzyszeñ – odby³o siê robocze spotkanie przedstawicieli organizacji
plecionkarskich z Austrii, Francji, Niemiec, W³och i Polski, na którym zawarto poro-
zumienie w sprawie prac nad europejskim certyfikatem, nadawanym wyrobom ple-
cionkarskim wyprodukowanym w Unii Europejskiej. Dziêki temu mo¿emy poprawiæ
konkurencyjnoœæ i rozpoznawalnoœæ naszych wyrobów w stosunku do towarów
z Azji.

Porozumienie w sprawie edukacji – wspominane ju¿ wczeœniej, podpisanie listu intencyj-
nego w sprawie rozwoju edukacji plecionkarzy. Sygnatariusze tego listu reprezento-
wali szko³y kszta³c¹ce w zawodzie plecionkarza. Byæ mo¿e w ten sposób równie¿ uda
siê powstrzymaæ choæ trochê zanikanie plecionkarskiego rzemios³a.

Zamiast podsumowania
Œwiatowa impreza w powiatowym miasteczku? Dlaczego nie? – zapyta³ przed kilko-

ma laty Andrzej Pawlak, pomys³odawca i dotychczasowy Komisarz Festiwalu, a tym sa-
mym duch sprawczy tego przedsiêwziêcia. W ten sposób porwa³ siê z motyk¹ na s³oñ-
ce, daj¹c pocz¹tek ci¹gowi zdarzeñ, którego efektem by³a kolejna – trzecia ju¿ – ods³o-
na Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa.

Nie by³o ³atwo, wyj¹tkowych trudnoœci przysporzy³o finansowanie imprezy. Niedo-
bory œrodków sprawi³y, ¿e trzeba by³o zrezygnowaæ z wielu planowanych przedsiê-
wziêæ, m. in. nie powsta³a wioska gin¹cych zawodów, a w niej wykonany na ¿ywo was¹g,
czyli wóz konny.

Mo¿emy jednak powiedzieæ, ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e Festiwal by³ niezwykle
udan¹ imprez¹. 

Dlaczego? Wspania³a atmosfera, patronat UNESCO i deklaracja pomocy przy wpisa-
niu plecionkarstwa na listê œwiatowego dziedzictwa ludzkoœci. Niezwyk³e prace wykona-
ne w ramach konkursu, ogromna wiata powsta³a z okazji konkursu i na jego potrzeby,
podpisane listy intencyjne w sprawie kszta³cenia m³odych plecionkarzy w Polsce, Francji
i Niemczech oraz w sprawie nadania wyrobom z wikliny europejskiego certyfikatu, nad-
to wiele innych ciekawych zdarzeñ sprawi³o, ¿e impreza zapisa³a siê w anna³ach historii
i jest wielk¹ wartoœci¹ sam¹ w sobie.
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Dlaczego tak licznie przybyli jego uczestnicy? Dlaczego zajmuj¹ siê plecionkarstwem,
choæ to trudna profesja? Jak widz¹ Festiwal w przysz³oœci? Niech przytoczone poni¿ej
wypowiedzi uczestników tegorocznego Festiwalu bêd¹ zarazem wnioskami na nastêpne
lata. 

Co bêdzie z festiwalem czas poka¿e…

Plecionkarstwo dla mnie jest œrodkiem wyrazu dla w³asnej kreatywnoœci. Jest ono niczym ko-
twica, która utrzymuje mnie w morzu ludzkoœci. W naszym cyfrowym œwiecie, w którym ci¹gle
otrzymujemy setki informacji z ca³ego œwiata, kosmosu czy cyberprzestrzeni, wydaje mi siê tym
bardziej wa¿ne, aby mieæ coœ bliskiego i drogiego przy sobie. Jette Mellgren (Dania) 

Jesteœmy stowarzyszeniem plecionkarzy hobbystów, dla nas udzia³ w festiwalu nie jest zwi¹-
zany z poszukiwaniem mo¿liwoœci rozwoju, czy ochrony bran¿y, organizujemy pokazy, by lu-
dzie nie zapomnieli, ¿e plecionkarstwo to praca rêczna i niezmieniona od pokoleñ. D³ugo za-
stanawialiœmy siê w stowarzyszeniu, czy pojechaæ. Jedni chcieli, inni uwa¿ali to za zbêdne. Osta-
tecznie zdecydowaliœmy siê tutaj byæ, poniewa¿ niezwykle rzadko zdarza siê, by w jednym miej-
scu spotka³o siê tylu ludzi z tak odleg³ych stron, ludzi, których ³¹czy wspólna pasja. Po prostu
uwa¿amy, ¿e tutaj trzeba byæ i ju¿. Viviana Reggiani (W³ochy)

34 Maciej Pawlak

Mo¿emy powiedzieæ, ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e Festiwal by³ niezwykle udan¹ imprez¹ – podczas Gali
fina³owej (od lewej): Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Komisarz Festiwalu Andrzej Pawlak 

i Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner – 23 sierpnia 2015 r. 
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Dziêkujê za zaanga¿owanie w sprawê Nepalu, mobilizowanie mnie do œci¹gniêcia tego ko-
sza na konkurs i zainteresowanie pomoc¹, po tegorocznych wydarzeniach. Wk³ada Pan (An-
drzej Pawlak = przyp. red.) ogromn¹ pracê w festiwal i cieszê siê, ¿e ma szersze spojrzenie
na plecionkarstwo i Nowy Tomyœl, jako jego oœrodek. Mam nadziejê, ¿e osoby w Pana otocze-
niu to doceniaj¹, ale te¿ z doœwiadczenia wiem, ¿e zawsze s¹ krytykanci i malkontenci, którzy
nigdy w ¿yciu niczego nie zorganizowali i nie wiedz¹ jak to jest, wiêc brakuje im zwyk³ego ludz-
kiego zrozumienia. Moja obserwacja z tego roku … Jarmark nowotomyski i Festiwal to s¹ dwie
ró¿ne imprezy, dwa œwiaty, dwie grupy odbiorców, dwa ró¿ne klimaty imprezy. Moim zdaniem
z wiêksz¹ korzyœci¹ by³yby dwie osobne imprezy. Kto z jarmarkowiczów zechce przyjœæ na fe-
stiwal i tak przyjdzie, a do tego coœ siê bêdzie dzia³o dwa razy. Ludzie festiwalu nie potrzebu-
j¹ gwiazdy na du¿ej scenie, bo im wystarczy³aby ta ma³a scena pod tegoroczn¹ wiat¹.

Wiem, wiem, pieni¹dze, sponsorowanie. Rozmawia³am z kilkoma osobami, które wyraŸnie
wyklarowa³y mi, ¿e du¿y sponsor, wchodz¹c do du¿ej imprezy, daje coœ ma³ej festiwalowej im-
prezie, z której nie bêdzie mia³ zysku, tylko z napieraj¹cego kupuj¹cego t³umu. Ale czy warto?
Mo¿e da siê inaczej? Mo¿e mo¿na zrobiæ mniej, ale spokojniej i nie w takim pomieszaniu? Wy-
³apa³am te¿ kilka rozmów, ¿e miasto Nowy Tomyœl chyba nie docenia tego, co ma pod strze-
ch¹, albo dopiero zaczyna to zauwa¿aæ.

To, ¿e dziœ œwiatowy Festiwal nie przynosi kasy wprost, nie znaczy ¿e nie warto pracowaæ
nad mark¹, skojarzeniem, tematem przewodnim. Nowy Tomyœl mo¿e byæ nie wyró¿niaj¹cym
siê ma³ym miastem, ale mo¿e byæ ikon¹ plecionkarstwa i wikliny (…). To jest te¿ kapita³ dla
m³odych – byæ z miasta, które z czymœ siê kojarzy. (…) W ka¿dym razie widzê mniejsz¹ im-
prezê… Dla œwiata festiwalowego, naprawdê, nawet topograficznie, p³ot muzeum by³ magicz-
n¹ granic¹ dwóch imprez. Zabrak³o mi np. oprowadzania z przewodnikiem po muzeum (pod-
s³ucha³am, ¿e ludzie czêsto nie wiedz¹, co to wiklina, sk¹d pochodzi bambus, dlaczego Nowy
Tomyœl wiklin¹ s³ynie). Fajnie gdyby mo¿na by³o poznaæ lepiej twórców – byli ludzie z Austra-
lii, Japonii. Gdyby ka¿dy z nich choæ przez 15 min. coœ o sobie poopowiada³. Plus coœ integra-
cyjnego wieczorem dla uczestników konkursu. Konferencja Serfenty – super. Konkurs – ser-
ce festiwalu –super. Warsztaty dla dzieci i chêtnych doros³ych – super. Nowe porozumienia
miêdzy szko³ami i wpis na listê produktów – mocne konkrety. Wiem, ¿e trudno kszta³towaæ
nowe gusty i nawyki, ale jeœli nikt tego nie bêdzie robi³, to bêdzie zawsze tak samo. Pozdra-
wiam serdecznie i jeszcze raz ogromne dziêki dla wszystkich widocznych i niewidocznych, któ-
rzy pracowali nad t¹ imprez¹. Kasia Kowalska (Bytom)

Zdjêcia: 

Milena Leszczyñska, Ryszard Ratajczak, Pawe³ Schreyner oraz archiwum Urzêdu Miejskiego 
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Konkurs fotograficzny FOTO Wiklina 2015
zorganizowany w ramach  III Œwiatowego 
Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa

Zadaniem konkursu jest promocja regionu nowotomyskiego, jego produktu tu-
rystycznego, (…) a mianowicie wikliny. Doroczny nowotomyski Jarmark Chmielo-
-Wikliniarski czy Œwiatowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa to doskona³a okazja
do prezentacji wyrobów plecionkarskich. Od 2000 roku miejski krajobraz wzboga-
ca siê o kolejne wiklinowe formy w niekonwencjonalny sposób zdobi¹ce miasto.

Konkurs fotograficzny ma na celu uchwycenie ich w obiektywie, by zatrzymaæ ich
wygl¹d na d³u¿ej, by pokazaæ je nie tylko mieszkañcom tego terenu, ale równie¿ po-
przez publikacjê w wersji papierowej czy elektronicznej, dotrzeæ do wiêkszego gro-
na odbiorców, goœci, turystów z innych rejonów Polski czy z zagranicy. Uczestnicy
konkursu poprzez swoje fotografie (ró¿ne ujêcia) maj¹ pokazaæ odmienne spojrze-
nie na to delikatne i wra¿liwe na warunki atmosferyczne tworzywo, na to, co z nie-
go powstaje, jak ono siê zachowuje w rêkach cz³owieka i jak jemu s³u¿y. A wszyst-
ko po to, by poprzez wyrazist¹ sztukê ocaliæ plecionkarstwo od zapomnienia.
http://fotowiklina.nowytomysl.pl/

Organizatorzy: 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym Tomyœlu
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu
Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu
Adam Polañski

Patronat: 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym Tomyœlu
Dzieñ Nowotomysko-Grodziski
Nowy Tomyœl – naszemiasto. pl
G³os Wielkopolski
Radio Merkury

Komisja Konkursowa: 
Paulina Motylewska, Adam Polañski, Pawe³ Schreyner

Fundatorzy nagród: 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym  Tomyœlu, 
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu, Urz¹d Miejski  w Nowym Tomyœlu, 
Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek  WoŸniak, 
Polski Komitet do Spraw UNESCO, Wojewoda Wielkopolski   Piotr Florek, 
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej – W³adys³aw Kosiniak- Kamysz, 
Spó³dzielcza Grupa Bankowa, Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi, 
Adam Polañski
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I miejsce – Przemys³aw Kaczmarek
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II miejsce – Dobrawa Skonieczna-Gawlik
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III miejsce – Weronika Henicz

wyró¿nienia: 
Wies³awa Ptaszyk, Bartosz Gawlik, Monika Nowak, Marcin Chabior, 
Katarzyna Lubañska, Wojciech Teleszyñski,  Gabriela Heliñska, Kornelia Kasprzak
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Maria Tyszkowska

IV Nowotomyskie Koncerty Organowo- Kameralne
im. Krzysztofa Wilkusa 
U Serca Jezusowego

Ju¿ po raz czwarty mi³oœnicy muzyki mieli okazjê spotykaæ siê w letnie, niedzielne
wieczory na koncertach organowo - kameralnych w koœciele Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa. Po raz pierwszy opatrzono je imieniem, niespodziewanie zmar³ego w roku
ubieg³ym, kierownika artystycznego poprzednich cykli – Krzysztofa Wilkusa,
poznañskiego organisty katedralnego, kompozytora i wirtuoza gry na tym instrumencie.

Koncert 1 - Motety rodziny Bachów
Wykonawcami inauguracyjnego koncertu, który odby³ siê 5 lipca, byli: Poznañski

Chór Kameralny pod dyrekcj¹ Bartosza Micha³owskiego i Jakub Pankowiak – pozytyw i
organy. Zespó³ ten koncertowa³ w naszym koœciele w maju 2013 r. W zwi¹zku z
przypadaj¹c¹ w tym roku 330 rocznic¹ urodzin Jana Sebastiana Bacha, artyœci
zaprezentowali utwory tego kompozytora oraz cz³onków rodziny: Johanna Michaela –
teœcia, Johanna Christopha – wuja, Johanna Ludwiga – kuzyna Jana Sebastiana. 

Motety to krótkie utwory wokalne, czasem wykonywane z akompaniamentem,
wywodz¹ce siê ze œredniowiecza, rozbudowane w okresie renesansu i baroku,
przewa¿nie o kunsztownej fakturze polifonicznej, póŸniej bardziej zró¿nicowane, gdy¿
Bachowie wnieœli wiele innowacji do tego gatunku muzyki. S¹ przeznaczone na chóry 4
– 8 g³osowe, a czasem na dwa chóry. Oparte s¹ zazwyczaj na tekstach religijnych, m.in.
na s³owach psalmów.

Jako pierwszy us³yszeliœmy motet Herr du lässest mich erfahren Johanna Michaela
Bacha na chór z akompaniamentem pozytywu. G³osy chórzystów piêknie
wspó³brzmia³y, zarówno prowadz¹c kantylenowe tematy, jak i w misternie
wykonywanych melizmatach. Po nim chór zmieni³ ustawienie i nastêpny motet wykona³
w uk³adzie 8.g³osowym. W utworze Johanna Christopha Bacha – Lieber Herr Gott
mo¿na by³o zauwa¿yæ, jak wraz ze zmian¹ treœci zmienia siê muzyka. Okazale
zabrzmia³o fina³owe Amen. W wykonaniu Jakuba Pankowiaka us³yszeliœmy utwór
Johanna Sebastiana Bacha – Adagio i Toccatê C-dur BWV 564 na organy. Kolejny motet
Johanna Christophera Bacha Es ist nun aus wykonany zosta³ przez chór ustawiony w
rozproszeniu, z solistk¹ King¹ Adamowicz. Po nim us³yszeliœmy motet Johanna Ludwiga
Bacha Unsere Trübsal o wyraŸnej dwuczêœciowej budowie. 
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Pierwsza spokojna i smutna, druga polifoniczna, weselsza, ze zró¿nicowan¹ dynamik¹
i mnóstwem piêknie wykonanych melizmatów. Ostatnim utworem tego samego
kompozytora by³ piêkny motet Das ist meine Freude, którego warstwê tekstow¹ stanowi
tylko jedno zdanie zawarte w tytule. Pe³na gracji melodyka i melizmaty nadaj¹ce lekkoœci,
doskonale oddaj¹ jego sens – to jest moja radoœæ. Wspania³e wykonanie motetu sprawi³o,
¿e radoœæ udzieli³a siê wszystkim s³uchaczom, a d³ugie i gromkie brawa sk³oni³y artystów
do bisowania.

Podczas koncertu chórowi akompaniowa³ na pozytywie Jakub Pankowiak. Po
koncercie mo¿na by³o zakupiæ p³yty z nagraniami Poznañskiego Chóru Kameralnego,
który nale¿y do grona najlepszych polskich zespo³ów, jest laureatem wielu konkursów w
kraju i za granic¹, zdobywc¹ licznych nagród i wyró¿nieñ. Dyrygent Bartosz Micha³owski
nie tylko doskonale prowadzi chór, ale te¿ ciekawie, czasem z humorem, wprowadza
s³uchaczy w tematykê prezentowanych utworów. 

Koncert 2 – Œw. Jan Pawe³ II na Ukrainie
Wykonawcami koncertu, który odby³ siê 12 lipca, byli znani ju¿ nowotomyœlanom z

wczeœniejszych koncertów artyœci: Georgij Agratina – œwiatowej s³awy
multiinstrumentalista, profesor Akademii Muzycznej w Kijowie oraz Robert Grudzieñ –
organista, pianista i klawesynista, solista Filharmonii Lubelskiej, kompozytor, organizator
wielu presti¿owych koncertów, festiwali i projektów muzycznych. Koncert, jak
zapowiada³ tytu³, poœwiêcony by³ Ukrainie, a szczególnie wizycie Jana Paw³a II w tym
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kraju w 2001 r. Muzyce towarzyszy³y czytane przez ks. proboszcza Tomasza
Sobolewskiego fragmenty - wyg³oszonych na Ukrainie - homilii Jana Paw³a II,
zawieraj¹cych przemyœlenia dotycz¹ce historii, kultury, trudnych relacji polsko-
ukraiñskich oraz okolicznoœciowa poezja i modlitwa. Georgij Agratina od pocz¹tku
pontyfikatu Jana Paw³a II jest zafascynowany Jego postaci¹, dzia³alnoœci¹ i nauczaniem. Z
okazji kanonizacji papie¿a Polaka skomponowa³ suitê rumuñsk¹ Œwiêtemu Janowi Paw³owi
II. Ukrainie natomiast poœwiêcony jest utwór Roberta Grudnia Dolorosa, zawarty w
4.p³ytowym albumie Wo³yñ 1943.

Koncert rozpoczê³a piêkna, niezwykle nastrojowa Doina, wykonana na fletni i
organach, z wstêpem zagranym na ludowym instrumencie ukraiñskim – talince. Utwór
zachwyci³ licznymi, urokliwymi dysonansami i nastêpuj¹cymi po nich konsonansami oraz
zgodnym wspó³brzmieniem obu instrumentów. Po nim us³yszeliœmy radosny,
utrzymany w niezwykle szybkim tempie utwór Grigorasza Dinicu Skowronek. S³owiañski
klimat wprowadzi³ wykonany na cymba³ach z organami Polonez Wojciecha Kilara, znany
z filmu Pan Tadeusz. Kolejne dwie kompozycje: Samotny pasterz Jamesa Lasta i Doina h-
moll w opracowaniu G. Agratiny pozwoli³y s³uchaczom wróciæ do krainy spokoju i
zadumy. Natomiast wirtuozowski popis obaj artyœci dali w utworze Gaetano
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Pugnani’ego Karnawa³ wenecki, a tak¿e w wykonanych na cymba³ach i fortepianie
Melodiach wêgierskich. W modlitewnym nastroju utrzymany by³ nastêpny, bardzo znany
utwór Ave Maria austriackiego kompozytora okresu romantyzmu – Franciszka
Schuberta. Nastêpuj¹cy po nim Romans h-moll Georgija Swiridowa, w oryginale napisany
na wielk¹ orkiestrê symfoniczn¹, ciekawie zabrzmia³ w wykonaniu fletni i organów,
racz¹c s³uchaczy tanecznym rytmem, piêkn¹ melodyk¹ z akordowym
akompaniamentem i kontrastami dynamicznymi. W 72. rocznicê straszliwych mordów
na Wo³yniu us³yszeliœmy przejmuj¹c¹ kompozycjê Roberta Grudnia i przez tego¿ artystê
wykonan¹ – Dolorosa z albumu „Wo³yñ 1943”, wydanego przez Polskie Radio w 2008
r. Koncert zakoñczy³ piêkny utwór Tomasso Albinoni’ego – Adagio g-moll.

Artyœci byli d³ugo i burzliwie oklaskiwani przez wdziêcznych i wzruszonych s³uchaczy.
Muzyka tego wieczoru, tworz¹ca niezwyk³y klimat i koloryt, wzbogacona
przekazywanym s³owem, pozwala³a wra¿liwemu s³uchaczowi przenieœæ siê do
rodzinnych stron ukraiñskiego artysty, kraju nam znanego i bliskiego, jednoczeœnie
boleœnie doœwiadczanego w latach minionych i obecnie. Kolejne niedzielne muzyczne
spotkanie zakoñczy³o siê bisami – brawurowym wykonaniem Czardasza Vincezo
Monti’ego - na cymba³ach i organach oraz Skowronka - na fletni z organami. Po
koncercie mo¿na by³o nabyæ p³ytê W ho³dzie Janowi Paw³owi II, z dedykacj¹ obu artystów.

Koncert 3 – Recital organowy i poezja
Wykonawcami trzeciego koncertu 19 lipca byli: organista Bartosz Patryk Rzyman

i Maria Ewa Syska – poetka prezentuj¹ca w³asne wiersze. 
Koncert rozpoczê³a barokowa, utrzymana w wolnym tempie i bardzo œpiewna Fanta-

zja in g niemieckiego kompozytora i organisty Johanna Pachelbela. Kolejnym utworem,
tak¿e barokowym, by³o Preludium chora³owe Johanna Sebastiana Bacha Wer nur den lie-
ben Gott laesst walten BWV 647. Preludia chora³owe to pisane na organy utwory o zró¿-
nicowanej formie, technice kompozytorskiej, stopniu trudnoœci, czêsto z elementami
wirtuozowskimi. Pozostaj¹c nadal w okresie baroku wys³uchaliœmy kompozycji Alessan-
dro Marcello – Adagio z koncertu obojowego d-moll w transkrypcji organowej. Patetyczny,
kantylenowy temat utworu prowadzony by³ przy akordowym akompaniamencie.
W oryginale utwór ten by³ napisany na obój, smyczki i basso continuo, ale w wykonaniu
organowym brzmia³ równie piêknie. Alessandro Marcello to szlacheckiego pochodzenia
w³oski kompozytor, tak¿e poeta, filozof i matematyk. Wys³uchany przez nas koncert
jest najbardziej znan¹ jego kompozycj¹. Przedstawicielem duñskiego romantyzmu jest
autor nastêpnego utworu – Niels Vilhelm Gade, kompozytor, skrzypek, organista i dy-
rygent, tak¿e (wspólnie ze swoim teœciem) za³o¿yciel Konserwatorium Kopenhaskiego.
Wys³uchaliœmy Allegretto z utworu Drei Ton-Stuecke.

Na prze³omie XVIII i XIX w. ¿y³ twórca dzie³a 24 Pièces en styl libre op. 31 – Louis Vier-
ne. Artysta zaprezentowa³ na organach dwie refleksyjne czêœci tego cyklu: Preambule
i Arabesque. W obu czêœciach wykorzystane zosta³y nowe techniki kompozytorskie – m.
in. podzia³y metryczne i szerokie zastosowanie chromatyki, co w efekcie da³o liczne
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i barwne wspó³brzmienia dysonansowe. Bli¿szy naszym czasom jest estoñski kompozy-
tor i organista Edgar Arro, znany jako twórca ma³ych form, popularnych w tamtych cza-
sach piosenek, a przede wszystkim utworów organowych, dziêki którym zdoby³ miê-
dzynarodowe uznanie. Pisa³ te¿ muzykê religijn¹. Komponuj¹c stosowa³ tonaln¹ i modal-
n¹ harmoniê, du¿o dysonansów, ostre dŸwiêki o zró¿nicowanej barwie, co mo¿na by³o
zauwa¿yæ w kolejnych czêœciach zaprezentowanego utworu organowego 5 Kontrastów:
I Largo, II Allegro assai, III Lento, IV Presto, V Allegro. 

Wspó³czesny polski kompozytor, pianista i dyrygent, profesor wroc³awskiej Akade-
mii Muzycznej – Leszek Wis³ocki w technice kompozytorskiej ceni ³ad, porz¹dek i logi-
kê konstrukcji, a korzystaj¹c z tradycji ludowych dba o poszanowanie melodii, harmonii
i innych wspó³czynników dzie³a muzycznego. Mogliœmy siê o tym przekonaæ s³uchaj¹c
dwóch utworów z 2014 r.: Medytacji Podhalañskiej i Postludium Podhalañskiego. Pierwsza
kompozycja jest dedykowana w³aœnie Bartoszowi Patrykowi Rzymanowi. Ostatnim
utworem niedzielnego koncertu by³a kompozycja Mariana Sawy Jubilate Deo oparta na
chorale gregoriañskim, wychwalaj¹ca potêgê Boga. 

Utwór ten, pe³en klasterów i ró¿norodnych barw dŸwiêków, z pewnoœci¹ zaskakiwa³
te¿ s³uchaczy du¿ymi kontrastami dynamicznymi, potê¿nym brzmieniem i wirtuozow-
skim wykonaniem. Publicznoœæ d³ugo oklaskiwa³a artystê, który ponownie wykona³ ten
sam utwór. By³a to tak¿e wspania³a okazja do podziwiania du¿ych mo¿liwoœci brzmie-
niowych organów naszej œwi¹tyni.

Pomiêdzy utworami muzycznymi swoje wiersze czyta³a Maria Ewa Syska. Mówi³y one
o przemijaj¹cym czasie, tajemnicy ¿ycia i œmierci, o ciszy, rozstaniu, uwielbieniu, starych
koœcio³ach. Zawiera³y tak¿e wspomnienia minionej m³odoœci. 

Koncert 4 – Klasyka, gospel & improwizacje na ¿yczenie
Wykonawc¹ czwartego koncertu 23 sierpnia by³o Trio TRB w sk³adzie: Ró¿a Fr¹ckie-

wicz – wokal, Benedykt Fr¹ckiewicz – saksofon i Tomasz Glanc – organy. 
Koncert rozpocz¹³ organista Tomasz Glanc znanym tañcem ze suity lutniowej e-moll

Jana Sebastiana Bacha – Bourreé. Po klasycznym jego wykonaniu do gry do³¹czy³ sakso-
fonista, aby wspólnie z organist¹ wyczarowaæ piêkne improwizacje w stylu jazzuj¹cym,
co by³o z pewnoœci¹ zaskoczeniem dla niektórych s³uchaczy. Kolejny, znany, tradycyjny
utwór – Amazing grace wykona³a wokalistka Ró¿a Fr¹ckiewicz z towarzyszeniem orga-
nów i saksofonu, zgrabnie te¿ tutaj wplataj¹c elementy jazzu. Tytu³ tej pieœni t³umaczony
jest na jêzyk polski jako Cudowna Bo¿a ³aska.

Powsta³a ona pod wp³ywem burzliwych prze¿yæ i religijnego nawrócenia jej autora –
Johna Newtona. Jest jedn¹ z bardziej znanych angielskich, protestanckich pieœni religij-
nych. Na przestrzeni lat sta³a siê bardzo popularn¹ pieœni¹ amerykañsk¹, œpiewan¹ pod-
czas uroczystoœci ¿a³obnych i patriotycznych, nie tylko w koœcio³ach protestanckich. Do-
czeka³a siê te¿ niezliczonych wykonañ i nagrañ. Nastêpnym utworem zaprezentowanym
przez artystów by³ szybki taniec koñcz¹cy Suitê h-moll Jana Sebastiana Bacha – Badinerie.
W oryginale napisany zosta³ na flet i orkiestrê, ale organowo-saksofonowe jego wykona-
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nie by³o równie piêkne i ciekawe, tym bardziej, ¿e urozmaicone jazzowymi improwi-
zacjami z zachowaniem barokowych ozdobników. Pe³na uroku i g³êbokiej treœci kom-
pozycja Tomasza Glanca – Wspomnienie – poœwiêcona jest Janowi Paw³owi II. Rozpo-
czê³a siê wolnym tematem prowadzonym przez saksofon, póŸniej do³¹czy³ fortepian,
a po nim dziêkczynny œpiew – …dziêkujemy Bogu za papie¿a przyjaciela, Jego pontyfikat,
za mi³oœæ, wiarê, za wielki dar… Równie¿ w tym utworze by³o du¿o elementów jazzo-
wych. Nastêpnie us³yszeliœmy parafrazê utworu romantycznego, niemieckiego kom-
pozytora Johannesa Brahmsa – Preludium c-moll, autorstwa Tomasza Glanca. 

Wykona³ j¹ saksofonista Benedykt Fr¹ckiewicz wspólnie z Tomaszem Glancem,
który tym razem, graj¹c na fortepianie, oczarowa³ s³uchaczy wirtuozowskim wykona-
niem licznych biegników. Ponownie artyœci zaprezentowali tradycyjne, gospelowe
kompozycje, zapewne znane publicznoœci – Summertime i O when the Saint, w których
wokalistka zachwyca³a szczególnie piêknym, ciemnym i aksamitnym brzmieniem ni-
skich dŸwiêków oraz radoœci¹ p³yn¹c¹ z treœci pieœni. 

Ostatni¹ czêœæ koncertu stanowi³y improwizacje na zadany przez publicznoœæ te-
mat. Poniewa¿ koncert odbywa³ siê w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa,
ks. Proboszcz zaproponowa³ pieœñ Najœwiêtsze Serce Bo¿e. Podziwiaæ mo¿na by³o wiel-
k¹ swobodê w improwizowaniu, ciekawie pokazany g³ówny temat, to znów ukryty
w akordach, biegnikach, a na zakoñczenie – solow¹ kadencjê saksofonow¹. Kolejna
by³a ulubiona pieœñ Jana Paw³a II – Barka, która dziêki muzykom zyska³a nowe oblicze.

TU I TERAZ

46 Maria Tyszkowska

Trio TRB - Ró¿a Fr¹ckiewicz, Benedykt Fr¹ckiewicz i Tomasz Glanc



Rozpoczê³a siê wstêpem saksofonowym, po czym spokojnie i tajemniczo do³¹czy³y or-
gany, rozwijaj¹c coraz gwa³towniej melodiê, wiêc przy wykorzystaniu wielu g³osów
organowych muzyka p³ynê³a niczym barka po wzburzonym morzu. Po tym sugestyw-
nym muzycznym obrazie organista usiad³ przy fortepianie i po chwili do wspólnego
œpiewu zaprosi³ wszystkich s³uchaczy. Wielkie wra¿enie pozostawi³o te¿ wykonanie
utworu Dziwny ten œwiat z repertuaru Czes³awa Niemena. Ci¹gle aktualna treœæ, przej-
muj¹cy œpiew Ró¿y Fr¹ckiewicz oraz pe³ne brzmienie organów, wspomaganych przez
saksofon, sprawi³y, ¿e zakoñczenie koncertu by³o bardzo wzruszaj¹ce. 

Podczas ca³ego koncertu s³uchacze z pewnoœci¹ podziwiali talent improwizatorski
i wirtuozowski artystów, a tak¿e ich doskona³e zgranie i widoczn¹ radoœæ ze wspólne-
go muzykowania. Po d³ugich oklaskach i podziêkowaniach poproszono o wspólne wy-
konanie jeszcze jednej pieœni – Wszystkie nasze dzienne sprawy, na co artyœci przystali
z ochot¹. Zaskakuj¹co zakoñczy³o siê niedzielne spotkanie z muzyk¹, poniewa¿ po tej
pieœni rozleg³y siê odg³osy fajerwerków z Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego. Jakby na
uroczysty fina³ koncertu.

Koncert 5 – Litaniae Sanctorum – Pieœni o œwiêtych
Podczas koncertu 6 wrzeœnia wyst¹pi³ poznañski zespó³ wokalno-instrumentalny,

muzyki dawnej, ICTUS z Poznania. 
Na pocz¹tek us³yszeliœmy muzyczn¹ wersjê znanej modlitwy œw. Ignacego Loyoli

Duszo Chrystusowa. Wolne tempo i delikatny akompaniament œredniowiecznego in-
strumentu strunowego zwanego Fidel, podkreœla³y b³agalny charakter utworu. Raduj
siê Maryjo pe³na ³aski, jesteœ radoœci¹ mego Pana, jesteœ Matk¹ Zbawiciela,… raduj siê rado-
œci¹ której pragniemy… to fragment kolejnej, radosnej pieœni Raduj siê Maryjo z muzyk¹
m³odej polskiej kompozytorki Uli Rogali. Z kolei pieœñ O Pastor, wykonana po ³acinie
z akompaniamentem fletu prostego, zosta³a napisana przez œw. Hildegardê z Bingen,
¿yj¹c¹ na prze³omie X i XI w. benedyktynkê, wizjonerkê, mistyczkê, reformatorkê re-
ligijn¹, a tak¿e pierwsz¹ kompozytorkê, której biografia i twórczoœæ zosta³a udoku-
mentowana. 

Jej liczne pieœni religijne ró¿ni³y siê od obowi¹zuj¹cych wówczas œpiewów chora³o-
wych, a emocjonalna muzyka zyska³a du¿¹ popularnoœæ w XX w. Pieœñ Nobilis humilis
piêknie wykonana solo z akompaniamentem psalterium (rodzaj ma³ej harfy), nawi¹zy-
wa³a do obchodzonego w tym dniu wspomnienia œw. Magnusa – autora pieœni, mni-
cha, misjonarza ¿yj¹cego w VIII w. Kolejne trzy utwory pochodz¹ z Llibre Vermell de
Montserrat, czyli z XIV. wiecznego zbioru œredniowiecznych, anonimowych pieœni dla
pielgrzymów wêdruj¹cych drog¹ œw. Jakuba do katedry w Santiago de Compostela.
Tam wed³ug podañ zosta³o z³o¿one cia³o œw. Jakuba. 

Pierwsza z nich – O Virgo Splendens – to pieœñ 3. g³osowa, wykonana z bardzo
skromnym akompaniamentem psalterium. Odmienny charakter mia³a druga pieœñ –
Stella Splendens, zwrotkowa, z przytupami w refrenie, radosna, w szybkim tempie, wy-
konana w uk³adzie 3. g³osowym z akompaniamentem fletu, a Mariam Matrem – tak¿e
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3. g³osowa, by³a pe³na zadumy i spokoju. Kolejne utwory zaprezentowane podczas
koncertu pochodz¹ z czasów póŸniejszych. Dum crucem – renesansowa pieœñ œw. Ja-
na od Krzy¿a wykonana zosta³a w duecie z akompaniamentem fletu altowego, które-
go d³ugie dŸwiêki o ciemnej barwie nada³y pieœni spokojnego i koj¹cego charakteru.
Autor nastêpnego utworu – Thomás Luis de Victoria – to organista, duchowny, a tak-
¿e ceniony kompozytor ¿yj¹cy w Hiszpanii na prze³omie XVI i XVII w. 

Jego polifoniczna, piêknie wykonana kompozycja Monstra est nosi³a cechy póŸnego
renesansu. Ciekawie zabrzmia³a kolejna pieœñ o ludowym polskim rodowodzie –
Szczêœliwy, kto sobie patrona œw. Józefa ma za opiekuna. Wokalistka, ku zaskoczeniu s³u-
chaczy, zaœpiewa³a j¹ jakby ch³opiêcym, prostym g³osem, z manierami typowymi dla
œpiewu ludowego, przy akompaniamencie bêbenka. 

Autor nastêpnej pieœni – to ¿yj¹cy w XVI w. œw. Jan od Krzy¿a – hiszpañski karme-
lita, za³o¿yciel zakonu karmelitów bosych, znany te¿ z dzie³ literackich i rozwa¿añ. Za
radykalizm swoich pogl¹dów zosta³ uwiêziony, co nie przeszkodzi³o mu w pisaniu ko-
lejnych utworów, których przyk³adem jest zaprezentowana z akompaniamentem fidel
pieœñ Gdzie siê ukry³eœ. S³uchacze z zaciekawieniem przyjêli informacjê, ¿e tê pieœñ oraz
kilka innych, zespó³ ICTUS wykona³ wspólnie z siostrami z zakonu karmelitanek, do-
konuj¹c tak¿e nagrania p³ytowego. 
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Koncert zakoñczy³a 3. g³osowa, radosna pieœñ z towarzyszeniem bêbenka – Laudate
Dio. Jej autor – b³ogos³awiony Giovanni Giovenale Ancina – ¿yj¹cy w XVI w. biskup ka-
tolicki i kompozytor by³ przyjacielem œw. Filipa Neri, za³o¿yciela zakonu filipinów, a w
historii muzyki znanego twórcy i krzewiciela oratorium.

Zaprezentowane przez zespó³ pieœni, g³ównie œredniowieczne i renesansowe,
doskonale ze sob¹ zgrane czyste i piêkne g³osy, towarzysz¹ce im dawne instrumenty i
stroje z epoki, stworzy³y specyficzny klimat, pomog³y s³uchaczom przenieœæ siê w odle-
g³e czasy i poznaæ utwory skomponowane przez twórców wyniesionych póŸniej na o³ta-
rze. Gor¹ce brawa by³y nagrod¹ za perfekcyjne wykonanie nie³atwego repertuaru przez
zespó³, którego sk³ad dziœ tworz¹: Ewa Domaga³a, Agnieszka Fecek, Magdalena Szcze-
œniewska – œpiew oraz Karolina Kaiser-Cichocka – instrumenty dawne. 

***
Wysoki poziom wykonawczy koncertów oraz ró¿norodnoœæ gatunków i form muzy-

ki zachêcaj¹ nie tylko nowotomyœlan do coraz liczniejszego udzia³u w muzycznych spo-
tkaniach, które oby na zawsze ju¿ wpisa³y siê w letnie, niedzielne wieczory w naszym ko-
œciele. Organizatorem koncertów by³a nowotomyska parafia pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa z ks. proboszczem Tomaszem Sobolewskim. Patronat medialny sprawowa-
³o czasopismo parafialne „Jego Serce”.

Fot. Archiwum parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu 
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Urodzi³ siê Pan dos³ownie na miesi¹c
przed zakoñczeniem wojny – w kwietniu
1945 roku... i mieszka³ w szczególnym dla
tego czasu miejscu – w Oœwiêcimiu. Jak
Pan wspomina dzieciñstwo tam spêdzone?

W³aœciwie to urodzi³em siê 19 stycznia
1945 roku… Po prostu tak zapisano w pa-
pierach, wiadomo, jaki to by³ czas. A pro-
pos rodziny, siêgnê do jeszcze jednego po-
kolenia wstecz, by wspomnieæ, ¿e dziadek
Pomietlasz, ojciec mojej mamy, by³ legioni-
st¹, kuratorem sztuki i artyst¹, który wp³y-
n¹³ na moje póŸniejsze zainteresowania. 

Dziadek utrzymywa³ siê ze sztuki?
Tak, by³ konserwatorem zabytków.

Malowa³ te¿ obrazy olejne, rzeŸbi³. Mia³ ar-
tystyczne wykszta³cenie. Pracowa³ w Pra-
dze, w Wiedniu, a mieszka³ w Oœwiêcimiu.
Jego przyjacielem by³ Makowski, który
mieszka³ niedaleko, zanim wyjecha³ do Pa-
ry¿a. Z pocz¹tku dziadek mn¹ nie kiero-
wa³, ale mówi³ do ojca: Jeœli chce malowaæ,
pozwól mu.Niech robi swoje. No i rzeczywi-
œcie, dziadek potem wzi¹³ mnie pod swoje

skrzyd³a i nawet mia³em przyzwolenie, by
pomagaæ mu przy artystycznych pracach
konserwatorskich w koœcio³ach. Ju¿ jako
m³ody ch³opak obserwowa³em pracê
dziadka podczas renowacji. Potem sam
rzeŸbi³em w korze, du¿o rysowa³em.

Czyli ju¿ od dziecka czu³ Pan poci¹g do
sztuki?

Tak, tak, od dziecka. Bra³em udzia³
w ró¿nych konkursach, w przedszkolu
i w szkole. A pierwsz¹ samodzieln¹ wysta-
wê mia³em ju¿ w 1960 roku.

O sprawach artystycznych jeszcze bê-
dziemy mówili, ale wróæmy do rodziców
i dzieciñstwa. Wiem, ¿e Pañski ojciec by³
wiêŸniem Gross-Rosen, Mauthausen,
a tak¿e Auschwitz.

Mieszkaliœmy w Oœwiêcimiu. Mieliœmy
gospodarstwo w dzielnicy Stare Stawy,
oddalonej od centrum miasta o nieca³y ki-
lometr. Oœwiêcimiacy w czasie wojny ca³y
czas ¿yli w zagro¿eniu, bo pomagali wiêŸ-
niom obozu – przekazywali informacje,
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¿ywnoœæ, lekarstwa. Jak nie do swojej ro-
dziny, to do obcych pisali, powiadamiali, ¿e
wiêzieñ ¿yje, i odwrotnie – podrzucali
grypsy do obozu. Mama i tato ca³y czas
wspó³pracowali z tak¹ grup¹ podrzucaj¹c¹
¿ywnoœæ i leki. Tato by³ „kurierem” prze-
kazuj¹cym grypsy. 200 metrów od nasze-
go domu bieg³a trasa marszu wiêŸniów
do pracy w zak³adach chemicznych w Bir-
kenau i Oœwiêcimiu. Trzeba by³o wcze-
œniej przygotowaæ tak¹ operacjê – wrzu-
ciæ jedzenie do grz¹dek, na pola. By³a te¿
druga grupa ludzi, sprawdzaj¹cych, czy
komando prowadzi wiêŸniów. W odpo-
wiednim momencie wiêŸniowie prosili ge-
stapowców, ¿e chcieliby iœæ na bok siê za-
³atwiæ, no i tak zabierali zostawiony dla
nich prowiant. 

Ta grupa mia³a jak¹œ nazwê? 
Nie. To byli po prostu stricte oœwiêci-

mianie, z krwi i koœci... Wiadomo by³o, ¿e
oni pomagali wiêŸniom... Nigdy nikogo nie
wydali… To, o czym mówiê jest bolesne,
ale postaram siê to opowiedzieæ… Jeœli
chodzi o ojca, mia³ te¿ trzech braci. Trzech
z nich by³o w obozach. Czwartemu uda-
wa³o siê uciec z ³apanki, chyba ze cztery ra-
zy.

A jak dosz³o do tego, ¿e ojciec zosta³
z³apany?

Podczas operacji podrzucania ¿ywnoœci
zosta³ zauwa¿ony przez esesmana, który
sta³ na punkcie patrolowym. Uda³o mu siê
wepchn¹æ go do stró¿ówki i zatrzasn¹æ
drzwi. Ucieka³ kana³ami nie zauwa¿ony,
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bo ju¿ by³o szaro, a ¿e pochodzi³ z Dwo-
rów, to zna³ teren i wycofa³ siê w stronê
Wis³y. Zosta³ jednak ranny – esesman
przestrzeli³ mu rêkê, wiêc musia³ szukaæ le-
karza. Pomoc znalaz³ u Tadeusza Cho-
wañca, który przed wojn¹ studiowa³ me-
dycynê, ale musia³ przerwaæ studia i za-
miast chirurgiem, zosta³ felczerem. On
w³aœnie operowa³ takie postrzelenia obo-
zowe… U ojca po postrzale pojawi³y siê
powik³ania, wiêc Chowaniec powiedzia³
do niego: Ju¿ mam uzgodnione w szpitalu
u Salezjanów, ¿e w nocy Ci zrobiê operacjê.
I tak zrobi³ – zoperowa³ go u zakonników.
Niestety, póŸniej znaleŸli siê tam gesta-
powcy i kiedy zauwa¿yli mê¿czyznê z ran¹
postrza³ow¹, doszli do wniosku, ¿e to on
ucieka³. Podobne przejœcia mieli dwaj
dziadkowie i dwóch braci mojego ojca. Je-

den z nich – Józef Po³¹carz – zawsze opo-
wiada, ¿e przez ojca, który w³aœnie by³ „na
ucieczce”, prawie zosta³by rozstrzelany.
Nie wiedz¹c, ¿e ojciec uciek³, szed³ spokoj-
nie na przejœcie graniczne, do biura prze-
pustek, a lufy ju¿ by³y na niego skierowane.
Gdy sprawdzili papiery, okaza³o siê, ¿e to
jednak Józef, a nie Franciszek. I tak prze-
¿y³. 

Ojciec by³ w Gross-Rosen i Mauthau-
sen, bo wiêkszoœæ oœwiêcimiaków by³a wy-
wo¿ona do innych obozów ni¿ Auschwitz,
¿eby nie mieli kontaktów z miejscow¹ lud-
noœci¹, rodzin¹, znajomymi. Pocz¹tkowo
trafi³ na tydzieñ do bunkru 11 w Au-
schwitz, pracowa³ jako cieœla i ko³odziej,
potem zabrali go do Gross-Rosen, a póŸ-
niej do Mauthausen i tam ju¿ do koñca
przebywa³. Obóz prze¿y³. Pod koniec
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uwiêzienia zachorowa³ na tyfus. Koledzy
umoœcili mu pos³anie ze s³omy i ulokowali
go tak, ¿eby nikt go nie widzia³, bo gdyby
znaleŸli go chorego, dosta³by albo fenol, al-
bo strza³ w g³owê. W uratowaniu ojca po-
mogli Krzemieñ, Rozmus i Piwowarski.
W czasie wyzwolenia obozu przenieœli go
do stacjonuj¹cych Amerykanów, a oni
przerzucili go do szpitala w Ebensee, do
aliantów. Dwa tygodnie trwa³o odzyskiwa-
nie przez ojca przytomnoœci. W tym czasie
do mamy ju¿ dotar³a wiadomoœæ, ¿e jed-
nak bêdzie ¿y³. Z Mauthausen wróci³ do-
piero 11 lipca. PóŸniej, po wojnie, z tego
powodu prze¿y³, niestety, gehennê, bo
S³u¿bê Bezpieczeñstwa bardzo intereso-
wa³o, co on robi³ do tego 11 lipca… Prze-
cie¿ na pewno zosta³ amerykañskim szpie-
giem… Cieszy³ siê jedynie z Krzy¿a Oœwiê-
cimskiego, jaki dosta³ za pomoc wiêŸ-
niom, bo to symbolizowa³o jego zwi¹zek
z nimi.

Tato opowiada³ o obozie?
Gdy rysowa³em, i mama, i ojciec prosili

mnie, ¿ebym nie rysowa³ obozowych te-
matów. Zreszt¹ oni nas tak wychowywa-
li… Byli bardzo troskliwi. Gdyœmy dorasta-
li, to dopiero czêœciowo ujawniali swoje
wspomnienia. Pamiêtam, ¿e póŸniej brat
powiedzia³: Tato, pisz lepiej wspomnienia, bo
tego siê nie da s³uchaæ. Ojciec nieraz mówi³
– mimo ¿e by³ wierz¹cy: Gdyby Bóg by³, nie
pozwoli³by tak cierpieæ.... Opowiada³, na
przyk³ad, jak mia³ wysok¹ gor¹czkê
i przed pó³noc¹ podkrada³ siê pod kuchniê
w poszukiwaniu koœci. Tak mu brakowa³o
tych witamin, ¿e chocia¿ chcia³ koœci po-
ssaæ, ale w ka¿dej chwili móg³ go zauwa¿yæ
stra¿nik i zabiæ. Dla nich to by³a tylko jedna
kulka mniej, jedna wiêcej. Trudno to sobie
wyobraziæ, jeœli siê tego nie prze¿y³o… Ale
rodzice nie chcieli, ¿ebyœmy za du¿o wie-
dzieli o tych zbrodniach. Zawsze szanowa-
³em ich proœbê i mimo ¿e umarli du¿o póŸ-
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niej, nigdy nie malowa³em obrazów o te-
matyce obozowej. Chocia¿ nieraz mnie
namawiali dyrektorzy obozu i muzeum.
Przyrzeczenie by³o wa¿niejsze. 

Wróæmy do domu rodzinnego ju¿ po
wojnie. Wiem, ¿e Pan mia³ ulubion¹ kro-
wê, wiêc rodzice zajmowali siê ci¹gle go-
spodarowaniem…

Tak, mieliœmy 3. hektarowe gospodar-
stwo. Mama zajmowa³a siê domem, a oj-
ciec mia³ te¿ stolarniê. Zaraz po wojnie
pracowa³ w Zak³adach Chemicznych
w stolarni, a swój zak³ad otworzy³ dopiero
1950 roku, w Oœwiêcimiu, w piwnicy, bo
od razu po wojnie nie mo¿na by³o otwo-
rzyæ nic prywatnego. 

By³o nas czterech – dwóch braci i dwie
siostry. Ja by³em najm³odszy z rodzeñ-
stwa. Gospodarka wymaga³a du¿o pracy,
wiêc na zmianê – to jeden pas³ krowy, to

drugi. Faktycznie mia³em ulubion¹ krowê.
Jak mama udoi³a wiadro mleka, to pierwsi
biegliœmy z bratem i wypijaliœmy na spó³kê.
Albo, jak siê chcia³o piæ, to mo¿na by³o siê
tylko nachyliæ i sobie udoiæ… (œmiech)
Oprócz krów mieliœmy cielêta, warchlaki
i dosyæ sporo kur. Gospodarstwo sk³ada³o
siê z zagrody, pó³ hektara sadu i 250.
m ziemi. Dom by³ stary, bo materia³y prze-
znaczone na budowê nowego w czasie
wojny zabrali Niemcy. Po wojnie, nowe
w³adze pozwoli³y – tym, których Niemcy
ograbili – braæ materia³y z rozbiórek.

Gospodarstwo pomaga³o nam wy¿yæ,
choæ przede wszystkim musieliœmy oddaæ
kontyngent w zbo¿u i ¿ywcu. Z tego, co
zosta³o, rodzice dzielili siê z babk¹, z inny-
mi. Zreszt¹ s¹siedzi dzielili siê miêsem, tym
co mieli. To by³a taka wspólnota. W Bo¿e
Narodzenie te¿ staraliœmy siê, by ca³a ro-
dzina by³a razem. By³ taki zwyczaj, ¿e za-
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wsze najpierw szliœmy do dziadków na
wspóln¹ wigiliê. Potrawy by³y tradycyjne,
wigilia galicyjska. ¯urki, grzybki, kopytka
z grzybkami. Nie by³o tego du¿o, nie by-
³o bogato, ale robione z w³asnych pro-
duktów, zbiorów i w³asnorêcznie. 

Zreszt¹ rodzice wpajali nam od
najm³odszych lat, ¿e ¿eby zjeœæ, trzeba
popracowaæ. Nikt z nas jednak nie
narzeka³, szanowaliœmy rodziców, a¿ do
ostatniego dnia ich ¿ycia. Ja pracowa³em
ju¿ jako trzylatek… A jak cz³owiek sobie
przypomni czym siê bawi³! (œmiech)
Znalaz³o siê kawa³ek klocka

drewnianego, coœ zbi³o i ju¿... Nie by³o
zabawek.

Jako dziecko ju¿ Pan malowa³, ale w tej
sytuacji na farby ze sklepu, papier czy
pêdzle, rodziców te¿ pewnie nie by³o
staæ... Czym Pan wtedy siê pos³ugiwa³?

Mia³em pêdzelki od dziadka. Jeden
z nich mam do dziœ, bo drugi sprzeda³em
Hasiorowi…

„Temu” Hasiorowi?
Tak. Tysi¹c z³otych mi wtedy da³, bo ja

nie chcia³em mu go sprzedaæ. 
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A co by³o takiego niezwyk³ego w tym
pêdzlu?

To, ¿e dziadek ka¿dy w³os dobiera³
pojedynczo i rêcznie uk³ada³, a potem
zwi¹zywa³. Nie chcia³em ¿adnego sprze-
dawaæ, ale tak dla ¿artu powiedzia³em
W³adkowi: „Jak dasz tysi¹c z³otych, to ci
sprzedam. “ (œmiech) To by³a ca³a
wyp³ata miesiêczna. Mówiê o starych
pieni¹dzach. Ja zarabia³em wtedy 500 z³
jako uczeñ. A wiêc to by³ dobry
zarobek... 

Farby z kolei, to siê ró¿ne robi³o.
Malowa³em wszystkim. Esencj¹ od herba-
ty, tuszem, atramentem, nieraz robi³o siê
farbê z krwi, gdy brakowa³o czerwone-
go. Bo farby karmeñskie?... Karmeñskie-
go?... by³y drogie. Ojciec mówi³, ¿e jak bê-
dê malowa³, to mi póŸniej kupi. Robi³em

du¿o prac wêglem, a pierwszy obraz olej-
ny, przedstawiaj¹cy zimê, namalowa³em
czarno – bia³y, mieszaj¹c sadzê w ró¿ne
odcienie szarego. Wykorzystywa³em
klej, kazeinê, tar³em biel¹. Dziadek poka-
za³ mi raz i wystarczy³o. 

Muszê tutaj dodaæ, ¿e od dzieciñstwa
mia³em jeszcze inn¹ pasjê. Przez to, ¿e ta-
to pracowa³ w Zak³adach Chemicznych,
mogliœmy korzystaæ z przedszkola i tam,
w 1949 roku mia³em swoje pierwsze ta-
neczne doœwiadczenia. To zaprocento-
wa³o póŸniej, gdy wystêpowa³em w ze-
spole „Hajduki”. Ten talent odziedziczy-
³em po mamie, bo jak widzi pani na zdjê-
ciu, mama te¿ by³a tancerk¹. Jedna i dru-
ga siostra tak samo. Mama zreszt¹ by³a
tak¿e sportsmenk¹, tyle, ¿e ojciec nosi³ jej
medale (œmiech).
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A w jakiej dyscyplinie startowa³a? 
Mama biega³a i strzela³a z karabinka.

Dobra by³a, skoro zdobywa³a medale.
A przed wojn¹ w zawodach mê¿czyŸni
i kobiety startowali razem – nie by³o osob-
nej rywalizacji, nawet na miêdzynarodo-
wych zawodach. Dopiero w latach 60.
startowali oddzielnie. Obaj z bratem te¿
zajmowaliœmy siê sportem, on mia³ tytu³
Akademickiego Mistrza Judo. Skoñczy³
prawo u Stelmachowskiego, a póŸniej wy-
k³ada³ prawo miêdzynarodowe we Wro-
c³awiu. Niestety, w 1969 roku zgin¹³
w wypadku samochodowym. Zabra³ siê
stopem do Oœwiêcimia i przyp³aci³ to ¿y-
ciem. To by³o najgorsze doœwiadczenie dla
mamy... Nie wojna, nie czas obozów. Naj-
gorsze by³o to, ¿e jeszcze ¿y³, ale milicjant
zamiast udzielaæ mu pomocy, zaj¹³ siê spi-

sywaniem zeznañ kierowców, którzy
uczestniczyli w wypadku… By³ bardzo wy-
sportowany, na pewno wróci³by do zdro-
wia. Dziœ z naszej czwórki ¿yje najstarsza
siostra i ja, m³odsza siostra zmar³a 6 lat te-
mu na raka piersi...

Oddalmy siê trochê od domu rodzin-
nego, a zostañmy w Oœwiêcimiu. Czy po
wojnie fakt, ¿e by³ tam obóz, rzutowa³ na
klimat miasta, jego charakter?

Ci, co mieli do czynienia z obozem, nie
chcieli nawet o tym rozmawiaæ. Z kana-
³ów, gdy s³oñce przygrza³o, czuæ by³o
okropny smród. Przez Oœwiêcim przep³y-
wa So³a, wp³ywaj¹ca do Wis³y i wiosn¹
pierwsze powodzie zaczyna³y siê zawsze
od Oœwiêcimia... Rodzice nie opowiadali,
ale ju¿ jako dziecko wiedzia³em, ¿e by³
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u nas obóz. Oficjalny stosunek do tego
miejsca by³ jednak bardzo dziwny. Nawet
pod koniec lat 70., gdy ktoœ znany chcia³
zobaczyæ obóz, a wœród oprowadzaj¹cych
znajdowali siê byli wiêŸniowie, nie wolno
im by³o powiedzieæ, gdzie byli wiêzieni,
w którym baraku. Od razu interesowa³a
siê nimi S³u¿ba Bezpieczeñstwa…. 

Kiedyœ zada³em takie pytanie: Zaraz po
wojnie by³a historia radziecka, teraz jest
¿ydowska, a kiedy bêdzie polska? Gdy
tak mówiê, bior¹ mnie za antysemitê, ale
niech poka¿¹ jednego ¯yda, który urato-
wa³ Polaka…

Gdy by³o organizowane 50. lecie wy-
zwolenia obozu, pracowa³em w Urzêdzie
Miejskim w Oœwiêcimiu i Naczelnik uzna³,
¿e trzeba siê w te obchody w³¹czyæ…
W rozmowach strona ¿ydowska wrêcz

za¿¹da³a: Musicie nam wyremontowaæ barak
24. i 25. Zapyta³em: Za jakie fundusze?
Przecie¿ macie na to pieni¹dze, a my z mini-
sterstwa nic na to nie dostajemy. Powiedzia-
³em im wtedy: Wykupcie pó³ obozu i sobie
róbcie potem, co chcecie. Rozmowa by³a
ostra, bo facet powiedzia³: Jak pan œmie!?
A ja na to: Skoro nam narzucacie, to poka¿
mi pan chocia¿ jeden kwit, ¿e ktoœ od Was
mieszka³ w naszych hotelach oœwiêcimskich,
albo jeden kupon, ¿e kupi³ artyku³y spo¿yw-
cze, w naszym sklepie… Nie odpowiedzia³
nic. Do dziœ nie œpi¹ u nas i nie kupuj¹, bo
to niekoszerne. A wiem, ¿e œpi¹ w Krako-
wie…. A z Auschwitz codziennie by³y
ucieczki... To Polacy uciekali i to ich dzie-
si¹tkowali. Obojêtnie w któr¹ stronê ucie-
kali – P³awianie do P³awi, Babiczanie do
Babic, Wrzeszczanie – Wrzeszcza, W³o-
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sianie do W³osi… itd. Tê prawdê te¿ siê od-
pycha… Gdy w 2002 roku, razem z W³a-
dys³awem Bartoszewskim odbiera³em Me-
dal Oœwiêcimski, to go zapyta³em: Panie
W³adys³awie, kiedy wreszcie ta polska histo-
ria bêdzie pokazywana? A on na to: Jak bê-
dzie demokracja, pan do¿yje, a ja?...

Wróæmy do Pañskiej biografii. W oœwiê-
cimskim urzêdzie zajmowa³ siê Pan sprawa-
mi budowlanymi, bo w koñcu zosta³ Pan
budowlañcem. Sk¹d wybór tak niearty-
stycznego zawodu?

Po szkole podstawowej faktycznie za-
cz¹³em Liceum Plastyczne im. Jana Matejki
w Nowym Wiœniczu. Chcia³em spróbo-
waæ swoich si³, ale uczy³em siê tam tylko
rok. Nie odpowiada³o mi ¿ycie internato-
we, wiêc przerwa³em naukê. Ojciec nigdy

nie wypomina³ mi: „coœ zrobi³”? Stwierdzi³
tylko, ¿e teraz mogê uczyæ siê i pracowaæ.
I tak faktycznie by³o. Zacz¹³em szko³ê za-
wodow¹ i pracê. PóŸniej zrobi³em techni-
kum budowlane i zda³em jeszcze na poli-
technikê w Oœwiêcimiu, gdzie studiowa-
³em pó³tora roku. Akurat jednak przy-
szed³ 1968 rok i wydarzenia marcowe,
wiêc wziêli mnie do wojska. Po wojsku
jeszcze raz spróbowa³em studiowania.
Tym razem w Gottwaldovie w Czechach,
gdzie studiowa³ mój kolega. JeŸdzi³em tam
przez rok, ale praktykê odbywaliœmy w za-
k³adach obuwniczych Baty, co nie za bar-
dzo mi odpowiada³o... Mam nawet stu-
denck¹ legitymacjê. O, tu s¹ jeszcze
uprawnienia budowlane, architektura
i konstrukcja in¿ynieryjna. Mam te¿
uprawnienia pedagogiczne, bo przez jakiœ
czas uczy³em u Salezjanów. 

A od czego siê zaczê³a Pañska praca za-
wodowa? To od razu by³ urz¹d miejski?

Nie, nie. Pracowa³em od 1962 roku –
najpierw w przedsiêbiorstwie budowla-
nym przez 8 lat, trochê pracowa³em
RUCH-u, potem 7 lat by³em inspektorem
kontroli technicznej w budynkach miesz-
kalnych Gospodarki Komunalnej, póŸniej
17 i pó³ roku pracowa³em w urzêdach –
najpierw w Urzêdzie Miejskim w Oœwiêci-
miu, w latach 80., a póŸniej w Urzêdzie
Gminy Oœwiêcim. Zawsze w dzia³ach bu-
dowlanych. Koñczy³em zawodówkê ma-
larsk¹, wiêc póŸniej, gdy pracowa³em
w nadzorze budowlanym, to nikt mi kitu
nie wcisn¹³, bo zna³em siê na tym nie tylko
teoretycznie, ale i praktycznie. Przecho-
dzi³em wszystkie szczeble budowlanki po
kolei – by³em mistrzem budowlanym, kie-
rownikiem budowy, a w koñcu inspekto-
rem kontroli technicznej. 
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W Urzêdzie Gminy Oœwiêcim mia³em
pod sob¹ wsie. A ¿e brakowa³o mi upraw-
nieñ do projektowania budynków inwen-
tarskich, wiêc skoñczy³em jeszcze dwulet-
nie studium budownictwa wiejskiego. Mu-
sia³em te¿ zrobiæ „mistrza rolnika”, ¿eby
umieæ obliczaæ kilokalorie ka¿dego zwie-
rzêcia, potrzebne do planowania rozmia-
rów stanowiska dla inwentarza – ile paszy,
ile miejsca zwierzê potrzebuje. A tego siê
nie uczy³em w budownictwie ogólnym. 

Jeszcze jako pracownik urzêdu otwo-
rzy³em swój zak³ad malarsko – budowla-
ny. Z koleg¹, który mia³ pracowniê reno-
wacji i galeriê w Spytkowicach ko³o Rabki,
przez dwa lata, robiliœmy renowacjê drew-
nianego koœcio³a. Za jakiœ czas odszed³em
z urzêdu i pracowa³em w wodoci¹gach, ja-
ko inspektor nadzoru robót instalacyj-
nych, a w latach 90. zacz¹³em uczyæ u Sa-

lezjanów, w szkole zawodowej, sk¹d prze-
szed³em na rentê. Pracowa³em tam jako
konserwator, robi³em renowacje zabyt-
ków, a oprócz tego, w swojej salezjañskiej
pracowni, szkoli³em w tym fachu uczniów.
Kiedyœ mia³em takie mi³e zdarzenie – z no-
wotomyœlanami Piotrem Waligór¹ i Stani-
s³awem Ha³¹ pojechaliœmy w moje strony,
bo oni chcieli zobaczyæ Oœwiêcim, Wado-
wice i Kraków. W Krakowie spotkaliœmy
dwóch artystów ksiê¿y – Kruczków, któ-
rzy robi¹ wspania³e rzeŸby i o³tarze. No
i oni zapytali tych ksiê¿y, gdzie siê tak wy-
kszta³cili artystycznie – na co ci odpowie-
dzieli: Tu jest nasz nauczyciel i pokazali na
mnie… To by³o dla mnie bardzo mi³e, ¿e
pamiêtaj¹.

W miêdzyczasie zajmowa³ siê Pan te¿
sportem – by³ Pan cz³onkiem reprezenta-
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cji Polski w pi³ce rêcznej. W jakim czasie
najbardziej udziela³ siê Pan sportowo?

Od m³odego wieku interesowa³em siê
w³aœciwie wszystkim. Ju¿ w szkole podsta-
wowej chodzi³em na treningi. Chcia³em
dokonaæ czegoœ podobnego, jak brat, któ-
ry by³ akademickim mistrzem judo. Doœci-
gn¹æ go… Na zajêcia do trenera Hajduka
z klubu „Sokó³” Lwów zaprosili mnie ko-
ledzy, póŸniejsi kolarze – olimpijczycy:
Antoni Palka i Robert Baœcik. Trenowa-
³em gimnastykê przyrz¹dow¹. W szkole
by³a te¿ sekcja bokserska, ciê¿arowa, lek-
koatletów i to pozwala³o mi wype³niaæ
czas... Startowa³em w ró¿nych dyscypli-
nach, np. w dziesiêcioboju, na który sk³a-
da³ siê bieg na 100 m, 110 m przez p³otki,
bieg na 400 i 1500 m, potem rzut kul¹,

dyskiem, oszczepem, skok wzwy¿, w dal
i o tyczce. 

Dziêki pracy na roli by³em szczup³y, ale
bardzo silny, wiêc zapisa³em siê tak¿e do
LKS-u Jawiszowice, do sekcji podnoszenia
ciê¿arów. 

Medale by³y?
Tak, tak. By³em nawet mistrzem w sko-

ku o tyczce – pobi³em rekord –
3,64 m i nale¿a³ do mnie, póki nie pobi³ go
Roman Hruszka z Oœwiêcimia. W „Sole”
w Oœwiêcimiu i w „Hutniku” gra³em te¿
w pi³kê no¿n¹, w klubie z 115. letni¹ tra-
dycj¹. Jak poszed³em do wojska, do Tar-
nowa, to gra³em w „Resovii” Rzeszów,
a potem „podkupi³a” mnie „Stal” Mielec. 

Wczeœniej zajmowa³em siê te¿ inn¹ cie-

NOWOTOMYŒLANIE

62 Sylwia Kupiec

Rodzina Po³¹carzów - (od lewej)

szwagier, siostra Jadwiga, za ni¹

siostra Rozalia (najstarsza), Dorotka -

córka Jadwigi na kolanach mamy,

obok ojciec, za mam¹ Zdzich, 

w drzwiach brat Adam; ok. 1952 r.



kaw¹ aktywnoœci¹. Wystêpowa³em w fil-
mach, krêconych czêsto w oœwiêcimskim
obozie, w roli kaskadera. Gdy szukano
sprawnych, m³odych ludzi, Hajduk nas na-
mawia³, ¿ebyœmy siê zg³aszali, mówi¹c
nam: „Wy te¿ potraficie wyskakiwaæ z po-
ci¹gu”. Pokazywa³ jak wykonywaæ prze-
wrotki, nie robi¹c sobie krzywdy. Æwiczy-
liœmy na dr¹¿ku tak zwane „olbrzymy”
i potem robiliœmy to samo, wyskakuj¹c
z poci¹gu. Owija³o cz³owieka wokó³ dr¹¿-
ka, ale siê go nie puœci³o, bo by³a si³a w rê-
kach. 

Du¿o czasu poœwiêca³ Pan na treningi?
Æwiczy³em codziennie, szczególnie

w wojsku, gdzie przecie¿ by³a jeszcze s³u¿-
ba. Ale to dobrze, bo przynajmniej nie
myœla³em o g³upstwach… Najgorzej by³o

potem, po zakoñczeniu kariery sporto-
wej. Mia³em nadmiar energii, co by³o dla
mnie trudne. Nie jest dziwne, ¿e du¿o
sportowców po zakoñczeniu kariery idzie
„w tany”. Mnie siê uda³o, przez kolegê –
pos³a Stanis³awa Rydzonia – wróciæ do
tañca. Pracowaliœmy wtedy razem w urzê-
dzie w Oœwiêcimiu, gdzie on by³ radc¹
prawnym. No, i raz mówi do mnie: „Zdzi-
chu, przecie¿ Ty tañczy³eœ za m³odu,
przyjdŸ do nas, do „Hajduków”. Posze-
d³em do domu kultury, gdzie zespó³ dzia-
³a³ i tak zosta³em na 7 lat. Najpierw by³em
rezerwowym tancerzem, a potem nawet
tañczy³em solo ewolucje z „ciupask¹”, ka-
peluszem, podskoki…

Jako Zespó³ Regionalny „Hajduki” jeŸ-
dziliœmy z wystêpami do Francji, Czech,
Wêgier, do Niemiec, do Kerpen, do Mau-

NOWOTOMYŒLANIE

63Staram siê utrwalaæ to, co przemija...

Ju¿ nied³ugo do cywila! - pod koniec s³u¿by wojskowej



64 Sylwia Kupiec

Wystawa „Cerkwie Galicji” –
Oœwiêcim, ok. 1985 r.

Polsko - niemieckie spotkanie
artystów we Frankfurcie 
nad Odr¹; lata 80. XX w. 

Po wystawie we Frankfurcie
nad Odr¹; lata 90.

NOWOTOMYŒLANIE



thaussen. Wyje¿d¿aliœmy te¿ na Tydzieñ
Kultury Beskidzkiej, podczas którego ze-
spó³ wystêpowa³ przez ponad 40 lat…
Dzisiaj nosi on nazwê Reprezentacyjny
Zespó³ Pieœni i Tañca Miasta Oœwiêcim
„Hajduki”. 

Jakie tañce mieliœcie w repertuarze?
Rzeszowskie, krakowskie, góralskie,

wilanowickie przyœpiewki i kujawiak.
Z pocz¹tku sz³o mi dobrze, ale póŸniej
odezwa³a siê moja tarczyca i przeszkadza-
³a mi w tych przyœpiewkach. Wczeœniej
mia³em bardzo silny, donios³y g³os, ale

przez tarczycê mowa siê spowolni³a i ju¿
siê nie da³o... Najpierw zreszt¹ leczyli
mnie na serce, dopiero gdy straci³em
przytomnoœæ po raz drugi, zorientowali
siê, ¿e to tarczyca – z nadczynnoœci prze-
sz³a w niedoczynnoœæ. A to od Czarnoby-
la, bo kotlin¹ oœwiêcimsk¹ ska¿enie sz³o
w stronê Szwajcarii…

Kariera sportowa te¿ skoñczy³a siê ze
wzglêdów zdrowotnych?

Tak. Nieraz siê nie dotrenowa³o, by³a
kontuzja, a nasze w³adze sportowe ani nie
chcia³y wynagradzaæ, ani zatrzymywaæ ta-

NOWOTOMYŒLANIE

65Staram siê utrwalaæ to, co przemija...

Wystawa w Zatorze; lata 90.



kich zawodników. Choæby W³odek Lu-
bañski, gdyby nie mia³ od³o¿onych ¿ad-
nych pieniêdzy, to by³oby krucho z nim…
A Kasprzak? Bokser, olimpijczyk.. Zamiast
mu pomóc…Ech...

Dobrze gra³em w hokeja na lodzie. Je-
stem wymieniony nawet w ksi¹¿ce „100
lat sportu w Oœwiêcimiu”, ale w sumie nie
lubiê o tym opowiadaæ. Zreszt¹ mnóstwo
dobrych sportowców pochodzi³o
z Oœwiêcimia, nawet z mojej ulicy – Mie-
czys³aw Korzec, Artur Skrzypaszek – piê-
cioboista.

Dochodzimy do momentu, kiedy za-
czyna siê Pana zwi¹zek z naszymi strona-
mi i Nowym Tomyœlem. Wiem, ¿e mia³a
w tym udzia³ Pañska ¿ona…

Zgadza siê. ¯onê pozna³em w Po³czy-
nie Zdroju, gdzie by³em na wczasach lecz-
niczych, w 1998 roku. Ona te¿ by³a na ta-
kich wczasach. Poznaliœmy siê na wieczor-
ku tanecznym, a ja w tañcu jestem… hmm,
no powiedzmy, ¿e dobry jestem. (œmiech)
Tak siê poznaliœmy. Zdziwi³o mnie to, ¿e
by³em wszêdzie dooko³a, ale w Nowym
Tomyœlu nie by³em, wiêc po jakimœ czasie
postanowi³em odwiedziæ now¹ znajom¹,
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a ¿e by³em wolnym cz³owiekiem, to zaczê-
liœmy siê widywaæ – raz, drugi, trzeci, a¿
w koñcu, w 2000 roku zamieszka³em tu-
taj. Moja przysz³a ¿ona mieszka³a ju¿ wte-
dy w Nowym Tomyœlu i pracowa³a
w Urzêdzie Skarbowym. Od 15 lat jeste-
œmy ma³¿eñstwem, a w Zb¹szyniu, sk¹d
¿ona pochodzi, w 2000 roku mia³em swo-
j¹ setn¹ wystawê indywidualn¹. 

Malowaniem zajmowa³ siê Pan przez
ca³e ¿ycie...

Malowa³em zawsze, tak¿e w okresie
pracy zawodowej, przyzwyczajony od lat
dzieciêcych, ¿e i do po³udnia, i po po³udniu
trzeba pracowaæ. Przed prac¹ zawodow¹
musia³em kosiæ, daæ jeœæ zwierzakom, po
pracy szybko zjeœæ i biec do szko³y, a po
szkole trenowaæ i jeszcze malowaæ. Jak
mówi³em, w malowaniu zawsze wspiera³
mnie ojciec. Lubi³, jak malowa³em, cieszy³
siê, gdy mia³em wystawy. Zawsze mi mó-
wi³, ¿e kupi mi farby. 

Wczeœniej malowa³em farb¹ olejn¹,
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a przede wszystkim robi³em du¿o szki-
ców, portrecików. Ponad 8 tysiêcy prac.
Dziœ to jest g³ównie akwarela. Niedawno
pisa³a o mnie studentka z Bydgoszczy i ju¿
wtedy mia³em zrobionych oko³o 6 tys.
portretów, bo widoków, akwarel nie da
siê policzyæ, choæ pewnie drugie tyle.
Zreszt¹, gdy gdzieœ goszczê, a s¹ dzieci,
to nigdy im nie odmówiê. Zawsze narysu-
jê portret. Zw³aszcza dzieci w strojach lu-
dowych, to jest dopiero. Zespo³y licz¹ po-
nad 20 osób, a nie mo¿na jednego spor-
tretowaæ, trzeba wszystkich. (œmiech)

Jak mo¿na przeczytaæ w Pañskim bio-
gramie, chocia¿by na stronie Nowoto-

myskiego Towarzystwa Kulturalnego, in-
dywidualnych wystaw mia³ Pan 159…

Jubileuszowa, 160. wystawa, z okazji
55. lecia mojej pracy twórczej, mia³a miej-
sce w nowotomyskiej bibliotece publicz-
nej. A 161. mia³em na Wyspach Kanaryj-
skich…

No w³aœnie – wystawy w ró¿nych
miejscach œwiata, cz³onkostwo w licznych
zwi¹zkach twórców, wiele medali „Za-
s³u¿ony dla…” i honorowe obywatelstwa
miast… Jak to mo¿liwe, ¿e Pana arty-
styczne zwi¹zki maj¹ tak du¿y zasiêg?

Jeœli chodzi o wspó³pracê z ró¿nymi
miastami w kraju i za granic¹, to po pro-
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stu dajê siê poznaæ. Tych miejsc jest spo-
ro, bo sporo podró¿ujê, a nie lubimy
z ¿on¹ wracaæ w te same strony. Zmienia-
my cel podro¿y, ¿eby poznawaæ œwiat, in-
ne kultury. Na wyjazdy wypoczynkowe
zawsze zabieram prace i materia³y do
malowania. To by³aby wrêcz zbrodnia,
nie uwieczniæ miejsc, w których siê bywa.
Oczywiœcie, mo¿na popstrykaæ zdjêcia,
ale jeœli siê potrafi, warto to, co siê widzi,
uwieczniæ w inny sposób. Na obrazie
mo¿na pokazaæ dane miejsce tak, jak siê
chce. Przede wszystkim, gdy jestem

gdzieœ w terenie, nie patrzê na nowe bu-
dynki, tylko na to, co ginie. Gin¹c¹ archi-
tekturê, roœlinnoœæ, ptactwo. Umiesz-
czam to na obrazie. Bo obraz musi ¿yæ…
£adnemu budynkowi mo¿na zrobiæ fotkê
i te¿ bêdzie uwieczniony. Wolê jednak
malowaæ to, co zanika. Niektóre domy
przeze mnie namalowane, ju¿ nie istniej¹.
S¹ w Oœwiêcimiu takie budynki, których
wygl¹d jest znany dziêki moim pracom –
na przyk³ad Grottgerówka, dom Makow-
skiego. To przez konserwatorów zabyt-
ków wszystko ginie. Oni nak³adaj¹ usta-
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wy, dyktuj¹ce co trzeba robiæ, ale opieki
pod tym wzglêdem nie daj¹ ¿adnej. Dlate-
go du¿o zabytków ginie. Jedynie te ko-
œcielne siê trzymaj¹, bo tam s¹ na to œrod-
ki... Pyta³a Pani o Honorowego Obywa-
tela Niemczy. To doœæ dawna historia.
W uzdrowiskowym Przerzeczynie Zdro-
ju, po³o¿onym w gminie Niemcza, leczy-
³em siê jeszcze jako sportowiec. Oczywi-
œcie, jednoczeœnie malowa³em, wiêc dy-
rektor uzdrowiska zaproponowa³ mi
zorganizowanie wystawy. Zgodzi³em siê
i przyjecha³em po raz kolejny z wiêksz¹
iloœci¹ swojego sprzêtu, z pracami, ¿eby
od razu zrobiæ wystawê. I tak siê rozpo-
czê³a nasza dobra wspó³praca. Wyje¿-
d¿aj¹c, sprawdzam, co warto zobaczyæ
w danym miejscu. Ostatnio na Wyspach
Kanaryjskich pozna³em aktora Grzego-

rza Romana, który wyjecha³ z Polski 15
lat temu i on mnie zapozna³ z galeriami na
Wyspach Kanaryjskich…. 

Tutaj, na d³ugiej liœcie Pañskich kontak-
tów, widzê jeszcze Ohio w USA…

A to st¹d, pani Sylwio, ¿e d³ugo wysy-
³a³em im prace na konkursy graficzne, mi-
niatur itp. I ostatnio, gdy pomyœla³em so-
bie, ¿e przestanê, bo i tak nic z tego nie
ma, przysz³a do mnie nagroda i podziêko-
wanie. Wtenczas zacz¹³em wspó³pracê –
najpierw z Poloni¹, a potem zapropono-
wa³em, ¿e mogê zapraszaæ artystów na
plenery. I rzeczywiœcie, w Lidzbarku Lu-
belskim na plenerze by³ i Kanadyjczyk,
i Amerykanin. PóŸniej, w Oœwiêcimiu, by-
³o trzech – doktor z Kalifornii, Amery-
kanka pochodzenia irañskiego, która wy-
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k³ada³a w San Francisco i Amerykanka
pochodzenia izraelskiego, wnuczka wiêŸ-
niarki obozu w Oœwiêcimiu. 

Wi¹¿e siê z tym plenerem taka histo-
ria… W programie pleneru zwiedzanie
obozu umieœci³em w przedostatnim dniu,
i powiedzia³em „nie”, gdy nalegali, ¿eby
zobaczyæ obóz ju¿ na pocz¹tku. W koñ-
cu siê poddali. A skoñczy³o siê to tak, ¿e
po zwiedzeniu obozu obecne na plenerze
W³oszki prawie ca³owa³y mnie po rêkach
i mówi³y: „Zdzichu, gdybyœ nas najpierw
puœci³ do obozu, to nic byœmy nie zrobi-
³y”. By³y pod takim wra¿eniem Au-
schwitz, ¿e dwa dni póŸniej wyjecha³y
z Oœwiêcimia. 

Pañska dzia³alnoœæ artystyczna, to
w du¿ej mierze te¿ organizacja plene-
rów. Mnie praca twórcza kojarzy siê z sa-

motnoœci¹, tworzeniem w skupieniu, od-
osobnieniu… Jaki jest cel plenerów? ¯eby
siê poznaæ, wymieniæ doœwiadczenia?

Du¿o jest, pani Sylwio, jak ja to mówiê
„pseudomalarzy”. Jeœli wy³¹cznie w pra-
cowni s¹ uczeni uzyskania barw, koloru
i œwiat³a, to oni nigdy nie stworz¹ prawi-
d³owego pejza¿u. Szko³y rosyjskie s¹ pod
tym wzglêdem lepsze, bo tam k³ad¹ na-
cisk na plener, rzeŸby i -przede wszyst-
kim malowanie – z natury. 

Z ksi¹¿ki siê nie namaluje, a przynaj-
mniej nie bêdzie to dzie³o artystyczne. In-
na zasada – nie idzie siê malowaæ w po³u-
dnie. Albo wczeœnie rano, gdy s³oñce jest
wysoko, albo po po³udniu, po 15 i wtedy
³adnie pada œwiat³o i widzi siê kolory natu-
ralne. W po³udnie wszystko jest zamglo-
ne. A plener? Plener to jest, przede
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wszystkim, wymiana doœwiadczeñ z inny-
mi artystami. Ka¿dy z nich pokazuje te¿
swoj¹ kulturê – czy Ormianin, czy ten
z Kazachstanu, Kirgistanu… Niektórzy
osiedlaj¹ siê potem w Polsce. I ja ich wy-
chwytujê z Przemyœla, z £odzi… Gdy siê
tu osiedli³em, zaraz zaproponowa³em by-
³emu Burmistrzowi, ¿e mogê organizo-
waæ tu plenery. On siê zgodzi³, wiêc robi-
³em i w Zb¹szyniu, i w Nowym Tomyœlu,
a jak zainteresowa³ siê nimi by³y starosta
Joel Matuszek, robi³em na ca³y powiat. 

Jak pozyskuje Pan artystów na plene-
ry?

Jestem cz³onkiem zwi¹zków artystów
w tych krajach – w Bia³orusi, Ukrainie,
we Lwowie, w Tarnopolu, Witebsku,
Grodnie. Wspó³pracujê z grup¹ kalinin-
gradzk¹. Orócz tego, w 2000 roku, jako
cz³onek Zwi¹zku Polskich Artystów Pla-

styków w Szczecinie, bra³em udzia³
w podpisaniu umowy miêdzy Europ¹
Wschodni¹, a Zachodni¹, dotycz¹cej
wspó³pracy miêdzy artystami. Jestem te¿
cz³onkiem Europejskiego Zwi¹zku Arty-
stów, wspó³pracujê ze zwi¹zkiem olsz-
tyñskim… 

Trzeba wszêdzie prezentowaæ swoje
prace. Chcê te¿ pokazaæ innym, jak piêk-
na jest Wielkopolska. W swoich stro-
nach, swego czasu, penetrowa³em sztukê
£emków, podkarpackie cerkwie, koœció³-
ki drewniane. Tak z 15 lat. W Bieszczady
jeŸdzi³em tam i z powrotem, rysowa³em,
malowa³em je zim¹ i wiosn¹. 

Penetrowa³em je ³¹cznie ze S³owacj¹
i Czechami. Wczeœniej zreszt¹ te¿ jeŸdzi-
³em na plenery czeskie, organizowane
w latach 90. pod has³em „B¹dŸmy rodzi-
n¹”. 
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Zdzich Po³¹carz w rozmowie z Sylwi¹ Kupiec
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Staram siê utrwalaæ to, co przemija...

Medal z okazji 200. lecia urodzin Hipolita Cegielskiego wrêcza dr Marian Król –
prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Jubileuszowe gratulacje sk³ada dyrektor biblioteki - Lucyna Koñczal - Gnap
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Zdzis³aw Po³¹carz podczas Jubileuszu 55.lecia pracy twórczej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Nowym Tomyœlu – 23 kwietnia 2015 r.

Zdjêcia: archiwum domowe Zdzicha Po³¹carza
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U góry:
Koœció³ pw. œw. Andrzeja Aposto³a w Brodach - grafika

U do³u:
Koœció³ pw. œw. Marcina w Bukowcu - grafika
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Wenecja - akwarela
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Praga - akwarela



Zawsze na ich koniec przyje¿d¿a³ Vac-
lav Havel. To by³ dowód jego szacunku
do sztuki. 

U nas to niektórych wyci¹gn¹æ jest
trudno. Widz¹ tylko biznes. Zawsze po-
wtarzam naszym w³adzom – Burmistrzo-
wi czy Staroœcie, ¿e plenery to jest najtañ-
sza forma promocji. Sk¹d ludzie z Wado-
wic wiedzieliby, ¿e tutaj jest Nowy Tomyœl,
¿e tutaj jest ta szko³a wikliny? A gdy tu by-
li, podziwiali nasze muzeum i iloœæ prac tam
zgromadzonych…. Trzeba pokazywaæ nie
tylko sztukê, ale to, co siê tutaj wko³o robi.
Bo tu siê robi du¿o. 

Obchodzi³ Pan w tym roku 55. lecie
pracy twórczej – to ju¿ brzmi powa¿nie,

ale na pewno nie powiedzia³ Pan ostatnie-
go s³owa, je¿eli chodzi o sztukê. Jakie ma
Pan artystyczne marzenie? Czy jest coœ ta-
kiego, czego jeszcze Pan nie zrealizowa³?

Zawsze tkwi w cz³owieku pêd, by do-
konaæ kolejnych rzeczy. Ja ci¹gle szukam
czegoœ nowego. Staram siê te¿ doskonaliæ
w akwareli, bo akwarelistów z prawdziwe-
go zdarzenia jest ma³o. Staram siê utrwalaæ
to, co ginie, co przemija. Przyroda, ptac-
two i zwierzyna pokazuj¹ mi, co jest piêk-
ne i co trzeba utrwaliæ. D³ugo pokazywa-
³em Holendrom nasze strony, bo oni siê
chwalili, jak¹ to maj¹ piêkn¹ zieleñ, a ja mó-
wiê: „Ani u was ¿ab nie ma, ani takiego
ptactwa, ani takich chabrów”.
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Dorobek artystyczny i odznaczenia Zdzicha Po³¹carza
Dorobek artystyczny:
1.wystawy indywidualne: 162 w kraju i za granic¹
2.wystawy zbiorowe: ponad 669 w kraju i za granic¹
3.udzia³ w 323 plenerach krajowych i miêdzynarodowych
4.267 nagród i wyró¿nieñ
5.kilka tysiêcy akwarel, rysunków i obrazów olejnych
6.cykle grafik: Oœwiêcim, Grodzisk Wlkp., Stary Zator, Sominy, 

Krotoszyn, Œmigiel, Koœcian, Miêdzychód, Gusko
7.ilustrowanie i projektowanie tomików poetyckich
8.w³asny tomik fraszek „Taniec z fraszkami” (1998 r.).

Odznaczenia:
Zas³u¿ony dla województwa bielskiego – 1989 r.
Zas³u¿ony dzia³acz kultury – 1997r.,
Medal Wojciechowskiego – Zas³u¿ony dzia³acz kultury robotniczej –

1997 r.
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Nagroda specjalna Ministra Kultury i Sztuki – 1997 r.
Honorowy Obywatel Niemczy 2001 r.
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi za ca³okszta³t twórczoœci – 2002 r.
Medal miasta Oœwiêcimia – 2002 r.
Zas³u¿ony dla miasta Niemczy – 2003 r.,
Stypendysta Ministra Kultury – 2003 i 2005 r.
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2004 r.
Puchar Wicemarsza³ka Sejmu RP Józefa Zycha 

dla najaktywniejszego plenerowicza europejskiego w 2005 r.
Medal za Zas³ugi dla Ruchu Ludowego im. St. Miko³ajczyka 

– Poznañ 2006
Zas³u¿ony dla województwa wielkopolskiego – 2006 r.
Zas³u¿ony dla powiatu nowotomyskiego – 2006 r.
Zas³u¿ony dla powiatu grodziskiego – 2006 r.
Krzy¿ Honorowy za osi¹gniêcia miêdzynarodowe – Wiedeñ 2007 r.
Srebrny Medal H. Cegielskiego za osi¹gniêcia miêdzynarodowe 

– 2007 r.
Medal „Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl” – 2006 r.
Medal z okazji 200. lecia Hipolita Cegielskiego – 2015 r.

Przynale¿noœæ do zwi¹zków twórczych:
Cz³onek Zwi¹zku Plastyków Warmii i Mazur – od 1992 r.
Cz³onek Zwi¹zku Artystów Plastyków w Szczecinie
Cz³onek Honorowy Zwi¹zku Artystów w Bostonie – od 2011 r.,
Cz³onek Ko³a Artystów-Plastyków przy Domu Polskim 

im. Jana Paw³a II w Witebsku
Cz³onek Stowarzyszenia Artystów w Tarnopolu
Cz³onek Honorowy Stowarzyszenia SAIE
Cz³onek Stowarzyszenia Plastyków w Grodnie.
G³ówny inicjator plenerów malarsko-rzeŸbiarskich i wieloletni ich 

komisarz oraz konsultant grup artystów Europy Zachodniej
i Wschodniej. 
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Zdjêcie dokumentuj¹ce sen – wizjê ks. Bielerzewskiego w Güsen
...Namalowany na z³otym tle wizerunek Najœwiêtszej Marii Panny z Dzieci¹tkiem w o³tarzu g³ównym koœcio³a...



Aleksandra Tabaczyñska

...Tego œwiadectwa nie wolno zapomnieæ...

Ksi¹dz Ludwik Bielerzewski  
proboszcz parafii pw. œw. Andrzeja Aposto³a w Brodach 
w latach 1946 – 1952

Historia naszej Ojczyzny pisana jest tak¿e ¿yciorysami kap³anów. Historia naszej
pañstwowoœci siêga chrztu Polski w 966 roku. To w³aœnie chrzest Polski i organi-
zacja w roku 1000 pe³nej struktury koœcielnej umocni³y pañstwo pierwszych Pia-
stów. Bez s³ów biskupa Wincentego zwanego Kad³ubkiem, bez dokonañ arcybi-
skupa gnieŸnieñskiego Jakuba Œwinki i jego nastêpców –na progu wieku XIV nie
odrodzi³oby siê Królestwo, Królestwo o¿ywione duchem wolnoœci i niepodleg³oœci. 

Nie by³oby polskiej to¿samoœci narodowej bez pracy i poœwiêcenia œwiadków
Koœcio³a: od œwiêtego Wojciecha do œwiêtego Jana Paw³a II. Znamiennym potwier-
dzeniem znaczenia duchownych dla ocalenia i podtrzymania polskoœci w momen-
tach jej zagro¿enia jest bezwzglêdnoœæ, z jak¹ byli przeœladowani. 

Ma³o kto wie, ¿e spoœród ok. 10 tys. ksiê¿y w przedwojennej Polsce, w czasie II
wojny œwiatowej zginê³o lub zosta³o zamordowanych – przez oprawców niemiec-
kich przede wszystkim, ale tak¿e sowieckich i ukraiñskich – blisko dwa tysi¹ce. Co
pi¹ty kap³an! Niemal co drugi natomiast poddany zosta³ takim czy innym przeœlado-
waniom: aresztowaniom, wywózkom do obozów. 

Do tej smutnej statystyki dodaæ jeszcze nale¿y zamordowanych 580 zakonników
i 289 zakonnic. Przeœladowcy polskoœci doskonale rozumieli zwi¹zek miêdzy wol-
noœci¹ Polaków i jej katolickim fundamentem. Dlatego chcieli ten fundament znisz-
czyæ. 

Duchowni Koœcio³a katolickiego nie byli jednak tylko biernymi ofiarami przeœla-
dowañ. Jak¿e czêsto stawali do bohaterskiej walki w obronie Ojczyzny – u boku pol-
skich ¿o³nierzy, w podziemiu, w niemieckich obozach koncentracyjnych, w s³u¿bie
ratowania drugiego cz³owieka. Swoimi postawami zaœwiadczyli o nierozerwalnym
zwi¹zku polskiego Koœcio³a z polsk¹ wolnoœci¹. 

Tego œwiadectwa nie wolno zapomnieæ ani zlekcewa¿yæ. W to dzie³o obrony na-
rodowej wpisa³ to¿samoœci siê równie¿ ks. Ludwik Bielerzewski, który – ju¿ po woj-
nie – szeœæ lat swojej pos³ugi duszpasterskiej spêdzi³ w Brodach, w gminie Lwówek.
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Biografia

Ks. Ludwik Bielerzewski urodzi³ siê 12 sierpnia 1905 roku w Wielkopolsce, w Du-
binie (w powiecie rawickim). Po ukoñczeniu Arcybiskupiego Seminarium Duchowne-
go w Poznaniu, 14 czerwca 1930 roku otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k ówcze-
snego Prymasa Polski ks. Augusta kardyna³a Hlonda. Pierwszymi placówkami jego
duszpasterskiej s³u¿by by³y wikariaty w Kêpnie, Gostyniu, Opalenicy oraz w parafii
œw. Marcina w Poznaniu. Po zamordowaniu tamtejszego proboszcza ks. Stanis³awa
Streicha, zosta³ proboszczem w parafii pw. œw. Jana Bosko w Luboniu k. Poznania. 

Jako kapelan Armii Poznañ uczestniczy³ w walkach nad Bzur¹. W latach 1939-
1945 przebywa³ w obozach Dachau i Güsen. W 1945 roku obj¹³ placówkê duszpa-
stersk¹ w Oœrodku Polskim w Ansbach w Bawarii oraz stanowisko dyrektora polskie-
go gimnazjum w Niemczech. 

Po powrocie do kraju w 1946 roku zosta³ proboszczem w Brodach. W 1952 ro-
ku przeniesiony zosta³ do parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a w Poznaniu, której pro-
boszczem by³ w latach 1952-1977. Od 1963 do 1981 roku by³ dyrektorem Ksiêgar-
ni œw. Wojciecha. Odbudowa³ zniszczon¹ w czasie wojny drukarniê. Publikowa³
ksi¹¿ki poœwiêcone martyrologii polskiego duchowieñstwa w okresie II wojny œwiato-
wej. Zmar³ 10 sierpnia 1999 roku w Poznaniu. Pochowany zosta³ na cmentarzu ju-
nikowskim.

Tam sk¹d ju¿ ¿aden nie wraca

W dniu 24 stycznia 1940 roku dok³adnie o 16 zadŸwiêcza³ dzwonek do drzwi mojego
mieszkania w Luboniu. We drzwiach stan¹³ gestapowiec, a z nim miejscowy Niemiec. Do-
rêczyli mi pismo wzywaj¹ce do stawienia siê 25 stycznia o godzinie 10 w siedzibie gestapo
w Poznaniu. Mo¿na by³o jeszcze zbiec, ale dziwny jest cz³owiek, istota prawdziwie niezna-
na i niepojêta – nie wierzy w to co mu jest niewygodne, czego by nie chcia³. Nie mog³em
jeszcze uwierzyæ w to, ¿e Niemcy z roku 1940 s¹ ju¿ tylko pañstwem zorganizowanej
zbrodni. (Fragment wspomnieñ). Wraz z ks. Bielerzewskim wezwano oko³o czter-
dziestu kap³anów z Poznania i okolic. Wszystkich przewieziono ciê¿arówkami do
Chludowa, do domu Stowarzyszenia Ksiê¿y S³owa Bo¿ego (Verbi Divini). Tam du-
chowni diecezji poznañskiej przebywali do 24 maja 1940 roku, kiedy to szef gestapo
nazwiskiem Wolf przyjecha³ z konwojem samochodów ciê¿arowych. Wolf sporz¹-
dzi³ listê kap³anów, odebra³ im zegarki i inne wartoœciowe przedmioty i przewióz³ do
Fortu VII w Poznaniu. Fort VII, zbudowany przez Niemców w okresie zaborów, pod
koniec XIX wieku, w latach II wojny œwiatowej s³u¿y³ jako wiêzienie i miejsce straceñ
Polaków. Nastêpnego dnia, ksiê¿a zostali przewiezieni na dworzec górczyñski w Po-
znaniu i dalej kolej¹ do Dachau. 

Przekroczyliœmy bramê obozow¹, nad któr¹ widnia³ napis „Arbeit macht frei”, choæ w³a-
œciwszy by³by: „Ty, który wchodzisz, ¿egnaj siê z nadziej¹.
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Dachau by³ obozem w znacznej mierze przejœciowym, w którym wiêŸniowie od-
bywali dziesiêciotygodniow¹ kwarantannê. 1 sierpnia wytypowano ks. Ludwika do
transportu do Güsen, dok¹d przewieziono go ju¿ nastêpnego dnia. 

Od razu po wejœciu do obozu wyczuwa³o siê atmosferê niesamowitego terroru. Güsen
by³o obozem przeznaczonym dla kryminalistów; wiêŸniowie – Niemcy odsiadywali tu wy-
roki za pospolite przestêpstwa. Kryminalistami wiêc byli nasi bezpoœredni prze³o¿eni, re-
krutuj¹cy siê z niemieckich wiêŸniów. 

W tym czasie w Güsen przebywa³ równie¿ ks. W³odzimierz Laskowski, pro-
boszcz i dziekan z Lwówka. By³ pierwsz¹ ofiar¹ pracy w kamienio³omach, któr¹
przywo³uje w swych wspomnieniach ks. Ludwik Bielerzewski. Trudno tu przytoczyæ
ca³oœæ wspomnieñ dotycz¹cych prze¿yæ obozowych ks. Ludwika. Jest to wstrz¹saj¹-
ce œwiadectwo postawy polskich ksiê¿y i ich niez³omnej wiary w Boga, w przysz³oœæ,
wiary w coœ wiêcej ni¿ doczesne ludzkie ¿ycie. W obozie w Güsen istnia³o ¿ycie re-
ligijne, zorganizowane duszpasterstwo. Pos³ugi kap³añskie mia³y charakter indywi-
dualny. Ksiê¿a spowiadali siê nawzajem, ale te¿ spowiadali œwieckich wiêŸniów. Jed-
nak drogê do pos³ugi duszpasterskiej torowa³a osobista znajomoœæ wiêŸnia. Ks. Lu-
dwik Bielerzewski uwa¿any by³ za proboszcza Güsen. Rozgrzesza³ zbiorowo i indy-
widualnie, zaopatrywa³ umieraj¹cych, szczególnie troskliwie zajmowa³ siê przeby-
waj¹cymi w obozie klerykami, chrzci³ ¯ydów, b³ogos³awi³ chêtnych przed wyjœciem
do pracy.

Niezwyk³e warunki pracy kap³añskiej w obozie – stale w ukryciu, stale w niebezpie-
czeñstwie. Czasu ma³o, parafia ogromna, niekoñcz¹ce siê potrzeby, a zmêczenie wielkie.
Czy mo¿na by³o zrobiæ wiêcej? – Mo¿e.
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Ks.  Ludwik Bielerzewski w pocz¹tkach  i u schy³ku swej kap³añskiej drogi...



Sen o Brodach

Umocnieniem mej wiary w to, ¿e prze¿yjê obóz i doczekam wolnoœci, sta³ siê niezwyk³y sen,
tak jasny i wyrazisty, ¿e utrwali³ siê w mej pamiêci mocniej ni¿ nie jedno wydarzenie prze¿yte
na jawie. 

To, ¿e ks. Ludwikowi uda³o siê przetrwaæ Dachau oraz Güsen i szczêœliwie wróciæ do
Polski by³o wrêcz nie do wiary. Mo¿e zabrzmi to kuriozalnie, ale w obozie poczucie bez-
pieczeñstwa móg³ daæ wiêŸniom tylko kap³an, a przez pewien czas ks. Bielerzewski by³
w Güsen jedynym kap³anem. Umacniaj¹c innych, sam potrzebowa³ szczególnej ³aski, aby
nie zw¹tpiæ. Jak wspomina nie by³ te¿ jedynym wiêŸniem, któremu przyœni³ siê taki nie-
zwyk³y sen. Ks. Bielerzewski œni³, ¿e zobaczy³ na scenie niezwykle realistyczny obraz Ser-
ca Pana Jezusa. Widzia³ te¿ siebie klêcz¹cego i pytaj¹cego Pana, czy prze¿yje obóz. Za-
miast odpowiedzi ujrza³ sceny, bêd¹ce fragmentami jego przysz³ego ¿ycia. ¯ycia ju¿ po
obozie. By³ to wizerunek Najœwiêtszej Marii Panny z Dzieci¹tkiem, malowany na z³otym
tle oraz dom o jasno tynkowanych œcianach. Ku wejœciu wiod¹ pó³okr¹g³e stopnie, balkon opie-
ra siê na czterech filarach, nad nim – p³askorzeŸba Maryi z Dzieci¹tkiem podobnej do wize-
runku tej malowanej na z³otym tle. Po lewej stronie domu widzê miejsk¹ ulicê z rzêdem latar-
ni gazowych.

Wizja ta po wojnie przybra³a realne kszta³ty. Po powrocie do Polski ks. Ludwik obj¹³
parafiê œw. Andrzeja Aposto³a w Brodach. Wszed³ do modrzewiowego koœcio³a, aby
pok³oniæ siê Panu. W œrodku panowa³ mrok. Po krótkiej modlitwie, gdy jego wzrok
przywyk³ do panuj¹cej tu ciemnoœci, ujrza³ g³ówny o³tarz, a w nim obraz Matki Boskiej
z Dzieci¹tkiem na z³otym tle. Ten sam wizerunek, który przyœni³ mu siê w Güsen. Budy-
nek plebanii parafii w Brodach, wejœcie z kolumnami, balkon i p³askorzeŸba to druga sce-
na wizji z Güsen. Ulica z gazowymi latarniami – natomiast – zapowiada³a parafiê œw. Mi-
cha³a Archanio³a w Poznaniu, w której ks. Ludwik Bielerzewski duszpasterzowa³ póŸniej
do 1977 roku, ale mieszka³ a¿ do œmierci w 1999 roku. 

Ks. kan. S³awomir Groœty, proboszcz parafii pw. œw. Andrzeja Aposto³a w Brodach
Poznañskich, dziekan pniewski, kapelan stra¿aków powiatu nowotomyskiego

Ks. Ludwik Bielerzewski obj¹³ probostwo w Brodach w 1946 roku. Zast¹pi³ ks.
Edwarda Karwatkê, proboszcza, który pracowa³ w parafii jeszcze przed wojn¹. W Bro-
dach, podobnie jak w innych parafiach, w tamtym czasie, zanim ktoœ przyszed³ z jak¹œ
spraw¹ do kap³ana, najpierw d³ugo siê namyœla³, potem ubiera³ bardzo starannie, a na ko-
niec stoj¹c tu¿ przed drzwiami probostwa i tak nie mia³ œmia³oœci wejœæ. Kap³an uosabia³
ca³e dostojeñstwo i powagê Koœcio³a, a wierny oczekiwa³ w postawie ksiêdza godnoœci
równej godnoœci Koœcio³owi katolickiemu. Ks. proboszcz Karwatka by³ w oczach wier-
nych znakomitoœci¹, porównywaln¹ ze szlachetnie urodzonymi przedstawicielami ro-
dów arystokratycznych. JeŸdzi³, powo¿¹c par¹ piêknych, siwych koni. Taki obrazek na
polskiej wsi zawsze robi³ wra¿enie i zapada³ g³êboko w pamiêæ. Po nim, proboszczem zo-
sta³ ks. Ludwik. Do parafii przyszed³ pieszo, nios¹c w rêce walizkê. 
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Zdjêcia dokumentuj¹ce sen – wizjê ks. Bielerzewskiego w Güsen
Modrzewiowy koœció³ pw. œw. Andrzeja Aposto³a w Brodach,  poni¿ej dom o jasno tynkowanych œcianach.

...Ku wejœciu wiod¹ pó³okr¹g³e stopnie, balkon opiera siê na czterech filarach,
nad nim…… p³askorzeŸba Maryi z Dzieci¹tkiem 



Popo³udniami zwo³ywa³ dzieci, niekiedy sadza³ je na kolanach, rozdawa³ cukierki. Na
ten kontrast warto zwróciæ uwagê. Z jednej strony hrabia, dostojeñstwo, a z drugiej pro-
sty ksi¹dz, który siada na ³aweczce i bawi siê z dzieæmi. Takie zachowanie bywa³o niezro-
zumiane, a niekiedy wywo³ywa³o zdziwienie. Niejeden siê z pewnoœci¹ zastanawia³, sk¹d
te dziwactwa? Dostojnemu kap³anowi, proboszczowi, zwyczajnie nie wypada³o. Dwaj
ksiê¿a i dwie zupe³nie ró¿ne formy duszpasterstwa, które w Brodach przepiêknie siê
uzupe³ni³y. Obaj kap³ani bardzo siê szanowali, wspierali i lubili. Sam ks. Bielerzewski tak
wspomina³ swojego poprzednika:

Ksi¹dz Karwatka przekaza³ mi znaczniejsz¹ sumê pieniêdzy na pierwsze potrzeby, niby do
rozliczenia, o których jednak póŸniej nie chcia³ w ogóle mówiæ. Nie przebywa³ w obozie i dla-
tego czu³ siê szczególnie zobowi¹zany do przyjœcia z pomoc¹ tym, którzy stamt¹d wrócili. 

Ks. Ludwik Bielerzewski zosta³ zapamiêtany w Brodach jako niezwykle serdeczny
i oddany parafianom duszpasterz, dziœ powiedzielibyœmy – empatyczny… Mia³ zawsze
czas dla ludzi. A tê duszpastersk¹ empatiê wyra¿a³a na przyk³ad jego pos³uga wœród cho-
rych, starszych parafian. Trzeba sobie uzmys³owiæ, ¿e mówimy o czasach tu¿ po wojnie.
Na wsi panowa³a bieda, dzieci czeka³y na powrót ojców z wojny, nie brakowa³o wdów
i sierot. Trwa³a walka z tzw. ku³akami, wszelk¹ indywidualn¹ dzia³alnoœci¹ – mam tu na
myœli wiejskie warsztaty, czy drobne prywatne us³ugi. Trwa³a bezpardonowa walka z Ko-
œcio³em, rozwi¹zane zosta³y organizacje koœcielne, takie jak np. Akcja Katolicka. Koœcio-
³owi zabrano szpitale, apteki, szko³y, maj¹tki, ziemie. Myœlê wiêc, ¿e w³aœnie w tym cza-
sie taka ¿yczliwa i ciep³a opieka duszpasterska, okazywana poranionym i niepewnym ju-
tra wiernym, by³a nie do przecenienia. 

Ks. Bielerzewski nie mia³ jakiegoœ wielkiego zaciêcia budowlanego, zreszt¹ to nie by³y
czasy sprzyjaj¹ce rozbudowie koœcio³ów w Polsce. Pozostawi³ nam jednak now¹ dzwon-
nicê. By³ dobrym gospodarzem i – co trzeba – dopilnowa³ gospodarskim okiem. Bardziej
mo¿na by³o w nim zobaczyæ budowniczego królestwa Bo¿ego w ludzkich duszach. I tu
mia³ ogromne zas³ugi. Nie zacz¹³ nigdy spotkania, zabawy z dzieæmi, jeœli nie poprzedzi³
jej modlitw¹ w koœciele. Podobnie na zakoñczenie spotkania, zawsze szed³ z dzieæmi do
koœcio³a. Nie wysy³a³ ich samych – a teraz idŸcie siê pomodliæ. On by³ z nimi na modli-
twie. I zawsze przy takiej okazji udziela³ katechezy. Potwierdzaj¹ to zdjêcia z czasów je-
go proboszczowania w Brodach. Dzieci siada³y czêsto przy domu sióstr i czeka³y na swo-
jego kap³ana. Gdy nie by³o pogody, pada³ deszcz, przysz³a zima i mróz, dzieci bawi³y siê
z proboszczem, na plebanii, w „chowanego”. Nawet dziœ, kiedy to formy duszpaster-
stwa tak bardzo siê ró¿ni¹ od tych z tamtych lat, niewielu proboszczów zdecyduje siê na
tak pojêt¹ katechizacjê. Krótko mówi¹c, w latach 1946 – 1952, gdy proboszczem
w Brodach by³ ks. Ludwik Bielerzewski, dzieci bawi³y siê ze swoim duszpasterzem na ple-
banii, mimo ¿e w œwiadomoœci wiernych, to by³ budynek do którego „zwyk³y cz³owiek”
raczej nie wchodzi³. 

Ministrantów by³o wówczas piêædziesiêciu szeœciu. Codziennie do Mszy œw. s³u¿y³o co naj-
mniej dwudziestu czterech. Wœród nich byli ch³opcy nie tylko z Brodów, ale tak¿e z innych wio-
sek. Przychodzili na Mszê œw. przemierzaj¹c czêsto czterokilometrow¹ drogê do koœcio³a. Nie
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dawa³em tym ch³opcom ani czekoladek, ani ciastek, niczego nie obiecywa³em. Trzeba by³o jed-
nak uznaæ ich gorliwoœæ. W tajemnicy przygotowywa³em dla dwudziestu piêciu najlepszych,
dwutygodniowy pobyt nad morzem i to w nie byle jakich warunkach w Gdañsku – Oliwie” 

Dziœ nikogo nie dziwi, ¿e ksi¹dz zabiera dzieciaki z parafii i idzie z nimi na pielgrzym-
kê, jedzie na wycieczkê czy wspólny wypoczynek. Takie relacje z wiernymi sta³y siê nor-
m¹. Ale jeszcze np. w czasach Karola Wojty³y, wyjazd z m³odzie¿¹ na kajaki bardzo szo-
kowa³. Trzeba znów dodaæ, ¿e by³y to czasy komunizmu, otwartej walki w³adzy z Ko-
œcio³em. Nie by³o wiadomo, czy siê przyznaæ, czy siê nie przyznawaæ do wyjazdu ksiêdza
z m³odzie¿¹. Ksi¹dz Ludwik instynktownie czu³, ¿e dzieci i m³odzie¿ wymagaj¹ innego ro-
dzaju katechizacji ni¿ doroœli. Tak¹ drogê ewangelizacji i wzajemnych relacji przyniós³
nam dopiero Sobór Watykañski II, a wiêc rok 1962. Postanowienia posoborowe nie
mog³y byæ zrealizowane z dnia na dzieñ. To by³ i jest d³ugotrwa³y proces. Do dziœ uczy-
my siê nowego miejsca duchownych i zaanga¿owania ludzi œwieckich w Koœciele. W tym
roku na synod biskupów pojecha³o polskie ma³¿eñstwo i to z naszej diecezji – Jadwiga
i Jacek Pulikowscy. To s¹ ci¹gle owoce soboru. W tym kontekœcie widaæ, jak bardzo ks.
Ludwik Bielerzewski swoim duszpasterzowaniem wyprzedza³ swoj¹ epokê i to o ca³e de-
kady. By³ tutaj stosunkowo krótko, bo tylko szeœæ lat. Jednak dziêki jego obecnoœci
mieszkañcy Brodów Poznañskich modlili siê i wzrastali w wierze pod kierunkiem ¿arli-
wego i pobo¿nego, ale te¿ nowoczesnego, w sensie form duszpasterskich, kap³ana.

2 czerwca 1952 roku ks. abp Walenty Dymek przeniós³ ks. Bielerzewskiego stosow-
nym dekretem do poznañskiej parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a. Przyszed³ czas po¿e-
gnania. Na zdjêciach widaæ, z jak¹ czci¹ i mi³oœci¹ mieszkañcy Brodów ¿egnali swojego
proboszcza. Ks. Ludwik najpierw przeszed³, a póŸniej przejecha³ bryczk¹ pomiêdzy
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szpalerem ludzi i rowerów. Ka¿dy rower zosta³ ozdobiony. Szprychy owiniêto koloro-
w¹ krep¹. Przyozdobione by³y te¿ budynki. Coœ piêknego siê koñczy³o i coœ nowego,
niewiadomego siê rozpoczyna³o… 

Ksiêdza pra³ata Ludwika Bielerzewskiego zna³em osobiœcie. Pamiêtam nasze ostatnie
spotkanie – by³ ju¿ wtedy wiekowym seniorem. Nie mam te¿ ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e
ksi¹dz Bielerzewski jest œwiêtym, jest zbawionym. Trzeba jednak zawsze pamiêtaæ, ¿e
wyniesienie kogokolwiek na o³tarze jest wol¹ Pana Boga. To Stwórca, spoœród wielu
œwiêtych, za wstawiennictwem, których modlimy siê 1 listopada, wybiera tych, na któ-
rych chce, abyœmy w szczególny sposób zwrócili uwagê. W uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych dziêkujemy Panu za szczêœcie tych, których On zbawi³. Dziêkujemy za œwiadec-
two ich ¿ycia. Dotychczas Koœció³ nie wyniós³ ich na o³tarze, ale s¹ œwiêtymi. W tym gro-
nie, jestem g³êboko przekonany, jest tak¿e ks. Ludwik Bielerzewski. 

Bóg pozwala nam modliæ siê za wstawiennictwem œwiêtych – wyznajemy przecie¿
„œwiêtych obcowanie”. Pozwala nam tak¿e modliæ siê za dusze w czyœæcu cierpi¹ce, a te
mog¹ siê nam odp³aciæ wstawiennictwem przed Bogiem. Takiego wstawiennictwa ks. Lu-
dwika wielu wiernych w naszej parafii, a tak¿e ja sam doœwiadczam. Jeœli Pan Bóg uzna,
¿e potrzebne i przydatne jest nam tu na ziemi, potwierdzenie przez Koœció³ œwiêtoœci ks.
Ludwika, to na pewno tak siê stanie. 

Na stra¿y polskiej wolnoœci
Wolnoœæ stale trzeba zdobywaæ, nie mo¿na jej tylko posiadaæ. Przychodzi jako dar,

a utrzymuje siê poprzez zmaganie. Latami walczyliœmy nie tylko o byt pañstwa polskie-
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go, ale równie¿ o nasz¹ to¿samoœæ narodow¹. W walce tej trwali przy polskim spo-
³eczeñstwie polscy ksiê¿a. Walczyli z germanizacj¹ i rusyfikacj¹, byli kapelanami po-
wstañców, ¿o³nierzy. Razem z wiernymi wtr¹cani do wiêzieñ, wywo¿eni na Sybir,
do obozów lub mordowani. Jednoczeœnie stanowili te¿ centrum dzia³añ spo³ecz-
nych, oœwiatowych czy gospodarczych. Wspierali lub sami zak³adali biblioteki, czy-
telnie, towarzystwa teatralne, œpiewacze, kó³ka rolnicze, spó³dzielnie, banki kredy-
towo-oszczêdnoœciowe. W tym kontekœcie warto wspomnieæ tak¿e ks. Stanis³awa
Maciaszka z Bukowca, ks. Mieczys³awa Chudziñskiego z Opalenicy czy nowotomy-
skiego proboszcza ks. Stanis³awa Kuliszaka. O ka¿dym z nich, a tak¿e o wielu in-
nych, mo¿na by napisaæ osobny artyku³ poœwiêcony ich patriotycznej postawie i czê-
sto heroicznej walce o zachowanie polskiej mowy, polskiego pacierza, polskich pro-
gów, polskich domostw.

Jednym z wyznaczników odrêbnoœci narodowej jest jêzyk, którym potrafimy wy-
powiedzieæ wszystkie swoje emocje. Wielu z nas zna te¿ biegle inne jêzyki, ale tylko
po polsku potrafimy precyzyjnie wypowiedzieæ wszystko, co dla nas najwa¿niejsze
i najœwiêtsze. Ksi¹dz pra³at Ludwik Bielerzewski by³ jednym z tych kap³anów, którzy
nie szczêdzili wysi³ków, aby realizowaæ swoje powo³anie tam, gdzie Pan Bóg ich po-
s³a³. Jako dyrektor ksiêgarni œw. Wojciecha, tak¿e jako cz³owiek pióra, zadba³, aby
jego œwiadectwo wiary pozosta³o na kartach wydanych drukiem pozycji. Zaœwiad-
czy³ miêdzy innymi o mêczeñskiej œmierci ks. W³odzimierza Laskowskiego, którego
papie¿ Jan Pawe³ II beatyfikowa³ 13 czerwca 1999 roku w Warszawie, wœród 108
mêczenników II wojny œwiatowej.
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Koleje losu i pos³uga duszpasterska ks. Bielerzewskiego sta³y siê kanw¹ filmu, któ-
rego re¿yserem i autorem scenariusza jest Marek Domaga³a. W rolê ksiêdza Ludwika
wcieli³ siê Grzegorz Cho³uj. Dokument opiera siê? na trzech etapach ¿ycia ksiêdza:
bezpiecznym i szczêœliwym dzieciñstwie, bohaterskiej postawie kap³ana w obozie jako
spowiednika i opiekuna duchowego wiêŸniów oraz duszpasterza i proboszcza po woj-
nie. Niektóre kadry filmu by³y krêcone równie¿ w Brodach. Filmem tym jego twórcy
chc¹ udowodniæ, ¿e wbrew retoryce wspó³czesnych mediów g³ównego nurtu, wœród
kap³anów byli i s¹ ludzie œwiêci. Film powstaje na kanwie wspomnieñ´ ks. pra³ata wy-
danych w 1993 roku pod znacz¹cym tytu³em „Ksi¹dz nie zostaje sam”, których frag-
menty wykorzystano równie¿ w tym artykule. Publikacja ksi¹¿ki odbi³a siê? szerokim
echem – ks. Bielerzewski otrzyma³ wówczas ponad 150 listów z podziêkowaniami od
czytelników, m. in. tak¿e list od Stefana kardyna³a Wyszyn´skiego, Prymasa Polski. 

W tragicznych chwilach Polacy zawsze zwracali siê ku Bogu i kierowali pod skrzy-
d³a Koœcio³a. Tak by³o w poprzednich wiekach, tak jest i teraz. Zasada – uderz w pa-
sterza, a rozprosz¹ siê owce – niestety ca³y czas jest aktualna. Jednak to w³aœnie ksiê-
¿a formatu pra³ata Ludwika Bielerzewskiego, skromni robotnicy w winnicy Pañskiej,
zapewniaj¹ ci¹g³oœæ chrzeœcijañskiej to¿samoœci Polski, stoj¹c równoczeœnie na stra¿y
jej wolnoœci.
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W rolê ksiêdza Ludwika wcieli³ siê Grzegorz Cho³uj; tu z obecnym proboszczem parafii w Brodach
ks. kan. S³awomirem Groœtym

Zdjêcia: archiwum parafialne parafii w Brodach; Aleksandra Tabaczyñska

Zwiastun filmu:  https://vimeo.com/63275536



Katarzyna Kutzmann – Solarek

Biesiady KoŸlarskie w Zb¹szyniu

Rdzenna i niestylizowana muzyka ludowa p³yn¹ca z koz³ów, sierszenek, mazanek
i dud ju¿ od wielu, wielu lat jesienn¹ por¹ goœci w Zb¹szyniu. W tym roku, od 25 do 27
wrzeœnia, odby³a siê 41 Biesiada KoŸlarska…

Niezwykli ludzie o jednakowych imionach – czyli Antoni i Antonina 
Kompozycji uczy³ go przed wojn¹ sam Feliks Nowowiejski. S³u¿bê wojskow¹ odby³

prowadz¹c wojskow¹ orkiestrê w Ostrowie Wlkp. Wkrótce wygra³ konkurs na kapelmi-
strza kolejowej orkiestry, og³oszony przez Dyrekcjê Kolei w Poznaniu. Chcia³ tu byæ. Po-
bliska granica i wa¿ny wêze³ kolejowy rodzi³y przeœwiadczenie o wielkim znaczeniu tego
miejsca i rodzi³y ambicjê prowadzenia orkiestry reprezentacyjnej, która bêdzie wita³a
wa¿ne osobistoœci podró¿uj¹ce w ró¿ne strony Europy. Po wojnie stworzy³ orkiestrê dê-
t¹ w Zb¹szynku, a w 1950 roku uzyska³ pozwolenie na organizowanie ogniska muzycz-
nego w Zb¹szyniu, które wkrótce sta³o siê szko³¹ muzyczn¹ I stopnia, a Antoni Janiszew-
ski jej pierwszym dyrektorem. Niebawem utworzy³ w niej klasê instrumentu ludowego
(jeszcze do niedawna Zb¹szyñ mia³ jedyn¹ szko³ê muzyczn¹ w Polsce z takim instrumen-
tem). To pozwoli³o tej szkole przetrwaæ wiele trudnych chwil przemian ustrojowych
i oœwiatowych. Antoni Janiszewski czu³, ¿e jest to wielki atut. Ju¿ wtedy wiedzia³, ¿e ten in-
strument jest z³otem zb¹szyñskiej ziemi. To on doprowadzi³ do tego, ¿e muzycy ludowi
odzyskali nale¿ny im szacunek i uznanie. On i Antonina WoŸna. Ta wiejska nauczycielka
„odkopa³a” ca³¹ tradycjê weseln¹ naszego regionu. Chodzi³a od domu do domu i spisy-
wa³a pieœni, przyœpiewki, tañce, s³ownictwo gwarowe, opisywa³a stroje ludowe i – koniec
koñców – zainicjowa³a powstanie Zespo³u Folklorystycznego „Wesele Przyprostyñskie”.
Od lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku ten zespó³ jest g³ównym gospodarzem koŸlarskich
biesiad.

Spadkobiercy
Na ³o¿u œmierci Antoni Janiszewski zobowi¹za³ Henryka Skotarczyka do przejêcia

schedy po nim i zadbania o to, by lekcje gry na koŸle by³y nadal prowadzone i to najlepiej
przez samego pana Henryka. Tak te¿ siê sta³o. Antonina WoŸna przekaza³a pa³eczkê Zbi-
gniewowi Centkowskiemu i Wojciechowi Winiarzowi.

Henryk Skotarczyk jest ju¿ na emeryturze, ale zanim siê na niej znalaz³, wykszta³ci³ ca-
³e pokolenia m³odych muzyków ludowych. Lekcje gry na instrumencie ludowym w szko-
le muzycznej prowadzi w tej chwili znakomity muzyk ludowy i multiinstrumentalista Jan
Prz¹dka. „Wesele Przyprostyñskie” nadal prowadzone jest przez pp. Centkowskich i Wi-
niarzów z Przyprostyni.
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Narodziny koŸlarskich biesiad
W lutym 1972 roku zarz¹d Stowarzyszenia Muzyków Ludowych, czyli – Antoni

Janiszewski, Stanis³aw Pszeniczka, Henryk Skotarczyk i Leon Fr¹ckowiak zostali
zaproszeni do N¹dni na tzw. „cymper”. (Cympry do dzisiaj s¹ organizowane we wsiach
gminy Zb¹szyñ.) Garstkê przebierañców prowadzi³a kapela koŸlarska w sk³adzie:
Tomasz Kotkowiak – kozio³, Jan Kotkowiak-skrzypce i Franciszek Tratwal – klarnet.
Cymprownicy spotkali siê na koniec w sali wiejskiej na tzw. poczêstunku i zabawie. Nie za-
brak³o ówczesnych oficjeli. I wtedy dyrektor Janiszewski zacz¹³ g³oœno siê zastanawiaæ, czy
nie by³oby warto zorganizowaæ osobnego spotkania dla ludowych muzyków – takiego
„muzycznego biesiadowania”.

Terminy i miejsca koŸlarskich spotkañ
Wys³ano zawiadomienia do muzyków, ale okaza³o siê, ¿e karnawa³ nie jest dla nich

dobrym czasem na spotkania, bo wszyscy muzycy graj¹ w ró¿nych zespo³ach i w
karnawale maj¹ najwiêcej pracy. Rok 1973 by³ wiêc rokiem ustaleñ. Zdecydowano siê na
grudzieñ, ale tu wtr¹ci³ siê ówczesny proboszcz twierdz¹c, ¿e to nie bardzo dobrze w
adwencie takie spotkania i zabawy organizowaæ. Postanowiono wiêc, ¿e spotkania
odbywaæ siê bêd¹ w okresie adwent poprzedzaj¹cym, czyli pod koniec listopada. I tak by-
³o do 2007 roku. W latach 2000-2007 podejmowano próby przeniesienia biesiady na la-
to, ale i ten termin okaza³ siê niedogodnym, jako ¿e muzycy je¿d¿¹ na ró¿ne festiwale folk-
lorystyczne w Polsce i za granic¹, na liczne warsztaty i spotkania. W 2007 roku, po prze-
analizowaniu wszystkich okolicznoœci zewnêtrznych, ostatecznie postanowiono, ¿e termi-
nem Biesiad KoŸlarskich bêdzie ostatni weekend wrzeœnia.

Pierwsze Biesiady KoŸlarskie odby³y siê w sali wiejskiej w N¹dni, czyli w miejscu naro-
dzin pomys³u ich organizowania. Poniewa¿ z roku na rok przybywa³o publicznoœci, ju¿ po
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czterech latach okaza³o siê, ¿e tamtej-
sza sala jest za ma³a. W 1978 roku
Biesiadê KoŸlarsk¹ przeniesiono do
Domu Kultury w Zb¹szyniu, a od
2007 roku biesiady ruszy³y w miasto
i odt¹d odbywaj¹ siê pod ogromnym
namiotem ustawianym na zb¹szyñ-
skim Rynku, ale te¿ w Muzeum Ziemi
Zb¹szyñskiej i Regionu Koz³a. Sta³o
siê tradycj¹, ¿e goœcie biesiad uczestni-
cz¹ w uroczystej mszy œw. i potem
barwnym, muzycznym korowodem
udaj¹ siê do pomnika Ojca Œw. Jana
Paw³a II, okr¹¿aj¹ rynek i docieraj¹ do
namiotu. Msza jest niezwyk³a, bo nie
rozbrzmiewaj¹ podczas niej organy,
tylko ró¿nego pochodzenia koz³y
i dudy oraz donoœne g³osy œpiewa-
ków ludowych z ró¿nych stron Polski
i œwiata, a oczy ciesz¹ siê przepiêkne
i barwne stroje ludowe.

Ca³a prawda o… biesiadach koŸlarskich
Kiedy w 2000 roku przysz³o mi, jako œwie¿o upieczonej dyrektorce Zb¹szyñskiego Cen-

trum Kultury zorganizowaæ pierwsz¹ „moj¹” biesiadê, by³am szczerze przera¿ona. Zapro-
si³am, zreszt¹ co roku tak robiê, g³ównych organizatorów: Zbigniewa Centkowskiego,
Wojciecha Winiarza, Henryka Skotarczyka, Mariê Leœnik i usi³owa³am wraz z nimi ustaliæ,
kogo z muzyków nale¿y zaprosiæ i jak ta impreza ma wygl¹daæ. Spotkanie w moim odczu-
ciu zakoñczy³o siê kompletn¹ pora¿k¹, bo w³aœciwie nie ustaliliœmy ani programu, ani kogo
nale¿y zaprosiæ. Pada³y jakieœ nazwiska, ale najczêœciej kwitowano je s³owami: „aaa pewnie
przyjedzie, a jak nie to trudno, zadzwoñcie jeszcze do tego albo tamtego…”

Zajêliœmy siê tym, co by³o mniej wiêcej pewnym – czyli: uroczystoœci¹ otwarcia, kon-
kursem na m³odego muzyka ludowego, scenografi¹, msz¹ œw., korowodem i zabaw¹.
A co w tzw. œrodku, mia³o siê dopiero okazaæ. No i okaza³o siê tak, ¿e zachwyci³am siê
t¹ imprez¹ ju¿ na sta³e, bo tak spontanicznego wydarzenia, jakim jest Biesiada KoŸlarska,
chyba ju¿ nie ma w ca³ej Polsce. Ani razu od 16 lat nie uda³o siê, ¿eby program biesiady
zgadza³ siê z tym, co ustaliliœmy, a kapele wyst¹pi³y w z góry ustalonym sk³adzie. Program
w wiêkszoœci tworzony jest ju¿ na miejscu i to jest zachwycaj¹ce. W³aœciwie co roku po-
twierdzaj¹ siê moje pierwsze odczucia z 2000 roku, ¿e jestem na jakimœ przedwojen-
nym, wiejskim weselu i ¿e jak ktoœ ma fantazjê, to po prostu wskakuje na scenê i gra.
I jeszcze to wewnêtrzne przekonanie, ¿e tu nikt niczego nie udaje i ¿e jest tu prawdziwa
mi³oœæ do tego, co siê robi, ¿e tu jest prawdziwa radoœæ i prawdziwy ¿al, a jak komuœ coœ
„nie pasuje”, to gdyby by³ p³ot, to pewnie i sztachety posz³yby nieraz w ruch. Tu to jest
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tak, jakby instrument razem z muzykiem na œwiat przychodzi³. I okazuje siê, ¿e przez te
wszystkie lata trwania biesiad, muzycy ludowi – koŸlarze i dudziarze – przyje¿d¿ali i bê-
d¹ przyje¿d¿aæ, bo s¹ dla nich wa¿ne. Mog¹ razem pograæ, pogwarzyæ i pobawiæ siê, a na-
wet wspólnie posmuciæ, jeœli takie s¹ okolicznoœci.

Ciekawostki i anegdoty 
Na pierwsze biesiady przyje¿d¿ali zaproszeni przez Antoniego Janiszewskiego etno-

grafowie, profesorowie Sobieska i Burszta. W ostatnich latach s¹ z nami co roku profe-
sorowie Linette i Przerembski. Goœciliœmy te¿ ca³¹ ekipê z „Nationale Geographic”, któ-
ra tak dobrze siê bawi³a, ¿e nie zdo³a³a zrobiæ dobrego materia³u. W ka¿dym razie jej
cz³onkowie jeszcze siê w Zb¹szyniu pojawiali, ale ju¿ raczej prywatnie. Kiedyœ ktoœ prze-
czyta³ o Biesiadzie KoŸlarskiej w Internecie i skojarzy³ to wydarzenie z degustacj¹ koziny
– otrzymaliœmy wiêc propozycjê zakupu wiêkszej iloœci koziego miêsa. Na biesiadach ser-
wujemy dania z tradycyjnej, wielkopolskiej kuchni i od lat zapraszamy Ko³a Gospodyñ
Wiejskich z gminy Zb¹szyñ do przygotowania degustacji regionalnych potraw.
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Kiedy nasta³y nowe czasy, ktoœ wpad³ na pomys³, ¿eby burmistrzowie Zb¹szynia
otwierali biesiadê gr¹ na koŸle. Pomys³ siê jednak nie przyj¹³ z braku czasu na naukê gry
na tym instrumencie. Mogê coœ o tym powiedzieæ, bo sama zaczê³am siê jej uczyæ –
z marnymi niestety efektami, ale za to z wielkim zapa³em, zupe³nie nieœwiadomie do-
tkn¹wszy czegoœ bardzo pierwotnego, co drzemie w ka¿dym cz³owieku drzemie i tylko
czeka na poruszenie. DŸwiêk koz³a wspó³brzmi z ludzk¹ dusz¹, powoduje swoisty rezo-
nans w ciele i otwiera na nieznane przestrzenie. Kiedy wydobywa siê dŸwiêk koz³a, to
p³ynie on nie tylko z instrumentu, lecz i z cia³a muzyka. Byæ mo¿e dlatego, ¿e kozio³ do-
tyka graj¹cego i otacza go z ka¿dej strony: jest na splocie s³onecznym, pod obiema rêko-
ma i na plecach. Jest dos³ownie jak druga skóra i drugie ¿ycie.

Gdyby nie Biesiady KoŸlarskie, nie mog³abym napisaæ co mo¿na odczuæ, próbuj¹c wy-
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dobyæ dŸwiêk z koz³a i jak bardzo mo¿na pokochaæ tê zwyczajn¹ i piêkn¹ muzykê, p³y-
n¹c¹ prosto z ludzkiego serca. Zapraszam na to niezwyk³e i niepowtarzalne wydarzenie,
które zrodzi³o siê na tej ziemi i mam nadziejê, ¿e zawsze bêdzie tej ziemi symbolem. 

Zdjêcia: archiwum Zb¹szyñskiego Centrum Kultury 
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Narysowa³bym sobie, ale jednak nie...

Nowotomyœlanin Adam Rybarczyk jest absolwentem Akademii Sztuk Piêknych
(obecnie: Uniwersytetu Artystycznego) w Poznaniu. Ukoñczy³ z wyró¿nieniem Wydzia³
Architektury Wnêtrz i Wzornictwa Przemys³owego, a jego pracê dyplomow¹ Rzecz
o wiklinie stanowi³y meble bêd¹ce kompozycj¹ wikliny, drewna i metalu. Wczeœniej jed-
nak, przed ukoñczeniem studiów artystycznych, na które trafi³ po nieudanej próbie do-
stania siê na leœnictwo, zdoby³ zawód leœnika, koñcz¹c Studium Leœne w Rogoziñcu. To
m. in. st¹d wywodzi siê jego zainteresowanie botanik¹. Dziœ mo¿na œmia³o powiedzieæ,
¿e botanika w ujêciu fitosocjologicznym sta³a siê jego pasj¹. O jego bogatej wiedzy i pro-
fesjonalnej znajomoœci zagadnieñ dotycz¹cych roœlin, umiejêtnoœci klasyfikacji gatunków
¿yj¹cych w poszczególnych roœlinnych zbiorowiskach mogliœmy siê przekonaæ, czytaj¹c –
publikowane na ³amach Przegl¹du Nowotomyskiego (nr 4/2014 i nr 1/2015) – artyku³y
jego autorstwa, zawieraj¹ce analizê szaty roœlinnej Nowego Tomyœla i okolic oraz fakt
wspó³pracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w zakresie zabytkowych ze-
spo³ów roœlinnych. Zdarza mu siê tak¿e projektowaæ ogrody. Projektuj¹c je szczególn¹
uwagê zwraca na to: by nie podchodziæ do architektury krajobrazu szablonowo i katalogowo,
a staraæ siê odnaleŸæ to¿samoœæ miejsca.

Przez kilka lat Adam Rybarczyk wystêpowa³ na scenie. Wraz z Adamem Œledzianow-
skim i Andrzejem Karpiñskim za³o¿yli tzw. kolektyw artystyczny pod niekonwencjonal-
n¹ dla tego typu dzia³añ nazw¹, powsta³¹ przez skojarzenie z nazwiskami jego cz³onków
– Centrala Rybna. Prowadzone przez nich dzia³ania teatralno – kabaretowe opiera³y siê
na doœæ prowokuj¹cym credo: „idea rozbijania mieszczañskiego samozadowolenia jest
nam bliska jak wody miska”. 

Na prze³omie paŸdziernika i listopada br., w bibliotecznej Galerii na Piêtrze, w ramach
cyklu: bibliowyszukiwarkatalentów. pl, zaprezentowane zostan¹ rysunki Adama Rybarczy-
ka. Na nosz¹c¹ doœæ przekorny tytu³ – Narysowa³bym sobie, ale jednak nie – wystawê
z³o¿¹ siê g³ównie rysunki satyryczne, po 2011 roku, choæ – jak sam ich twórca zdradza
– pomys³y na niektóre z nich zrodzi³y siê ju¿ wczeœniej. Obok rysunków satyrycznych bê-
dziemy mogli zobaczyæ portrety znajomych autora, a tak¿e rysunki zwierz¹t i rysunki ro-
œlin, wykonane technik¹ ³¹cz¹c¹ malarstwo akwarelowe z rysunkiem kredk¹. 

W trakcie prowadzonych z bohaterem tego tekstu rozmów, okazuje siê, ¿e Adamo-
wi Rybarczykowi nie brakuje planów na najbli¿szy czas. Jednym z nich jest wydanie to-
miku zawieraj¹cego satyryczne rysunki i wierszyków, w zamyœle autora nosz¹cego tytu³:
Komary, kleszcze i co jeszcze. Planuje te¿ stworzenie zespo³u punkowego E8, z którym
chce wyst¹piæ na przysz³orocznym festiwalu Hej ho! Ramona w Trzcielu. Nie prowadzi
bloga i nie ma zamiaru go zak³adaæ, a jego artystyczne motto, to s³owa Johanna Wolfgan-
ga von Goethe: Bilde Künstler; rede nicht! (niem.) Artysto twórz; nie gadaj!

97Narysowa³bym sobie, ale jednak nie...

Z TEKI... Adama Rybarczyka



Z TEKI...

98 Z teki Adama Rybarczyka...



Z TEKI...

99Narysowa³bym sobie, ale jednak nie...



Z TEKI...

100 Z teki Adama Rybarczyka...



Z TEKI...

101Narysowa³bym sobie, ale jednak nie...



Z TEKI...

102 Z teki Adama Rybarczyka...



Z TEKI...

103Narysowa³bym sobie, ale jednak nie...



Wiklinowy Laur ’’  2015

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, wraz z Komitetem Organizacyjnym
Jarmarku Chmielo - Wikliniarskiego, ju¿ po raz siódmy zaprosi³o osoby obdarzone
poetyckim talentem do udzia³u w Ogólnopolskim Konkursie Literackim O Wiklinowy
Laur. 

Po raz kolejny organizacjê tego konkursu wspar³o Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Plecionkarzy i Wikliniarzy – fundator nagród rzeczowych dla uczestników konkursu.

Jury konkursu w sk³adzie: Lucyna Koñczal-Gnap – przewodnicz¹ca jury oraz Teresa
Tomsia – poetka, eseistka, cz³onek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Renata Œmiertelna
– animator kultury, po zapoznaniu siê z 38 utworami lirycznymi i 2 fragmentami prozy,
nades³anymi przez 19 uczestników konkursu z ca³ej Polski, postanowi³o przyznaæ: 

W kategorii doros³ych

I miejsce – Mi³oszowi Anabell (God³o: witki i liœcie) z Warszawy za wiersze:
piêkna legenda; dzieñ, potem noc; dawna opowieœæ, podkreœlaj¹c zrêczne 
wykorzystanie motywów przyrody do wysnucia szerszej egzystencjalno-filozoficznej 
refleksji; ciekaw¹ konstrukcjê wierszy i celnoœæ poetyckich tropów 

II miejsce - Katarzynie Wiktorii Polak (God³o: Katrin ) z Krakowa za wiersze: 
Pieœñ o chmielowych warkoczach, Komentarz do ksiêgi o drzewach, wiklinowa 
Ko³yska, doceniaj¹c konsekwencjê w prowadzeniu poetyckich w¹tków; 
obrazowoœæ wierszy; klarownoœæ i przejrzystoœæ poetyckiego przekazu 

III miejsce - Annie Wawrzyniak (God³o: Nietoperz ) z Poznania za wiersze: 
Wiklinowa jesieñ, Wrzeœniowy ranek, Œni¹cej, akcentuj¹c wyraŸne i konsekwentne 
osadzenie poetyckiej refleksji w warstwie obrazowej wierszy; bezpretensjonalnoœæ
i  œwie¿oœæ poetyckiego przekazu 

wyró¿nienia: 

Bogdanowi Nowickiemu (God³o: Antracyt ) z Œwiêtoch³owic za wiersze:
Pejza¿ wieczorny; Sen o wierzbach; Depesza; Annie Marii Wierzchuckiej (God³o: 
pleciucha od ucha do ucha ) z Warszawy za wiersz: t³usta ziemia musi wypuœciæ 
nasiona ku œwiat³u; Dorocie Ryst (God³o: Rz¹d g³owonogów ) z Warszawy 
za wiersz: kêpa i Piotrowi Mosoniowi (God³o: ania z greckiego browaru ) 

z  G³ogowa za wiersz: ecce homo 
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W kategorii m³odzie¿y

nagrodê specjaln¹ - Jerzemu Piliszewskiemu (God³o: Rycerz z o³owiu) z Wieliczki 
za cykl wierszy: Iwa, moja dziewczyna – zarêczyny; Iwa, moja dziewczyna – wiatr; Iwa,

moja dziewczyna – rumak, dostrzegaj¹c osadzenie wiersza w literackiej tradycji;
interesuj¹ce, twórcze i œwiadome nawi¹zanie do tradycji poezji ludowej – piosnki i
ballady; klarown¹ formê wiersza i jego melodyjnoœæ 

Mi³osz Anabell 
(God³o: witki i liœcie) 
Warszawa 

I miejsce

Nosz¹cy pseudonim artystyczny poeta,
dramatopisarz, laureat wielu konkursów
literackich, m. in. im. Leopolda Staffa, im. ks.
Twardowskiego, O Laur Jab³oni, O Kwiat Polany,
DŸwiêkos³owa.

piêkna legenda

gdzie siê schowasz przed œwiatem, jeœli nie we w³asnym ¿o³¹dku i trzewiach? we w³asnym
¿o³¹dku i trzewach siê schowasz przed œwiatem. urodzi³am ciê przypadkiem, powiedzia³a

matka, uplot³am ci z wikliny dziuraw¹ ko³yskê. urodzi³am ciê przypadkiem i by³eœ ciê¿ki jak
kamieñ. zatruta rosa kaleczy gard³a saren i cietrzewi. urodzi³am ciê kamieniem, u³o¿y³am na 

brzuchu i dzieli³am siê z tob¹ swoim ciep³em. i urodzi³eœ siê po raz drugi. mój syn jest
ciep³ym kamieniem, powiedzia³am. kamieñ po¿era kamienie. czas po¿era czas. wkrótce 

odroœnie wiklina, przyjd¹ nowe matki. malarze maluj¹ obrazy z krwi i cierpienia. las
oddycha i karmi zwierzêta i truj¹c¹ paproæ. niektórzy umieraj¹, inni siê rodz¹, we w³osach

jeszcze innych zapl¹ta³y siê ogony komet. z niektórymi nie wygrasz, bo oni dostali od losu
dodatkowe karty. w ich oczach p³on¹ b³êdne ogniki, z ich ust s¹czy siê jad niezas³u¿onej

radoœci. urodzi³am ciê z mchu i grzybni, narysowa³am ci na twarzy uœmiech rybackim
no¿em. jesteœ ch³odna, wilgotna i ciemna, córko, nie odnajdzie ciê ¿ycie, nie odnajdzie œmieræ.
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dzieñ, potem noc

dzieñ strzela z godzin jakby by³ wyrostkiem bawi¹cym siê proc¹. nadchodzi zniechêcenie i
strach. gdzie pochowaliœcie towary, podejrzliwi kupcy? na waszych straganach tylko popió³ i

wilgoæ. stracimy wszystko i zostan¹ tylko ³yse koœci, ¿ywio³y zniszcz¹ plantacje chmielu i
brukwi. psy i jastrzêbie zamieszkaj¹ gruzy miast. nie trzeba wojny, wystarczy pycha i 

po¿¹dliwe jêzyki, wystarcz¹ z³ote szabelki k³amstw. czas nigdy nie by³ naszym
sprzymierzeñcem, a teraz sta³ siê wrogiem, butnym genera³em gotowym salw¹ uruchomiæ 

armie ¿ywio³ów. kim jesteœ wobec potêgi wody, pyszny w³adco, królu narodów i plemion
nios¹cych ci daninê ze œpiewem na spêkanych ustach? ogieñ ma swój rytua³, jego ¿wawe 

jêzyki nie znaj¹ litoœci. narodziliœmy siê z trupa, mamy jego oddech zamiast krwi, zamiast
paznokci mamy jego zêby. ziemia obraca siê, jest zabawk¹ w rêkach kosmicznego dziecka, 

pulchnego niemowlêcia, które nie zna strachu. s³yszysz jego œmiech? on rozrywa chmury i
budzi dywizjony wœciek³ego deszczu. lepsza pustka i nicoœæ ni¿ cieñ jego cia³a, dygocz¹cy 

nietoperz nieskoñczonej nocy.

dawna opowieœæ

zaprosi³ j¹ do domu i zapali³ œwiat³o. by³em na wojnie, powiedzia³, mam w kieszeniach
granaty i ³uski. usiad³a na taborecie w kolorze koœci s³oniowej i rozpiê³a bluzkê. ga³êzie 

wikliny uderza³y w okno, noc osiada³a na drzewach, poch³ania³a odg³osy miasta. zaprosi³
j¹ do kuchni i odkrêci³ gaz. urodzi³em siê z ognia, powiedzia³, mam p³omieñ zamiast

jêzyka. otworzy³a lodówkê i wyjê³a kawa³ek lodu. przytulmy siê do niego, powiedzia³a
cicho.

zaprowadzi³ j¹ do ³ó¿ka i u³o¿y³ w spienionym kokonie ko³dry. zamkniemy siê w bieli, 

wsi¹kniemy w ni¹ jak truch³a zwierz¹t wsi¹kaj¹ w ¿yciodajn¹ ziemiê. by³am na wojnie,
powiedzia³a, mam w brzuchu artyleriê i krzyki zabitych. stworzymy swój w³asny œwiat, 

powiedzia³, bêdziemy mieszkali w szczelinie œwiat³a, na egzotycznej wyspie pêdów i
sporyszu. w³o¿ê ci d³onie do g³owy i wy³owiê przesz³oœæ. w³o¿ê ci d³onie do brzucha i zabijê 

strach.
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Katarzyna Wiktoria Polak 
(God³o: Katrin) 
Kraków

II miejsce

Interesuj¹ca siê literatur¹, a tak¿e
¿eglarstwem i ekonomi¹, mama ma-
³ego synka Piotrusia. Czasami pisuje
wiersze. Jest laureatk¹ kilkunastu
ogólnopolskich konkursów poetyc-
kich. W Ogólnopolskim Konkursie
Literackim „O Wiklinowy Laur”
wziê³a udzia³ po raz pierwszy.

Pieœñ o chmielowych warkoczach 

Na pochylonych p³otach
zapuszczonych ogrodów
pn¹cza chmielu,
splecione
jak czu³e, zielone palce
na koralu ró¿añca.

Wicher szyszki ko³ysze.
Ptak natê¿a swe gard³o,
gdy próbuje wyœpiewaæ
pieœñ
o harmonii œwiata.

Na pochylonych p³otach
zapuszczonych ogrodów
pn¹ siê chmiele
warkoczem, a Czas 
g³adzi grzebieniem 
rozpiête na p³otach sploty -

i wplata w zielone w³osy 
srebrzyste kropelki
rosy…

Z DZIA£ALNOŒCI NTK
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Komentarz do ksiêgi o drzewach 

Wierzby szepc¹ tak cicho, 
¿e trzeba pochylaæ g³owê 
- najlepiej milcz¹c, patrzeæ.

A cieki, œródleœne Ÿród³a, 
snuj¹ wieczn¹ opowieœæ 
o tym, ¿e liœæ szeleœci 
ka¿dej pory roku
inaczej.
¯e starzej¹ siê drzewa. 

Wierzby szepc¹ tak cicho, 
¿e trzeba pochylaæ g³owê.
Ptaki
frun¹ po niebie - niby rany
z powietrza…

Wiklinowa ko³yska 

wiklinowa ko³yska delikatnie 
ko³ysze 
maleñstwo w ob³oku snu, jak drogocenny klejnot
wœród bieluœkich pieluszek.

wiklinowa ko³yska skrzypi 
bardzo ostro¿nie wiklinowe melodie:
ko³ysanki o drzewach rosn¹cych 
na skrajach pól.

na jej p³ozach przysiad³y srebrzyste anio³y snu 
- skrzyd³a ich roz³o¿one niby z³ociste 
harfy.

i têcza wspina siê na horyzont
gdy faluj¹ wierzbowe 
w³osy
w sennym powietrzu
a wiklinowa ko³yska delikatnie 

ko³ysze 
maleñstwo w ob³oku snu.
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Anna Wawrzyniak 
(God³o: Nietoperz) 
Poznañ

III miejsce

Kocha s³owa. W ka¿dej postaci. I tej mi³oœci
nie zdo³a³o ostudziæ ani 5 lat poœwiêconych
studiowaniu filologii polskiej w Krakowie, ani
kilka kolejnych, spêdzonych nad redagowaniem
oraz korekt¹ tekstów wydawniczych, ani nawet
powa¿na konkurencja, czyli poznañski Teatr
Nowy, w którym z zapa³em pracuje. Wci¹¿
czyta. Wci¹¿ pisze, choæ nie zawsze siê do tego
przyznaje. I wci¹¿ - jak dziecko - cieszy siê
s³owami. 

Wrzeœniowy ranek

Œwit na go³êbich ³apkach
b³¹dzi jeszcze
wœród zalanych zimnym mlekiem œwiat³a ulic

Skostnia³e z zimna sny
kul¹ siê w bramach
trzeszcz¹c jak wiklina

Na pró¿no puka³y noc¹ 
w zamkniête szczelnie okna
marzn¹cych marzycieli

Liœcie schn¹ z zazdroœci
na widok wci¹¿ zielonych 
autobusów

A fontanny 
wyp³aka³y ju¿ wszystkie ³zy
po lecie
Uparte dziewczêta 
jesieñ ³askocze we wci¹¿ nagie ³ydki
lodowatym piórkiem poranka
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W solidnych koszykach wspomnieñ
nios¹ ostro¿nie resztki
kruchej sierpniowej beztroski

Ich œmiech
zaklêty w kasztany
znika w trawie wrzeœnia

Œni¹cej

Tak
wyœnij sobie wszystko
co ci siê nie zdarzy
podrzêdna Monalizo
z kamienicznej plomby

Otulona czarnym skrzyd³em
miêkkiego szala nocy
gwiazdy nabrzmia³e z³otym sokiem
zgarniaj zach³annie do koszyka
z ciemnej wikliny snu

Zanim sp³oszy ciê
zimne chluœniêcie œwiat³a
zanim szorstka szaroœæ œwitu
zetrze z oczu sen

Niech œpiewa
Niech pêka
Niech dŸwiêczy
nocny plon niewykorzystanych szans

Lustro poranka ujawni tylko œlad 
twardego splotu na policzku

Z dna kobia³ki tu¿ przy ³ó¿ku
smugê z³otego py³u
sp³oszy bezmyœlny miejski wiatr
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Bogdan Nowicki 
(God³o: Antracyt) 
Œwiêtoch³owice 

Wyró¿nienie

Doktor nauk humanistycznych; literaturoznaw-
ca, krytyk literacki, eseista i prozaik. Interesuje go
kondycja cz³owieka w tzw. epoce postnowoczesnej,
a tak¿e jego relacje z natur¹ oraz utracon¹ Trans-
cendencj¹. Publikowa³ m. in. w: „Twórczoœci”, „Od-
rze”, „Akcencie”, „Wyspie”, „Opcjach”, „Fa – art”
i „Œl¹sku”, z którym wspó³pracuje jako recenzent.
W tym miesiêczniku ukaza³ siê fragment jego powie-
œci pt. „Przyci¹ganie ziemskie”. Cz³onek Górnoœl¹-
skiego Towarzystwa Literackiego.

Pejza¿ wieczorny

P³acz¹ce wierzby 
Strzeg¹ chat wieœniaczych.

¯eliwne klamry skrzynek 
Zamkniête
Na spust.
Na dnie szafy 
Medalik, kurz 
I z³ota obr¹czka.

Ch³odne s¹ i cierpliwe
Stopy 
Starej kobiety.

Æma trzepoce 
I kr¹¿¹c
Skrzyd³em 
Tr¹ca p³omienie.

Myœl
Biegnie tam gdzie p³acze
Wierzba
Ponad wzgórzami…
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Sen o wierzbach

W tym œnie
Wierzby powypuszcza³y gêste
Odroœla 

Ch³ód siê skrada od pól
I pejza¿ zachodzi mg³¹

Chocia¿ wyciêto ³ozy
S³ój drzewny nie da siê pomyœleæ 
Jako nieistniej¹cy

I roœnie w g³êbokim œnie
Drzewo, które niegdyœ szumia³o
I mia³o
Topniej¹c¹ a¿ do cukru na liœciach

Soczyst¹ zieleñ.

Depesza 

Donoszê Ci, ¿e chrust siê dopala, zimno dzwoni w
Pierzynach. S³yszysz ten szmer skrzyde³ek we w³osach?
To dziurawym niebem prószy szron... 

W polu, w lesie 
Otwiera siê krótki szelest,
Szumi¹ wierzbowe witki osrebrzone przez ksiê¿yc. 

W szumie iskier, w cugu dymów to, co nabrzmia³e
Pêka – wtedy wydziela siê woñ chmielu, koz³ka, skrzypu
Polnego, wrotycza, pokrzywy. 

Próbujê
Wsun¹æ siê w szelest liter, ale daremnie. 

To dziwne – przestrzeñ 
Wstêpuje w twój brak ze szmerem 
Zlatuj¹cej p³achty. 

Mo¿e 
Jest we mnie utajony bibliotekarz – on ciê odtwarza
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Jak ktoœ, kto widzi liœæ i przypomina sobie ksiêgê pe³n¹ ga³êzi,
Uwalniam Ciê od k³¹czy, naci oraz zielska. 
Wylatujesz brzêczeniem
Mrozu ze zwarzonych liœci. Sygnatury
Osiek piszcz¹ pod ciê¿arem gratów, wgniecionych
Garnków i wiader. 

Gdy kto wrzuci nam 
Pod nogi monetê czy niepotrzebn¹ 
Rzecz, wsuwamy to prêdko do podartej torby albo miêtosimy 
W palcach.

Ty szepczesz mi do ucha:
Ja nie wiem, co to jest wiersz...

Anna Maria Wierzchucka 

( God³o: pleciucha od ucha do ucha) 
Warszawa

Wyró¿nienie

Mieszkanka Warszawy, matka – dyrek-
torka zespo³u „Œwit ¯ywych Muzyków”, au-
torka tekstów stylizowanych gwar¹ war-
szawsk¹ i wszystkich animowanych klipów
zespo³u.

t³usta ziemia musi wypuœciæ nasiona ku œwiat³u

sk³ama³abym ¿e nie ma tu ducha wikliny
pod tym splotem ze sznura
szumi
ca³y las
witek
cieni
warkoczy
chocia¿ wci¹¿ w ró¿nych miejscach i kobietach

s³oñce zd¹¿y³o wylizaæ skórê z bieli
i nie by³o nic wa¿niejszego od tego lata
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od tej pieszczoty palców
które uk³ada³y
w³osy
wst¹¿ki
deseñ w deseñ
sêk w sêk

nie robi siê plecionych trumien
ale sk³ama³abym ¿e nie by³o ducha wikliny
w ¿ywicznym soku
sosny
po oheblowaniu

Dorota Ryst 

( God³o: Rz¹d g³owonogów) 
Warszawa

Wyró¿nienie

Absolwentka Wydzia³u Polonistyki Uni-
wersytetu Warszawskiego. Wyda³a 5 au-
torskich tomików poezji. – „Odmiana
przez przypadki” (1999), „widoczki. wier-
sze bezwstydne” (2005), „czasunek”
(2009), „Punkty przeciêcia” (2011)
i „Czêœæ planu” (2014). Wspó³za³o¿yciel-
ka Stowarzyszenia Salon Literacki zajmuj¹-
cego siê popularyzacj¹ i promocj¹ polskiej
poezji, obecnie zastêpca prezesa. Organi-
zuje i prowadzi warsztaty i spotkania po-
etyckie (m. in. w ramach cyklu Praski Sla-
lom Poetycki). Redaktor naczelny Internetowej Gazety Kulturalnej „Salon Literacki” i je-
den z redaktorów Serii Wydawniczej Salonu Literackiego.

kêpa

drzewa wyciêli. przy brzegach
dawno nie ma ju¿ wikliny. nikt nie uprawia
marchwi i kapusty. miasto
wesz³o jak do siebie. nawet rzece odebrali ramiê.
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czasem jeszcze upomina siê o swoje. ludzie mówi¹ wtedy
powódŸ. uk³adaj¹ worki z piaskiem. z lêkiem
patrz¹ w niespokojny nurt. potem zapominaj¹.
tak jak o holendrach szkotach i sasach.

turecki kebab w³oska pizza chiñskie trampki. miêdzynarodowa 
równoleg³a do francuskiej. niezmiennie. codziennie
reklamy budz¹ i usypiaj¹. drzewa dawno ju¿ wyciêli.
czasem jeszcze

Piotr Mosoñ 

(God³o: ania z greckiego browaru)
G³ogów

Wyró¿nienie

Animator kultury, aktor, re¿yser i scena-
rzysta, który w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat
zrealizowa³ ponad dwa tuziny spektakli te-
atralnych. Zdarza siê, ¿e poeta. Zwyciêstwo
w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im.
Janusza Ró¿ewicza pozwoli³o mu zrealizowaæ
jedno z marzeñ: autorski tomik poetycki „Se-
paratum”. Jego druga ksi¹¿ka poetycka po-
winna ukazaæ siê jeszcze w tym roku. Od wie-
lu lat aktywnie dzia³a w G³ogowskim Stowa-
rzyszeniu Literackim. Wspó³organizuje G³ogowskie Konfrontacje Literackie. Na co
dzieñ robi to co lubi – jest zdecydowanie nietypowym bibliotekarzem.

ecce homo

ciekawe
czego nauczy³bym siê od przydro¿nego
œwi¹tka o wierzbowej twarzy skupionego
na œwie¿ym snopie migda³owej wikliny
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ciekawe
czego nauczy³by mnie trubadur z Montparnasse
leniwie dziergaj¹cy bluesa przypadkowym
mi³oœnikom ulicznej m¿awki

ciekawe 
czym nasi¹k³bym od browarnika spod Lizbony
który nuci ko³ysanki chmielowym szyszkom
gdy wlewa œwie¿ych dro¿d¿y do s³odu

ciekawe kim by³bym
gdybym by³ pokorniejszym globtroterem
zdecydowanie bardziej wymagaj¹cym ³owc¹ g³ów
a nie najbanalniejszym z banalnych i bez ambicji
a priori

wierzê – wcale nie trzeba
œniæ siebie na drugim koñcu globalnej wioski
gdy wystarczy spojrzeæ w inne Ÿrenice
by dostrzec odbicie cz³owieka

Jerzy Dobromir Piliszewski 

(God³o: Rycerz z o³owiu ) 
Wieliczka 

Nagroda specjalna w kategorii m³odzie¿y 

Jest uczniem II klasy Technikum Informatycznego
im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce. Interesuj¹
go: informatyka (g³ównie grafika, tworzenie gier
komputerowych, technologie przetwarzania informacji
oraz technologie wytwarzania systemów
przetwarzaj¹cych informacje), turystyka rowerowa i
sp³ywy kajakowe. Z poezji - ¿artuje - najbardziej ceni
poetykê Billa Gatesa, czyli tê zwi¹zan¹ z komputerami. Wiersze podziwia i lubi, ale
bardziej czytaæ ni¿ pisaæ, choæ udaje siê mu to czasem, je¿eli coœ go wyj¹tkowo zainspiruje.
Jest laureatem kilku konkursów literackich, organizowanych na terenie Polski.
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Iwa, moja dziewczyna - zarêczyny 

Po zielonym, po wzgórzu
Gdzie zamek i wie¿a,
Niós³ mnie konik z kasztanów,
Dzielnego rycerza.

Stanêliœmy na popas 
Pod Iw¹ zielon¹.
Zapyta³em:
Zostaniesz moj¹ narzeczon¹?

I siedzia³em wœród witek 
Od œwitu po nów -
Zarêczy³em siê z drzewem szumi¹cym
Bez s³ów…

Iwa, moja dziewczyna - wiatr 

Iwa moja 
Bezg³oœnie p³acze nad dolin¹.
Iwa wiotka, zielona 
Jest moj¹ dziewczyn¹.

Ksiê¿yc jak srebrny topór 
Wisi nad jej g³ow¹
I dlatego ma Iwa
Wzdycha ksiê¿ycowo.

Letni wicher dla ¿artu
Sukniê jej potarga³ -
P³ynie ponad dolin¹
Mej dziewczyny skarga.

Pójdê wiêc do jedynej -
Pocieszê, przytulê
I za³atam sukienkê, 
Dam now¹ koszulê.

I zamieniê siê w drzewo -
Gdy siê z ni¹ o¿eniê
Jak ramiona, spleciemy 
Pod ziemi¹ korzenie…
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Iwa, moja dziewczyna - rumak 

Jadê, Iwo, do ciebie 
Na koniu z kasztanów.
Jeœli chcesz mnie za mê¿a
Dobrze siê zastanów!

Bo mój rumak z kasztanów
Jest bardzo poczciwy -
Zawsze wiernie mi s³u¿y³,
Choæ nie jest prawdziwy.

Wiêc mojego konika 
Okrutnie mi szkoda:
Gdy siê w drzewo przemieniê, 
Kto mu wody poda?

Popatrz okiem zielonym
Jak parska i skacze -
Czemu milczysz, jedyna?
Czemu tylko p³aczesz…?
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lipiec – wrzesieñ 2015 r. 

Wakacyjne atrakcje w NOK-u
Na czas wakacji letnich Nowotomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ wiele ciekawych

propozycji spêdzenia wolnego czasu. Urozmaicony program spotka³ siê z du¿ym zainte-
resowaniem nowotomyœlan. W lipcu odby³y siê m. in. warsztaty wikliniarskie przygoto-
wane wspólnie z Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu. Powodze-
niem cieszy³y siê tak¿e zajêcia taneczne dla dzieci i m³odzie¿y, które prowadzi³a Martyna
WoŸniak, warsztaty tworzenia bi¿uterii, oraz zajêcia w pracowni witra¿u i pracowni kre-
atywnoœci. Mo¿na by³o wzi¹æ równie¿ udzia³ w maratonie puzzli i obejrzeæ spektakl „Sie-
rotka Marysieñka”. W wakacyjnym programie nie zabrak³o plenerowego koncertu Mi-
cha³a Grzeœkowiaka, który zaprezentowa³ siê w bardzo nastrojowym repertuarze, graj¹c
na nietypowym instrumencie – BluePoint Steelharp. Dwukrotnie zorganizowane zosta³o
„Wakacyjne grillowanie przy wielkim ekranie” w Parku Kultury i Wypoczynku. W pro-
gramie pierwszej z tych imprez znalaz³y siê: animacje dla dzieci i konkursy przygotowane
przez Fundacjê Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”, pokaz Teatru
Ognia, a po zmroku obejrzeæ mo¿na by³o film „Bogowie”. Program dla dzieci – podczas
drugiej z imprez – przygotowali instruktorzy NOK-u oraz zaprzyjaŸnione z oœrodkiem
animatorki, a na wielkim ekranie wyœwietlono film pt. „Last Vegas”. Ca³oœci towarzyszy³o
oczywiœcie wspólne grillowanie. W czasie wakacji letnich seanse kina plenerowego zorga-
nizowane zosta³y tak¿e przy Wiejskim Domu Kultury w Borui Koœcielnej oraz przy Wiej-
skim Domu Kultury w Bukowcu. Jak co roku, wspólnie z Komend¹ Powiatow¹ Policji
w Nowym Tomyœlu, przeprowadzona zosta³a akcja pt. „Wielkie malowanie przy policyj-
nej bramie”. Odby³a siê ponadto wycieczka do „Deliparku”. Jedn¹ z atrakcji wakacji
w NOK-u by³ te¿ „Dzieñ z kolorami”. W sierpniu zorganizowane zosta³y m. in. warszta-
ty decoupage. Pracownia kreatywnoœci zaprosi³a do wspólnego stworzenia „Minionków”
z papieru i plasteliny. Mariola Wittchen z Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa pokaza-
³a uczestnikom zajêæ, jak wykonaæ wyj¹tkow¹ bi¿uteriê ze s³omek. Pracownicy Komendy
Powiatowej Policji uczyli bezpiecznych zachowañ w ró¿nych sytuacjach. Dziêki udzia³owi
Nowotomyskiego Oœrodka Kultury w projekcie „Teatr w ma³ym mieœcie”, na placu Nie-
podleg³oœci zorganizowane zosta³y dwa plenerowe spektakle – dla dzieci spektakl pt. „Po-
dró¿e dooko³a œwiata” w wykonaniu Teatru „£ata”, a dla doros³ych spektakl pt. „Fin
Amor – Mi³oœæ dworna” w wykonaniu Teatru Ewolucji Cienia. Codziennie przy muszli
koncertowej organizowany by³ mini plac zabaw dla najm³odszych, a w holu oœrodka kul-
tury x-box.

Spotkanie z pracownikami Polskiej Akademii Nauk
8 lipca w nowotomyskiej bibliotece odby³o siê spotkanie z pracownikami naukowymi

Zak³adu Atlasu Historycznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
który od ponad pó³ wieku pracuje nad rekonstrukcj¹ sieci osadniczej i œrodowiska geogra-
ficznego XVI. wiecznej Polski, a obecnie przygotowuje tom dotycz¹cy ówczesnego woje-
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wództwa poznañskiego. W trosce o to, by atlas ten zawiera³ wiêcej, dobrze sprawdzo-
nych, informacji, jego twórcy odwiedzaj¹ jak najwiêksz¹ liczbê miejsc, nad którymi ak-
tualnie prowadzone s¹ badania, wymieniaj¹ siê wiedz¹ i doœwiadczeniami z regionalista-
mi, lokalnymi historykami, a tak¿e prezentuj¹ osobom zainteresowanym efekty prowa-
dzonych przez nich badañ. Podczas spotkania w nowotomyskiej bibliotece naukowcy
zaprezentowali dotychczasowe publikacje, stan aktualnych badañ nad województwem
poznañskim i narzêdzia, którymi siê pos³uguj¹ w swej pracy. Spotkanie moderowa³
prof. Marek S³oñ, kierownik Zak³adu Atlasu Historycznego Polski Instytutu Historii
PAN, a w jego trakcie wyg³oszone zosta³y dwie prelekcje: Jaros³awa Suproniuka –
„Atlas historyczny Polski: woj. poznañskie w II po³owie XVI w.” oraz Tomasza Panec-
kiego na temat rekonstrukcji zalesienia na równinie nowotomyskiej w XVI w. z wyko-
rzystaniem informacji o osadnictwie olêderskim.  Zainteresowanie licznej grupy nowo-
tomyœlan, którzy wziêli udzia³ w spotkaniu i o¿ywiona dyskusja sprawi³y, ¿e zdaniem
goszcz¹cych w bibliotece naukowców, by³o to jedno z najbardziej efektywnych, owoc-
nych i twórczych spotkañ, jakie w ostatnim czasie odbyli, a spotkanie w naszym mieœcie
osób, które bardzo ¿ywo interesuj¹ siê regionem, da³o nadziejê na owocn¹ z nimi
wspó³pracê.

Badania naukowe w Cichej Górze
20 lipca w Cichej Górze rozpoczê³y siê warsztaty inwentaryzacyjno – badawcze zor-

ganizowane przez Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu, Starostwo Powiatowe w Nowym
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Tomyœlu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Akademiê Sztuk Piêknych im. W.
Strzemiñskiego w £odzi. Uczestnikami warsztatów byli studenci i pracownicy Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Koordynacj¹ pro-
jektu w terenie zajêli siê reprezentanci uczelni: Uniwersytetu Artystycznego w Pozna-
niu – dr hab. Piotr Szwiec prof. ndzw. UAP i dr Patrycja Miko³ajczak as.; Uniwersytetu
Zielonogórskiego – kw. II st., Bogumi³ Kaczmarek prof. UZ, mgr Joanna Legierska –
Dutczak as., mgr in¿. Marta Szwiec. Pomoc¹ w przeprowadzeniu badañ s³u¿y³ so³tys
wsi Cicha Góra Marek Biñkowski. Celem warsztatów by³o udokumentowanie istniej¹-
cego unikatowego dziedzictwa architektonicznego naszego regionu. Inwentaryzowane
by³y przede wszystkim budynki cenne ze wzglêdów historycznych, zagro¿one destruk-
cj¹ oraz te, które zaklasyfikowane zosta³y jako reprezentatywne dla badanego obszaru
– nosz¹ce cechy wspólne dla regionu. Zadaniem badaczy by³o zebranie kompletu infor-
macji na temat wsi, inwentaryzowanych obiektów, spisanie historii dawnych mieszkañ-
ców gospodarstw, a tak¿e poszukiwanie zwi¹zków pomiêdzy krajobrazem a inwenta-
ryzowanymi obiektami. Warsztaty w Cichej Górze trwa³y do 30 lipca. Zainaugurowa-
³o je otwarcie wystawy, prezentuj¹cej plansze bêd¹ce wynikiem warsztatów inwentary-
zacyjno-badawczych w Nowej Ró¿y. W otwarciu wystawy w Nowotomyskim Oœrod-
ku Kultury uczestniczy³ Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner. 

Pó³kolonie w Zb¹szyniu 
Nad jeziorem B³êdno w Zb¹szyniu 22 lipca rozpocz¹³ siê pierwszy turnus pó³kolonii

letnich, przebiegaj¹cych pod has³em „Wakacje nad jeziorem”. W inauguracji tego wyda-
rzenia wzi¹³ udzia³ Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner. Pó³kolonie
w zb¹szyñskich £azienkach organizowane s¹ od kilku lat. W tym roku – za spraw¹ uzgod-
nieñ pomiêdzy Burmistrzem Zb¹szynia Tomaszem Kurasiñskim a Burmistrzem Nowego
Tomyœla W³odzimierzem Hibnerem – po raz pierwszy uczestniczy³y w nich dzieci z gmi-
ny Nowy Tomyœl w wieku od 6 do 12 lat. Uczestnicz¹cy w dwóch wakacyjnych turnusach
m³odzi nowotomyœlanie mieli zapewniony przez Burmistrza Nowego Tomyœla codzienny
dojazd do Zb¹szynia oraz opiekê wykwalifikowanego wychowawcy. Rodzice za piêcio-
dniowy pobyt swoich dzieci na pó³koloniach ponosili odp³atnoœæ. O bogaty w atrakcje pro-
gram zajêæ zadba³ organizator pó³kolonii – Zb¹szyñskie Centrum Kultury.

Projekty rewitalizacji parku 
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 23 lipca odby³o siê spotkanie, na któ-

rym zaprezentowane zosta³y koncepcje dotycz¹ce rewitalizacji nowotomyskiego Parku
Kultury i Wypoczynku. Autorami prac byli studenci i dyplomanci z Pracowni Projekto-
wania Struktur Krajobrazu Regionalnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Spotkanie rozpocz¹³ dr hab. Piotr Szwiec, który przedstawi³ za³o¿enia projektu oraz
etapy jego realizacji. Nastêpnie omówione zosta³y prace dyplomowe, które poddano
pod dyskusjê uczestników prezentacji. Kolejnym etapem, zmierzaj¹cym do opracowa-
nia koncepcji rewitalizacji nowotomyskiego parku, bêdzie poddanie pod konsultacje
spo³eczne prac przygotowanych przez studentów i dyplomantów z Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu. 
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Policyjne œwiêto z awansami 
W 96. rocznicê uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej usta-

wy o Policji Pañstwowej, tj. 24 lipca, nowotomyscy policjanci obchodzili swoje œwiêto. Te-
goroczne obchody œwiêta nowotomyskich policjantów rozpoczê³y siê uroczyst¹ odpraw¹
zorganizowan¹ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Poza policjantami wziêli
w niej udzia³ przedstawiciele samorz¹dowych w³adz powiatowych i gminnych, zaprzyjaŸ-
nionych s³u¿b wojskowych, po¿arniczych oraz zaproszeni goœcie. W swoim przemówie-
niu Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyœlu m³. insp. Wojciech Kolasiñski pod-
kreœli³ znaczenie s³u¿by, jak¹ na co dzieñ pe³ni¹ nowotomyscy policjanci. Zaznaczy³, ¿e jest
ona skierowana przede wszystkim na zapewnienie mieszkañcom powiatu nowotomyskie-
go maksimum bezpieczeñstwa i spokoju. Dlatego, te¿ w jego wyst¹pieniu nie zabrak³o
s³ów wdziêcznoœci skierowanych do jego podw³adnych za profesjonaln¹, rzeteln¹, pe³n¹
wyrzeczeñ oraz ryzykown¹ s³u¿bê. M³. insp. Wojciech Kolasiñski podziêkowa³ przedsta-
wicielom w³adz lokalnych za pomoc w utrzymaniu porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie
powiatu. Na uroczystoœci pad³y równie¿ s³owa uznania za trud codziennej s³u¿by oraz ser-
deczne ¿yczenia ze strony zaproszonych goœci. Œwiêto Policji by³o tak¿e okazj¹ do wrê-
czenia odznaczeñ i awansów. A¿ 42 policjantów otrzyma³o awanse na wy¿sze stopnie. 

Naukowa debata o przestrzeni 
Druga nowotomyska konferencja z cyklu „Projektowanie przestrzeni” odby³a siê 24

lipca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Goœci i prelegentów powita³a dyrektor NOK-
-u Genowefa Hreczyñska. Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ dr hab. Piotr Szwiec – prof.
ndzw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Konferencja by³a okazj¹ do podjêcia dys-
kusji nad ró¿nymi aspektami dotycz¹cymi tworzenia trudnego dzie³a artystyczno-projek-
towego, na które sk³ada siê forma, estetyka i funkcjonalnoœæ. W debatê nad otaczaj¹c¹ nas
przestrzeni¹ w³¹czyli siê przedstawiciele kadry naukowej i studenci Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu, Akademii Sztuk Piêknych w £odzi, Uniwersytetu Zielonogórskie-
go, Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku i Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. W ra-
mach czterech sesji tematycznych omawiane by³y zagadnienia zwi¹zane z planowaniem
przestrzennym, architektur¹, urbanistyk¹, wzornictwem mebli i kszta³towaniem krajo-
brazu. Nowotomyskim akcentem by³a prezentacja wyników badañ nad problemem prze-
strzeni wspólnej w mieœcie na przyk³adzie placu Niepodleg³oœci. Spotkaniu towarzyszy³a
wystawa makiet z ciekawymi projektami architektonicznymi. Organizatorami konferencji
byli Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuk Piêknych w £odzi, Gmina No-
wy Tomyœl, Powiat Nowotomyski i Nowotomyski Oœrodek Kultury. 

Wystawa „Pastele”
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 27 lipca otwarta zosta³a kolejna wystawy z cyklu:

„Sztuka do Was puka”. Tym razem by³a to ekspozycja zatytu³owana „Pastele”, na któr¹
z³o¿y³y siê prace autorstwa dr hab. Joanny Stefañskiej. Na wernisa¿ przybyli zaproszeni
goœcie, m. in. Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, dr hab. Piotr Szwiec –
kurator cyklu wystaw oraz liczna grupa studentów. Dr hab. Joanna Stefañska jest absol-
wentk¹ Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydzia³u Architektury
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Wnêtrz warszawskiej ASP oraz stypendystk¹ Ministerstwa Kultury i Sztuki. Obecnie jest
profesorem warszawskich uczelni artystycznych: Akademii Sztuk Piêknych i Wydzia³u
Sztuki Nowych Mediów PJATK. Jest ponadto architektem wnêtrz, projektantk¹ witra¿y
i mebli. Zajmuje siê rysunkiem i malarstwem. Jej prace malarskie znajduj¹ siê w zbiorach
prywatnych w Polsce, Japonii, USA, Niemczech i Francji. W Nowym Tomyœlu mogliœmy
podziwiaæ obrazy, które s¹ pewnego rodzaju malarskim pamiêtnikiem z podró¿y. Ich au-
torka za pomoc¹ malarskich œrodków doskonale oddaje klimat ró¿nych odwiedzanych
miejsc. 

Nowy aparat RTG
29 lipca w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyœlu oficjalnie zosta³ oddany do u¿yt-

ku nowoczesny aparat rentgenowski CARESTREAM DRX Evolution. W spotkaniu inau-
guruj¹cym pracê nowej aparatury uczestniczyli: Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki,
Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, przedstawiciel producenta, dyrek-
cja oraz personel medyczny szpitala oraz ks. Tomasz Sobolewski – proboszcz parafii pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, który poœwiêci³ oddawany do u¿ytku sprzêt. Wymiana
starego szpitalnego aparatu rentgenowskiego na nowy by³a niezbêdna. Poprzedni aparat
s³u¿y³ pacjentom szpitala przez blisko 30 lat. Koszt nowego aparatu wyniós³ 1 mln 115
tys. z³. Dofinansowania do zakupu aparatu rentgenowskiego udzieli³a m. in. Gmina Nowy
Tomyœl. 

Œwiêto dzia³kowców 
Na terenie Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego im. K. Œwierczewskiego w Nowym To-

myœlu odby³ siê rodzinny festyn z okazji Dnia Dzia³kowca. Imprezie zorganizowanej
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1 sierpnia towarzyszy³ szczególnie radosny nastrój, poniewa¿ nowotomyski ROD zdoby³
tytu³ „Najlepszego Rodzinnego Ogródka Dzia³kowego Roku 2015” w konkursie organi-
zowanym przez Prezydium Krajowej Rady Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców. Spotkanie
dzia³kowców zainaugurowa³o wyst¹pienie prezesa ROD Józefa Kasprzaka. Nastêpnie
g³os zabra³ burmistrz W³odzimierz Hibner, który z³o¿y³ dzia³kowcom gratulacje za zdo-
bycie pierwszego miejsca w ogólnopolskiej rywalizacji. Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ pod-
czas Dnia Dzia³kowca wrêczono nagrody w dzia³kowych konkursach. W kategorii dzia-
³ek warzywnych: I miejsce zajêli Janina i Stanis³aw Fija³kowscy, II – Krystyna i Eugeniusz Se-
kunda, a III – W³adys³aw Lamenta. W kategorii dzia³ek rekreacyjno-warzywnych: I miej-
sce zdoby³a dzia³ka Stefanii i Tadeusza Czy¿ewskich, II – Marii i Jacka Budych, a III – Regi-
ny i Grzegorza Zalewskich. W kategorii dzia³ek rekreacyjnych najwy¿sz¹ lokatê uzyskali:
Ewa i Marek Papierz, na II miejscu znaleŸli siê Aleksandra i Stanis³aw Puncewiczowie, a na
III – Wanda i W³adys³aw Krzy¿aniakowie. Imprezie towarzyszy³o wiele konkursów i za-
baw dla dzieci, atrakcji dla doros³ych oraz czêœæ artystyczna, podczas której wyst¹pi³ wo-
kalista Pawe³ Lisek. 

Integracja diabetyków 
Cz³onkowie powiatowego ko³a Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków uczestniczyli

w pikniku integracyjnym zorganizowanym 1 sierpnia w wigwamie w Paproci. Po uroczy-
stym powitaniu wszystkich zebranych oraz krótkim omówieniu najwa¿niejszych spraw
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ stowarzyszenia, spotkanie mia³o ju¿ mniej formalny charakter.
Uczestnicy zasiedli do poczêstunku, a w trakcie rozmów mieli okazjê do wymiany do-
œwiadczeñ na temat zmagania siê z chorob¹. Gospodarz obiektu przygotowa³ dla uczest-
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ników kulinarn¹ niespodziankê w postaci pieczeni, oœwietlonej sztucznymi ogniami i wnie-
sionej przy dŸwiêkach tr¹bki. Spotkanie trwa³o do póŸnych godzin wieczornych, a towa-
rzysz¹ca mu muzyka zachêca³a do tañca i wspólnej zabawy. Piknik by³ okazj¹ do podtrzy-
mania istniej¹cych kontaktów oraz do zawarcia nowych znajomoœci i integracji œrodowi-
ska nowotomyskich diabetyków. 

Br¹z dla Martina
Martin Stasik, reprezentuj¹cy Ludowy Klub Sportowy „Budowlani” w Nowym Tomy-

œlu, zdoby³ br¹zowy medal na odbywaj¹cych siê 2 sierpnia w Szwecji Mistrzostwach Euro-
py do lat 15. Martin Stasik pojecha³ na zgrupowanie kadry jako zawodnik rezerwowy, jed-
nak podczas obozu okaza³o siê, ¿e jego wyniki kwalifikuj¹ go do startu na mistrzostwach
Europy i trener kadry narodowej  wpisa³ go na listê reprezentantów. Po boju w rwaniu,
nasz debiutant zajmowa³ czwarte miejsce z wynikiem 81 kg, co jest nowym rekordem Pol-
ski w kategorii do lat 15 i wyrównaniem rekordu Polski w kategorii do lat 17. W podrzu-
cie Martin Stasik zaliczy³ najpierw 97 kg, a w drugim podejœciu 100 kg. W trzeciej próbie
zawodnik „Budowlanych” niestety nie zaliczy³ 103 kg. Niezwykle udane zmagania w
mistrzostwach Europy Martin Stasik zakoñczy³ jednak z br¹zowym medalem oraz
rekordem Polski w dwuboju w kategorii do lat 15, uzyskawszy wynik 181 kg. 

Pierwszy œlub plenerowy 
8 sierpnia Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner udzieli³ pierwszego

w mieœcie, a drugiego w gminie, œlubu w plenerze. Pañstwo m³odzi, pochodz¹ca z Nowe-
go Tomyœla Natalia Kêsy oraz obywatel Turcji prof. Ismail Ozgur Soganci, na miejsce cere-
monii œlubnej wybrali ¿yw¹ altanê w nowotomyskim Parku Kultury i Wypoczynku. W³a-
œnie tam, w piêknym otoczeniu przyrody powiedzieli sobie „tak”. 

Nowotomyscy seniorzy na pikniku
Ko³o Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy Zarz¹dzie Rejonowym w Nowym Tomy-

œlu zorganizowa³o piknik integracyjny dla swoich cz³onków, który odby³ siê 9 sierpnia
w wigwamie „Piramida” w Paproci. Po powitaniu uczestników pikniku przez Przewodni-
cz¹cego Zarz¹du Rejonowego oraz krótkim omówieniu dzia³añ zaplanowanych na naj-
bli¿sze miesi¹ce, seniorzy wziêli udzia³ w zabawie. W trakcie spotkania wyst¹pi³a Teresa
Dziewia³towska, która prezentowa³a fraszki i dowcipy oraz recytowa³a wiersze swego au-
torstwa. Wspania³a pogoda, dobra muzyka i pyszne jedzenie pozwoli³y uczestnikom im-
prezy mi³o spêdziæ czas. 

70. lecie Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ 
W gospodarstwie agroturystycznym „Klimkowa Osada” w Cichej Górze 17 sierpnia

odby³y siê uroczyste obchody z okazji Œwiêta Wojska Polskiego, po³¹czone z 70. roczni-
c¹ utworzenia Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Nowym Tomyœlu. W swoim przemó-
wieniu Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ pp³k Marek Kosicki przedstawi³ rys historycz-
ny WKU. Przypomnia³, ¿e historia Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Nowym Tomy-
œlu rozpoczê³a siê w 1945 r., kiedy to rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowódz-
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twa Wojska Polskiego z dnia 21 sierpnia 1945 r. utworzona zosta³a Rejonowa Komenda
Uzupe³nieñ, obejmuj¹ca powiaty miêdzyrzecki, nowotomyski i wolsztyñski. Komendant
z³o¿y³ podziêkowania kadrze zawodowej i pracownikom WKU za profesjonaln¹ i wy-
trwa³¹ s³u¿bê. Listami gratulacyjnymi, pami¹tkowymi medalami z okazji 70. rocznicy
utworzenia WKU, odznak¹ pami¹tkow¹ oraz ryngrafem WKU uhonorowano by³ych
i obecnych pracowników nowotomyskiej komendy oraz osoby przez lata z ni¹ wspó³pra-
cuj¹ce. Uroczystoœci zakoñczy³y siê czêœci¹ artystyczn¹ z udzia³em m³odej nowotomyœlan-
ki Sandry Ruga³y, której akompaniowa³ na gitarze Piotr Ostapkowicz. 

W uroczystoœci wziêli udzia³ wojskowi ró¿nego szczebla, samorz¹dowcy, przedstawi-
ciele zak³adów pracy, szkó³ oraz instytucji z terenu administrowanego przez WKU w No-
wym Tomyœlu, komendanci, którzy dowodzili WKU w latach poprzednich, przedstawi-
ciele s³u¿b mundurowych, ¿o³nierze rezerwy maj¹cy przydzia³ mobilizacyjny do WKU
w Nowym Tomyœlu oraz ¿o³nierze Narodowych Si³ Rezerwowych. 

220. rocznica œmierci za³o¿yciela miasta 
20 sierpnia w Parku Kultury i Wypoczynku uczczono 220. rocznicê œmierci Feliksa

Szo³drskiego. Przed portretem z wizerunkiem za³o¿yciela Nowego Tomyœla kwiaty z³o-
¿y³a delegacja z Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej
w parku rozpoczêto przygotowania do nakrêcenia filmu promocyjnego. W jego realiza-
cjê w³¹czyli siê w³odarze miasta, dzieci z nowotomyskich szkó³ek sportowych, krwiodaw-
cy oraz mieszkañcy. 

Jarmark Chmielo – Wikliniarski
Od 21 do 23 sierpnia Nowy Tomyœl odwiedzi³y t³umy goœci, by uczestniczyæ w corocz-

nym œwiêcie miasta – Jarmarku Chmielo-Wikliniarskim, w tym roku odbywaj¹cym siê
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wspólnie z III Œwiatowym Festiwalem Wikliny i Plecionkarstwa. Tysi¹ce osób, fantastycz-
na pogoda, urozmaicony program imprezy, liczne atrakcje, promocja rzemios³a plecion-
karskiego na arenie miêdzynarodowej – tak w kilku s³owach scharakteryzowaæ imprezê,
która na d³ugo pozostanie w pamiêci jej uczestników. 

Imprezê zainaugurowa³ korowód, prowadzony przez M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹
z Rostarzewa, który przeszed³ ulicami miasta do Parku Kultury i Wypoczynku. Tradycyj-
nie uczestniczyli w nim: uczniowie miejscowych szkó³, przedstawiciele klubów sporto-
wych i kó³ seniorów, a tak¿e grupa obrzêdowa z Cichej Góry, reprezentanci Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy, uczestnicy III Œwiatowego Festiwalu Wi-
kliny i Plecionkarstwa, Grupa ¯ywy Teatr, zaproszeni goœcie oraz mieszkañcy miasta i je-
go okolic. Otwarcia imprezy na jarmarkowej scenie dokona³ Burmistrz Nowego Tomyœla
dr W³odzimierz Hibner, po czym odby³ siê obrzêd jarmarkowy, w tym roku w wykona-
niu mieszkañców wsi Cicha Góra. Tradycyjny obrzêd do¿ynkowy, podczas którego w³o-
darze miasta odebrali wieñce do¿ynkowe od delegacji nowotomyskich wsi, Rodzinnych
Ogrodów Dzia³kowych oraz delegacje miast partnerskich, odby³ siê w ostatnim dniu jar-
marku. Wówczas burmistrzowie przyjêli tak¿e chleb, podzielony póŸniej wœród miesz-
kañców, z r¹k starostów tegorocznych do¿ynek – Anny Szymkowiak i Mariana Po³omki.
Przed trzy jarmarkowe dni na parkowej scenie wyst¹pi³y zespo³y lokalne: „Teenagers”,
„Triola Band” oraz wokaliœci Pawe³ Lisek i Marta Zaremba. Do Nowego Tomyœla zawita-
³y tak¿e gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Margaret, Anna Wyszkoni i Kamil Bednarek.
Z wyj¹tkowym koncertem wyst¹pi³a Królewska Orkiestra Symfoniczna. Publicznoœæ
mog³a pos³uchaæ równie¿ zespo³ów: “Omni mOdo”, “Punto Latino”, „Skaner” i Zespo³u
Pieœni i Tañca Kêb³owo. Do ³ez rozbawi³ publicznoœæ kabaret „Jurki”. Noce up³ywa³y
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w dyskotekowych rytmach – pi¹tkowej towarzyszy³ pokaz robotów LED – LED FACE
DJ`s; sobotnia up³ynê³a pod znakiem The official end of holidays 2015, a niebo nad
miastem rozœwietli³ pokaz laserowy, który by³ jedn¹ z nowoœci w jarmarkowym
programie, w niedzielê natomiast odby³ siê pokaz sztucznych ogni. Imprezie, jak co roku,
towarzyszy³o wiele konkursów i zawodów, np. Turniej Par Bryd¿a Sportowego, Otwarty
Turniej Siatkówki Pla¿owej „Rychtyk Pla¿a”, I Turniej Koszykówki Ulicznej, Sp³awikowe
Zawody Wêdkarskie o Puchar Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego, Rajd Samochodowy
„Panie za kierownic¹” i wiele innych. Ka¿dy móg³ te¿ ubiegaæ siê o tytu³ Foto Króla i Foto
Królowej Jarmarku 2015. Najm³odszym czas umila³a Grupa ¯ywy Teatr, która w pi¹tek
goœci³a na ulicy Mickiewicza i placu Niepodleg³oœci, a w sobotê wyst¹pi³a z programem
animacyjnym w Parku Kultury i Wypoczynku. W niedzielê odby³o siê rozstrzygniêcie –
towarzysz¹cych co roku jarmarkowi – konkursów: na najpiêkniejsz¹ witrynê sklepow¹,
na najpiêkniejsz¹ ekspozycjê przed sklepem, najwiêksz¹ szyszkê chmielow¹ oraz
najd³u¿sz¹ ramkê chmielow¹. Ca³oœci imprezy dope³nia³y kiermasz handlowo-
gastronomiczny, stoiska promocyjne oraz weso³e miasteczko. 

III Œwiatowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa 
Za spraw¹ odbywaj¹cego siê ju¿ po raz trzeci Œwiatowego Festiwalu Wikliny

i Plecionkarstwa, wydarzenia zainicjowanego i koordynowanego przez nowotomyskiego
plecionkarza Andrzeja Pawlaka, Nowy Tomyœl po raz kolejny sta³ siê œwiatow¹ stolic¹
wikliny i plecionkarstwa. Festiwalowe dzia³ania zaczê³y siê ju¿ 19 sierpnia. Pod has³em
„Oplatamy ca³y œwiat – zaczynamy od Nowego Tomyœla” plecionkarze przyst¹pili do
ustanowienia Rekordu Guinnessa na najd³u¿sz¹ wiklinow¹ plecionkê. W wyplataniu
wiklinowego warkocza przez 5 dni uczestniczy³o ponad 40 plecionkarzy, w tym
kilkunastu obcokrajowców. W efekcie ich pracy powsta³a plecionka o d³ugoœci 1037
metrów, która obecnie czeka na wpisanie jej do Ksiêgi Rekordów Guinnessa. 

G³ówn¹ czêœci¹ festiwalu by³ IV Miêdzynarodowy Konkurs Plecionkarski o Nagrodê
Grand Prix Festiwalu. Uczestniczyli w nim plecionkarze z ponad 60 krajów œwiata, w tym
z: Australii, Japonii, Tajwanu, Czarnego L¹du i wszystkich pañstw europejskich
o tradycjach plecionkarsko-wikliniarskich. Prace nades³ano tak¿e z: Nepalu, Meksyku,
Hondurasu, Wietnamu i Laosu. Konkurs przeprowadzony zosta³ w piêciu kategoriach:
kosze, meble, galanteria, forma artystyczna oraz forma architektoniczna. Udzia³
w dwudniowej rywalizacji by³ – dla plecionkarzy z ca³ego œwiata – niepowtarzaln¹ okazj¹
do poznania – stosowanych na ca³ym œwiecie – technik i tworzyw plecionkarskich. Dla
obserwatorów wielk¹ atrakcjê by³a mo¿liwoœæ przygl¹dania siê powstaj¹cym na ich
oczach plecionkarskim dzie³om. Wartoœæ dodan¹ stanowi³o uczestnictwo w wielokulturo-
wym i wielonarodowoœciowym wydarzeniu, podczas którego rozbrzmiewa³y ró¿ne jêzy-
ki i egzotyczne instrumenty. Grand Prix III Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa
miêdzynarodowe jury, pod przewodnictwem prof. Jêdrzeja Stêpaka, przyzna³o Francu-
zowi Francois Desplanches za „Komplet koszy okr¹g³ych”. 

Trzydniowej imprezie towarzyszy³y ró¿ne projekty promuj¹ce plecionkarstwo, m. in.
wiklinowe przedszkole, terapia zajêciowa z wykorzystaniem wikliny, kiermasz wyrobów
z ca³ego œwiata, wystawa miêdzynarodowego projektu „Viva Basket!”, wystawa
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tradycyjnego plecionkarstwa Hiszpana Carlosa Fontales’a, wystawa prac profesora
Jêdrzeja Stêpaka, wystawa wikliny, produktów przetworzonych oraz sprzêtu do zbioru i
obróbki wikliny “Agro Wiklina”. W ramach festiwalu odby³o siê forum dyskusyjne
zatytu³owane “Plecionkarstwo w kontekœcie spo³ecznym”. Miêdzynarodowa grupa
ekspertów przedstawi³a korzyœci mog¹ce p³yn¹æ z pracy ludzkich r¹k i pokaza³a udane
œwiatowe przedsiêwziêcia, powsta³e przy wykorzystaniu plecionkarskiego potencja³u,
m.in. w kontekœcie wspó³pracy rzemieœlników z designerami. 

Trwa³¹ pami¹tk¹ po III Festiwalu jest wiata wystawowa – du¿y zadaszony obiekt
wzniesiony na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, w miejscu spalonego kilka
lat temu dworku myœliwskiego. To w³aœnie w tym obiekcie przeprowadzony zosta³ kon-
kurs plecionkarski. Wiata wybudowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionka-
rzy i Wikliniarzy, przy wspó³pracy wielu instytucji, firm i ludzi dobrej woli, w ramach cy-
klu przedsiêwziêæ „Sobie i innym”, ma powierzchniê 1000 m2 i 60 m d³ugoœci. Jej uroczy-
ste otwarcie i przekazanie do u¿ytku odby³o siê w jarmarkowo-festiwalowy sobotni wie-
czór. Spotkanie uœwietni³ spektakl autorstwa Jêdrzeja Stêpaka i Bartosza RaŸnikiewicza pt.
„WillowArt”, z udzia³em m. in. mieszkañców Cichej Góry, który oficjalnie inaugurowa³
dzia³alnoœæ Fundacji Willow Art. G³ównymi organizatorami festiwalu byli: Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym Tomyœlu, Muzeum Narodowe Rol-
nictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie, Gmina Nowy Tomyœl, Nowoto-
myski Oœrodek Kultury i Powiat Nowotomyski. (Czytaj wiêcej: ss.15-39.)

Awanse zawodowe w oœwiacie 
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu 25 sierpnia odby³a siê uroczystoœæ nadania

stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jedenastu nauczycielom, którzy
w lipcu br. zdali egzamin przed Komisj¹ Egzaminacyjn¹, powo³an¹ przez Burmistrza No-
wego Tomyœla.  Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w
2015 r. odebrali: Magdalena Kubiak - nauczycielka wychowania przedszkolnego,
zatrudniona w Przedszkolu nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyœlu; Anna Kasper-
czak – nauczycielka wychowania przedszkolnego, zatrudniona w Przedszkolu nr 5 „S³o-
neczko” w Nowym Tomyœlu; Nadia Szweda i Dariusz Brzostowski – nauczyciele jêzyka
angielskiego i Karolina Fornalik – nauczycielka jêzyka polskiego, zatrudnieni w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu; Brygida D³u¿ewska – nauczy-
cielka edukacji wczesnoszkolnej, zatrudniona w Szkole Podstawowej w Jastrzêbsku Sta-
rym; Grzegorz Raczkowiak – nauczyciel wychowania fizycznego, zatrudniony w Zespole
Przedszkolno–Szkolno–Gimnazjalnym w Bukowcu; Lucyna Bernaczyk i Ma³gorzata Han-
dzewniak – nauczycielki jêzyka angielskiego i Agnieszka Roj – wychowawca œwietlicy, za-
trudnione w Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu i Jacek Matula – na-
uczyciel historii, zatrudniony w Gimnazjum w Borui Koœcielnej. Dokumenty potwierdza-
j¹ce uzyskanie awansu zawodowego wrêczy³ nauczycielom Burmistrz Nowego Tomyœla
dr W³odzimierz Hibner. Po przeprowadzeniu postêpowania konkursowego, Burmistrz
Nowego Tomyœla wrêczy³ dwóm dyrektorom szkó³ podstawowych w naszej gminie, ak-
ty powo³ania na to stanowisko na okres piêciu lat szkolnych – od 1 wrzeœnia 2015 r. do
31 sierpnia 2020 r.: Miros³awie Chmielewskiej – na stanowisko dyrektora Szko³y Podsta-

KRONIKA WYDARZEÑ

129Lipiec-wrzesieñ 2015



wowej im. Marii Konopnickiej w Borui Koœcielnej oraz Markowi Polcynowi – na stanowi-
sko dyrektora Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej – Curie w Nowym To-
myœlu. Dziêki pozytywnemu przejœciu weryfikacji konkursowej, oboje dyrektorzy konty-
nuuj¹ pracê na stanowiskach kierowniczych w gminnych szko³ach. 

II Œwiêto Zupy 
Stowarzyszenie Mi³oœników Wsi „Pokochaj Wieœ” 29 sierpnia zorganizowa³o II Œwiê-

to Zupy, po³¹czone z Kiermaszem „Wiejskie smaki – wiejskie cuda”. Podczas plenerowej
imprezy zorganizowanej w Borui Nowej przedstawiciele wsi, organizacji, klubów i stowa-
rzyszeñ, gotowali zupy w kocio³kach na wolnym ogniu. W rywalizacji o przygotowanie
najsmaczniejszej zupy uczestniczy³o 11 zespo³ów, a wœród nich dru¿yna Urzêdu Miejskie-
go w Nowym Tomyœlu, pod przewodnictwem Burmistrza Nowego Tomyœla W³odzimie-
rza Hibnera. Po zakoñczeniu gotowania wszyscy uczestnicy œwiêta degustowali zupy i od-
daj¹c g³osy wybrali tê najpyszniejsz¹. Palma pierwszeñstwa w tej niecodziennej rywalizacji
przypad³a reprezentacji Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Sêkowie, która ugotowa³a bogracz. 

Na kiermaszu „Wiejskie smaki – wiejskie cuda”, ka¿dy móg³ zaprezentowaæ swoje wy-
roby rêkodzielnicze, obrazy, serwety, domowe przetwory, wypieki, warzywa, owoce.
Specjalne zajêcia zorganizowano te¿ dla dzieci. Imprezê zakoñczy³a wspólna biesiada. 

Uczczono rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej 
W 76. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej, 1 wrzeœnia, pod pomnikiem Powstañców

Wielkopolskich w Nowym Tomyœlu odby³ siê apel pamiêci. W okolicznoœciowym prze-
mówieniu burmistrz W³odzimierz Hibner podkreœli³, ¿e uczestnicy wydarzeñ II wojny
œwiatowej zawsze bêd¹ je pamiêtaæ jako czas bólu, cierpienia i wielu osobistych tragedii,
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a przede wszystkim czas trudny dla Polski. Przypomnia³, ¿e tegoroczna uroczystoœæ od-
bywa siê po raz pierwszy bez dotychczasowego prezesa ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP
i By³ych WiêŸniów Politycznych w Nowym Tomyœlu por. w stanie spoczynku Romualda
Ankudowicza, który zmar³ 15 maja br. Sk³adaj¹c na p³ycie pomnika wieñce i wi¹zanki
kwiatów, delegacje organizacji kombatanckich, w³adz powiatu i gminy, s³u¿b munduro-
wych, organizacji spo³ecznych oraz szkó³ i przedszkoli, odda³y ho³d ¿o³nierzom walcz¹-
cym w obronie ojczyzny we wrzeœniu 1939 roku. 

V Przystanek: Biblioteka!
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu wraz z Biblioentuzjasta-

mi zaprosi³a 5 wrzeœnia na pi¹t¹ ju¿ edycjê plenerowej imprezy Przystanek: Biblioteka! –
w tym roku pod has³em przewodnim „Miêdzy dawnymi, a nowymi laty”. Na ka¿dym
przystankowym stanowisku mo¿na by³o zetkn¹æ siê z tym co dawne, a tak¿e z tym, co jak
najbardziej nam bliskie, jak najbardziej wspó³czesne. Imprezê, z du¿¹ swobod¹ i humorem
poprowadzili niezawodni konferansjerzy: bibliotekarka Martyna Kimstacz i Biblioentuzja-
sta – Rafa³ Putz. Jak co roku w Wielodziedzinowym Konkursie Wiedzy i Umiejêtnoœci na
pasjonatów muzyki, filmu, historii regionu, sztuki, podró¿y, literatury, zdrowia i sportu
czeka³y gry, zabawy i konkursy z cennymi nagrodami. Na Przystanku: „Wczoraj i dziœ…
rodzina” mo¿na by³o zrobiæ ekspresow¹ przepierkê, odgadn¹æ do czego s³u¿y³y dawne
przedmioty, rozpoznaæ bohaterów starych i nowych bajek. Przystanek: „Wczoraj i dziœ…
sztuka” zaprasza³ m. in. do zaprojektowania lalkom ubrañ w stylu ró¿nych epok, tworze-
nia fantazyjnych, papierowych serwetek, u¿ycia kolorowych koralików do stworzenia
piêknej bi¿uterii. Du¿ym powodzeniem cieszy³ siê równie¿ Przystanek: „Wczo-
raj i dziœ…historia regionu”, na którym chêtni mogli przet³umaczyæ teksty pisane
gwar¹ na jêzyk literacki, rozwi¹zaæ quizy na temat zwyczajów ludowych i obejrzeæ film
promuj¹cy Nowotomysk¹ Galeriê Internetow¹. Na Przystanku: „Wczoraj i dziœ… muzy-
ka” rozbrzmiewa³a muzyka ze starych p³yt, mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w konkursie: Jaka to
melodia?, rozpoznaæ sylwetki gwiazd muzyki i stworzyæ muzyczne naszywki. Na Przystan-
ku: „Wczoraj i dziœ… sport” królowa³y gry plenerowe, rzuty pi³kami do celu i quiz spor-
towy. Przystanek: „Wczoraj i dziœ… podró¿e” oferowa³ m. in. takie konkurencje jak: od-
krywcy wielkich l¹dów, œrodki lokomocji dawniej i dziœ i cuda œwiata. Jak zwykle oblega-
nym Przystankiem by³: „Wczoraj i dziœ… film”. Tutaj chêtni wziêli udzia³ m. in. w takich
konkurencjach jak: graliœmy w tym samym filmie, kto mnie zagra³? czy wyre¿yserowa³em
te dwa filmy. Przystanek: Biblioteka! zbieg³ siê w tym roku z akcj¹ Narodowego Czytania.
Na Przystanku: „Wczoraj i dziœ…literatura” mo¿na wiêc by³o zasi¹œæ w stylowym fotelu
z epoki „Lalki” Boles³awa Prusa i czytaæ fragmenty ksi¹¿ki. Przyniesione przez nowoto-
myœlan egzemplarze powieœci by³y stemplowane okolicznoœciow¹ pieczêci¹. Na Przystan-
ku tym mo¿na by³o równie¿ rozwi¹zaæ „lalkowy quiz”, uporz¹dkowaæ wydarzenia z „Lal-
ki” czy po³¹czyæ w pary bohaterów ksi¹¿ki. Interesuj¹ce ciekawostek z przesz³oœci i dnia
dzisiejszego biblioteki mo¿na by³o poznaæ na stanowisku „Biblioteka – wczoraj i dziœ”. Na
uczestników tej imprezy czeka³y i inne atrakcje – m. in. pokaz i warsztaty z ¿onglerki, cho-
dzenia po linie i na szczud³ach w wykonaniu Teatru Ulicznego „Z g³ow¹ w chmurach”,
Cafe Przystanek z pysznymi bibliotekarskimi wypiekami, podniebne atelier fotograficzne.
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Swoje stanowisko mia³y tak¿e Lasy Pañstwowe – Nadleœnictwo Bolewice, Muzeum na
Goœciñcu i przedstawiciele Powiatowego Ko³a Diabetyków, u których mo¿na by³o zmie-
rzyæ poziom cukru i ciœnienie. Pojawili siê te¿ mi³oœnicy regionu, którzy zaprezentowali lu-
dowy zwyczaj zwany Siwkami. Imprezê zakoñczy³ porywaj¹cy do tañca wystêp Walde-
mara Rych³ego z zespo³em graj¹cym muzykê folkow¹, po którym nast¹pi³o rozwi¹zanie
konkursu g³ównego i wrêczenie nagród. W trakcie trwania imprezy ka¿dy mia³ szansê
wzi¹æ udzia³ w twórczym konkursie: „Wypromuj nasz¹ bibliotekê” na najciekawsze ha-
s³o i grafikê reklamuj¹ce bibliotekê, a tak¿e w plebiscycie: „Co czyta³am/czyta³em gdy by-
³am/by³em ma³y?” i „Lubiê gdy czyta mi mama/tata….”. W konkursie g³ównym nagro-
dy – ufundowane przez liczne grono sponsorów – zdobyli: Karolina Kucz (tablet ufundo-
wany przez Burmistrza Nowego Tomyœla), Krzysztof Pañczak (aparat fotograficzny ufun-
dowany przez Starostê Nowotomyskiego), Katarzyna Skowroñska (czytnik e-booków
ufundowany przez Przedsiêbiorstwo Telekomunikacyjne Alkom Serwis sp. z o. o.), Mo-
nika Kaczmarek (tablet ufundowany przez Firmê Zbora³a) i Patrycja Starkowska (czytnik
e-booków ufundowany przez Comland Komputery). Do wygrania by³y równie¿ zestawy
audiobooków, ksi¹¿ki, talony konsumpcyjne i wiele innych nagród. Patronat medialny nad
imprez¹ objêli: Dzieñ Nowotomysko-Grodzisko, G³os Wielkopolski, nowytomysl. nasze-
miasto. pl, Telewizja Kablowa, Nowiny Lokalne, PNT. INFO. PL.

Du¿y jubileusz ma³ej wsi
Jedna z podnowotomyskich olêderskich wsi – Szarki – œwiêtowa³a jubileusz 290. lecia

powstania. Uroczystoœæ rocznicowa, po³¹czona z do¿ynkami wiejskimi, odby³a siê
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6 wrzeœnia. Oprócz mieszkañców wsi uczestniczyli w niej: Burmistrz Nowego Tomyœla dr
W³odzimierz Hibner, Wicestarosta Nowotomyski Tomasz Kuczyñski, Przewodnicz¹ca
Rady Powiatu Maria Galas, dyrektor Agencji Rynku Rolnego Andrzej Bobrowski, radni
i so³tysi oœciennych wsi. Jednym z punktów uroczystoœci by³ obrzêd do¿ynkowy, podczas
którego starostowie Sylwia Œmia³ek i Tadeusz Kwaœniewski przekazali Burmistrzowi chleb
wypieczony z tegorocznych zbiorów oraz miód pitny. Organizatorzy œwiêta wsi zapewnili
dzieciom i doros³ym wiele atrakcji: pokaz ratownictwa w wykonaniu OSP w Borui
Koœcielnej, przeja¿d¿ki bryczk¹, gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, dmuchany
zamek, trampolinê, turniej siatkówki, pokaz karate. Na scenie wyst¹pili Pawe³ Lisek, grupa
„Dambejk” z Kuœlina i „Weso³a Ferajna ze Zb¹szynia. Bogaty w atrakcje dzieñ zakoñczy³a
zabawa taneczna. 

Prace Edwarda Kupca w Galerii na Piêtrze 
W Galerii na Piêtrze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu
8 wrzeœnia otwarta zosta³a wystawa prac Edwarda Kupca zatytu³owana “ jak Feniks….”.
Podczas poprzednich wystaw prac tego artysty w galerii nowotomyskiej biblioteki, mo¿na
by³o podziwiaæ prace stworzone z drewna i metalu. Tym razem twórca po³¹czy³ te dwa
materia³y, z których powsta³y rzeŸby o wymiarze symbolicznym. Przedstawiaj¹ one m. in.
herosów, maski i baletnice. Prace wykonane zosta³y z drewna europejskiego i egzotycz-
nego oraz metalu odzyskanego m. in. z rozbiórki starych budynków i maszyn. Nowoœci¹
by³a seria prac „ostatni dzwonek”, wykonanych z metalu wydobytego z ziemi.
Wernisa¿, na który przyby³o wielu goœci, tradycyjnie otworzy³a dyrektor biblioteki Lucy-
na Koñczal-Gnap. W obecnoœci przyjació³ artysty i nowotomyskich admiratorów sztuki
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podziêkowa³a Edwardowi Kupcowi za wieloletni¹ wspó³pracê z bibliotek¹. Kunszt autora
prac doceni³ tak¿e burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner. Najbardziej
oczekiwanym momentem wernisa¿u by³o oczywiœcie zwiedzanie ekspozycji i podziwianie
zaprezentowanych prac. Te wykonane z odzyskanych elementów metalowych – gwoŸ-
dzi, okuæ, skobli, cieszy³y siê najwiêkszym zainteresowaniem. Zwiedzaj¹cy zatrzymywali
siê przed pracami o tak symbolicznych tytu³ach jak m. in.: „Utopione marzenie”, „Droga
w nicoœæ”, „Tu znalaz³em cz³owieka”, „Ostatni dzwonek” czy „Przebojowa ró¿a”. Zwie-
dzaj¹cym wystawê czas umili³ mini-recital, graj¹cej na pianinie, Martyny Koberling.

.
Nagrodzono uczniów zaanga¿owanych w kampaniê 
9 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu odby³o siê podsumowanie pierw-

szego etapu kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³”, która od lat towarzyszy dzia³aniom
profilaktycznym na terenie naszej gminy. W ramach pierwszego etapu, trwaj¹cego od
1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r., odby³o siê szeœæ konkursów indywidualnych, w któ-
rych brali udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Oprócz udzia³u w kon-
kursach, w ramach kampanii w szko³ach realizowane by³y równie¿ w³asne projekty pro-
filaktyczne. W podsumowaniu pierwszej czêœci kampanii uczestniczyli uczniowie, którzy
zostali laureatami konkursów, koordynatorzy kampanii z ramienia szkó³ oraz inspektor
ds. nadzoru nad oœwiat¹ w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu Maria Wysocka-Ragi-
nia. Burmistrz W³odzimierz Hibner wraz z pe³nomocnikiem ds. uzale¿nieñ Jolant¹ Szade
wrêczyli dyplomy i upominki nagrodzonym uczniom: Sandrze Musia³, Kamili Klingsporn,
Wojciechowi Karpowiczowi, Zofii Siêbor, Idze Bielawskiej i Andrzejowi Czekale. Jedn¹
z g³ównych nagród konkursu przyznano Natalii Kud³aszyk. Swoj¹ nagrodê odebra³a 23
wrzeœnia podczas uroczystoœci w Centrum Olimpijskim w Warszawie. 
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Wystawa prac Piotra Szwieca
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 11 wrzeœnia odby³o siê otwarcie wystawy przy-

gotowanej przez dra hab. prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – Piotra Szwie-
ca. Oficjalnego otwarcia dokona³a dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowe-
fa Hreczyñska. Piotr Szwiec zaprezentowa³ na wystawie prace swojego autorstwa, wœród
których znalaz³y siê artystyczne fotografie oraz formy u¿ytkowe. Piotr Szwiec jest bliskim
wspó³pracownikiem Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, inicjatorem cyklu wystaw
„Sztuka do Was puka”, który pozwoli³ NOK-owi nawi¹zaæ kontakty z uczelniami arty-
stycznymi z Poznania, Warszawy, Zielonej Góry i £odzi. Dziêki tej wspó³pracy nowoto-
myœlanie mieli ju¿ mo¿liwoœæ zapoznania siê z twórczoœci¹ wielu ciekawych artystów, pre-
zentuj¹cych ró¿ne dziedziny sztuki. Spotkanie uœwietni³a prezentacja wokalna w wykona-
niu uczniów Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu: Emilii Ko-
z³owskiej, Alicji Formaniak i Szymona £odygi. 

V „Chy¿a Dziesi¹tka”
Nowotomyski Bieg Uliczny „Chy¿a Dziesi¹tka” zorganizowany zosta³ 12 wrzeœnia ju¿

po raz pi¹ty. Start i meta biegu wyznaczone zosta³y na ul. Tysi¹clecia, w pobli¿u Banku
PKO i Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Trasa biegu prowadzi³a z ul. Tysi¹clecia, przez
pl. Niepodleg³oœci, ul. D³ug¹, ul. Koœciuszki, Glinno, Stary Tomyœl, ul. Komunaln¹, ul. Œló-
sarskiego, ul. 3 Stycznia, ul. Zb¹szyñska, pl. Niepodleg³oœci na ul. Tysi¹clecia. Uczestnicy
„Chy¿ej Dziesi¹tki”, oprócz miejsc w klasyfikacji generalnej, mogli zawalczyæ o miejsca
w klasyfikacji dru¿ynowej – w kategoriach: „chy¿a rodzinka”, „chy¿e ma³¿eñstwo”, „chy-
¿e rodzeñstwo” i zak³ad pracy. Osobne kategorie utworzono dla zawodników na wóz-
kach i fanów chodzenia z kijkami, czyli nordic walkingu. 
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Bieg ukoñczy³o 790 osób. Najlepszy wynik – 32 min. i 21 s. – osi¹gn¹³ Marcin Zagór-
ny z Radnicy. Najlepszym nowotomyœlaninem okaza³ siê Dariusz Ruta, który przybieg³ na
metê na 17 pozycji. W biegu udzia³ wzi¹³ te¿ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimier
Hibner. Organizatorami biegu byli: Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y”, Gmina Nowy
Tomyœl oraz Zespó³ Szkó³ nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyœlu.

35. lecie Kapeli Zza Winkla
Nowotomyska Kapela „Zza Winkla” œwiêtowa³a 35. lecie artystycznej dzia³alnoœci.

Uroczystoœæ jubileuszowa, która odby³a siê 12 wrzeœnia, zgromadzi³a przy muszli koncer-
towej nie tylko spore grono oficjalnych goœci, ale tak¿e wielu nowotomyœlan i goœci z ca³ej
Polski, ceni¹cych dorobek artystyczny tej podwórkowej kapeli, która przez charaktery-
styczn¹ muzykê i gwarê poznañsk¹ promuje miejski folklor. Galê konkursow¹ poprowa-
dzi³ Jacek Ha³asik – dziennikarz Radia „Merkury”. Na scenie pojawili siê te¿ Juliusz Kubel
– Honorowy Ambasador Polszczyzny w kategorii: Jêzyk Regionalny, twórca Starego Ma-
rycha oraz Lech Konopiñski – autor tekstów wiêkszoœci œpiewanych przez kapelê piose-
nek. Podnios³ym momentem uroczystoœci by³o wrêczenie cz³onkom kapeli, przez Prezy-
denta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dra Mariana Króla, Honorowej Statuetki Hi-
polita Cegielskiego. Z okazji tego jubileuszu do Nowego Tomyœla zjecha³y, prezentuj¹ce
folklor miejski, kapele z ró¿nych stron Polski i zza granicy, które w ramach koncertu „Pi-
tolinie we wiklinie, czyli UNI-katowe spotkanie kapel folkloru miejskiego” zabawia³y
uczestników imprezy do póŸnych godzin wieczornych. Przed publicznoœci¹ wyst¹pi³y: Ka-
pela „Fakiry” z Piotrkowa Trybunalskiego, Kapela „Beka” z Przeworska, lwowska Kape-
la „Rawskie Retro” i oczywiœcie nowotomyska Jubilatka. Wystêpy kapel przeplatane by-
³y gwarowymi „Gadkami Zochy”, czyli Zofii Dragan z Bukówca Górnego. Podczas kon-
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certu galowego serwowano grochówkê z kuchni polowej oraz wyroby regionalnych pro-
ducentów ¿ywnoœci. Ko³a Aktywnych Kobiet z Sêkowa, S¹topów, Glinna, Borui Koœciel-
nej i Cichej Góry promowa³y „smakowy bukiet” miejscowych wyrobów kulinarnych.
W trakcie swej 35. letniej dzia³alnoœci artystycznej Kapela „Zza Winkla” wyda³a 4 p³yty,
na których znalaz³o siê ponad 60 piosenek, kilkanaœcie monologów i nagra³a wiele teledy-
sków. Zagra³a ponad 2300 koncertów w kraju i za granic¹. Za swoj¹ dzia³alnoœæ zespó³
otrzyma³ wiele nagród i wyró¿nieñ. Kapela wystêpuje obecnie w sk³adzie: Bogdan Górny,
Andrzej Bobkiewicz, W³odzimierz Ciesielczak, Jerzy Stankiewicz, Tadeusz Wittchen i Jó-
zef Kowalonek. 

Nowy Tomyœl bli¿ej Afryki
Na placu Niepodleg³oœci 12 wrzeœnia zorganizowany zosta³ festyn pod nazw¹ „Bli¿ej

Afryki”. By³o to niezwyk³e spotkanie z afrykañsk¹ kultur¹. Taniec, muzyka i warsztaty
czeka³y na wszystkich, którzy tego dnia wybrali siê na jeden z nowotomyskich placów.
W ¿ywio³owym koncercie wyst¹pi³ Ricky Lion i zespó³ „Bonga Bonga”. Grupa przekaza-
³a nowotomyœlanom spor¹ dawkê pozytywnej energii. Na dzieci czeka³y warsztaty bêb-
niarskie. Organizatorami tego wydarzenia byli pose³ na Sejm RP Killion Munyama, Bur-
mistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury. 

Z szarego notatnika
W ramach cyklu: „Twórca i jego dzie³o”, w nowotomyskiej bibliotece odby³a siê pre-

zentacja ksi¹¿ki Teresy Tomsi „Z szarego notatnika”. W jej narracji przeplataj¹ siê formy
podró¿nego dziennika, felietonu literackiego i reporta¿u z histori¹ w tle, a jeden z obszer-
niejszych jej rozdzia³ów zawiera opowieœci o losach czterech Sybiraczek z Nowego Tomy-
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œla, kobiet dojrza³ych i nostalgicznych, skojarzonych przez autorkê z jesiennymi chryzan-
temami: Longiny Eckert, Joanny Natkiewicz, Ireny Tomiak-Weso³ej i zmar³ej tego lata Ste-
fanii Chor¹¿yczewskiej.

„Do wielkopolskiego miasteczka po³o¿onego nad rzek¹ Szark¹ przyby³y z czterech
stron œwiata z baga¿em wojennych wspomnieñ, o których chcia³yby zapomnieæ.(…) Po³¹-
czy³a je podobna przesz³oœæ – za wczeœnie musia³y dorosn¹æ, by przetrwaæ g³ód, choro-
by i przymusow¹ pracê ponad si³y, gdy zosta³y deportowane za Ural wiosn¹ 1940 roku”
– napisa³a Teresa Tomsia, której podczas spaceru po Nowym Tomyœlu, w po³owie wrze-
œnia 2010 roku, bohaterki po raz pierwszy opowiedzia³y swe ¿yciowe historie. Zainspiro-
wana ich opowieœciami autorka ksi¹¿ki – poznañska poetka i krytyk literacki, córka Kre-
sowiaków i matki Sybiraczki, wnios³a do swej ksi¹¿ki tak¿e nowe w¹tki, doœwiadczenia in-
nych osób i obrazy ró¿nych miejsc. 

Nieprzypadkowo wybrana data spotkania, 18 wrzeœnia, sk³oni³a jego uczestników do
refleksji nad wydarzeniami wrzeœnia 1939 roku na wschodnich rubie¿ach Rzeczypospoli-
tej. Oprócz trzech nowotomyskich Chryzantem, wziêli w nim udzia³ bliscy i znajomi no-
wotomyœlanek, które prze¿y³y traumê zes³ania i które znalaz³y w sobie si³ê i odwagê, by
podzieliæ siê swoimi prze¿yciami i wspomnieniami, nie tylko z autork¹ ksi¹¿ki, ale równie¿
z czytelnikami zainteresowanymi t¹ trudn¹ i bolesn¹ tematyk¹.

Teresa Tomsia zaprezentowa³a obszerne fragmenty ksi¹¿ki, ods³oni³a kulisy jej powsta-
wania, z wielk¹ czu³oœci¹ przybli¿y³a sylwetki swych bohaterów i tym samych zachêci³a no-
wotomyœlan do siêgniêcia po tê – dokumentuj¹c¹ losy polskich kobiet – ksi¹¿kê.

KRONIKA WYDARZEÑ

138 Lipiec-wrzesieñ 2015

Rodzinna fotografia nowotomyskich Chryzantem 



Wielkopolska na zdjêciach 
18 wrzeœnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury otwarta zosta³a wystawa fotograficz-

na zatytu³owana „Wielkopolska. Tu warto byæ, to warto zobaczyæ”, na której prezento-
wane by³y prace Karola Budziñskiego. Przyby³ych na wernisa¿ goœci, wœród których zna-
laz³o siê wielu nowotomyskich pasjonatów fotografii, powita³a dyrektor Nowotomyskie-
go Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska. O swojej fotograficznej pasji opowiedzia³ au-
tor zdjêæ, który od ponad 25 lat wykonuje ka¿dego roku kilkadziesi¹t tysiêcy fotografii.
Jest autorem oraz wspó³autorem wielu publikacji, m. in. takich jak: „Zamek Królewski
w Poznaniu – historia i restytucja”, „Poznañ w 3 dni”, „Polska – urokliwy œwiat ma³ych
miasteczek”, „Polska – pa³ace i dwory”. Spore zainteresowanie wzbudzi³a seria jego zdjêæ
powsta³ych na planie filmu Jerzego Hoffmana „Ogniem i mieczem”. W Nowotomyskim
Oœrodku Kultury autor zaprezentowa³ swoje najnowsze prace, ukazuj¹ce piêkno archi-
tektury, przyrody oraz ciekawe zak¹tki Wielkopolski. Oprawê muzyczn¹ wernisa¿u za-
pewni³a m³oda wokalistka Magdalena Ludwiczak.

Debata w bibliotece
Osoby zaanga¿owane w kwestie spo³eczno-polityczne i chêtnie wyra¿aj¹ce swoje opi-

nie wziê³y udzia³ w debacie pod has³em „Dlaczego Polacy nie chc¹ g³osowaæ? Wybory do
Parlamentu Europejskiego w Polsce na tle europejskim”, która 22 wrzeœnia odby³a siê
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. 

Spotkanie otworzy³ i do dyskusji zachêci³ £ukasz Piskorz, przedstawiciel Instytutu Za-
chodniego w Poznaniu. Prowadz¹cy debatê dr Piotr Kubiak przedstawi³ kompetencje
Parlamentu Europejskiego, mówi³ tak¿e o ich zmianach w czasie, pokazywa³ te¿ jak wy-
gl¹da i jak wygl¹da³o na przestrzeni lat procentowe uczestnictwo w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego w poszczególnych krajach cz³onkowskich UE. Ciekawostk¹ dla
uczestników debaty by³a z pewnoœci¹ to, ¿e w Brukseli i Luksemburgu na osoby, które nie
uczestnicz¹ w wyborach do Parlamentu Europejskiego nak³adana jest kara finansowa
w wysokoœci 100 euro.

Wœród goœci debaty znaleŸli siê pracownicy instytucji samorz¹dowych, dzia³acze spo-
³eczni i polityczni, m. in. z ugrupowania „Razem”. Wywi¹za³a siê miêdzy nimi o¿ywiona
dyskusja. Jak mo¿na siê domyœlaæ, b. szybko zesz³a na tematy zwi¹zane z problemem ma-
sowej imigracji do Europy. Rozmawiano równie¿ o funkcjonowaniu Niemiec w Unii Euro-
pejskiej, o specyfice przedwyborczej kampanii w tym kraju, a tak¿e o przyczynach niskie-
go uczestnictwa Polaków w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podczas debaty zo-
sta³y równie¿ rozlosowane ciekawe nagrody za uczestnictwo w konkursie m. in. w posta-
ci czytników e-booków, zestawów s³uchawek i MP 3. Debata zosta³a zorganizowana
przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Instytut Zachodni oraz Miejsk¹ i Powiatow¹ Bi-
bliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu. 

Œwiêto celników
Tegoroczne wojewódzkie obchody Dnia S³u¿by Celnej odby³y siê 24 wrzeœnia w No-

wym Tomyœlu. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa. Bezpoœrednio po niej celnicy z ca³ego województwa, wraz z zaproszonymi
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goœæmi, w asyœcie Kompanii Honorowej Izby Celnej w Poznaniu, przeszli na plac Niepod-
leg³oœci, gdzie odby³a siê oficjalna czêœæ obchodów. W trakcie uroczystoœci funkcjonariu-
szom Izby Celnej wrêczono odznaczenia i nominacje nadane przez Prezydenta RP oraz
awanse przyznane przez szefa S³u¿by Celnej i dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. 

W czasie trwania obchodów Dnia S³u¿by Celnej mieszkañcy Nowego Tomyœla mieli
okazjê obejrzeæ okazy CITES (eksponaty ze zwierz¹t chronionych) zatrzymane na lotni-
sku £awica w Poznaniu, a tak¿e zwiedziæ wystawê „Œwiêty Mateusz w rzeŸbie i malar-
stwie”. Uroczystoœæ uœwietni³ koncert i musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Komen-
dy Wojewódzkiej Policji we Wroc³awiu. Na pami¹tkê udzia³u w uroczystoœci mieszkañcy
mogli otrzymaæ okolicznoœciowe paszporty i podstemplowaæ je specjaln¹ pieczêci¹. 

Inauguracja nowego sezonu w bibliotecznym Klubie Mi³oœników Podró¿y 
Nowy sezon spotkañ w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynenty” nowotomy-

ska biblioteka rozpoczê³a 24 wrzeœnia od spotkania z patronuj¹c¹ klubowi, od pocz¹tku
jego istnienia, Katarzyn¹ Mazurkiewicz, podró¿niczk¹, wspó³autork¹ wystaw fotograficz-
nych i ksi¹¿ek o Himalajach, prekursork¹ profesjonalnych pokazów slajdów podró¿ni-
czych w Polsce. Zaprosi³a ona klubowiczów na pokaz zatytu³owany „Kaszmir – w poszu-
kiwaniu himalajskiego raju”. Klubowicze podziwiali tê wielk¹ himalajsk¹ kotlinê o ³agod-
nym klimacie, ¿yznych glebach i zachwycaj¹cych krajobrazach. Odwiedzili serce Kaszmi-
ru, miasto Srinagar, którego du¿a czêœæ znajduje siê na jeziorze Dal, zobaczyli mogolskie
ogrody, przespacerowali siê przez stare miasto z drewnian¹ zabudow¹, zajrzeli do mecze-
tów, zobaczyli jak kaszmirscy rzemieœlnicy tkaj¹ delikatne we³niane szale, haftuj¹, wi¹¿¹
dywany, rzeŸbi¹ meble z drewna orzechowego. Odwiedzili te¿ warsztaty, w których wy-
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twarza siê kije do krykieta – najbardziej popularnego sportu w Indiach i przyjrzeli siê, jak
mozolnie zrywa siê krokusy, aby uzyskaæ cenny szafran.

10. lecie Œrodowiskowego Domu Samopomocy 
25 wrzeœnia jubileusz 10. lecia dzia³alnoœci obchodzi³ Œrodowiskowy Dom Samopomo-

cy w Nowym Tomyœlu. Dziêki zaanga¿owaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu oraz Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomy-
œlu placówka rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ 15 wrzeœnia 2005 roku. Œrodowiskowy Dom
Samopomocy zapewnia pensjonariuszom fachow¹ opiekê m. in. terapeutów, pedagoga
i psychologa. Prowadzone s¹ w nim zajêcia terapeutyczne w pracowniach: gospodarstwa
domowego, plastycznej i rêkodzie³a, edukacyjnej i technicznej. 

W uroczystoœci jubileuszowej wziêli udzia³ przedstawiciele lokalnych samorz¹dów, ro-
dzice, domownicy i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej z Konina i Zb¹szynia. Jubi-
leusz by³ okazj¹ do przedstawienia dzia³alnoœci placówki oraz zaprezentowania reporta¿u
z jej funkcjonowania. S³u¿y³a temu równie¿ wystawa prac plastycznych uczestników Œro-
dowiskowego Domu Samopomocy. Oprawê artystyczn¹ uroczystoœci zapewnili: Sandra
Ruga³a, której akompaniowa³ Piotr Ostapkiewicz oraz zespó³ „Triola Band”. 

Debatowali o bezpieczeñstwie 
W auli Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyœlu 30 wrzeœnia od-

by³a siê debata spo³eczna na temat bezpieczeñstwa w powiecie nowotomyskim. Uczest-
ników debaty powita³ Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Ra-
fa³ Batkowski, który sprecyzowa³ cel spotkania. Komendant Powiatowy Policji w Nowym
Tomyœlu m³. insp. mgr Wojciech Kolasiñski zapozna³ zebrane osoby z wynikami pracy no-
wotomyskich policjantów oraz struktur¹ jednostki. Nastêpnie uczestnicy debaty zadawa-
li pytania i zg³aszali problemy dotycz¹ce poprawy bezpieczeñstwa na terenie powiatu.
W sposób szczególny zwracali uwagê na z³y stan dróg i ich oznakowanie, brak œcie¿ek ro-
werowych na g³ównych szlakach komunikacyjnych, wskazywali miejsca gromadzenia siê
m³odzie¿y i wybryków chuligañskich. Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyœlu
zapewni³ wszystkie przyby³e osoby, ¿e zasugerowane przez nie problemy poddane zosta-
n¹ uwa¿nej analizie. Ka¿dy z uczestników debaty otrzyma³ drobny upominek w postaci
tzw. odblasków, które wrêczali policjanci i uczniowie klas mundurowych. 

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

blioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Zarz¹du
Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyœlu,
Patrycja Miko³ajczak (II Œwiêto Zupy), Foto Centella (Pierwszy œlub plenerowy).
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Marzena Kortus 
- inspektor  w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu. Zaintereso-
wania: literatura, fotografia i kulinaria. Publikowa³a w prasie co-
dziennej i periodykach: Kronika Wielkopolski i Przegl¹d Wielkopolski.

Sylwia Kupiec 
kulturoznawca, st. kustosz w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece

Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: socjologia kultu-
ry, wspó³czesne zjawiska spo³eczno – kulturowe, media tradycyjne
i elektroniczne, najnowsza historia Polski, muzyka, film. Cz³onek
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. 

Katarzyna Kutzmann – Solarek 
ukoñczy³a PWSP w Zielonej Górze na kierunku pedagogika kultu-
ralno- oœwiatowa oraz podyplomowe studia muzealnicze przy
UMK w Toruniu. Od 2000 r. jest dyrektorem Zb¹szyñskiego Cen-
trum Kultury. Jest te¿ aktork¹ Teatru S – zb¹szyñskiej sceny pla-
stycznej, poetk¹-instalatork¹. Nagradzana za dzia³alnoœæ spo³ecz-
no-kulturaln¹ przez Fundacjê Polcul i Region Koz³a. Amatorka pie-
szych, samotnych wêdrówek. Obecnie pobiera nauki w Akademii
Terapii Naturalnych.

Maciej Pawlak 
plecionkarz wyrobów artystycznych i u¿ytkowych; mistrz rzemios³a
plecionkarskiego; od pocz¹tku istnienia Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Plecionkarzy i Wikliniarzy w zarz¹dzie; twórca wielu autor-
skich wystaw na terenie kraju i poza jego granicami oraz form arty-
stycznych w przestrzeni publicznej Nowego Tomyœla (Wiklinowy
deptak, Ptasia wyspa, Tornado); uczestnik wielu konferencji nauko-
wych o wiklinie, wierzbie i wyplataniu. Projektuje i zak³ada ogrody,
wkomponowuj¹c w nie wiklinowe formy.

Damian Ro¿ek – Paw³owski 
politolog, dziennikarz, bibliotekarz. Na co dzieñ pracuje w Bibliote-
ce Uniwersyteckiej w Poznaniu. Od 2013 roku jest sta³ym wspó³-
pracownikiem „Przegl¹du Nowotomyskiego”, w którym publikuje
cykl artyku³ów poœwiêconych mieszkañcom Nowego Tomyœla
i okolic. Prowadzi autorski blog prezentuj¹cy nowotomysk¹ prze-
sz³oœæ poprzednilokatorzy. blogspot. com.
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Izabela Putz 
romanistka, specjalistka ds. animacji kultury w Miejskiej i Powiato-
wej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania:
psychologia spo³eczna, realia spo³eczno-polityczne, kultura Bia³o-
rusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka i literatura francuska. 

Aleksandra Tabaczyñska 
dziennikarka podejmuj¹ca tematykê spo³eczn¹ dotycz¹c¹ lokalne-
go œrodowiska. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na UAM.
Laureatka dziennikarskiej nagrody „Znak Dobra” w 2012 roku.
Zwi¹zana ze œrodowiskiem mediów chrzeœcijañskich, wspó³pracu-
je m. in. z „Przewodnikiem Katolickim”. Zainteresowania: literatu-
ra polska od pozytywizmu do miêdzywojnia oraz XIX. wieczne
malarstwo.

Maria Tyszkowska
absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej, emerytowa-
na nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych w Pañstwowej
Szkole Muzycznej I stopnia im. Lutos³awskiego w Nowym Tomy-
œlu w latach 1963 -1988 jej dyrektor, a od 1996 do 2002 r. wice-
dyrektor. Zainteresowania muzyka, wycieczki rowerowe i podró-
¿e. Jest cz³onkiem NTK.
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