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Mapa z 1880 r. wykonana na podstawie mapy Karte von dem Dorfe Wytomisle Kreis Buk 

z marca 1832 r. – zbiory w³asne autora



Jan B¹belek

Szpital w Wytomyœlu 

Ma³o kto wie, ¿e w Wytomyœlu dzia³a³ szpital, a w³aœciwie szpital pe³ni¹cy funkcjê
przytu³ku dla ubogich. Przez lata boryka³ siê z k³opotami finansowymi, a¿ wreszcie pod-
upad³ strawiony przez po¿ar. Jak podaj¹ Ÿród³a, powsta³ przy wytomyskiej parafii
w 1693 r. – uposa¿ony przez Bogus³awa Unruga, starostê gnieŸnieñskiego. Dyspono-
wa³ dwoma ogrodami i przyszpitalnym placem. W czasie III wojny pó³nocnej (1700-
1721) zosta³ spalony przez wojska moskiewskie, a po nied³ugim czasie na nowo odbu-
dowany. W 1725 r. przebywa³o w nim 6 osób. Kres jego istnienia datuje siê na rok
1888, kiedy to ponownie uleg³ spaleniu i nie zosta³ ju¿ odbudowany.

Budynek samego szpitala, jak wskazuj¹ stare mapy, mieœci³ siê prawdopodobnie na-
przeciwko starego cmentarza (obecnie ul. Koœcielna 23), na dzia³ce o powierzchni ok.
0,15 ha, nale¿¹cej wówczas do wytomyskiej parafii. Do szpitala przynale¿a³y tak¿e
grunty nadane przez wspomnianego wczeœniej Bogus³awa Unruga – dzia³ka s¹siaduj¹-
ca bezpoœrednio z terenem szpitalnym i ok. 3,5 ha ziemi le¿¹cej po zachodniej stronie
wsi, pomiêdzy drog¹ poln¹ w kierunku Bolewic, a dzia³k¹ przeznaczon¹ pod przysz³y
cmentarz. Do ok. 1787 roku szpital ten posiada³ sta³e uposa¿enie, jednak¿e z relacji wi-
zytatorów z lat 1777 – 1787 wynika, ¿e dotychczasowe fundusze zosta³y wyczerpane
i od tej pory utrzymywa³ siê on tylko dziêki ja³mu¿nie parafian i datkom w³aœcicieli oko-
licznych maj¹tków. Potwierdza to choæby przywo³any poni¿ej w oryginalnym kszta³cie
(a znajduj¹cy siê w archiwum miejscowej parafii) list przes³any przez wykonawcê testa-
mentu Anastazji Sczanieckiej (w³aœcicielki maj¹tku w W¹sowie, babki wielkiej patriotki
Emilii): 

Do WJX Proboszcza y opiekunów Szpitala w Witomyœlu? Testamentem JW – ¿nej Staro-
œciny Anastazyi Szczanieckiey z W¹sowa [z dat¹] 4 – go Lipca 1834 – go Roku, wyznaczo-
ny czek Legat na ubogich w Witomyœlu w kwocie Z³otych Polskich Sto. – Sumê tê przesy³a-
i¹c WJX Proboszczowi y Opiekunom Szpitala, wzywam ich, aby na odebranie takowej, Kwit
pod³ug za³¹czonej formy wystawiæ i do r¹k moich przez oddawcê przes³aæ zechcieli. W¹so-
wo 29 Marca 1835 Roku. Sewczyn Oztrowski, Egzekutor testamentu.

Opiekê nad budynkiem przytu³ku, ziemi¹ szpitaln¹ i kas¹ szpitaln¹ sprawowa³ tzw.
Dozór Koœcio³a i Szpitala. W latach 1880 jego sk³ad tworzyli: proboszcz ks. Reinhold
Myller, patron koœcio³a von Poncet, przewodnicz¹cy Macy [Maciej?] Dudek, Martin Fre-
itag[?], Tomasz Kulak, Jan Nowak, Wojciech Mullak, Antoni Pi¹tek, Rendczuk [?], Kazi-
mierz Dudek i Tomasz Nyga. Rozchody i przychody kasy znajdowa³y siê pod sta³¹ kon-
trol¹ parafii i w³adz pruskich.
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Rachunek roczny Kasy Œpitala Katolickiego w Wytomyœlu Dekanatu Lwóweckiego za rok
1888-my sporz¹dzony w Wytomyœlu dnia 13-go Grudnia 1888 r. Do rachunku do³¹cza siê
a) zeszyt dowodów dochodowych zawieraj¹cy numerów [zdanie przekreœlone bez podanej
liczby]. b) zeszyt dowodów rozchodowych zawieraj¹cy 19 numerów. 

Poœwiadczenie pokwitowania i wy³o¿enia. Poœwiadcza siê niniejszym, ¿e rachunek ten
roczny, na który Reprezentacya parafialna moc¹ uchwa³y swej z dnia 4-go Sierpnia r. 1889-
go udzieli³a pokwitowania, by³ po poprzednim publicznym og³oszeniu wy³o¿ony do
przejrzenia cz³onkom tutejszej parafii przez dwa tygodnie t. j. od dnia 20-go Lipca a¿ do dnia
4-go Sierpnia r. 1889-go. Wytomyœl dnia 4-go Sierpnia, 1889 r. [podpisy ww. osób]

Wspomniana w powy¿szym rachunku reprezentacja parafialna by³a organem
kontrolnym. Tworzyli go wówczas: Józef Maciejewicz – przewodnicz¹cy, Marcin
Szwedt, Jan Dykszak, Jan Szymañski i Albert Salattee. Po otrzymaniu absolutorium
Dozór Koœcio³a i Szpitala zobowi¹zany by³ do wykonania w jêzyku niemieckim
uwierzytelnionego odpisu rocznych rachunków i odes³ania go do Prezydium
Królewskiej Regencji.

Pod koniec XIX wieku, dla zwiêkszenia funduszy przytu³ku, czêœæ gruntów zosta³a
podzielona i wydzier¿awiona miejscowej ludnoœci. Wprawdzie oficjalne Ÿród³a wskazu-
j¹ rok 1888 jako ostatni rok funkcjonowania tego szpitala, jednak¿e dowodem na d³u¿-
sze istnienie tego budynku jest rachunek na kwotê oœmiu marek, wystawiony z dat¹ 22
paŸdziernika 1889r. Jakubowi Kiersztanowi za naprawê poszycia dachu szpitala. Wnio-
skowaæ mo¿na, ¿e po¿ar budynku mia³ miejsce w póŸniejszym okresie lub odremonto-
wano go po wczeœniejszym spaleniu, ale nie zosta³ ju¿ zasiedlony. Odt¹d pomoc dla
osób w trudnej sytuacji materialnej czy losowej, by³a przekazywana najczêœciej w for-
mie pieniê¿nej. Na prze³omie lat 1889/90 z kasy szpitalnej wyp³acane by³y czterem
ubogim zapomogi w kwocie trzech marek miesiêcznie. 

Dzia³alnoœæ kasy szpitalnej zosta³a przerwana z chwil¹ rozpoczêcia II wojny œwiato-
wej. Po wojnie, w dniu 17 listopada 1949 r., powo³ano nowy zarz¹d szpitalny – tzw.
Kuratorium Szpitala œw. Ducha w Wytomyœlu (brak danych Ÿród³owych na temat po-
cz¹tków funkcjonowania nazwy „Szpital œw. Ducha” – przyp. autora). W jego sk³ad
weszli: Franciszek Michalak – krawiec, Jan Wieczorek – obuwnik, Roman Sobieraj –
rolnik i Stanis³aw Krysztofiak – krawiec. Jednym z ostatnich dokumentów z okresu
dzia³alnoœci szpitala jest pismo ks. Stanis³awa Stefaniaka, skierowane do w³adz powiato-
wych:

Wytomyœl, dnia 7 lutego 1950 r. 
Do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu. 
Na pismo z dnia 30 stycznia rb. jak najuprzejmiej donoszê, ¿e dochód z ziemi szpitalnej

przelano do kasy Caritasu, sk¹d rozprowadzono pieni¹dze pomiêdzy 10-ciu najubo¿szych
z parafii. Dochody i wydatki s¹ ksiêgowane – kwity posiada skarbnik Caritasu. 

Z nale¿nym szacunkiem ks. Stefaniak.
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Statut Szpitala œw. Ducha w Wytomyœlu z 1 grudnia 1949 r.



Szpital zakoñczy³ ostatecznie swe funkcjonowanie w marcu 1950 r., kiedy to przy-
nale¿n¹ mu ziemiê przej¹³ skarb pañstwa. Dzia³ka parafialna i mniejsza dzia³ka szpitalna
zosta³y sprzedane – jako dzia³ka budowlana – prywatnemu w³aœcicielowi. Wiêksz¹
dzia³kê szpitaln¹, podzielon¹ na kilkanaœcie dzia³ek rolnych o pow. 0,125 ha (potocznie
nazwanych pó³morgówkami), pozostawiono w u¿ytkowanie mieszkañcom Wytomy-
œla.

Statut Szpitala œw. Ducha w Wytomyœlu dekanatu lwóweckiego [odpis]
§ 1. Szpital jest zak³adem koœcielnym i posiada na mocy kan. 1489 CJC osobowoœæ

prawn¹.
§ 2. Celem szpitala jest niesienie pomocy ubogim starcom przez udzielenie mieszkania

wzglêdnie innej pomocy materialnej jak i duchowej.
§ 3. Maj¹tek szpitala stanowi¹:
grunta 3,56,53 ha
b) dom mieszkalny.
c) kapita³y.
§ 4. Dochody z maj¹tku szpitala przeznaczone s¹ wy³¹cznie na utrzymanie ubogich

starców.
§ 5. Szpitalem zarz¹dza ka¿dorazowy rz¹dca koœcio³a, jako przewodnicz¹cy razem

z kuratorium, sk³adaj¹cym siê z 4 osób, zamianowanych przez Ordynariusza na lat 6,
z których po³owa ustêpuje po 3 latach.

§ 6. Kuratorium odbywa przynajmniej raz na kwarta³ posiedzenia, z których przebie-
gu spisuje siê protokó³y w ksiêdze protokólarnej.

§ 7. Z dzia³alnoœci swej sk³ada kuratorium sprawozdanie roczne Kurii Metropolitalnej
w terminie do 1. 04. za rok ubieg³y.

§ 8. Kuratorium prowadzi ksiêgê inwentarza, Etat, i rachunki roczne wed³ug rozporz¹-
dzenia o zarz¹dzie maj¹tkiem koœcielnym art. 195-207

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Potwierdzamy, ¿e statutem powy¿szym Szpital œw. Ducha w Wytomyœlu dek. lwówecki rz¹-
dzi³ siê od czasów przedwojennych.

Poznañ, dnia 1 grudnia 1949 r.
[okr¹g³a pieczêæ] 

Wikariusz Generalny[ dwa podpisy ]

Bibliografia: 

1. £ukaszewicz, Krótki Opis Historyczny Koœcio³ów Parochialnych w Dawnej Diecezyji Poznañ-
skiej, Tom II, 1859r. 

2. M. Surdacki, Opieka spo³eczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku, 1992r. 
3. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i in-

nych krajów s³owiañskich, Tom XIII, 1882 r. 
4. Archiwum parafialne
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Tomasz Siwiñski 

Stanis³aw Porzuckowiak
i jego nowotomyskie lata

Id¹c korytarzami Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Nowym Tomyœlu, mo¿na za-
poznaæ siê z histori¹ jej funkcjonowania, poznaæ nazwiska jej komendantów, a na-
wet ich krótkie biogramy. Przy nazwisku Stanis³awa Porzuckowiaka zapisano lata
pe³nienia tej funkcji: 1954-1961. Poni¿ej postaram siê przybli¿yæ postaæ tego ko-
mendanta, który w krótkim okresie zdo³a³ zaznaczyæ swoje trwa³e miejsce w dzie-
jach Nowego Tomyœla.

Stanis³aw Porzuckowiak przyszed³ na œwiat 12 listopada 1922 roku w Ko³acinie,
w powiecie œremskim, w rodzinie Ignacego i Marianny z domu Fr¹ckowiak. By³ naj-
m³odszym z dziewiêciorga rodzeñstwa. Rodzina Porzuckowiaków mieszka³a w Kru-
czynku i prowadzi³a w³asne gospodarstwo rolne. W tej wsi Stanis³aw spêdzi³ m³odoœæ
i ukoñczy³ szko³ê powszechn¹. 

Podczas II wojny œwiatowej zosta³ skierowany do robót przymusowych. Na pocz¹t-
ku 1945 roku, po wyzwoleniu Wielkopolski z okupacji hitlerowskiej, przy³¹czy³ siê do
wojsk wyzwalaj¹cych te ziemie. By³a to prawdopodobnie 1 Armia Wojska Polskiego.
Pewne jest, ¿e bra³ udzia³ w operacji berliñskiej. Doœwiadczenia wojenne sprawi³y, ¿e
postanowi³ sw¹ przysz³oœæ zwi¹zaæ z wojskiem. 

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych zosta³ przeniesiony w Bieszczady, tam bra³ udzia³
w walkach z oddziami Ukraiñskiej Powstañczej Armii. Po latach wspomina³, ¿e oddzia-
³y walcz¹ce z UPA nieustannie, zazwyczaj w nocy, siê przemieszcza³y, a w dzieñ toczy-
³y walki. Nie by³o czasu i mo¿liwoœci na odpoczynek i regeneracjê si³. ¯o³nierze spali
podczas marszu, id¹c trójkami – dwóch id¹cych z boku podtrzymywa³o kolegê bêd¹-
cego w œrodku, który w tym czasie drzema³. W tym okresie mia³ stycznoœæ z genera-
³em Karolem Œwierczewskim, który zwraca³ na siebie uwagê swoj¹ osobowoœci¹ i bra-
wur¹. 

Po powrocie z Bieszczadów rozpocz¹³ naukê w Szkole Podoficerskiej w Warszawie.
7 lutego 1948 roku o¿eni³ siê z – pochodz¹c¹ z Witaszyc – Filomen¹ z domu Benedy-
czak (ur. 28 czerwca 1929 roku). Œlub cywilny wziêli w Jarocinie, a koœcielny w Wita-
szycach, wykorzystuj¹c fakt, ¿e w tym czasie nie by³o jeszcze zakazu œlubów koœciel-
nych wœród wojskowych. W tym samym roku przysz³a na œwiat ich córka Maryla (po
mê¿u Wolnowska), a dwa lata póŸniej syn Kryspin. W chwili œlubu Stanis³aw mia³ sto-
pieñ plutonowego. 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

7Stanis³aw Porzuckowiak i jego nowotomyskie lata



Po ukoñczeniu szko³y rozpocz¹³ pracê w Wojskowej Komendzie Rejonowej
w Ostrowie Wielkopolskim, w której pracowa³ w latach 1951-1952. W 1952 roku ob-
j¹³ stanowisko zastêpcy komendanta WKR-u w Kaliszu i piastowa³ je do 1954 roku. 

W 1954 roku zosta³ mianowany komendantem Wojskowej Komendy Rejonowej
w Nowym Tomyœlu. Wspólnie z rodzin¹ zamieszka³ w domu mieszcz¹cym siê na na-
ro¿niku, u zbiegu ulic Wiatrakowej i 3 Stycznia. Zajmowali tam lokal mieszcz¹cy siê na
poddaszu.

Swoj¹ postaw¹ i aktywnoœci¹ spo³eczn¹ Stanis³aw Porczuckowiak wzbudzi³ zaufanie
mieszkañców Nowego Tomyœla. Wspiera³ dzia³alnoœæ nowotomyskiego oddzia³u Ligi
Obrony Kraju, w ramach którego wspó³organizowa³ konkursy strzeleckie. Wa¿n¹ ro-
lê odegra³ jako cz³onek Motoklubu „Unia” w Nowym Tomyœlu. By³ kapitanem lub
wspó³organizatorem rajdów motocyklowych po terenie ca³ej Polski. Mi³oœnicy turysty-
ki motorowej, w liczbie 20-30 maszyn, udawali siê m. in. na Podhale lub w Sudety (do-
cieraj¹c nawet do czeskiego Harrachova). Jego ówczesna wojskowa ranga, a by³ wtedy
podporucznikiem, u³atwi³a uczestnikom jednego z rajdów zwiedzenie Wilczego Szañ-
ca i to w okresie, kiedy teren, po³o¿onej pod Kêtrzynem, kwatery Hitlera by³ jeszcze
zaminowany i niedostêpny dla turystów.
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Pozdrowienia z Warszawy

Tomaz Siwiñski



W kwietniu 1957 roku zosta³ wybrany na prezesa Klubu Sportowego „Polonia”, za-
stêpuj¹c na tym stanowisku Edwarda Janickiego, komendanta Milicji Obywatelskiej. Ja-
ko dzia³acz sportowy odniós³ wiele sukcesów. Pi³karze „Polonii” po raz pierwszy awan-
sowali do III ligi, a tak¿e, jedyny raz w swej historii, zagrali w finale wojewódzkiego okrê-
gowego Pucharu Polski (pora¿ka z „Lechem” II). Na szczeblu trzeciej ligi gra³y dru¿yny
siatkarskie (¿eñska i mêska), zawi¹za³y siê sekcje bryd¿a i koszykówki. Trwa³a moder-
nizacja obiektów, które starano siê przez ca³y czas unowoczeœniaæ i dostosowywaæ do
wymagañ trzecioligowych. Na nowotomyski stadion przychodzi³y rzesze kibiców. Pod
wzglêdem osi¹gniêæ sportowych i organizacyjnych by³ to bez w¹tpienia „z³oty” okres
w historii „Polonii”.

W kierowaniu klubem wspomagali prezesa inni pracownicy WKR-u, Józef Kuku-
rowski oraz Kazimierz Michalski. Sprawne, wojskowe zarz¹dzanie klubem, trwa³o do
1961 roku. Wówczas prezesurê w „Polonii” obj¹³ Jan Janus, w tym czasie dyrektor Fa-
bryki Narzêdzi Chirurgicznych „Chifa”.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e za kadencji prezesa Porzuckowiaka bardzo bliski realizacji by³
plan rozpoczêcia budowy wielofunkcyjnej hali sportowej, pierwszej takiej w Nowym
Tomyœlu. Oprócz zaanga¿owania prezesa, sprzyja³o temu wsparcie wiceprzewodnicz¹-
cego G³ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, którym by³ wówczas Józef Rut-
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Doœwiadczenia wojenne sprawi³y,
¿e Stanis³aw Porzuckowiak 

postanowi³ swe 
¿ycie zwi¹zaæ z wojskiem



kowski – by³y mieszkaniec Nowego Tomyœla (w latach 1945-1946 sprawowa³ funkcjê
komendanta Milicji Obywatelskiej – przyp. autora). W zasadzie wszystkie formalnoœci
by³y ju¿ dopiête, jednak prezes Porzuckowiak zmieni³ miejsce pracy, w efekcie czego
zabrak³o osób gotowych zrealizowaæ ten tak zaawansowany plan.

W 1961 roku Stanis³aw Porzuckowiak podj¹³ pracê w jednostce wojskowej w Po-
znaniu przy ulicy Karola Œwierczewskiego (obecna ul. Bukowska). Przez kolejne trzy la-
ta, codziennie, doje¿d¿a³ do pracy poci¹giem. Uci¹¿liwoœci zwi¹zane z dojazdami i dal-
sz¹ edukacj¹ dzieci spowodowa³y, ¿e w 1964 roku rodzina Porzuckowiaków przepro-
wadzi³a siê do Poznania.

Jeszcze gdy mieszkali w Nowym Tomyœlu mieszkanie Stanis³awa têtni³o ¿yciem. Spo-
tykali siê w nim dzia³acze „Polonii” i „Unii”, opracowuj¹c strategie rozwoju klubów czy
te¿ ustalaj¹c trasy kolejnych rajdów turystycznych. Bogata rodzinna biblioteczka sta³a
otworem dla osób chêtnych, aby skorzystaæ z jej zasobów. Dusz¹ towarzystwa by³a Fi-
lomena Porzuckowiak, kobieta niezwykle otwarta i aktywna spo³ecznie, nad¹¿aj¹ca za
ówczesnymi trendami. By³a inicjatork¹ wielu akcji organizowanych przez LOK i „Uniê”.
Dzieci pp. Porzuckowiaków uczêszcza³y do nowotomyskiej szko³y, bra³y udzia³ w obo-
zach harcerskich organizowanych przez nowotomyski hufiec ZHP, m. in. w okolice Lu-
bania Œl¹skiego, Z³otowa czy Nowego Targu (kwatermistrzem podczas tych wyjazdów
by³ Kazimierz Michalski – przyp. autora). Po wype³nieniu licznych codziennych obo-
wi¹zków Stanis³aw najchêtniej relaksowa³ graj¹c w bilard.

W 1964 roku Porzuckowiakowie zamieszkali w s³u¿bowym mieszkaniu przy ulicy
Grochowskiej w Poznaniu. Pogarszaj¹cy siê stan zdrowia Stanis³awa spowodowa³, ¿e
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Nowotomyscy motocykliœci w Warszawie – 1963 r

Tomaz Siwiñski
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Klub Motocyklowy „Unia” przed wyjazdem na rajd – Nowy Tomyœl, pl. Chopina. 
Stanis³aw Porzuckowiak pi¹ty od prawej strony

w 1966 roku, w stopniu majora, odszed³ na emeryturê. Rodzina musia³a opuœciæ s³u¿-
bowe mieszkanie. Przeprowadzi³a siê do Witaszyc, gdzie Stanis³aw zaj¹³ siê remontem
gospodarstwa. Po pewnym czasie Porzuckowiakowie ponownie przeprowadzili siê do
Poznania. 

Bêd¹c na emeryturze, wspólnie z prezesem Zwi¹zku Sportowego „Start” Fran-
ciszkiem Kar³owskim, Stanis³aw Porzuckowiak prowadzi³ farmê zwierz¹t futerkowych.
Ca³y czas siê dokszta³ca³, 31 marca 1977 roku uzyska³ tytu³ rolnika wykwalifikowane-
go. W latach 70. minionego stulecia zosta³ kierownikiem Wydzia³u Wojskowego Mia-
sta Poznania (na ulicy Libelta). Odpowiada³ za pobory do s³u¿by zasadniczej. Nastêp-
nie, do 1979 roku, pracowa³ w ekspozyturze przy Placu Kolegiackim. W latach 1979-
1982 by³ inspektorem BHP.

Od 1982 roku zajmowa³ siê ju¿ tylko prac¹ spo³eczn¹. Zasiada³ w Radzie Osiedla im.
Jana III Sobieskiego, by³ cz³onkiem Zarz¹du w Spó³dzielni Mieszkaniowej na ul. B. Chro-
brego. Anga¿owa³ siê w dzia³ania na rzecz osiedla. By³ uczynny, sumienny, a tak¿e bar-
dzo zdyscyplinowany i w swych dzia³aniach bardzo uporz¹dkowany.

Od 1986 roku Stanis³aw Porzuckowiak by³ wdowcem. Zmar³ 9 wrzeœnia 2004 ro-
ku. W dniu œmierci mia³ stopieñ podpu³kownika Wojska Polskiego. Uhonorowany zo-
sta³ m. in. „Z³otym dyskiem” – za spo³eczny wk³ad pracy w rozwój kultury fizycznej
i turystyki w Wielkopolsce (1966), Odznak¹ Grunwaldzk¹ (1948), Srebrnym Meda-
lem „Si³y zbrojne w s³u¿bie ojczyzny” (1955), Br¹zowym Medalem „Si³y zbrojne
w s³u¿bie ojczyzny” (1952), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1955), Medalem „Zwy-
ciêstwa i wolnoœci 1945” (1970), Br¹zowym Medalem „Zas³u¿ony na polu chwa³y”



(1970), Br¹zowym Medalem „Za zas³ugi dla obronnoœci kraju” (1971), Medalem „Za
udzia³ w walkach o Berlin” (1971), Odznak¹ Honorow¹ PCK (1973), Odznak¹ Hono-
row¹ Miasta Poznania (1975), Odznak¹ „Weteran Walk o Niepodleg³oœæ” (1995) –
przyznan¹ przez kierownika Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i Se-
kretarza Stanu, Odznaczeniem Honorowym „Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskie-
go” i Z³ot¹ Odznak¹ ZS „Start”.

•ród³a:
Wywiad z Maryl¹ Wolnowsk¹
Legitymacje udostêpnione przez Marylê Wolnowsk¹
L. Bondarowicz, Urz¹dzenia sportowe oraz ich konserwacja w powiecie nowotomyskim, pra-

ca magisterska, Poznañ 1960.
P. Godlewski, Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistoœci lat 1944-1956, Poznañ 2006.
J. Owsiañski, T. Siwiñski, Historia futbolu wielkopolskiego, Poznañ 2013.

Fotografie udostêpni³a p. Maryla Wolnowska
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Filomena i Stanis³aw Porzuckowiakowie (w œrodku) na stadionie w Nowym Tomyœlu
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Aleksandra Tabaczyñska

Vivat academia, vivant professores! 
– 40 lat dzia³alnoœci Szko³y Muzycznej w Nowym Tomyœlu

Od klasyki przez jazz, do folku, nasi artyœci, na wszystkich kontynentach œwiata, z po-
wodzeniem promuj¹ polsk¹ muzykê, a tym samym polsk¹ kulturê. W programie jed-
nego z najwiêkszych festiwali muzycznych BBC Proms, a¿ 19 koncertów zawiera³o na-
zwiska polskich kompozytorów lub wykonawców. Jazzman W³odek Pawlik wywalczy³
Grammy Awards (2014)- najbardziej presti¿ow¹ nagrodê przemys³u muzycznego.
W nowojorskiej Metropolitan Opera, podczas inauguracji sezonu 2013/14, dwie
g³ówne role powierzono Polakom – Piotrowi Beczale i Mariuszowi Kwietniowi. Janusz
Prusinowski, z programem z³o¿onym z polskich mazurków, zosta³ zaproszony na pra-
wie wszystkie najwa¿niejsze europejskie i amerykañskie festiwale muzyki etnicznej. B³y-
skotliw¹ karierê w Europie, USA i Japonii robi m³ody polski dyrygent Krzysztof Urbañ-
ski. Katalog sukcesów naszych muzyków jest imponuj¹cy, a wyliczenie wszystkich spek-
takularnych wydarzeñ trudno zmieœciæ w jednym artykule poœwiêconym jubileuszowi
nowotomyskiej Szko³y Muzycznej. Mimo to, do tej listy warto jeszcze dodaæ wielkiego
polskiego dyrygenta Antoniego Wita, który po latach sukcesów zakoñczy³ sw¹ misjê
w Filharmonii Narodowej, wieñcz¹c karierê dyrektora tej orkiestry odebraniem nagro-
dy Grammy 2012 za p³ytê z utworami Krzysztofa Pendereckiego. Muzycznym wyda-
rzeniem 2013 roku by³y obchody 100. rocznicy urodzin Witolda Lutos³awskiego, któ-
ry patronuje tak¿e naszej szkole. Na program i kszta³t uroczystoœci ogromny wp³yw
mia³ muzykolog Grzegorz Michalski – kolejne wielkie nazwisko, ale jak wszystkie po-
wy¿sze zbyt ma³o znane polskiej opinii publicznej. W dobie dyskusji o sztuce, o jej war-
toœci i granicach, warto zastanowiæ siê nad przygotowaniem m³odego cz³owieka do od-
bioru kultury. Nie ka¿dy rodzi siê i rozwija w mieœcie uniwersyteckim. W³odek Pawlik
pochodzi z Kielc, Piotr Becza³a urodzony w Czechowicach – Dziedzicach, Krzysztof
Urbañski w Tczewie, a Janusz Prusinowski w M³awie – swoje pierwsze szlify muzyczne
otrzymali w szko³ach podobnych do nowotomyskiej. 

Dzieci Lutos³awskiego
Jubileusz Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutos³awskiego w No-

wym Tomyœlu obchodzony by³ 6. listopada br. w sali Nowotomyskiego Oœrodka Kultu-
ry. Przez 40 lat istnienia szko³a wyedukowa³a prawie oœmiuset absolwentów,
wypracowa³a swoje tradycje muzyczne oraz wyraziœcie zaznaczy³a swe miejsce na mapie
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dzia³alnoœci artystycznej Nowego Tomyœla. Gala, w której mieszkañcy miasta mieli oka-
zjê uczestniczyæ, by³a okazj¹ do zaprezentowania osi¹gniêæ minionych czterech dekad. 

W roku szkolnym 1975/1976 rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w budynku dawnego ra-
tusza miejskiego, przy placu Niepodleg³oœci. Pierwszym dyrektorem szko³y zosta³ Ry-
szard Jasiñski, który pe³ni³ swoj¹ funkcjê przez dwa lata. Pierwszy koncert odby³ siê
w marcu 1977, a w 1979 roku opuœci³o szko³ê pierwszych szeœciu absolwentów.

Po dwóch latach dzia³alnoœci szko³y stanowisko dyrektora objê³a Krystyna Szymko.
W roku szkolnym 1983/1984 dyrektorem zosta³a Maria Pieniê¿na -Tyszkowska,
a w roku szkolnym 1988/1989 stanowisko to obj¹³ Zdzis³aw Barski. W 2002 roku pla-
cówka zmieni³a lokalizacjê. Do gmachu dawnego ratusza ponownie wprowadzi³ siê s¹d,
a szko³a zaczê³a przymierzaæ siê do adaptacji nowego budynku. Prace remontowe pro-
wadzone by³y pod okiem Krystyny Szymko, która w roku szkolnym 2002/2003 po raz
drugi podjê³a siê kierowania szko³¹. I tak w semestrze letnim uczniowie rozpoczêli naukê
w nowo wyremontowanym obiekcie przy placu Chopina 14.

Anita Czajka – Pawlak, nauczyciel rytmiki i kszta³cenia s³uchu, wicedyrektor szko³y

Rytmikê definiuje dŸwiêk i ruch cia³a, w okreœlonym czasie. Jest to metoda wszechstronne-
go kszta³cenia muzycznego m³odego cz³owieka, któr¹ stworzy³ szwajcarski muzyk i pedagog
Emil Jacques-Dalcroze: „Wa¿ne jest, aby odczuwaæ muzykê, przyjmowaæ j¹ wewnêtrznie, ³¹-
czyæ siê z ni¹ dusz¹ i cia³em, s³uchaj¹c jej nie tylko uszami, lecz ca³¹ swoj¹ istot¹.”

TU I TERAZ

14 Aleksandra Tabaczyñska



W³aœciwie w tych s³owach Emila Jacques-Dalcroze’a zawarte jest najwa¿niejsze przes³anie
przedmiotu. Niestety, kszta³cenie ogólne – myœlê tu o szkolnictwie podstawowym czy gimna-
zjalnym – tak jest ustawione, ¿e dzieci ucz¹ siê teorii muzyki, a nie ucz¹ siê jej odczuwaæ i ro-
zumieæ. W szkole muzycznej, na rytmice, maj¹ okazjê nie tylko poznawaæ tajniki muzyki, ale
i „doœwiadczyæ” jej poprzez odpowiednio dobrany ruch cia³a. Dziêki temu uczymy naszych
uczniów wra¿liwoœci na poszczególne elementy dzie³a muzycznego. Na przyk³ad g³oœnoœæ
dŸwiêku, czyli dynamika… Dziecko najpierw musi us³yszeæ i poczuæ, ¿e s¹ utwory dynamicznie
jednostajne – zbli¿one do ludzkiej mowy, ale s¹ i takie, w których dominuj¹ tylko dwie p³asz-
czyzny kontrastowe – g³oœno i cicho. S¹ te¿ dzie³a, w których wystêpuj¹ bardzo zró¿nicowa-
ne odcienie dynamiczne. Poprzez odpowiednie æwiczenia s³uchowo -ruchowe dzieci najpierw
s³ysz¹ i czuj¹ dynamikê utworu, a na koñcu dopiero nazywaj¹ to, o czym siê ucz¹, a wiêc: pia-
no, pianissimo, mezzoforte, forte itd.

Z inicjatywy Jolanty Geisler, ówczesnego kierownika sekcji przedmiotów ogólnomu-
zycznych, w roku szkolnym 1999/2000 zorganizowano po raz pierwszy „Spotkania
z rytmik¹”, które objê³y wtedy swoim zasiêgiem dwie szko³y – z Nowego Tomyœla i Ko-
œciana. Na kolejnych spotkaniach by³o ju¿ 12 szkó³, do³¹czy³y te¿ uczennice Liceum Pla-
stycznego z Poznania i studentki rytmiki poznañskiej Akademii Muzycznej. Taki sk³ad ju¿
siê wiêcej nie powtórzy³, ale pokazy uk³adów tanecznych na sta³e wesz³y do kalendarza
wydarzeñ szko³y i trwaj¹ do dziœ. Dziêki pracy inicjatorki tych spotkañ oraz wspó³pracu-
j¹cej z ni¹ Aleksandry Walczak spotkania obejmowa³y coraz wiêcej szkó³, które z przy-
jemnoœci¹ przyje¿d¿a³y przez kolejne lata do Nowego Tomyœla. 

Od 2004 roku „Spotkania z rytmik¹” przekszta³ci³y siê w Przegl¹d Zespo³ów Klas
Rytmiki Ogólnokszta³c¹cych Szkó³ Muzycznych i Szkó³ Muzycznych I stopnia regionu
wielkopolskiego, organizowany z ramienia Centrum Edukacji Artystycznej. Nad ca³oœci¹
wydarzenia czuwa i prowadzi je Anita Czajka – Pawlak. Profesjonalne jury ocenia pre-
zentacje ruchowo-przestrzenne, demonstrowane przez uczniów wszystkich szkó³ mu-
zycznych dzia³aj¹cych na terenie województwa wielkopolskiego. Podczas Przegl¹du do
Nowego Tomyœla przyje¿d¿a od 300 do 550 uczniów, którzy tak¿e zwiedzaj¹ miasto
oraz uczestnicz¹ w zabawach, grach i konkursach specjalnie dla nich przygotowanych. 

Jolanta Geisler – nauczyciel kszta³cenia s³uchu i audycji muzycznych 
Moim zdaniem, szko³y takie jak nasza przygotowuj¹ przede wszystkim przysz³ych odbior-

ców sztuki, jak¹ jest muzyka. My kszta³cimy œwiadomego s³uchacza. To z szeregów naszych
uczniów mamy wiern¹ publicznoœæ w filharmoniach i operach. Przedmioty, których ja uczê, po-
zwalaj¹ us³yszeæ coœ wiêcej ni¿ tylko melodiê. Rytm, tempo, g³oœnoœæ i barwê dŸwiêku poznaj¹
na rytmice. Kszta³cenie s³uchu pozwala œwiadomie „wys³yszeæ” motyw, czyli t¹ najmniejsz¹
cz¹stkê utworu, frazê – to ju¿ ca³e wyra¿enie muzyczne, wspó³brzmienia i akordy. S³uchamy,
rozpoznajemy, zapisujemy i œpiewamy. Tu liczy siê nie tylko s³uch, ale te¿ pamiêæ i wyobraŸnia.
Od lat zauwa¿am spadek umiejêtnoœci zapamiêtywania wœród m³odzie¿y, dlatego tak trudno
uczy siê tych przedmiotów. Audycje muzyczne z kolei pozwalaj¹ ws³uchaæ siê w utwory muzy-
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ki klasycznej, charakterystyczne dla ró¿nych epok. Przekonaæ siê, jak zmienia³a siê na prze-
strzeni lat budowa dzie³a czy instrumentarium. Przedmiot pokazuje, jak ta dziedzina, niezwy-
kle piêkna, ale trudna i wymagaj¹ca od twórcy, rozwija siê nieprzerwanie, od pocz¹tków dzie-
jów cz³owieka po dziœ dzieñ. Na lekcjach s³uchamy te¿ szlagierów muzyki klasycznej, charak-
terystycznych dla okreœlonych czasów lub kompozytorów. 

Aleksandra Walczak – nauczyciel klasy fortepianu, kierownik sekcji instrumentów
klawiszowych 

Nauka gry na ka¿dym instrumencie nierozerwalnie ³¹czy siê z wystêpami. To du¿e wyzwa-
nie dla pocz¹tkuj¹cych muzyków, zreszt¹ podobnie jak dla tych, którzy maj¹ ju¿ doœwiadcze-
nie i osi¹gniêcia sceniczne. Wymaga to od m³odego cz³owieka ogromnego wysi³ku. Na scenie
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Spotkania z rytmik¹ (u góry) i Przegl¹d Zespo³ów Klas Rytmiki (u do³u i obok)
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nic siê nie ukryje, wszyscy s³ysz¹, jak brzmi grany utwór. Wystêpowaæ trzeba umieæ, a wiêc na-
le¿y nabyæ pewnych umiejêtnoœci bycia i poruszania siê na deskach scenicznych. Miêdzy inny-
mi dlatego w naszej sekcji organizujemy konkurs pod has³em „Jak to grasz?” Wszyscy ucznio-
wie jeden raz podczas nauki w szkole obowi¹zkowo bior¹ w nim udzia³. Ka¿dy uczestnik otrzy-
muje do przygotowania w tym samym czasie jeden utwór i pracuje nad nim ze swoim nauczy-
cielem. Podczas prezentacji utworu konkursowego œwietnie widaæ i s³ychaæ, ile tak naprawdê
zale¿y od wykonawcy. Grê uczniów opiniuje jury oraz publicznoœæ. Jeszcze siê nie zdarzy³o, aby
te oceny siê ró¿ni³y. Œwiadczy to o tym, ¿e dzieci doskonale rozumiej¹, na czym polegaj¹ ró¿-
nice pomiêdzy poszczególnymi wykonaniami i potrafi¹ nagrodziæ najlepszego spoœród siebie.
Moje doœwiadczenie nauczycielskie pokaza³o, ¿e w nauce gry na instrumencie nie ma a¿ tak
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Na jubileuszowej scenie chór szkolny pod dyrekcj¹ Hanny Malickiej 
Kwintet klarnetowy w sk³adzie (od lewej): Julian Minge, Patrycja Kubale, 

Maja Perz, Mi³osz Wojcieszak i Rafa³ Kubale (nauczyciel)



sztywnych granic wiekowych. Oczywiœcie, ¿e im wczeœniej, tym lepiej, ale ka¿dy m³ody cz³owiek
rozwija siê w sposób szczególny. W edukacjê muzyczn¹ ma³ego dziecka zaanga¿owane jest
nie tylko ono same, ale równie¿ rodzice i to czêsto z ich inicjatywy uczeñ rozpoczyna naukê
w naszej szkole. W zale¿noœci od wieku dziecka i jego mo¿liwoœci nauczyciel dostosowuje wy-
magania i odpowiednio prowadzi go przez tajniki sztuki instrumentalnej, które nie nale¿¹ do
tych naj³atwiejszych. Myœlê, ¿e warto podejmowaæ nowe wyzwania, wiêc jeœli dziecko jest mu-
zykalne i chêtne do pracy, to w naszej szkole ma wszelkie szanse na rozwój swoich artystycz-
nych zdolnoœci. Chcia³abym wspomnieæ tak¿e o uczniach, którzy nie s¹ zaliczani do grona ab-
solwentów naszej szko³y, bo w trakcie nauki w naszej szkole zdali egzaminy do szko³y muzycz-
nej II stopnia. Wielu z nich – zreszt¹ tak samo jak ci, którzy ukoñczyli nasz¹ szko³ê – kon-
tynuuje naukê na uczelniach muzycznych lub uprawia czynnie ten zawód. Niestety, nie mo¿e-
my ich traktowaæ jako naszych absolwentów, choæ to tej szkole zawdziêczaj¹ mo¿liwoœæ przy-
gotowania siê do kolejnych stopni kszta³cenia. Jednak ich nazwiska, podobnie jak nazwiska ab-
solwentów, doskonale pamiêtamy, utrzymujemy z nimi kontakty, wspó³pracujemy, gdy zdarzy
siê po temu okazja, a przede wszystkim jesteœmy z nich bardzo dumni. 

Marek Kokowski – nauczyciel klasy fletu 
Chyba ka¿dy nauczyciel przygotowa³ w nowotomyskiej szkole przynajmniej jednego

ucznia do egzaminów do szko³y muzycznej II stopnia. To bardzo odpowiedzialne i trudne
zadanie, bo taki egzamin mimo woli staje siê te¿ ocen¹ wystawion¹ nauczycielowi. Wszyscy,
zarówno m³odzie¿, jak i wyk³adowcy, wiedz¹, ¿e egzaminy do szkó³ II stopnia s¹ bardzo
trudne, a do tego jest wiêcej chêtnych ni¿ miejsc. Dlatego cieszy bardzo, gdy pojawi siê
uczeñ, który swoj¹ drogê ¿yciow¹ wi¹¿e z zawodowym uprawianiem muzyki i szczêœliwie
osi¹ga kolejne etapy edukacji. To du¿a satysfakcja dla nauczyciela, ¿e w pocz¹tkach drogi
artystycznej m³odego muzyka mia³ swój udzia³. 

Karol Jankowski – nauczyciel klasy akordeonu
Prawdziwym œwiêtem muzyka jest wystêp. Jest to ukoronowanie jego wysi³ku i wielka ra-

doœæ. Takie pokazy umiejêtnoœci uczniów szko³a organizuje w ró¿nej formie przez ca³y okres
kszta³cenia. Jednak wspania³ym doœwiadczeniem muzycznym, zarówno dla twórców, wyko-
nawców, jak i publicznoœci, s¹ du¿e sk³ady instrumentalne, które powo³ujemy okazjonalnie,
choæby ostatnio na jubileusz szko³y. Moj¹ rol¹ jest dobór repertuaru i aran¿acja utworów tak,
¿eby zaanga¿owaæ maksymalnie du¿o uczniów. Kompozycje, które aran¿ujê, musz¹ byæ
z jednej strony atrakcyjne dla s³uchacza oraz naszych m³odych muzyków, a z drugiej – do-
stosowane do ich umiejêtnoœci i instrumentarium, które posiada szko³a. W takim zespole
graj¹ zazwyczaj te¿ nauczyciele. Nauczyciel jest przede wszystkim wsparciem dla m³odego
wykonawcy, bo – jako zawodowy muzyk – wie, na czym polega gra w orkiestrze. Do-
œwiadczenie wspólnego wystêpu staje siê bezcenne, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
M³odzie¿ jest bardzo przejêta i bardzo zaanga¿owana. Scena weryfikuje poziom ka¿dego
wykonawcy, a wiêc rol¹ pedagoga jest sprawienie, by uczniowie mieli poczucie satysfakcji
z dobrze wype³nionego zadania i wypadli najlepiej, jak to tylko mo¿liwe. Nic tak cz³owieka
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nie zachêca do dalszej pracy, jak odczucie sukcesu. Do koncertowania zapraszamy te¿ absol-
wentów i rodziców. Utwory w wykonaniu naszej szkolnej orkiestry ciesz¹ siê du¿ym uznaniem
publicznoœci. Koncert taki jest te¿ równoczeœnie bardzo widowiskowy. Na scenie pojawia siê du-
¿a orkiestra szkolna, sk³adaj¹ca siê z graj¹cych ca³ym sercem m³odych muzyków. Rozbrzmie-
waj¹ znane i lubiane kompozycje. Na koniec rozlegaj¹ siê oklaski publicznoœci. Takie prze¿y-
cie pozostaje, mo¿e nawet i na zawsze, w m³odym i wra¿liwym instrumentaliœcie.

Krystyna Szymko – nauczyciel klasy fletu, dyrektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I stopnia w Nowym Tomyœlu 

Tegoroczny jubileusz sta³ siê kolejn¹ okazj¹ do wspomnieñ i podzielenia siê sukcesami.
Szko³a muzyczna to nie tylko nauczyciele, uczniowie i budynek. To równie¿ instrumenty, bez
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Kwartet saksofonowy: Agnieszka PrzewoŸna, Katarzyna Sucharzewska, Leopold Szumiñski 
i £ukasz Matuszewski (nauczyciel).  U do³u: Kwintet  akordeonowy z³o¿ony z by³ych i obecnych

nauczycieli szko³y oraz jej absolwentki; od lewej: Karol Jankowski, Janusz Darmonos, 
Tadeusz Laufer, Alina Dziêcio³ i Tomasz Miler 



których nie by³oby nauki. Jesteœmy placówk¹ pañstwow¹, a wiêc finansowan¹ z bud¿etu. Pod-
stawowe instrumentarium zapewnia szkole Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jednak edukacja muzyczna jest wymagaj¹ca i gdyby nie wsparcie rodziców, by³oby nam o wie-
le trudniej. Myœlê tu o sytuacjach, kiedy nagle okazuje siê, ¿e potrzebny jest dla jakiegoœ ucznia
nowy instrument, którego szko³a akurat nie ma lub jest na przyk³ad uszkodzony. W kwestii ta-
kich zakupów interwencyjnych, zawsze mogê liczyæ na Radê Rodziców, która wspiera te pierw-
szorzêdne dla naszej dzia³alnoœci potrzeby. Rodzice finansuj¹ te¿ na koniec roku szkolnego na-
grody dla uczniów osi¹gaj¹cych dobre wyniki w nauce. Czynnie wspomagaj¹ wyjazdy na kon-
kursy muzyczne lub koncerty, zapewniaj¹c czêsto transport oraz napoje i drobne przek¹ski.
Wspieraj¹ te¿ finansowo nowotomyskie przegl¹dy, popisy i wystêpy szkolne. Z okazji Dnia
Dziecka organizuj¹ wyjazd za miasto do wigwamu, pokrywaj¹ wszystkie koszty jego wynajmu,
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Szkolna orkiestra dêta prowadzona przez Rafa³a Kubale.  U do³u: Marek Kokowski, nauczyciel fletu,
ze swoj¹ b. uczennic¹ Ann¹ Tabaczyñsk¹ - studentk¹ Akademii Muzycznej w Poznaniu, przy

fortepianie El¿bieta Spycha³a -  absolwentka, obecnie nauczyciel poznañskiej PSM II st. 



prowiantu i inne atrakcje dla uczniów. To zaanga¿owanie pokazuje, jak wa¿na jest w no-
wotomyskim œrodowisku dzia³alnoœæ naszej szko³y. Wiem te¿, ¿e mieszkañcy miasta lubi¹,
kiedy przechodz¹c ulic¹, pod oknami naszej szko³y, s³ychaæ dŸwiêki æwiczonych gam i pa-
sa¿y. Na placu Chopina, ju¿ od tylu lat, ka¿dego dnia s³ychaæ wykonywan¹ na ¿ywo muzy-
kê. To równie¿ dziêki przyjacio³om szko³y, bez których nasza dzia³alnoœæ by³aby znacznie
ubo¿sza.

Warto te¿ dodaæ, ¿e po ponad dziesiêciu latach starañ dyrektor Krystyny Szymko,
uda³o siê przygotowaæ projekt rozbudowy szko³y. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, wraz z Centrum Edukacji Artystycznej, realizuje finansowany z Funduszu
Spójnoœci, projekt pod nazw¹ „Termomodernizacja pañstwowych placówek szkolnic-
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Orkiestra uczniów, nauczycieli i rodziców pod batut¹ Hanny Malickiej.

Aleksandra Walczak i chór mieszany absolwentów i nauczycieli 



twa artystycznego”. Wizualizacjê szko³y po przebudowie zaprezentowano publicznoœci
podczas jubileuszu. 

Po 40 latach dzia³alnoœci, a¿ 93 spoœród 747 absolwentów podjê³o dalsz¹ naukê
w szko³ach II stopnia i uczelniach muzycznych. Jubileusz jest zawsze okazj¹ do podsumo-
wañ oraz pokazania œrodowisku, w którym funkcjonuje placówka, osi¹gniêæ uczniów,
a tak¿e nauczycieli. Podczas koncertu na scenie wyst¹pili zarówno uczniowie, absolwen-
ci, jak i nauczyciele, a tak¿e chóry, orkiestra dêta oraz du¿a orkiestra szkolna.

Tak! dla szko³y muzycznej w Nowym Tomyœlu 
Do œwiadomoœci w³asnych korzeni, równie¿ tych muzycznych, trzeba dojrzeæ. Aby

w pe³ni zrozumieæ i doceniæ skarb, jakim jest muzyka, potrzeba szko³y, nauczyciela i mi-
strza. W Nowym Tomyœlu mamy wszystkie te trzy elementy. Jest szko³a. S¹ nauczycie-
le, którzy z sukcesami potrafi¹ przygotowaæ chêtnych do dalszej nauki w œredniej szkole
muzycznej. Mamy te¿ mistrza, Witolda Lutos³awskiego, patrona szko³y. Ten znakomity
kompozytor i dyrygent, mimo zamêtu estetycznego powojennej Polski, znalaz³ w³asn¹
drogê. Jego muzyka jest wzorcowym przyk³adem proporcji formy do treœci oraz umy-
s³u do emocji. Witold Lutos³awski, patron nowotomyskiej szko³y, ma sta³e miejsce
wœród najwiêkszych twórców XX wieku. Jest wizytówk¹ naszego kraju. Tak jak W³odek
Pawlik, Piotr Becza³a, Janusz Prusinowski i Krzysztof Urbañski – œwiatowej s³awy muzy-
cy wspó³czeœni pochodz¹cy z miast takich jak Nowy Tomyœl. Tylko czerpaæ i korzystaæ
z takiej spuœcizny. 

Szko³a muzyczna nie tylko daje mo¿liwoœæ rozpoznania u dziecka talentu muzyczne-
go, ale specyfik¹ swojej edukacji istotnie wp³ywa na wra¿liwoœæ ucznia oraz estetykê po-
strzegania œwiata. Przygotowuje do œwiadomego korzystania z dorobku rodzimej i œwia-
towej kultury muzycznej. Jako spo³eczeñstwo jesteœmy zalewani produktami muzykopo-
dobnymi. Kto jak nie szko³a muzyczna ma pomóc rodzicom w kszta³towaniu dobrego
gustu muzycznego dzieci, w formowaniu woli wyboru wartoœciowego przekazu, który
mo¿e byæ œrodkiem duchowego rozwoju, a tak¿e umiejêtnoœci odrzucenia miernoty ar-
tystycznej, zaœmiecaj¹cej umys³.

Z okazji 40. lecia dzia³alnoœci serdecznie dziêkujemy za ten wk³ad w rozwój m³ode-
go pokolenia i nas samych. Dziêkujemy za chwile wzruszeñ na koncertach, za kolêdy
w naszych domach, czêsto grane jeszcze niewprawn¹ rêk¹, za rozœpiewanie m³odych lu-
dzi i za rozszerzanie horyzontów muzycznych. Nowotomyska szko³a muzyczna od
czterdziestu lat dzia³a, rozwija siê, ubogaca uroczystoœci patriotyczne, koœcielne i ró¿ne
inne. Jest to wk³ad nie do przecenienia, za co jeszcze raz dziêkujemy wszystkim dyrek-
torom, pedagogom i m³odzie¿y Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im. Witolda Lu-
tos³awskiego w Nowym Tomyœlu. Vivat academia, vivant professores!

Zdjêcia: archiwum PSM w Nowym Tomyœlu i Aleksandra Tabaczyñska
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Pani rodzina nie pochodzi z Nowego
Tomyœla. Gdzie s¹ Pani korzenie i jak
wspomina Pani swoje dzieciñstwo i dom?

Siêgaj¹c wstecz do moich korzeni, trze-
ba wspomnieæ najpierw o mojej babci.
Tak jak ja, mia³a na imiê Maria, a w doro-
s³ym ¿yciu, tak jak wiêkszoœæ mojej rodzi-
ny, mieszka³a na JackowszczyŸnie, daw-
nym terenie Polski – obecnie nale¿¹cym
do Bia³orusi.  Moja mama, Stanis³awa,
urodzona w £upinach, w gminie i parafii
Domanice, wychodzi³a za m¹¿ dwukrot-
nie, poniewa¿ jej pierwsze ma³¿eñstwo
nie trwa³o d³ugo. W rok po œlubie i w dwa
dni po urodzeniu siê ich syna, jej m¹¿ –
Franciszek Œwiderski – umiera³ w szpitalu
na zapalenie p³uc. To by³ 1941 rok, dzia-
³ania wojenne i s³aba opieka medyczna.
Gdy zosta³a sama z moim bratem na go-
spodarstwie, które jej m¹¿, jeszcze jako
kawaler, kupi³ w Kolonii Bystrzyckiej, po-
magali jej teœciowie, bo rodzice z £upin

mieli do niej 30 kilometrów. Mimo tego,
dziadek, który by³ bardzo ¿ywotny – po-
trafi³ przejœæ tê drogê pieszo i jeszcze po-
tem obrobiæ gospodarstwo mamy. Przy
okazji muszê wspomnieæ, ¿e przez 30 lat
by³ so³tysem £upin i te jego geny pewnie
zosta³y mi przekazane... To by³ dla mamy
najtrudniejszy okres w ¿yciu, który – co
zawsze podziwia³am – znios³a bardzo
dzielnie. Zreszt¹ do koñca ¿ycia nale¿a³a
do pogodnych, weso³ych osób. Gdy
w starszym wieku mieszka³a u mnie, to
mniej wa¿na by³a dla niej telewizja ni¿ spo-
tkania z s¹siadkami, znajomymi i ze mn¹.
Kontakt z ludŸmi przedk³ada³a ponad
wszystko.

Po œmierci pierwszego mê¿a mama nie
zosta³a d³ugo wdow¹. Mój ojciec – Ry-
szard Rajkowski – uczy³ siê zawodu ko-
wala w jej wsi. Pozbawiony rodziny – jego
mama z bratem, bratow¹ i dzieæmi zosta-
³a wywieziona na Sybir – zainteresowa³ siê
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Rozmowa z Mari¹ Kornowsk¹, zootechnikiem z wykszta³cenia, pracownikiem ad-
ministracji pañstwowej i samorz¹dowej z niemal 40. letnim sta¿em, m. in. na sta-
nowiskach Naczelnika Gminy Nowy Tomyœl, Naczelnika Miasta i Gminy Nowy To-
myœl, Starszego Inspektora Wojewódzkiego, Zastêpcy Kierownika Urzêdu Rejo-
nowego i Sekretarza Powiatu Nowotomyskiego.

Bohaterce poni¿szej rozmowy, nazywanej „cz³owiekiem instytucj¹”, „legend¹ no-
wotomyskiego samorz¹du” i „naczelnic¹”, dziêkujê za opowieœæ o rejsach ³ódk¹,
kolorowych pisakach, p³ci nutrii i kolejkach po kawê…, a tak naprawdê o wielu po-
wa¿niejszych sprawach, dziœ ju¿ nale¿¹cych do historii naszego regionu, w której
tworzenie wnios³a swój ogromny wk³ad.
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moj¹ mam¹, jej sytuacj¹ ¿yciow¹ i wkrótce
siê pobrali. Tato chcia³ mieæ dom, poma-
gaæ mamie w gospodarstwie i tak siê sta³o.
Z tego zwi¹zku, 5 stycznia 1944 roku,
w Kolonii Bystrzyckiej urodzi³am siê ja.
Poród by³ odbierany w domu przez miej-
scow¹ akuszerkê.

Mama zajmowa³a siê gospodarstwem,
a ojciec prowadzi³ zak³ad kowalski, do
którego ludzie przychodzili, by coœ zluto-
waæ, poprawiæ, naci¹gaæ ko³a do wozu,
podkuwaæ konie. Tak wiêc jestem trochê
zwi¹zana z m³otkiem, z rzemios³em, bo
bardzo czêsto przebywa³am z ojcem
w kuŸni.  Po wojnie czêœæ rodziny zosta³a
wysiedlona z Jackowszczyzny i trafi³a póŸ-
niej na tereny poniemieckie. Jedna z sióstr
ojca, wraz z rodzin¹, mieszka³a w Chmie-
lince, Jastrzêbsku i S¹topach, a druga osie-
dli³a siê w Wytomyœlu, a kilkoro s¹siadów
w Miedzichowie. Babcia równie¿ po woj-

nie przyjecha³a do córki, do Wytomyœla.
By³a jednak tak wycieñczona, ¿e szybko
zmar³a. Ja jestem obecnie czêœciowym
spadkobierc¹ zaburzañskiego mienia po
niej i niedawno dosta³am odszkodowanie. 

Wracaj¹c do czasów mojego dzieciñ-
stwa – m³odoœæ moj¹, dzielon¹ ze star-
szym o 3 lata bratem, z którym jestem
bardzo zwi¹zana do dziœ, wyznacza³
uk³ad: szko³a, praca w gospodarstwie, ¿y-
cie rodzinne i ¿ycie kole¿eñskie na wsi.
Warunki by³y bardzo trudne, ale wspomi-
nam ten czas radoœnie, bo z byle czego
mo¿na by³o zrobiæ zabawkê, a wokó³ kwi-
t³a przyroda, co po prostu dawa³o du¿o
zadowolenia.Siedmioletni¹ szko³ê podsta-
wow¹ koñczy³am w Hermanowie. Myœlê,
¿e by³am prymusk¹, bo moje oceny s¹
bardzo wysokie (na œwiadectwie faktycz-
nie widzimy prawie same pi¹tki). Jedyny
k³opot mia³am ze œpiewem (œmiech). Za-
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wsze dostawa³am ni¿sz¹ oceniê, chocia¿
rodzina moja by³a muzykalna i uczy³am siê
u kuzyna gry na skrzypcach. Pobieraliœmy
lekcje w grupie 6. osobowej i nawet wy-
grywa³am jakieœ proste melodie. Widaæ
jednak, ¿e mo¿na byæ jednoczeœnie muzy-
kiem, a nie byæ œpiewakiem.

Jak potoczy³a siê Pani edukacja po
szkole podstawowej?

Po szkole podstawowej, trochê z inspi-
racji ksi¹¿kowej, a trochê bez rozeznania,
posz³am do Lublina, do technikum che-
micznego. Nie zdawa³am sobie jednak
sprawy z wielu elementów ¿ycia, jakie siê
z tym wi¹za³y. To by³o du¿e miasto, a ja
nie mieszka³am w internacie, tylko na
stancji i nikt siê mn¹ nie interesowa³. Zo-
sta³am rzucona na g³êbokie wody i nie wy-
trzyma³am stresu, jaki przynios³o mi takie

¿ycie. Pó³tora miesi¹ca póŸniej przenio-
s³am siê do po³o¿onego w moich stronach
Technikum Rolniczo – £¹karskiego w Ra-
dory¿u Smolany. By³ tam internat i uczy³o
siê tam kilku moich kolegów ze szko³y
podstawowej i z naszej wsi. To miejsce
okaza³o siê szko³¹ moich marzeñ. Szko³a
nowa, ale – powiedzia³abym -istniej¹ca
w warunkach izolacji od cywilizacji. Teren
wiejski, autobusy rzadko jeŸdzi³y, a dwo-
rzec PKP na trasie £uków – Dêblin odda-
lony by³ o 5 km. Ten okres wspominam
bardzo mi³o.

W zwi¹zku z tym, ¿e by³o tam mnó-
stwo ³¹k, p³ywaliœmy po stawach ³ódkami,
bo ³¹ki by³y okresowo wodowane. Mia-
³am w swojej klasie kolegów-bliŸniaków
oraz bardzo mi³¹, serdeczn¹ i kochan¹
wychowawczyniê – Zofiê Nowack¹, ¿onê
dyrektora. By³a dla mnie jakby drug¹ mat-
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k¹ i te¿ mnie w jakiœ sposób ukszta³towa-
³a. Utrzymywa³yœmy kontakt przez wiele
lat, zmar³a maj¹c ich ponad 90.

W technikum uczy³am siê bardzo chêt-
nie. Rozwinê³am swoje umiejêtnoœci spor-
towe, co uczyni³o mnie jedn¹ z lepszych
sportsmenek szkolnych, a któregoœ roku
nawet najlepsz¹ sportsmenk¹ w powiecie
– bi³am rekordy, na przyk³ad w skoku
w dal. Zawsze wyje¿d¿a³am z ca³¹ grup¹
uczniów na weekendowe zawody, na któ-
re zabiera³ nas nauczyciel wf-u, wiêc w so-
boty i niedziele uczyæ siê nie mog³am. Mi-
mo to skoñczy³am technikum z dobrymi
ocenami i wystartowa³am na Wydzia³
Ogrodniczy w Szkole G³ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. Nie dosta-
³am siê jednak, mimo zdania egzaminu,
z powodu braku miejsc.Nie wiedzia³am,
co robiæ. Musia³am sama zabiegaæ o przy-
jêcie na studia, bo rodzice nie jeŸdzili ze
mn¹ do Warszawy. Okaza³o siê, ¿e s¹

wolne miejsca na Wydziale Zootechnicz-
nym, wiêc osoby, które siê nie dosta³y na
inne kierunki, z³o¿y³y tam podania, po
czym zosta³y skierowane na rozmowy
z jednym z wyznaczonych do tego dokto-
rów. Osobiœcie nie wierzy³am, ¿e siê do-
stanê, ale nie pozwoli³am sobie nie pójœæ
i nie rozmawiaæ z nim w sposób zdecydo-
wany. I myœlê, ¿e mój upór i stanowczy
ton spowodowa³y, ¿e zosta³am przyjêta.
Powiedzia³am: Ja chcê studiowaæ, musi pan
to zrozumieæ! (œmiech) No i faktycznie, zo-
sta³am studentk¹.

Jako ¿e przez wiele lat pe³ni³am funkcjê
przewodnicz¹cej Rady M³odzie¿owej
w technikum i wspomnia³am o tym dokto-
rowi, on ju¿ na rozpoczêciu roku akade-
mickiego postanowi³: Poniewa¿ siê nie zna-
cie, to ja proponujê, ¿eby starost¹ roku zosta-
³a Rajkowska. Po I semestrze za¿yczy³am
sobie jednak, ¿eby odby³y siê wybory, bo
nie chcia³am byæ starost¹ z nadania. Kole-
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dzy wybrali mnie jednak ponownie i tak
ju¿ zosta³o do koñca studiów, co te¿ mnie
w jakiœ sposób ukszta³towa³o… Ju¿ wtedy
wiedzia³am, ¿e pewne sprawy trzeba
obejmowaæ ca³oœciowo.

Mój brat z kolei skoñczy³ szko³ê kolejo-
w¹ i ca³e ¿ycie pracowa³ jako maszynista,
a teraz jest równie¿ na emeryturze.
Utrzymujemy bardzo bliski kontakt, jeste-
œmy mocno ze sob¹ zwi¹zani. Dla mnie
nie ma znaczenia, ¿e ma inne nazwisko
i innego ojca – po prostu jest to mój jedy-
ny brat.

A jak to siê sta³o, ¿e Pani znalaz³a siê
w Wielkopolsce?

Aaa, to ju¿ ca³kiem inny w¹tek tej spra-
wy. Zdarzy³o siê, ¿e przyjecha³am tutaj
w 1961 roku na œlub mojej siostry ciotecz-
nej, mieszkaj¹cej w³aœnie w Wytomyœlu.
Mój przysz³y m¹¿ mieszka³ wtedy w Ja-
strzêbsku Starym, a ¿e pan m³ody by³ te¿

z Jastrzêbska, Henryk zosta³ poproszony
na dru¿bê. M³odzi pomyœleli wtedy, ¿e
pewne pary bêd¹ mog³y siê ze sob¹ bawiæ.
I tak siê sta³o. By³am wtedy szesnastolat-
k¹, uczy³am siê jeszcze w Radory¿u
w technikum, gdzie nawet mnie odwie-
dza³ na praktykach, chocia¿ generalnie na-
sza znajomoœæ by³a korespondencyjna.
Z mê¿em pobraliœmy siê dopiero na stu-
diach, w Warszawie, po siedmiu latach
znajomoœci. Œlubu udziela³ nam ks. Sikor-
ski. Po planowym zakoñczeniu studiów
w czerwcu 1968 roku, przyjecha³am do
mê¿a i jego mamy do Jastrzêbska, gdzie
krótko mieszkaliœmy. Jego rodzina zresz-
t¹ te¿ st¹d nie pochodzi – otrzymali go-
spodarstwo w Jastrzêbsku Starym, po
tym, jak ich w³asne, po³o¿one w P³atkow-
nicy, w powiecie wêgrowskim, sp³onê³o
w czasie wojny.

Zawodowo zwi¹za³a siê Pani od razu
z naszym terenem...
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Przez Ministerstwo Rolnictwa spisa³am
umowê przedwstêpn¹ z Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej, kieruj¹c¹
mnie na sta¿, na który przyjmowa³ mnie
pan Tomasz ¯urek. Pocz¹tkowo, zgodnie
ze swoim drobiarskim wykszta³ceniem,
chcia³am podj¹æ pracê w wylêgarni, ale
pan ¯urek powiedzia³, ¿e ma dla mnie cie-
kawsz¹ propozycjê i zaproponowa³ mi
stanowisko asystenta zootechnika gro-
madzkiego w Opalenicy, nad któr¹ mery-
toryczny nadzór mia³o Sielinko. Praktycz-
nie podlega³am pod powiat i pod zastêpcê
kierownika Wydzia³u Rolnictwa i Leœnic-
twa w Nowym Tomyœlu. Doje¿d¿a³am do
Opalenicy przez ponad dwa lata, wykonu-
j¹c pracê terenow¹. Realizowa³am zada-
nia wdro¿eniowe, pokazy, szkolenia i de-
monstracje. Zna³am wszystkie gospodar-

stwa i gospodarzy w gminie Opalenica,
podzielonej wtedy jeszcze na czêœæ
wschodni¹ i zachodni¹. Bada³am na przy-
k³ad mlecznoœæ krów – procent mleka
w udojach. Mia³am na terenie Opalenicy
4 obory, w których musia³am co miesi¹c
dokonywaæ urzêdowej kontroli. Czêsto
pracowa³am od 6 rano do 8 wieczorem,
dokonuj¹c tych pomiarów i zbieraj¹c
próbki. I to by³a typowo merytoryczna
praca, zwi¹zana z moim zawodem, ale te¿
z ludŸmi i z urzêdem, co da³o mi wszech-
stronn¹ mo¿liwoœæ obserwacji i wchodze-
nia w ¿ycie. Po tych wsiach przemieszcza-
³am siê autobusem lub rowerem. Przypo-
minam sobie z tego czasu tak¹ anegdotê.

Czêstokroæ musia³am w jednym dniu
odwiedzaæ gospodarstwa w Jastrzêbni-
kach i innych miejscowoœciach. Mój szef –
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agronom Jan Rosadziñski, by³ cz³owie-
kiem u³o¿onym i taktownym, ale jako szef
trochê wœcibskim. Któregoœ razu, podczas
takiej rowerowej objazdówki, wesz³am
do baru, ¿eby siê ogrzaæ. A gdy przyjecha-
³am do urzêdu, on mówi do mnie: I wiem,
gdzie pani by³a! Nale¿y unikaæ tych miejsc!
(œmiech). Po prostu dyskretnie czuwa³
nad moj¹ skromn¹, jeszcze m³od¹ wtedy,
osob¹. Stara³ siê mnie pilnowaæ. Po roku
pracy sama zosta³am zootechnikiem gro-
madzkim, a w latach 1971-1972 kierow-
nikiem biura Powiatowego Zwi¹zku Rol-
niczych Spó³dzielni Produkcyjnych.

W 1972 roku, w ramach przeniesienia
na wy¿sze stanowisko, pan ¯urek, który
zna³ mnie ju¿ z tej pierwszej rozmowy, za-
proponowa³ mi pracê w charakterze pe³-
nomocnika Prezydium Powiatowej Rady
na gminê Nowy Tomyœl. To by³ czas likwi-
dacji rad gromadzkich i powstawania
gmin, wiêc wys³ano mnie na szkolenia
przygotowuj¹ce do funkcji naczelnika.
Wtedy urzêdy miasta i gminy by³y roz-
dzielone, wiêc w 1973 roku zosta³am Na-
czelnikiem Gminy Nowy Tomyœl. Siedziba
by³a w ratuszu, po s¹dzie, który w 1969
roku powêdrowa³ do Grodziska Wlkp.
Na parterze budynku mieœci³y siê Urz¹d
Miasta i Urz¹d Stanu Cywilnego, na piê-
trze by³a prokuratura, a obok my –
Urz¹d Gminy. Pomieszczenia by³y nie-
wielkie i niewygodne, a œcianki dzia³owe –
z uwagi na wysokoœæ pomieszczeñ – pro-
wizoryczne. Oczywiœcie, mia³am wiele
obaw, czy sobie poradzê, bo kompeten-
cje by³y szerokie, potrzeby wielkie,
a wzorców do naœladowania brak… Jedy-
nym przywilejem, jaki otrzyma³am z racji
tej funkcji, by³ przydzia³ na samochód,
który okaza³ siê w koñcu problemem.

Trabant kupiony za gotówkê zaintereso-
wa³ milicjê, która wezwa³a mnie i mê¿a
w tej sprawie na przes³uchanie…

Z tamtego okresu pracy wspominam
natomiast bardzo dobrze pracowników –
ich zaanga¿owanie by³o ogromne, zosta-
wali czêsto po godzinach, by wykonaæ za-
dania terminowo. W 1975 roku znów na-
st¹pi³a reorganizacja administracji – zlikwi-
dowano powiaty, po³¹czono Urz¹d Mia-
sta i Gminy Nowy Tomyœl w jedn¹ jed-
nostkê, a jej naczelnikiem zosta³ pan Jerzy
Pañczak. Ja przesz³am wtedy do Urzêdu
Wojewódzkiego, gdzie zosta³am zatrud-
niona przez Wojewodê Poznañskiego –
Stanis³awa Cozasia, na stanowisku Star-
szego Inspektora Wojewódzkiego, kon-
troluj¹cego nasz¹ i s¹siednie gminy, czyli
Nowy Tomyœl, Opalenicê, Buk, Kuœlin, Ka-
mieniec i Wielichowo. Wtedy – oczywi-
œcie – gminy nie by³y jeszcze samorz¹do-
we, ale stanowi³y terenowe organy admi-
nistracji pañstwowej, kontrolowane przez
w³adze wojewódzkie. Moja funkcja pole-
ga³a tak¿e na instrukta¿u, wdra¿aniu
spraw i informacji oraz na kontroli w za-
kresach wyznaczonych przez wojewodê.
By³o to m. in. badanie zasadnoœci skarg na
w³adze gminne. Powiem humorystycznie,
¿e pomys³y ludzi by³y przedziwne. Które-
goœ razu, na wniosek mieszkañca jednej
z wsi, kazano mi skontrolowaæ populacjê
hodowanych przez jego s¹siada nutrii –
pod wzglêdem ich p³ci! Mia³am ustaliæ, czy
liczba samic i samców jest zgodna z prze-
pisami – co oczywiœcie by³o niewykonalne
(œmiech)!

Zatrzymajmy siê na chwilê nad tymi
pierwszymi – pe³nionymi przez Pani¹ –
funkcjami. Z wykszta³cenia by³a Pani zoo-
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technikiem, drobiarzem, ale prawie od
pocz¹tku kariery zawodowej zwi¹za³a siê
Pani z administracj¹. To by³ Pani wybór
czy przypadek?

Pracê zaczyna³am jeszcze zgodnie
z wykszta³ceniem zootechnicznym, ale ju¿
w Opalenicy otar³am siê o problemy zwi¹-
zane z administracj¹. Gromadzkie Rady
nie by³y wtedy du¿e, wiêc zna³am ich za-
dania. W czasie kierowania biurem
PZRSP, dokonywa³am analiz czynników
gospodarczych, organizacji i funkcjonowa-
nia spó³dzielni rolniczych, a w koñcu na-
wet – z pomoc¹ g³ównego ksiêgowego
Wojewódzkiego Zwi¹zku RSP w Pozna-
niu, pana Stanis³awa Steca – likwidatorem
tych, które upad³y.  Nale¿a³am te¿, po
mojej mamie, do osób komunikatywnych.
Lubi³am ludzi, lubi³am rozmowy z nimi.
To nie by³o dla mêcz¹ce. A urzêdnik musi
mieæ pewn¹ predyspozycjê, ¿eby byæ

otwartym na obywatela, na ludzi, na spra-
wy. Z takimi zdolnoœciami czu³am siê do-
brze w tej pracy. W³adze zwierzchnie
ocenia³y mnie dobrze, a czasem nawet
bardzo dobrze. W zwi¹zku z tym mia³am
tê satysfakcjê, ¿e wykonanie przeze mnie
obowi¹zków jest zauwa¿alne, spotyka siê
z jakimœ uznaniem. Mog³am siê realizowaæ
jako naczelnik gminy i podejmowaæ wiele
zagadnieñ i spraw. Wiedzia³am, ¿e tam
trzeba byæ po prostu inicjatywnym. Jeœli
siê przyjmuje tak¹ funkcjê, to nie mo¿na
owin¹æ nóg kocem i siedzieæ przy biurku,
tylko naprawdê trzeba wszêdzie byæ, inte-
resowaæ siê, rozmawiaæ i podejmowaæ te-
maty. I nie daæ siê z³amaæ, nawet jeœli s¹
trudnoœci. Pewnie dlatego ileœ razy obej-
mowa³am funkcjê naczelnika… Chocia¿
wiem, ile mnie to kosztowa³o. Nie zapo-
mnê choæby problemu braku wody w No-
wym Tomyœlu, wtedy gdy objê³am w sta-
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nie wojennym, po panu Pañczaku, funkcjê
Naczelnika Miasta i Gminy. 

Przez 7 lat, nim wreszcie zosta³a zreali-
zowana ca³a inwestycja zwi¹zana z wod¹,
wielokrotnie bywa³am – ¿e tak powiem –
„pogoniona” przez Urz¹d Wojewódzki.
Nie zra¿a³am siê jednak – na ka¿dej nara-
dzie wchodzi³am i przypomina³am, a¿ zo-
sta³o to w koñcu zauwa¿one. Kamieñ wê-
gielny pod pierwsz¹ studniê, pamiêtam,
wkopywa³ Wojewoda.

Sk¹d Pani ponowny wybór na naczel-
nika w czasie stanu wojennego?

Nast¹pi³y tu polityczne przetasowania
zwi¹zane z wprowadzeniem stanu wojen-
nego – nie chcê wchodziæ w detale.
W ka¿dym razie, w ich rezultacie nie by³o
obsady na stanowisku Naczelnika Miasta
i Gminy. Zastêpc¹ by³ wtedy Janusz No-
wak, a g³ównym ksiêgowym jego ojciec,

wiêc obsadzenie stanowiska naczelnika
nie mog³o czekaæ ani chwili. Nie móg³ go
w drodze awansu obj¹æ zastêpca, bo unie-
mo¿liwia³y to powi¹zania rodzinne. Szu-
kano wiêc na gwa³t kandydata. Wybór
pad³ na mnie, bo mia³am doœwiadczenie.
Kontrolowa³am ten teren jako inspektor,
wiêc zna³am gminê, jej problemy i wszyst-
kie jej sprawy. Gdy jednak Wojewoda
mnie uprzedzi³, ¿e chc¹, bym zosta³a
naczelnikiem, nie chcia³am siê na to zgo-
dziæ. Powiedzia³am, ¿e choæ znam
specyfikê tej pracy, nie podejmê siê tej
trudnej i dla mnie bardzo obci¹¿aj¹cej
funkcji. Ale tak naprawdê nie by³o pytania,
„czy siê zgadzam”… Dano mi po prostu
do zrozumienia, ¿e mam iœæ. Zrobi³am so-
bie nawet badania lekarskie, które wyka-
za³y pewne dolegliwoœci serca i nerwowe,
które by siê pog³êbi³y przy nadmiarze
stresów, ale nie uda³o mi siê wybroniæ.
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Chocia¿ by³am merytorycznie przygoto-
wana do zadañ, by³ to najtrudniejszy
okres w mojej pracy zawodowej, wyma-
gaj¹cy wiele rozs¹dku i umiaru. Funkcjê
objê³am, a skoro powiedzia³am A, trzeba
by³o powiedzieæ B, wiêc zaczê³am praco-
waæ, daj¹c z siebie maksimum wysi³ku.
Przysz³am do pracy 5 stycznia 1982 roku,
krótko po wprowadzeniu stanu wojenne-
go. Wtedy ju¿ w gminie funkcjonowali ko-
misarze oraz wszystkie rygory i obostrze-
nia stanu wojennego. Nie obowi¹zywa³y
dotychczasowe przepisy. Ratowa³a mnie
znajomoœæ problematyki gminy, miesz-
kañców, pracowników, podmiotów go-
spodarczych. Komisarze jednak pozwalali
sobie puszczaæ wodze fantazji, a ich pole-
cenia by³y czêsto nie do przyjêcia.

Na przyk³ad?
Chcieli dokwaterowywaæ ludzi, którzy

nie maj¹ mieszkañ, do tych, którzy maj¹
wiêkszy metra¿. Takie to by³y zrywy…
Komisarze mocno starali siê w³¹czaæ
w moj¹ pracê, na pocz¹tku przekraczaj¹c
swoje kompetencje, póŸniej ju¿ byli bar-
dziej wywa¿eni. Oczywiœcie, nie wszystkie
sprawy by³y od nich do koñca zale¿ne.
Nowy Tomyœl le¿a³ wtedy na pograniczu
trzech województw – lubuskiego, zielo-
nogórskiego i poznañskiego, za Jastrzêb-
skiem Starym zaczyna³o siê ju¿ zielono-
górskie, a w kierunku Miedzichowa – go-
rzowskie. Nie mo¿na by³o przekraczaæ
tych granic, bo zachodzi³a obawa, ¿e by³y-
by przemycane jakieœ informacje czy ulot-
ki itd.

Pamiêtam, gdy dosta³am sygna³, ¿e
mieszkañcy Bolewic – szczególnie matki
z dzieæmi – nie mog¹ siê dostaæ do nowo-
tomyskich lekarzy. Nie pytaj¹c nikogo,
podjê³am decyzjê, ¿e maj¹ je przepusz-

czaæ... Czasem zadawanie zbyt drobiazgo-
wych pytañ, skutkowa³oby skomplikowa-
nymi odpowiedziami, wiêc decydowa³am
sama. Oczywiœcie, bywa³y z tego powodu
k³opoty.

To, co mi jednak zostanie w uszach do
koñca ¿ycia, to szczêk broni, która by³a
stawiana codziennie u mnie w gabinecie.
Gdy funkcjonariusze przychodzili, stawiali
broñ pod oknem, zdejmowali wierzchni¹
odzie¿ i towarzyszyli mi w godzinach mo-
jego urzêdowania. By³o to krêpuj¹ce, ale
trzeba by³o wytrzymaæ. Patrzyli, jak za³a-
twiam sprawy, jak przyjmujê interesan-
tów. Mimo to, nie ba³am siê twardej roz-
mowy z nimi, szczególnie, ¿e bardzo czê-
sto mia³am w³asne zdanie. 

Pamiêtam, ¿e jeszcze w okresie wyda-
wania kartek na ¿ywnoœæ, przyszed³ ko-
misarz i mówi, ¿e jeden z moich pracow-
ników pobiera kartki nies³usznie, bo ma
gospodarstwo. Ja pytam: Sprawdzi³ to pan?
– Tak mi przekazywali – odpowiedzia³. No
to niedobrze, ¿e tylko na tym siê pan opar³.
To wymaga najpierw sprawdzenia, a dopiero
póŸniej pos¹dzania... – skwitowa³am. Do-
nos sprawdzi³am i okaza³o siê, ¿e to nie-
prawda.

Funkcjonowanie w tych warunkach
i bez tej kontroli by³o trudne. Wszystkie-
go brakowa³o. Gdy przysz³am do pracy,
telefony by³y odciête. Nie dzia³a³ ¿aden
w ca³ym gmachu, poza jednym, który ja
mia³am na biurku. Komisarze mieli oczy-
wiœcie swoj¹ ³¹cznoœæ wojskow¹. Wszyst-
kie wa¿ne sprawy, choæby do wojewódz-
twa, przekazywano przez mój telefon
i przeze mnie. I trzeba by³o pracowaæ,
chocia¿ nie pomaga³y w tym w³asne w¹t-
pliwoœci. Na szczêœcie, gdy stan wojenny
min¹³, nast¹pi³ powolny rozwój miasta.
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Oczywiœcie, nie wszystko od razu by³o do-
stêpne. Handel zreszt¹ dzia³a³, jak chcia³.
Pamiêtam, ¿e przez jakiœ czas uwa¿a³am,
¿e sklepy powinny byæ czynne d³u¿ej ni¿
do 15.00 czy 16.00. A wtedy handel rz¹-
dzi³. Zosta³am kategorycznie odprawio-
na, ¿e co ja sobie wymyœlam! Po prostu
wielkie persony, którym nie mo¿na by³o
siê przeciwstawiaæ. Nie bêd¹ pracownicy
handlowaæ d³u¿ej ni¿ oni uwa¿aj¹ to za
stosowne. Ale niewiele czasu minê³o i to
oni zaczêli prosiæ, ¿eby pozwoliæ im wy-
d³u¿yæ godziny pracy... Na koniec tego
w¹tku dodam anegdotê „kolejkow¹”
z tamtych lat… Ja kawy nie pi³am, ale mo-
ja teœciowa owszem. W zwi¹zku z tym
pewnego dnia stanê³am w kolejce po ka-
wê, a tam z ty³u ktoœ mówi: No tak, ju¿ ma
10 paczek w domu, ju¿ jej przynieœli, a tu
jeszcze udaje, ¿e stoi w kolejce! (œmiech)

A ludzie s¹ tacy, jacy s¹. I tak trzeba ich
przyjmowaæ. Nie ma siê co dziwiæ, ¿e wie-
le rzeczy ich denerwuje albo ¿e co myœl¹,
to mówi¹. 

Nie ka¿dy w tamtym czasie rozumia³
zapewne, ¿e od Pani nie wszystko zale¿y.
Wiele pretensji zg³aszano bezpoœrednio
do Pani?

Wtedy funkcjonowa³ jeszcze Komitet
PZPR-u i to w³aœnie oni odbierali gros ta-
kich uwag, za¿aleñ i skarg. Mieszkaniec
mia³ dok¹d z nimi pójœæ. Ludzie korzysta-
j¹c z tego, ¿e jest stan wojenny, zanosili
ró¿ne skargi – nie zawsze s³uszne – tak¿e
do komisarzy. Przy gabinecie wygospoda-
rowa³am salkê, ¿eby mogli z nimi swobod-
nie rozmawiaæ i za³atwiaæ sprawy tak, ¿e-
bym nie musia³a tego s³uchaæ. A jak kogoœ
zdenerwowano w Urzêdzie, to szed³ do
partii na skargê. I taka to by³a dyskusja. Pa-

miêtam choæby telefony z komitetu z py-
taniami, dlaczego zabrak³o przed œwiêta-
mi chleba w jakimœ tam sklepie albo dla-
czego jeszcze nie s¹ skoszone ³any zbó¿…
Ale na tamte czasy widocznie tak musia³o
byæ. Trzeba by³o zawsze wa¿yæ os¹dy, bo
zazwyczaj prawda le¿a³a poœrodku.

Jako Naczelnik Miasta i Gminy Tomyœl
pracowa³a Pani do 1990 roku. Chocia¿
gospodarczo dla kraju by³ to trudny czas,
dziêki Pani dzia³aniom powsta³o w mie-
œcie wiele obiektów i inwestycji… Jaki by³
Pani sposób na ich dokonywanie? 

To nie by³a bynajmniej tylko moja za-
s³uga. Wychodzi³am z za³o¿enia, ¿e trze-
ba wspó³pracowaæ i podtrzymywaæ bar-
dzo bliskie kontakty z wszystkimi instytu-
cjami, które nie by³y zale¿ne od urzêdu:
stra¿e, s³u¿by, instytucje obs³uguj¹ce oby-
watela, PZU itd. Oni mogli wiele podpo-
wiedzieæ, wiele pomóc. Pamiêtam, nie¿y-
j¹cego ju¿, pana Ratajczaka, kierownika
PZU w Nowym Tomyœlu, który mi poma-
ga³, finansowa³ wiele przedsiêwziêæ
i z którym wymienialiœmy siê wiedz¹. Gdy
by³ remontowany dworzec kolejowy, to
dobr¹ wspó³pracê nawi¹zaliœmy z PKP.
A trudno powiedzieæ, by to wszystko by-
³o obowi¹zkiem naczelnika, czy w³adzy
administracyjnej. Jednak jeœli siê nie inicju-
je dzia³añ, to one nie zaistniej¹. Utrzymy-
wa³am przede wszystkim bliskie kontakty
ze wszystkimi podmiotami gospodarczy-
mi, zak³adami, a szczególnie firmami wy-
konawczymi, bo zabezpieczenie wyko-
nawstwa by³o bardzo wa¿ne. Wtedy
funkcjonowa³a Wojewódzka Dyrekcja
Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, ja-
ko zastêpczy inwestor naszych inwestycji
oraz Wydzia³ Rozwoju Regionalnego
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w województwie, który zabezpiecza³
œrodki. Trzeba by³o bardzo œciœle z nimi
wspó³pracowaæ, bo dyrekcja spisywa³a
z nami umowy na konkretne zadania do
wykonania. My z kolei musieliœmy szukaæ
wykonawców i podwykonawców, ustalaæ
terminy, przygotowywaæ tereny. To by³y
inne warunki, jeœli chodzi o planowanie
i wykonywanie inwestycji. By³y plany, bu-
d¿ety, plan spo³eczno-gospodarczy.
W planach wojewódzkich miastu Nowy
Tomyœl wyznaczono rozwój tylko do 10.
tysiêcy mieszkañców, a my niepos³usznie
przekroczyliœmy tê liczbê. Skutkowa³o to
m. in. limitem etatów w Urzêdzie Miasta
i Gminy, a wiêc i brakiem ludzi do wyko-
nywania zadañ. By³ moment, ¿e pracow-
nicy byli bardzo obci¹¿eni, poniewa¿ my –
jako miasto – siê szybko rozwijaliœmy.
Liczba mieszkañców do pocz¹tkowych

4 tysiêcy uros³a za moich czasów do 12 ty-
siêcy. Ka¿dego trzeba by³o zameldowaæ
i obj¹æ wszystkimi czynnoœciami admini-
stracyjnymi. I znów pracownicy, znani mi
jeszcze z czasów Urzêdu Gminy, ratowali
tê sytuacjê swoim zaanga¿owaniem i uto¿-
samianiem siê z miejscem, w którym ¿yli.
Znali swoje obowi¹zki i nie szczêdzili si³,
by pracowaæ nawet ponad ich zakres.

Zróbmy tu dygresjê – jak Pani organi-
zowa³a wewnêtrzn¹ pracê w Urzêdzie
i motywowa³a podw³adnych w takim cza-
sie, w którym nie mia³a im Pani wiele pod
wzglêdem finansowym do zaoferowania?

Dobiera³am pracowników, maj¹c
przede wszystkim na uwadze ich zaanga-
¿owanie w pracê. By³ wtedy faktycznie ta-
ki moment, ¿e urzêdnicy z bud¿etówki za-
rabiali znacznie mniej, ni¿ ich koledzy

NOWOTOMYŒLANIE

37Moje zadania uda³o mi siê realizowaæ na tyle twórczo, ¿e pozosta³y efekty...

Jedna z imprez sportowych w Bukowcu - lata 80.



o podobnych profesjach gdzie indziej.
Czêsto po nich siêgano, proponowano
przechodzenie do innych zak³adów, ofe-
ruj¹c wiêcej pieniêdzy. I sk³adali wymó-
wienia, co nie by³o dziwne, bo mieli rodzi-
ny na utrzymaniu. Pamiêtam, ¿e a¿ czte-
rech pracowników naraz z³o¿y³o wymó-
wienia i obawia³am siê, ¿e sobie nie pora-

dzê. A nie mo¿na by³o wygospodarowaæ
ani pó³ etatu wiêcej, bo zawsze nale¿a³o
w sprawozdawczoœci wykazaæ iloœæ pra-
cowników zatrudnionych. Oczywiœcie,
czasem uda³am g³uch¹ i œlep¹, kontrole nie
przychodzi³y, emocje opad³y i pracownicy
zostali.

Stara³am siê byæ dla nich maksymalnie
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¿yczliwa i ró¿nymi sposobami dawaæ im
satysfakcjê z pracy, czasem chocia¿ nie-
wielk¹ podwy¿k¹. Uwa¿am, ¿e nale¿a³a
im siê dobra zap³ata, bo byli bardzo zaan-
ga¿owani. Szczególnie ci starsi, którzy da-
wali z siebie maksimum zainteresowania
problemami, wœród których siê obracali,
a jednoczeœnie starali siê uczyæ tych no-
wych, którzy podejmowali pracê. Prze-
krój wiekowy kadry by³ potrzebny, bo je-
œli przyszliby tylko m³odzi, to niezbyt cie-
kawie by to wygl¹da³o – niewielka wiedza,
buta, nadaktywnoœæ i przekonanie, ¿e za-
wojuj¹ œwiat. Nie. Musz¹ byæ starsi, musz¹
byæ m³odsi, musz¹ byæ kobiety, musz¹ byæ
mê¿czyŸni. Wtedy dopiero przebieg pra-
cy jest nale¿yty, bo siê wzajemnie uzupe³-
niaj¹. Stara³am siê sugerowaæ, by m³odzi
pracownicy byli ¿yczliwi dla starszych, bo
wtedy wiêcej uzyskaj¹ pomocy, informa-
cji, podpowiedzi. Jeœli bêd¹ aroganccy, to
starszy pracownik uzna, ¿e nie musi nic im
przekazywaæ. Dlatego na kontakt z pra-
cownikami k³ad³am du¿y nacisk i gdy kie-
rowa³am wiêkszymi instytucjami, stara³am
siê mieæ spotkania chocia¿by z kadr¹ kie-
rownicz¹, ¿eby porozmawiaæ o tym, co
zosta³o wykonane, jakie s¹ plany itd. I wte-
dy pracownicy czuli siê odpowiedzialni za
miejsce, w którym pracuj¹ i za zadania po-
wierzone danemu urzêdowi. To jest spra-
wa stworzenia pewnej atmosfery. Teraz,
gdy po latach mówi¹, ¿e im siê dobrze
pracowa³o, to stwierdzam: Ju¿ nie musicie
mi siê podlizywaæ, wiêc skoro mówicie to
szczerze, to mnie to cieszy.

Jeœli chodzi o organizacjê pracy, przy-
wi¹zywa³am du¿¹ wagê do bardzo skru-
pulatnego dekretowania spraw i poleceñ
pracownikom. Na ka¿dym wp³ywaj¹cym
piœmie wpisywa³am nazwisko i funkcjê,

a przede wszystkim to, co urzêdnik ma
zrobiæ. Z kim siê skontaktowaæ, komu
przekazaæ sprawê, w jakim terminie.
Czêœæ wa¿nej poczty trafia³a zawsze do
szefa, który akceptowa³ swoim podpisem
moj¹ dekretacjê. Opracowanie odpowie-
dzi na pismo wymaga³o niejednokrotnie
pracy na przyk³ad trzech wydzia³ów czy
stanowisk, wiêc musia³o byæ wiadomo,
który pracownik mia³ to skomponowaæ
i siê pod tym podpisaæ. Gdy odesz³am,
mam wra¿enie, ¿e trochê tego brakowa-
³o. Istniej¹ instrukcje obiegu dokumen-
tów, to fakt, ale ¿eby on by³ wype³niony,
przede wszystkim kierownictwo musi daæ
z siebie sporo wysi³ku. Trzeba by³o aktu-
alizowaæ wiedzê, bo zmienia³o siê prawo.
Kiedyœ dzienniki ustaw by³y bardzo dro-
gie, a trzeba je by³o prenumerowaæ, wiêc
wprowadzi³am zasadê, ¿e gdy pracownicy
podpisywali listê obecnoœci, musieli rów-
nie¿ podpisaæ drugi dokument, potwier-
dzaj¹cy wgl¹d w nowy dziennik. Inaczej je-
den by zajrza³, inny nie, a urzêdnicy musie-
li znaæ nowelizacje ustaw. I to by³y takie
drobne czynnoœci organizacyjne, pomaga-
j¹ce zadbaæ o wiedzê pracownika, któ-
rych nawet uczono nas na kursach… By³y
zajêcia dotycz¹ce nawet tego, jak roz³o-
¿yæ przedmioty potrzebne do pracy, gdy
siê siedzi przy biurku – z której strony na-
le¿y mieæ notes, z której d³ugopis czy tele-
fon. Kwestia ergonomii, by nie narobiæ ba-
³aganu, gdy zadzwoni telefon. Uczono
nas, ¿e w ka¿dym biurze powinien byæ
wieszak, ¿eby obywatel móg³ po³o¿yæ
czapkê, parasol...

Pracownicy wtedy mieli tak¿e inne, po-
za biurowymi, obowi¹zki – pracê w tere-
nie. Jako naczelnik gminy i jako naczelnik
miasta i gminy nie mia³am do dyspozycji
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dzisiejszego odpowiednika Stra¿y Miej-
skiej. Opracowa³am wiêc taki system, ¿e
ka¿dy z pracowników dostawa³ pewien
przydzia³ ulic b¹dŸ wsi i musia³ mnie infor-
mowaæ o ich stanie. Na przyk³ad o tym, ¿e
jest rozwalony p³ot, ¿e tam siê coœ dzieje.
Nieraz sama coœ znalaz³am, bo lubi³am
obje¿d¿aæ teren. Wtedy wzywa³am deli-
kwenta i pyta³am: By³eœ? Widzia³eœ? Wie-
dzieli, ¿e siê nic nie da ukryæ. Takim sposo-
bem doprowadza³am do okreœlonego wy-
gl¹du miasto i gminê. Pamiêtam zacytowa-
ne mi przez mê¿a, stwierdzenie jego dy-
rektora do jakiegoœ pracownika Chify: Jak
Kornowska przys³a³a ci nakaz, to nie dysku-
tuj, wykonaj, bo i tak wyegzekwuje swoje
(œmiech)! Rocznie wysy³a³am œrednio 400
nakazów porz¹dkowych. Nikogo nie uka-
ra³am, ale nakazy sz³y. I tym sposobem
doprowadza³am do tego, ¿e w³aœciciel po-
rz¹dkowa³ swoj¹ posesjê albo ³ata³ dziury

w p³ocie. A jeœli dyskutowa³ na zebraniu
wiejskim, pyta³am: Jak panu nie wstyd? Nie
ma pan gwoŸdzia? Mogê pójœæ i pomóc pa-
nu przybiæ tê sztachetê.

Przez wspó³pracowników wspomina-
na jest Pani nie tylko jako osoba konse-
kwentna, kreatywna, ale przede wszyst-
kim skrupulatna i niezwykle sumienna.
S³ysza³am o Pani s³ynnych zeszytach z ko-
lorowymi karteczkami, tasiemkami, zapi-
skami, które by³y Pani sposobem na orga-
nizowanie pracy w³asnej. Co by³o w tych
sztambuchach? 

To by³y zeszyty 200. kartkowe. Kalen-
darzy zeszytowych nie u¿ywa³am, bo po-
trzebowa³am wiêcej przestrzeni na dan¹
sprawê ni¿ tam by³o wyznaczone. Prowa-
dzi³am ich kilka. W jednym zeszycie wpi-
sywa³am wa¿ne informacje, chodzi³am
z nim na wszystkie spotkania. Przez 8 lat
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prowadzi³am kolejne zeszyty (do których
dok³ada³am strony a¿ do 300 kartek),
w którym wpisywa³am sobie zadania in-
westycyjne: datê rozpoczêcia zadania, ja-
kie dokumenty by³y dosy³ane, w jakim
czasie, jaki by³ postêp i realizacja i kiedy siê
to skoñczy³o. Taka esencja urzêdnicza –
z numerem sprawy, pism – którego dnia
przysz³y, kto podpisa³, kto przys³a³. Z ta-
kim zeszytem sz³am na spotkania przed-
wyborcze, które by³y zupe³nie inne ni¿ te-
raz, kiedy siê operuje tylko plakatami.
Wtedy trzeba by³o staraj¹cych siê o man-
dat obs³u¿yæ informacj¹, jak zaawansowa-
ny jest poziom rozwoju miasta i gminy.
Trzeba by³o mówiæ o zamierzeniach i pla-
nach, pada³y pytania. W ten sposób kan-
dydaci te¿ zyskiwali wiedzê. Na takich spo-
tkaniach sala domu kultury by³a ca³a wy-
pe³niona. Gdy mnie pytano o termin reali-
zacji jakiegoœ zdania, otwiera³am zeszyt

i ju¿ wiedzia³am, czy mamy plac, pozwole-
nie na budowê, realizatora i termin wyko-
nania. Kolejny mój zeszyt, o wiêkszym ni¿
A5 formacie, wystarcza³ na pó³ roku. By³y
w nim zapisane chronologicznie wiadomo-
œci z dyspozycji, spotkañ, analizy cyfr, pla-
nów, osi¹gniêæ. To by³y podstawy do two-
rzenia statystyk – ile mamy ³ó¿ek na 1000
mieszkañców w szpitalach, ilu pacjentów
przypada na pielêgniarkê i lekarza, ile
uczniów jest w szko³ach. Na podstawie
tych danych mo¿na by³o siê staraæ o lepsze
rozwi¹zania. To by³ mój materia³ do analiz.
Zawsze œmia³am siê w rozmowach z mê-
¿em, ¿e najlepsze pomys³y przychodz¹ mi
do g³owy, jak jestem rano w wannie. Uk³a-
da³am kartki i na tych kartkach zapisywa-
³am, co mam przygotowaæ do pracy, co do
domu i ewentualnie, co dla starszej mamy.
I musia³am byæ bardzo zorganizowana, ¿e-
by to wszystko powi¹zaæ.
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Wróæmy do rozwoju infrastruktury
miejskiej i inwestycji… Jednym z wa¿niej-
szych, powsta³ych wtedy obiektów by³
dworzec PKS.

Gdy jeszcze doje¿d¿a³am do pracy
w Opalenicy, widzia³am ciasnotê ma³ego
skwerku na ty³ach obecnego s¹du, a wte-
dy ratusza, gdzie jednoczeœnie funkcjono-
wa³y 3 – 4 stanowiska autobusowe i stacja
benzynowa. Postawi³am podj¹æ dzia³ania,
by wyprowadziæ z tego miejsca stacjê ben-
zynow¹ i przenieœæ dworzec autobusowy
w inne miejsce, gdzie bêd¹ lepsze warun-
ki. I faktycznie, ze stacj¹ benzynow¹ uda³o
siê doœæ szybko, ale realizacja okaza³a siê
k³opotliwa, bo wykonawca by³ trochê nie-
rzetelny. Odwiedza³am ze trzydzieœci ra-
zy miejsce budowy, by stacja powsta³a
w ogóle w jakimœ dopuszczalnym tempie.
Natomiast jeœli chodzi o dworzec autobu-
sowy, d³ugo szukaliœmy miejsca i w koñcu
pad³o na gospodarstwo pani Kuncewicz –
po³o¿one na zakrêcie przy ul Kolejowej.
Sk³ada³o siê ono ze stodo³y i du¿ego do-
mu mieszkalnego. W³aœcicielka niechêtnie
z niego zrezygnowa³a, ale zapewniliœmy jej
lokum i sprzeda³a nam gospodarstwo.
PKS w ogóle nie chcia³ z nami rozmawiaæ,
bo uwa¿a³, ¿e s³upek na przystanku przy-
nosi najlepszy dochód – kosztów nie ma,
a ludzie i tak jad¹. Byli jednak tak przez
nas nêkani, ¿e musieli siê w koñcu zgodziæ
na podjêcie decyzji o budowie nowego
obiektu. Wykonawstwo, wed³ug przygo-
towanej dokumentacji, obj¹³ Remobud.
Nie oby³o siê jednak bez pewnego incy-
dentu, który pozosta³ w mojej pamiêci na
bardzo d³ugo. Podpisano ju¿ umowê miê-
dzy PKS-em a Remobudem, Remobud
zdecydowa³, jakie prace i w jakim tempie
wykona, ale poniewa¿ w PKS-ie ci¹gle szu-

kano oszczêdnoœci, nagle pojawi³ siê po-
mys³, ¿e poczekalniê dworca mo¿na by
zrobiæ z budynku mieszkalnego pani Kun-
cewiczowej! I taka dotar³a do nas informa-
cja – ju¿ nie wiem kto z Remobudu za-
dzwoni³ do mnie o 10 wieczorem z pyta-
niem, czy wiem o tych planach. Upewni-
³am siê tylko, czy umowa jest na pewno
podpisana, a plac budowy przekazany
i powiedzia³am: Jak to, co macie robiæ?
Wszystkie si³y skupiæ, dŸwigiem czy ci¹gni-
kiem rozerwaæ ten budynek i rozebraæ, co siê
da, bo wy sami decydujecie, co ma byæ wybu-
dowane. I w ci¹gu dos³ownie kilku dni plac
by³ sprz¹tniêty i pusty. Gdy tam przyje-
chali ludzie z PKS-u, byli bardzo zdziwieni,
¿e nie ma co remontowaæ i musz¹ siê zde-
cydowaæ na budowê. Tym sposobem
w 1987 roku stan¹³ dworzec PKS z praw-
dziwego zdarzenia, wyj¹tkowy w ca³ej
okolicy. Mo¿e przestrzennie by³ trochê
du¿y, ale dawa³ swobodê poruszania siê
autobusom i pasa¿erom. Szczerze mó-
wi¹c pojawi³a mi siê ³ezka w oku, gdy nie-
dawno zaczêto go rozbieraæ, bo on nie
by³ jeszcze starym dworcem... Co prawda
centrum handlowe te¿ powsta³o ³adne,
a plac jest lepiej wykorzystany, ale wydaje
mi siê, ¿e trochê zlekcewa¿ono funkcje
u¿ytkowe dworca autobusowego, w ta-
kim, jak nasze, mieœcie.

Co do innych inwestycji, jak wspomnia-
³am na pocz¹tku, problemem w tym cza-
sie by³o ujêcie wody, którego budowê wy-
walczy³am tak uparcie „nachodz¹c” dy-
rektorów wydzia³ów Urzêdu Wojewódz-
kiego, a¿ zyska³am przezwisko „naczelni-
cy”. To by³ te¿ czas œcis³ej i bardzo dobrej
wspó³pracy z prezesem Spó³dzielni Miesz-
kaniowej w Nowym Tomyœlu, panem
Franciszkiem Stachowiakiem. Ros³a liczba
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mieszkañców, którzy potrzebowali nie
tylko mieszkañ, ale i obiektów us³ugo-
wych, oœwiatowych, handlowych. Wa¿n¹
dla naszego œrodowiska instytucj¹ by³ po-
sterunek celny, który powsta³ z kolei przy
dobrej wspó³pracy ze Spó³dzielni¹ Ogrod-
nicz¹, która udostêpni³a na jego siedzibê

swoje obiekty i tereny. Aby zabezpieczyæ
dojazd do posterunku celnego, nale¿a³o
te¿ wybudowaæ, zgodnie z planem prze-
strzennego zagospodarowania, wyasfalto-
wany dojazd d³ugoœci oko³o 500 metrów
od ul. Kolejowej. Staraj¹c siê myœleæ per-
spektywicznie, mia³am ju¿ wtedy œwiado-
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moœæ potrzeby wybudowania w przysz³o-
œci ca³ej obwodnicy miasta o d³ugoœci
7 km. Wiedzia³am te¿, ¿e najwiêkszym
problemem fazy przygotowawczej takiej
drogowej inwestycji jest pozyskanie pod
ni¹ terenów, wiêc wczeœniej zadba³am
o zabezpieczenie? d³ugoœci potrzebnego
obszaru, prowadz¹c przez dwa lata, z po-
moc¹ dwóch pracowników, o to starania. 

Do tego wszystkiego dochodzi³o zapo-
trzebowanie wsi na boiska sportowe, roz-
budowê œwietlic, remiz i budowê dróg. I te
potrzeby by³y zaspokajane przy wspó³-
pracy z so³tysami, którzy wnosili w roz-
wi¹zywanie problemów sw¹ m¹droœæ i su-
miennoœæ, za co by³am im bardzo
wdziêczna. Po pierwszych wyborach sa-

morz¹dowych przekaza³am – nowemu
burmistrzowi Jerzemu Pañczakowi – gmi-
nê wraz z obszernym wykazem spraw
wymagaj¹cych podjêcia, ale te¿ z ofert¹
wspó³pracy, bo moje zawodowe ¿ycie ci¹-
gle toczy³o siê w administracji. 

Od 1990 roku pracowa³a Pani jako za-
stêpca kierownika Urzêdu Rejonowego
w Nowym Tomyœlu – Wojciecha Czy-
¿ewskiego. I znów trafi³a Pani na wyj¹tko-
wy czas – bój – jak sama Pani mówi, o to,
by Nowy Tomyœl znów sta³ siê siedzib¹
powiatu.

W³aœnie. Wczeœniej by³ tu powiat, ale
póŸniejsze zawirowania spowodowa³y, ¿e
nie wiadomo by³o, gdzie on bêdzie mia³
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swoj¹ siedzibê od 1999 roku. Kiedy trwa-
³y przygotowania do powstawania Urzê-
dów Rejonowych, zrodzi³ siê te¿ zamys³
tworzenia powiatów. W 1990 roku, za-
rz¹dzeniem premiera Tadeusza Mazo-
wieckiego, utworzono zespó³ do opraco-
wania nowej koncepcji podzia³u terytorial-
nego kraju. Maj¹c œwiadomoœæ rozpoczê-
tych prac i chc¹c powrotu siedziby powia-
tu do naszego miasta, ca³y czas dbaliœmy
o to, by jak najwiêcej instytucji, które s¹
miastotwórcze i które poprawiaj¹ wygo-
dê mieszkañców, mia³y swoje siedziby tu,
w Nowym Tomyœlu. Mieliœmy te¿ wspar-
cie Spo³ecznego Komitetu na Rzecz Po-
wiatu Nowotomyskiego i lokalnych parla-
mentarzystów. Kiedy pracowa³am ju¿ ja-
ko zastêpca kierownika Urzêdu Rejono-
wego, mia³am sposobnoœæ kierowaæ wy-
konaniem opracowania dokumentuj¹ce-
go zasadnoœæ istnienia powiatu w Nowym
Tomyœlu, które wtedy powsta³o w bólach
i du¿ym nak³adem pracy. Proszê tylko
spojrzeæ – w³aœnie w takim kszta³cie (p.
Maria pokazuje grub¹ teczkê), w 1992 ro-
ku posz³o ono do Warszawy, gdzie sena-
tor Jerzy Stêpieñ, odpowiedzialny za Ze-
spó³ do Spraw Reorganizacji Administracji
Publicznej, obejrza³ je jako pierwszy
i wiem, ¿e chodzi³ z nim na komisje, na
których pokazywa³ je jako wzorcowy wy-
raz dbania o sprawy lokalnej spo³ecznoœci.
Wtedy jeszcze nie by³o kolorowych pisa-
ków i zakreœlaczy, ale m¹¿ wyje¿d¿aj¹c na
zagraniczne delegacje mi takie przywozi³.
Nie by³o komputerów, wszystko pisane
by³o na maszynie, wielokrotnie poprawia-
ne. W wykonaniu tego opracowania po-
maga³ nam pan z Instytutu Zachodniego,
który tu specjalnie przyje¿d¿a³. Mówi³ za-
wsze: Jak pani robi jakieœ opracowanie, to na

metr proszê odsun¹æ je rêk¹ od oczu. Jeœli
pani widzi wszystko, to jest dobrze zrobione.

Materia³y pod tytu³em „Studium prze-
s³anek odtworzenia Powiatu Nowotomy-
skiego” wykonane w zespole: Jerzy Pañ-
czak, Wojciech Czy¿ewski, Zdzis³aw Ko-
œciañski, Czes³aw Krolek, Zdzis³aw
Pranczk, Jerzy Ruga³a i ja, pokazywa³y za-
siêg administracji specjalnej i wielu instytu-
cji – oœwiaty i kultury, s³u¿b stra¿y po¿ar-
nej, policji, WKU, komunikacji, telekomu-
nikacji, s³u¿by zdrowia, budownictwa
mieszkaniowego. Udowodniliœmy w nim
ponadlokalny zasiêg wymienionych insty-
tucji i s³u¿b, co zosta³o uznane za wa¿n¹
przes³ankê do odtworzenia tu powiatu.
W tym czasie zakoñczyliœmy te¿ z powo-
dzeniem trzyletnie starania o to, by swój
przystanek na dworcu PKP w Nowym
Tomyœlu mia³ poci¹g ekspresowy „Lubu-
szanin”, je¿d¿¹cy z Zielonej Góry do Lu-
blina przez Warszawê, co od 1997 roku
zwiêkszy³o zasiêg komunikacji do 14.
okolicznych gmin.

Jako zastêpca kierownika Wojciecha
Czy¿ewskiego jeŸdzi³am z nim na wszyst-
kie spotkania, z ca³ym tym materia³em.
Du¿o pracowaliœmy z pos³ami, z minister-
stwem. Trzeba by³o s³uchaæ informacji ofi-
cjalnych i nieoficjalnych. Wiedzieliœmy, ja-
kie s¹ drgania nastrojów, niespodzianki
i co robiæ, by mieæ argumenty dla w³adz
centralnych, ¿eby nie pominê³y Nowego
Tomyœla w rozdaniu powiatów. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e to by³ bój, bo znajdowali-
œmy siê w trójk¹cie trzech miast, w któ-
rym by³o o jedno za du¿o. Grodzisk wal-
czy³ o swoje racje, zabieraj¹c nam tereny,
wp³ywy i instytucje. Jak wiadomo, wcze-
œniej, najwiêkszy, niewyobra¿alny bój to-
czy³ siê o s¹d, który przez ponad 30 lat, na

NOWOTOMYŒLANIE

45Moje zadania uda³o mi siê realizowaæ na tyle twórczo, ¿e pozosta³y efekty...



skutek ró¿nych reorganizacji, funkcjono-
wa³ w Grodzisku Wlkp. Mieliœmy ogrom-
ne poczucie krzywdy i niesprawiedliwo-
œci, bêd¹c jedynym by³ym miastem po-
wiatowym w województwie poznañ-
skim, bez s¹du. Notariusza nie by³o, ko-
mornika nie by³o, ksi¹g wieczystych nie
by³o. A praca bez ksi¹g jest trudna. Gdy
pierwszy raz zostawa³am naczelnikiem,
w miejscu gromadzkiej rady zaczêto bu-
dowaæ siedzibê dla prokuratury. Mimo
¿e w nowej siedzibie by³y dla niej œwietne
warunki, chciano nam równie¿ prokura-
turê zabraæ do Grodziska. By³y to jednak
próby nieudane.

Jednoczeœnie z zabiegami o umiejsco-
wienie w naszym mieœcie siedziby powia-
tu, odbywa³ siê, jak Pani mówi, „bój”
o s¹d. Jak on przebiega³?

Spo³ecznoœæ i w³adze wielokrotnie do-
maga³y siê powrotu s¹du do Nowego
Tomyœla, jednak w okresie lat 90. zabie-
gaj¹c o powiat, byliœmy w tej sprawie naj-
bardziej zdeterminowani. W 1991 roku
w³adze samorz¹dowe, wraz z naszym
Urzêdem Rejonowym, stworzy³y i wy-
s³a³y do Ministerstwa Sprawiedliwoœci
szeœæ obszernych wniosków o powrót
s¹du, poprzedzony stworzeniem przej-
œciowych wydzia³ów zamiejscowych. Mi-
mo ¿e znów wspierali nas pos³owie i se-
natorowie tej ziemi, decyzja nie nadcho-
dzi³a. Ministrowie siê zmieniali, a nasze
pisma przepada³y.

Zaniepokojeni tym stanem rzeczy
mieszkañcy, tworz¹cy Spo³eczny Komi-
tet na Rzecz Powiatu Nowotomyskiego,
z przewodnicz¹cym Edmundem ¯ur-
kiem, w siedem dni zebrali 3800 podpi-
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sów pod protestem, który w kwietniu
1998 roku przes³ali na rêce premier
Hanny Suchockiej.

W zwi¹zku z tym, ¿e na skutek na-
szych wniosków w mieœcie zaczê³y ju¿
w miêdzyczasie dzia³aæ takie instytucje,
jak: Zamiejscowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczy-
stych, II Rewir Komorniczy S¹du Rejono-
wego w Grodzisku Wlkp. oraz nota-
riusz, utworzenie u nas najpierw Zamiej-
scowego Wydzia³u Grodzkiego grodzi-
skiego s¹du, a póŸniej S¹du Rejonowego
w Nowym Tomyœlu, sta³o siê faktem.
Rozpocz¹³ on swoj¹ dzia³alnoœæ 1. kwiet-
nia 2003 roku, w wyremontowanym bu-
dynku ratusza, którego remont sfinanso-
wa³y w³adze nowo powsta³ego powiatu. 

Mia³am i w tym swój udzia³, bo po wy-
walczeniu siedziby powiatu w Nowym
Tomyœlu, zosta³am jego sekretarzem.

Doskonale pamiêtam moment podjêcia
przez ministerstwo decyzji, ¿e s¹d jednak
w Nowym Tomyœlu bêdzie i trzeba przy-
gotowaæ jego siedzibê w ratuszu, tzn. sfi-
nansowaæ, zrealizowaæ pod dyktando
ministerstwa, zgodnie z wymogami loka-
lowymi dotycz¹cymi s¹dów. Dostaliœmy
ultimatum, ¿e je¿eli podejmiemy siê wy-
konania remontu i rozbudowy ratusza
miejskiego do okreœlonego terminu,
a by³a zima, to otrzymamy zgodê na roz-
poczêcie dzia³alnoœci S¹du Rejonowego.
Gdy to wszystko zrealizowaliœmy, zgod-
nie z nakazami wojewódzkich w³adz s¹-
downiczych i ministerialnych, prezes S¹-
du Wojewódzkiego przyzna³, ¿e nie wie-
rzy³, ¿e tego dokonamy… To by³ ogrom-
ny wysi³ek. Pamiêtam, ¿e praca trwa³a
w tym okresie do 11 w nocy. Musieliœmy
wyprowadziæ z budynku Szko³ê Muzycz-
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n¹, Urz¹d Stanu Cywilnego, miejskie ubi-
kacje, które nie licowa³y z powag¹ s¹du,
a to wymaga³o znalezienia dla nich lokali.

Na etapie pracy w powiecie znów po-
wierzono Pani m. in. dzia³kê remonto-
w¹, gospodarcz¹, administracyjn¹, na

której Pani dokona³a kolejnych przedsiê-
wziêæ...

Zgadza siê, w³aœciwie wiêkszoœæ re-
montów od lat 70., z przerwami, odby-
wa³a siê pod moim nadzorem organiza-
cyjnym – oczywiœcie nie budowlanym,
bo budowlañcem nie by³am. Pamiêtam
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remont budynku, w którym jest teraz
Urz¹d Pracy, remonty przychodni zdro-
wia przy ul. Poznañskiej oraz moderniza-
cje siedziby starostwa. Bra³am te¿ udzia³
w pocz¹tkowym etapie przygotowania
prac pod rozbudowê szpitala i terenów
zielonych z p³yt¹ dla helikoptera. Rozbu-
dowa szpitala mia³a miejsce w czasie ko-
lejnej kadencji powiatowej, ale starania
o ni¹ rozpoczê³y siê o wiele wczeœniej…
Inna sprawa, ¿e pocz¹tkowo tworzono
dokumentacjê na rozbudowê tylko jed-
nego skrzyd³a, ale jak siê lekarze rozpê-
dzili, jak zaczêli przychodziæ na zarz¹d,
to wziêto siê za budowê ca³oœci. Trochê
na wyrost, bo jeszcze nie by³o powiatu
staæ na takie przedsiêwziêcie. 

Pracowa³am wtedy z panem Joelem
Matuszkiem i wspominam, jak chodzi³ do
pani Kozowskiej na placek i nak³ania³ j¹
i innych mieszkañców – choæby zacnych
i zas³u¿onych pañstwa Pieszczochów, do
opuszczenia tego drewnianego domku,
który by³ przeszkod¹ w rozbudowie
szpitala i zajêcia lokali dla nich przygoto-
wanych. Sam plac by³ pokryty chwastami
i œmieciami, a przy wejœciu sta³ olbrzymi
zbiornik wodny, który wymaga³ roze-
brania. Doprowadzenie tego terenu do
porz¹dku wymaga³o ogromnego nak³a-
du pracy ekipy gospodarczej, dzia³aj¹cej
przy powiecie. Jednoczeœnie trwa³a pra-
ca nad projektem dokumentacji budow-
lanej, obejmuj¹cej ca³¹ infrastrukturê tak
du¿ego obiektu.

W tym momencie muszê wspomnieæ
o drobnym zdarzeniu, które da³o mi wie-
le satysfakcji.Gdy poszukiwaliœmy pro-
jektanta, jedn¹ z firm zainteresowanych
tym projektem, by³a firma z Niemiec.
Zaproponowa³am im wtedy przygoto-

wanie specjalnych materia³ów u³atwiaj¹-
cych rozeznanie siê w terenie, na którym
obiekt ma stan¹æ. Wtedy jednak szef fir-
my, odpowiedzia³ mi, ¿e nie potrzebuje
¿adnych danych, bo przecie¿ wszystko
wie z naszej strony internetowej. A ¿e
dzia³o siê to podczas spotkania specjalne-
go zespo³u, mia³am wielk¹ satysfakcjê, ¿e
ktoœ z zewn¹trz potwierdzi³ dobr¹ ja-
koœæ strony, która powstawa³a pod mo-
im kierunkiem i zosta³a nagrodzona Sta-
tuetk¹ Z³otej Ma³py.

To by³a nagroda za podjêcie przez na-
sze starostwo (mieszcz¹ce siê wtedy
w pierwszej 10. rankingu Zwi¹zku Po-
wiatów Polskich) wyzwania nowych cza-
sów i stworzenie dobrej witryny interne-
towej. W 2005 roku Stowarzyszenie
„Miasta w Internecie” og³osi³o konkurs
na najlepsz¹ powiatow¹ stronê interne-
tow¹, w którym zajêliœmy I miejsce
w Polsce, zdobyliœmy Statuetkê Z³otej
Ma³py i tytu³ Samorz¹dowego Lidera
Elektronicznej Administracji.

Wymieniaj¹c tak¹ iloœæ zas³u¿onych
sukcesów, musimy dla odmiany powie-
dzieæ o rzeczach, które mimo wielkiego
zaanga¿owania siê nie uda³y. Obok suk-
cesów musia³y byæ te¿ pora¿ki...

Jedna ze spraw nie by³a okupiona
wielkim wysi³kiem, ale faktycznie nieuda-
na. Chcieliœmy œci¹gn¹æ tutaj filiê Archi-
wum Pañstwowego, szczególnie z uwagi
na samorz¹dowe dokumenty, które by³y
w nim przechowywane. Proponowali-
œmy na jego siedzibê budynek gospodar-
ki komunalnej, ale archiwum nie chcia³o
podj¹æ decyzji o sprowadzeniu siê tutaj,
wiêc musieliœmy siê z tego pomys³u wy-
cofaæ. Jednak najwiêcej mojego wysi³ku,
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spoœród wszystkich wymienionych
przedsiêwziêæ, by³o zwi¹zane z walk¹
o s¹d i jego tutaj organizacj¹.

Specjalizowa³a siê Pani w prawie, ad-
ministracji, tematach budowlanych, ale
to nie by³a wiedza z jak¹ wynios³a Pani
ze swoich studiów. Jak Pani j¹ uzupe³nia-
³a?

Koñczy³am podyplomowe studium
pedagogiczne, które da³o mi szerszy ob-
raz rzeczywistoœci. Przez lata uczestni-
czy³am w wielu seminariach krajowych
i zagranicznych, m. in. w Brukseli. Skoñ-
czy³am wiele kursów jêzyka angielskiego
i niemieckiego, by³am cz³onkiem klubu
sekretarza. Dosta³am sporo odznaczeñ,
w tym Zas³u¿ony dla Powiatu Nowoto-
myskiego. Trudno to wszystko opisaæ,
wiêc tylko poka¿ê Pani kilka przyk³ado-
wych certyfikatów. Na emeryturê prze-

sz³am 31 marca 2007 roku, wiêc trochê
siê tego uzbiera³o.

Zakres Pani dzia³añ podejmowanych
w ramach pracy zawodowej mo¿e nas
zwieœæ, ale wbrew pozorom prowadzi³a
te¿ Pani ¿ycie rodzinne. M¹¿, zmar³y
przed dwoma laty, Henryk Kornowski,
by³ jednym z dyrektorów w Chifie, pa-
sjonatem ³owiectwa, wêdkarstwa i mi³o-
œnikiem zwierz¹t. Prze¿yli Pañstwo ra-
zem 45 udanych lat ma³¿eñskich...

Zanim opowiem o mê¿u – kilka zdañ
o córce Agacie. Córka ma w tej chwili 29
lat. Ukoñczy³a Technikum Ekonomiczne
w Nowym Tomyœlu i Wy¿sz¹ Szko³ê Biz-
nesu i Jêzyków Obcych w Poznaniu. Dys-
ponuje œwietn¹ znajomoœci¹ jêzyka an-
gielskiego i niemieckiego, potwierdzon¹
wieloma certyfikatami, w tym ze znajo-
moœci jêzyka biznesowego. Bêd¹c na II
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roku studiów, podjê³a równolegle naukê
na Akademii Ekonomicznej, gdzie ukoñ-
czy³a kierunek: biznes miêdzynarodowy.
Mimo ¿e nie jest filologiem z wykszta³ce-
nia, ma wysok¹ znajomoœæ praktyczn¹
tych jêzyków, gdy¿ uczestniczy³a wielo-
krotnie w wakacyjnych kursach jêzyko-
wych w Anglii. Czêsto by³a na tych kur-
sach jedyn¹ Polk¹. Pracuje w tej chwili
w firmie Aeskulap Chifa, w koncernie
Brauna. Od maleñkiego dziecka chodzi³a
do tego zak³adu z mê¿em, nieraz nawet
wieczorami. Zna³a ludzi, pracê, skoñczy-
³a te¿ liczne zagraniczne praktyki w za-
k³adach braunowskich. Uda³o jej siê jesz-
cze przepracowaæ z ojcem trzy ostatnie
miesi¹ce jego pracy. Myœlê, ¿e zostanie
w tym zak³adzie, bo wi¹¿e siê on z emo-
cjami i wspomnieniami o ojcu.

Jeœli chodzi o Henryka, jak mówi³am

na pocz¹tku, poznaliœmy siê 1961 roku
w Wytomyœlu. By³ 2,5 roku starszy ode
mnie. Pocz¹tkowo ma³o siê komuniko-
waliœmy, bo nie by³o wtedy telefonów,
wiêc w czasie mojej nauki w Radory¿u
i Warszawie, przez 7 lat pisaliœmy do sie-
bie listy. Najpierw sporadycznie mnie od-
wiedza³, potem gdy by³am w Warsza-
wie, czêœciej. Uczy³ siê najpierw zaocznie
w Technikum Mechanicznym w Pozna-
niu, pracuj¹c od 16. roku ¿ycia. Po ukoñ-
czeniu technikum podj¹³ studia na Poli-
technice Poznañskiej, a edukacjê skoñ-
czy³ z tytu³em in¿yniera, gdy ju¿ byliœmy
po œlubie. Muszê powiedzieæ, ¿e nasze
ma³¿eñstwo przez ca³e 45 lat by³o bar-
dzo szczêœliwe.

M¹¿ by³ tak¿e bardzo aktywn¹ osob¹,
przeszed³ d³ug¹ drogê zawodow¹ w Fa-
bryce Narzêdzi Chirurgicznych. By³ jed-
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nym z pracowników z najd³u¿szym sta-
¿em. Zaczyna³ od szlifierza, a potem obej-
mowa³ kolejne stanowiska – technika nor-
mowania, technologa, kierownika narzê-
dziowni, kierownika gospodarki narzê-
dziowej, zastêpcy dyrektora ds. produkcji
i w koñcu – do emerytury – dyrektora ds.
techniczno – produkcyjnych. To ostatnie
stanowisko obj¹³ 1 grudnia 1974 roku.
£¹cznie w Chifie przepracowa³ 55 lat.
Z odpoczynku na emeryturze korzysta³
tylko ponad rok. Zmar³ 4 lipca 2013 roku
w wieku 72 lat. Tak jak pani wspomnia³a –
jego pasj¹ by³o ³owiectwo i wêdkarstwo.
Kocha³ przyrodê, lubi³ ze mn¹ chodziæ na
dzia³kê, chocia¿ ze wzglêdu na krêgos³up
za bardzo nie pracowa³, ale wykonywa³ in-
ne czynnoœci nie wymagaj¹ce schylania
siê… Jego œmieræ by³a dla mnie ogromnym
ciosem. W szpitalu spêdzi³ tylko 17 dni.

Jeszcze przed œmierci¹ jeŸdzi³ do Poznania,
by doprowadziæ do ukoñczenia sztandaru
Ko³a £owieckiego, zastanawiaj¹c siê przy
tym, kogo ten sztandar wyprowadzi jako
pierwszego… A wyprowadzi³ w³aœnie je-
go…

Emerytura sprzyja rozwijaniu pasji i po-
dejmowaniu zajêæ, na które wczeœniej nie
by³o czasu. Tak jest i w Pani przypadku?

Moje zainteresowania to nadal kwiaty,
dzia³ka. Na dzia³ce hodujê kury, w sumie
nawet zawodowo, bo przecie¿ ukoñczy-
³am drobiarskie studia. W moim ogrodzie
zimowym, wyposa¿onym w odsuwane
szyby, ci¹gle roœnie sporo kwiatów, choæ
teraz ju¿ nie mam tyle si³, by je pielêgno-
waæ. Dzia³k¹ zajmujê siê te¿ z powodów
praktycznych – mam kilka chorób, które
musia³am pokochaæ i nauczyæ siê z nimi
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¿yæ, a to co mnie ratuje, to w³aœnie ruch.
Od zawsze lubiê zwierzêta. W m³odoœci,
u rodziców, mia³am psa i kota, potrafi³am
wprowadziæ te¿ do pokoju Ÿrebiê
(œmiech). Gdy by³o ma³e, przychodzi³o po
cukier. Od kilku lat mam koty w domu
i karmiê te¿ te, mieszkaj¹ce na dzia³kach.
Widzê, ¿e szybko siê dowiaduj¹, ¿e przy-
noszê jedzenie, wiêc zjawiaj¹ siê nie tylko
takie, które goszcz¹ regularnie, ale
i wszystkie inne. Koty s¹ moj¹ pasj¹ i my-
œlê, ¿e je rozumiem, a one rozumiej¹
mnie. Córka siê czasem dziwi, dlaczego
dotykam tych dzikich kotów dzia³ko-
wych, ale ja wiem, w którym momencie
i jak daleko siê posun¹æ, a kiedy one sobie
tego nie ¿ycz¹. Zim¹ biorê sobie kota
w ciep³¹ po³ê kurtki, k³adê na piersi
i g³aszczê, bo na tyle sobie pozwoli. I chêt-
nie idzie do cz³owieka, by poczuæ to cie-

p³o. Mam z nimi taki kontakt emocjonal-
ny. Ze spraw ludzkich… mam teraz czas
na spotkania z kole¿ankami ze studiów,
z którymi mieszka³am w akademiku
przez 5 lat. Raz, czy dwa razy w roku ro-
bimy sobie wypad na cztery dni do War-
szawy i doskonale siê ze sob¹ czujemy.
W czasie aktywnoœci zawodowej nie mia-
³yœmy kontaktu, ale po latach odnalaz³y-
œmy siê w ca³ej Polsce – jedna jest z Elbl¹-
ga, jedna z Przemyœla, ja z tej okolicy, a in-
ne kole¿anki dochodz¹ z Warszawy i jest
to sympatyczny czas wspomnieñ.

Jako pracownik administracji z 40. let-
nim sta¿em by³a Pani goœciem specjalnym
obchodów 25. lecia Samorz¹dnoœci w na-
szym mieœcie i opowiada³a o sukcesach
lokalnych w³adz samorz¹dowych. Jak te-
raz podsumowuje Pani te lata? 
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Uznajê, ¿e przeszed³szy przez ¿ycie,
mogê siê swobodnie obejrzeæ do ty³u.
Muszê przyznaæ, ¿e moje zadania udawa-
³o mi siê realizowaæ na tyle twórczo, ¿e
jakieœ efekty pozosta³y. Szczególnie dla
ludzi. Jako urzêdnik ho³dowa³am zasa-
dzie, ¿e ka¿da sprawa, z któr¹ ktoœ przy-
chodzi do urzêdu, jest wa¿na. Mo¿e nam
siê wydawaæ, ¿e jest banalna, ale nie wol-
no daæ tego odczuæ, bo dla osoby, która
z ni¹ przysz³a, ona jest najwa¿niejsza.

Uczono mnie kiedyœ na kursie, ¿e jak
obywatel przychodzi, to im wiêcej gnie-
cie tê czapkê, to znaczy, ¿e tym bardziej
Ÿle siê czuje i tym wiêkszym dla niego
prze¿yciem jest przyjœcie do urzêdu. Gdy
tak¹ sytuacjê widzia³am, stara³am siê j¹
roz³adowaæ i to ja zadawa³am pytania.
Czasem ktoœ zakopa³ jakieœ dokumenty
pod jab³onk¹ w czasie wojny i chcia³by

potem je odtworzyæ, a nie wiedzia³ do ja-
kiej instytucji pójœæ. Czasem stara³ siê
o odszkodowanie, a nie zna³ adresu i te-
lefonu odpowiedniego urzêdu. Niepo-
radnoœæ tych ludzi, niejednokrotnie nie-
zbyt wykszta³conych, by³a w tamtym
czasie wielka. Ale takie podejœcie do nich
procentowa³o. Œci¹ga³am pracowników,
dzwoni³am do instytucji. Stara³am siê ze-
braæ tak¹ iloœæ wiedzy, ¿eby interesant
móg³ wyjœæ wyposa¿ony w informacje
wyznaczaj¹ce mu kierunek dzia³ania.

Pamiêtam z dawnych lat mieszkañca
Sêkowa, który przyszed³ do mnie i za¿¹-
da³, bym sprawi³a, ¿eby jego syn o¿eni³
siê z konkretn¹ dziewczyn¹, na co odrze-
k³am, ¿e tu ju¿ moje kompetencje nie siê-
gaj¹ (œmiech). Zawsze te¿ sprawdza³a siê
moja wypraktykowana w ¿yciu zasada,
¿e trzeba byæ otwartym w stosunku do
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pracowników. Nie tylko widzieæ w nich
osoby œwiadcz¹ce pracê, ale tak¿e takie,
które maj¹ te¿ problemy ¿yciowe i ro-
dzinne. Jeœli mo¿na w czymœ pomóc, na-
le¿y wys³uchaæ i wesprzeæ, bo pracownik
powinien siê dobrze czuæ w miejscu pra-
cy. Mój szef, starosta Joel Matuszek mó-
wi³, ¿e spêdzamy ze sob¹ tyle czasu na
dobê, ¿e musimy tak dzia³aæ, ¿ebyœmy siê
wzajemnie nie stresowali i ¿eby ca³a
energia sz³a na pracê, a nie na wzajemne
dokuczanie, podnosz¹ce poziom stresu.

Myœlê, ¿e siê trzyma³am tych zasad, bo
pod koniec mojej kariery zawodowej,
w 2004 roku otrzyma³am odznaczenie,
które daje mi najwiêksz¹ satysfakcjê. Ho-
mo Mensura – odznaczenie z wizerun-
kiem Witolda Celichowskiego, pierwsze-
go wojewody poznañskiego, nadawane
jest przez wojewodê, by uhonorowaæ

osoby, które codzienn¹ prac¹ udowad-
niaj¹, ¿e istot¹ dzia³añ urzêdów jest pra-
ca z ludŸmi i pomoc w rozwi¹zywaniu ich
problemów.I ja znalaz³am siê w gronie
14. pracowników z terenu wojewódz-
twa, których wojewoda Andrzej Nowa-
kowski wyró¿ni³ tym tytu³em, nawi¹zuj¹-
cym do starogreckiej maksymy, mówi¹-
cej o tym, by urzêdnicy kierowali siê
w swojej pracy dobrem obywateli. Wy-
daje mi siê, ¿e pracuj¹c, realizowa³am tê
zasadê, staraj¹c siê pomagaæ mieszkañ-
com i rozwijaæ najbli¿sze œrodowisko tak,
by mo¿na siê w nim by³o lepiej poruszaæ
i ³atwiej ¿yæ.

Fot. archiwum Marii Kornowskiej,
Starostwa Powiatowego w Nowym
Tomyœlu oraz I. Putz
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Szymon Konieczny

Lwówecka Orkiestra Dêta ma 90 lat

Obchodz¹ca w tym roku swoje 90. urodziny Lwówecka Orkiestra Dêta sw¹
tradycj¹ siêga do za³o¿onej w 1925 roku orkiestry Towarzystwa Powstañców
i Wojaków we Lwówku. W trakcie jubileuszowego roku zagra³a wiele koncer-
tów i uœwietni³a wiele imprez, jednak najwa¿niejsza – dla uczczenia tego wyj¹t-
kowego jubileuszu – by³a Gala 90. lecia Lwóweckiej Orkiestry Dêtej, która mia-
³a miejsce 13 wrzeœnia tego roku.

Muzyczne tradycje Lwówka i okolic
Ju¿ w œredniowieczu podobno mia³y istnieæ we Lwówku pierwsze grupy muzyków,

którzy wystêpowali zapewne na dworze dziedziców i w samym mieœcie. Udokumento-
wany natomiast jest fakt, i¿ w XVIII wieku, w ca³ej Wielkopolsce, a nawet poza ni¹,
Lwówek s³yn¹³ ze znakomitych muzyków. Ówczesny dziedzic lwówecki, Adam Kazi-
mierz z Werbna Paw³owski, nada³ im nawet specjalny przywilej. Zatem tradycja muzy-
kowania na terenie Lwówka i jego okolic ma bardzo d³ug¹ historiê. 

Co do XIX wieku nie mamy bli¿szych danych, ale mo¿na domniemywaæ, ¿e tak¿e
wówczas istnia³y zorganizowane grupy muzykantów. W wieku XX na terenie samego
miasta istnia³o kilka orkiestr, wœród nich orkiestry: Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kó³”, Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y, Stra¿y Po¿arnej i Pañstwowego Oœrodka
Maszynowego. Lwówecka Orkiestra Dêta, dzia³aj¹ca obecnie przy Miejsko-Gminnym
Oœrodku Kultury we Lwówku, siêga sw¹ tradycjê do orkiestry Towarzystwa Powstañ-
ców i Wojaków, która powsta³a w 1925 roku. To w niej m³odzie¿ i sami powstañcy
wielkopolscy, potrafi¹cy graæ na instrumentach, uœwietniali do 1934 roku ka¿d¹ impre-
zê patriotyczn¹, a tak¿e imprezy rozrywkowe, w tym zabawy taneczne. Orkiestra ta
w pierwszych latach dzia³a³a pod dyrygentur¹ Maksymiliana Burdajewicza, a nastêpnie
Jana Nawrota.

Pielêgnuj¹c tradycjê powstania wielkopolskiego 1918/19, Lwówecka Orkiestra
Dêta przekazuje dalej przysz³ym pokoleniom wartoœci nie tylko zwi¹zane z muzyk¹, ale
tak¿e z patriotyzmem lokalnym. Przez szeregi Lwóweckiej Orkiestry Dêtej przewinê³o
siê mnóstwo znakomitych muzyków i instruktorów. Warto o nich pamiêtaæ, zw³aszcza,
¿e by³o ich ca³kiem sporo. Poza wymienionymi wy¿ej, funkcjê kapelmistrza piastowali
panowie: Franciszek Nawrot, Józef Weso³y, Jan Pawelczak, Marian Nawrot, Piotr Po-
spieszny oraz sprawuj¹cy j¹ od 2000 roku do dziœ – Jacek Kortylewicz. 
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Nale¿y tak¿e wymieniæ by³ych instruktorów, którzy zajmowali siê poszczególnymi
sekcjami orkiestry, tj. nie¿yj¹cego ju¿ Adama Skrzypczaka (instrumenty perkusyjne),
Alicjê i Rus³ana Curujewów (sekcja taneczna), Jana Witkowskiego (instrumenty dête
blaszane), Magdalenê Smoczyk-Wiœniewsk¹ (sekcja taneczna), Marka Galubiñskiego
(instrumenty dête blaszane) oraz Ma³gorzatê Kopersk¹ (instrumenty perkusyjne).

Lwówecka Orkiestra Dêta dziœ
Lwówecka Orkiestra Dêta skupia dziœ blisko 50 osób, w tym wielu ludzi m³odych,

a tak¿e dzieci. Poza muzykami, w sk³ad orkiestry wchodzi grupa taneczna, tzw. ma¿o-
retki. Swe próby orkiestra odbywa w ka¿dy poniedzia³ek w Miejsko-Gminnym Oœrod-
ku Kultury we Lwówku. Kieruje ni¹ demokratycznie wybrana Rada Orkiestry, w sk³ad
której wchodz¹ zarówno przedstawiciele muzyków, jak i ma¿oretek. Obecnie kadrê in-
struktorsk¹ tworz¹: Jacek Kortylewicz – kapelmistrz, S³awomir Framski – instruktor in-
strumentów dêtych blaszanych, Ryszard Bochna – instruktor instrumentów dêtych
drewnianych, Bart³omiej Krawczak – instruktor instrumentów perkusyjnych oraz Lucy-
na Nowak – instruktor grupy tanecznej. 

Lwówecka Orkiestra Dêta ma na swoim koncie wiele sukcesów i presti¿owych wy-
stêpów, jednak zdecydowanie najwiêkszym sukcesem by³a dla niej, przyznana w 2012
roku, nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

WOKÓ£ NAS...
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Lwówecka Orkiestra Dêta podczas jubileuszowego koncertu – 13 wrzeœnia 2015 r. 
Fot. Agnieszka Króliczak



Orkiestra wystêpowa³a wielokrotnie na ró¿nych festiwalach orkiestr dêtych, uœwietnia-
³a wiele imprez okolicznoœciowych, organizowanych w gminie Lwówek, w powiecie no-
wotomyskim, na terenie ca³ego kraju i poza jego granicami. 

Bardzo mi³¹ nagrod¹ za ca³oroczny trud muzyków jest coroczna wycieczka organi-
zowana przez Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury. Jest to tak¿e doskona³a forma inte-
gracji cz³onków orkiestry. Takich wycieczek odby³o siê dot¹d ju¿ kilkanaœcie.

Gala 90. lecia i trasa koncertowa
Jubileuszowa Gala 90. lecia Lwóweckiej Orkiestry Dêtej odby³a siê w niedzielê 13

wrzeœnia 2015 roku. Aby pomieœciæ wszystkich zaproszonych goœci oraz licznie
zapowiadaj¹c¹ siê publicznoœæ, miejscem koncertu sta³a siê hala lwóweckiego Oœrodka
Sportu i Rekreacji, w której zasiedli m. in zaproszeni goœcie, a wœród nich m. in.: senator
RP Jan Filip Libicki, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, ksiê¿a z parafii
znajduj¹cych siê na terenie gminy Lwówek, a tak¿e prawie wszyscy burmistrzowie
i wójtowie gmin oœciennych.

Uroczystoœæ 90. lecia otworzy³a sama orkiestra, która wykona³a przemarsz
w rytm utworu „Parada amerykañska”, a w trakcie swego wystêpu zaprezentowa³a
m. in. marsz koncertowy Leona Bernarda Landowskiego pt. „Wiwat”, w którym
solo na tr¹bce wykona³ by³y instruktor orkiestry, a obecnie solista Filharmonii

WOKÓ£ NAS...
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Koncert galowy nie móg³ siê odbyæ bez znakomitych goœci. Na pierwszym planie Marek Galubiñski 
- by³y instruktor orkiestry, obecnie solista Filharmonii Poznañskiej. Fot. Agnieszka Króliczak



Poznañskiej – Marek Galubiñski. PóŸniej by³y tak¿e „Wróæ do Sorento”
kompozycji Ernesto de Curtis’a czy niezapomniany klasyk “Wiedeñscy królowie
walca” Johanna Strauss’a. 

W trakcie przerw pomiêdzy kolejnymi wystêpami orkiestry zaprezentowane
zosta³y filmy, przybli¿aj¹ce historiê orkiestry i jej dzieñ dzisiejszy. By³ tak¿e czas na
gratulacje, którym nie by³o koñca. Wielu goœci Gali 90. lecia chêtnie zabra³o g³os, by
podkreœliæ, jak wielk¹ rolê odgrywa orkiestra w ¿yciu Lwówka, naszego powiatu
i województwa wielkopolskiego. Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki wrêczy³ na
rêce kapelmistrza list gratulacyjny i zapowiedzia³ odznaczenie by³ego kapelmistrza –
Mariana Nawrota. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Piotr D³ugosz wrêczy³ pami¹t-
kowe medale, dyplomy oraz – ka¿demu cz³onkowi orkiestry – okolicznoœciowy upo-
minek. Wyró¿nieni zostali tak¿e obecni instruktorzy i kapelmistrz.

Na sam fina³ koncertu lwówecka orkiestra zaprezentowa³a nowe kompozycje
w swoim repertuarze, tj. wi¹zankê hitów zespo³u ABBA, wi¹zankê œwiatowej s³awy
marszy filmowych oraz utwór Johna Johna Horner'a pt. „Legenda Zorro”. Ten ostat-
ni utwór zaprezentowany zosta³ z udzia³em pary baletowej Teatru Wielkiego im. Sta-
nis³awa Moniuszki w Poznaniu. Po gali na wszystkich czeka³ ogromny – przygotowa-
ny przez GS we Lwówku – tort, który ozdobiony zosta³ logotypem orkiestry i okolicz-
noœciowym napisem. 
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W  Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê jubileuszowy koncert z okazji 90-lecia Lwóweckiej
Orkiestry Dêtej. Uroczystoœæ by³a doskona³¹ okazja do tego, by wyró¿niæ Mariana Nawrota,

wieloletniego opiekuna orkiestry 



Po koncercie g³ównym, nazywanym Gal¹ 90. lecia, Lwówecka Orkiestra Dêta ru-
szy³a na trasê koncertow¹ po gminie i województwie. Zagra³a m. in. w Poznaniu,
Dusznikach, Groñsku, Zêbowie, Chmielince, Brodach i Zgierzynce. Na sam koniec te-
go swoistego tourneé 23 listopada 2015 roku odby³ siê w Nowym Tomyœlu fina³owy
koncert, podczas którego by³y kapelmistrz, Marian Nawrot, otrzyma³ odznaczenie
„Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego”, które w imieniu Rady Powiatu
Nowotomyskiego wrêczy³ starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.

Zdjêcia: archiwum Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury we Lwówku
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Jubileuszowy tort przygotowany przez GS we Lwówku. Fot. Agnieszka Króliczak



Gra¿yna Matuszak 

Anio³y z metra
W grudniu w Galerii na Piêtrze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym To-

myœlu zagoœci³y doœæ pokaŸne rozmiarem, klimatyczne wizerunki anio³ów „codziennych”,
których autorem jest zb¹szyñski artysta – Krzysztof Ro¿ek. Mieszkaj¹cego na co dzieñ
w Zb¹szyniu, twórcê z Nowym Tomyœlem ³¹cz¹ wiêzy rodzinnie, a tak¿e fakt, i¿ uczêszcza³
do nowotomyskiego, wówczas Liceum Zawodowego im. Stanis³awa Staszica. Na co dzieñ
pracuje zawodowo przy realizacji i monta¿u wizji w Zb¹szyñskiej Telewizji Kablowej. Pro-
fesjonalnie zajmuje siê tak¿e dŸwiêkiem, obs³uguj¹c aparaturê nag³oœnieniow¹ podczas ró¿-
nego typu imprez i koncertów muzycznych.

Krzysztof Ro¿ek jest cz³owiekiem o wielu pasjach. Jedn¹ z nich jest malarstwo. Sw¹ przy-
godê ze sztuk¹ rozpocz¹³ w latach 90., kiedy to by³ zatrudniony na stanowisku plastyka
w Zb¹szyñskim Centrum Kultury. To w³aœnie wtedy zadebiutowa³ publicznie, prezentuj¹c
swoje oryginalne, malarskie wizje w zb¹szyñskich Kazamatach. Równie¿ od lat 90. wspó³-
pracuje przy organizacji zb¹szyñskich Biesiad KoŸlarskich. Jest wspó³za³o¿ycielem legendar-
nych ju¿ zb¹szyñskich grup muzycznych Ziele i Dubajahga, których repertuar ³¹czy³ muzy-
kê nowoczesn¹ z motywami i tekstami zaczerpniêtymi z tradycyjnej, ludowej muzyki oko-
lic Zb¹szynia.

To w³aœnie kultura tradycyjna jest kolejnym obszarem jego zainteresowañ. Nowotomyœla-
nom znany jest, prezentowany w ubieg³ym roku w nowotomyskiej bibliotece, jego autorski
film dokumentalny pt. „Ostatnie takie granie”, poœwiêcony postaci nie¿yj¹cego ju¿ muzyka
ludowego, wychowawcy i nauczyciela wielu muzycznych pokoleñ, wyró¿nionego nagrod¹
im. Oskara Kolberga – Leonarda Œliwy. To z nim w³aœnie, kilka lat wczeœniej, mia³ przyjem-
noœæ przeprowadziæ rozmowê, sfilmowan¹ w malowniczej scenerii Skansenu Budownictwa
Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie. Materia³ ten nosi³ tytu³ „Chleba to nie daje”. 

Spoœród jego dorobku filmowego warte wymienienia s¹ tak¿e rozpoczête dwa doku-
mentalne cykle tematyczne: pierwszy – poœwiêcony przydro¿nym kapliczkom (np. film
„Kapliczka”, traktuj¹cy o unikatowej, dziewiêtnastowiecznej kapliczce z okolic Zb¹szynia,
która obecnie jest ozdob¹ Muzeum Ziemi Zb¹szyñskiej i Regionu Koz³a) oraz drugi – prezen-
tuj¹cy odchodz¹ce ju¿ w zapomnienie zawody (np. film pt. „Kowalstwo”, bohaterem któ-
rego jest Marian Kwaœny z N¹dni, kowal i pasjonat tego rzemios³a). Wspomnieæ nale¿y tak-
¿e o udziale Krzysztofa Ro¿ka w realizacji filmu o Weselu Przyprostyñskim – zespole folklo-
rystycznym o blisko ju¿ osiemdziesiêcioletniej tradycji. 

W twórczoœci Krzysztofa, zarówno tej plastycznej, jak i filmowej, niekonwencjonalny
punkt widzenia i autorskie podejœcie do tematu daj¹ rezultaty, które zaskakuj¹ i dzia³aj¹ na
wyobraŸniê. Byæ mo¿e w przysz³ym roku znów bêdziemy mieli przyjemnoœæ poznaæ jej no-
we ods³ony. 
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Maria Tyszkowska

XI Przegl¹d Piosenki 
¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
„Idzie ¿o³nierz borem, lasem…”

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, wspólnie z Nowotomyskim Oœrodkiem
Kultury, 10 listopada 2015 r., po raz jedenasty, zorganizowa³o Przegl¹d Piosenki ¯o³-
nierskiej i Niepodleg³oœciowej – Idzie ¿o³nierz borem, lasem… W sali widowiskowej
NOK-u zebra³y siê zespo³y dzieciêce i m³odzie¿owe ze szkó³ naszej gminy i jej okolic,
aby tradycyjnie pieœni¹ uczciæ Œwiêto Niepodleg³oœci. 

Zabrzmia³y starsze pieœni u³añskie, utwory muzyczne z czasów I i II wojny œwiatowej,
powstania warszawskiego, powojenne i bliskie naszym czasom, anonimowe i zaczerp-
niête z repertuaru znanych artystów, a wœród nich: Przybyli u³ani pod okienko, Rozkwita-
³y p¹ki bia³ych ró¿, Szara piechota, Serce w plecaku, Witaj Zosieñko, Na stra¿nicy, Pieœñ Le-
gionów, Rota, Marsz Polonii, Warszawskie dzieci, Jedenasty listopada, Dziœ idê walczyæ, ma-
mo, Miejcie nadziejê, Bia³y krzy¿ i Mury. 

Podczas naszych muzycznych spotkañ tradycj¹ jest, ¿e niektóre pieœni s¹ wspólnie
œpiewane przez wszystkich zebranych na widowni. 

W tegorocznej edycji przegl¹du uczestniczy³o 10 zespo³ów z 8 szkó³, razem ponad
150 m³odych œpiewaków. Zespo³y otrzyma³y dyplomy i s³odycze ufundowane przez
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, a wrêczali je organizatorzy – Lucyna Koñ-
czal-Gnap i Maria Tyszkowska wspólnie z zaproszonymi goœæmi – Jerzym Kimstaczem,
inspektorem ds. obrony cywilnej w Urzêdzie Miejskim, jednoczeœnie reprezentuj¹cym
Burmistrza Nowego Tomyœla, zastêpc¹ wojskowego komendanta uzupe³nieñ – mjr.
Dariuszem Piekarzem i przedstawicielami Zarz¹du Rejonowego Zwi¹zku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych w Nowym Tomyœlu. 

W XI Przegl¹dzie Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej uczestniczyli uczniowie
nastêpuj¹cych szkó³: Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym To-
myœlu (opiekun Katarzyna Jopek), Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej-Cu-
rie w Nowym Tomyœlu (opiekun Ilona Kwiatkowska, Magdalana Plura, Hanna Klim-
czak), Szko³y Podstawowej im. Bronis³awa Malinowskiego w Chmielinku (opiekun Ka-
tarzyna Kude³ka), Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu (opiekun
Ma³gorzata Lipiecka), Szko³y Podstawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach
(opiekun Anna Kaczmarek), Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukow-
cu (opiekun Anna Kaczmarek), Zespo³u Szkó³ w Bolewicach (opiekun Magdalena
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Strzeliñska) oraz Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu (opiekun
Piotr Witczak). Po koncercie uczestnicy spotkania wraz z goœæmi i opiekunami prze-
szli na plac Niepodleg³oœci, aby pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich.
Z³o¿ono kwiaty,  zapalono znicze pamiêci, co by³o symbolicznym nawi¹zaniem do idei
XI ju¿ Przegl¹du Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej (na zdjêciu powy¿ej).
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Grupa 6-latków z nowotomyskiej Szko³y Podstawowej nr 2

Szko³ê Podstawow¹ nr 1 reprezentowa³y duet i zespó³ wokalny



Z DZIA£ALNOŒCI NTK

74 Maria Tyszkowska

Duet wokalny Szko³y Podstawowej nr 1

Uczniowie klas IV-VI Szko³y Podstawowej nr 2
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Zespó³ œwietlicowy ze Szko³y Podstawowej nr 2

Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Bolewicach
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W mundurach harcerskich tradycyjnie wyst¹pili uczniowie z Chmielinka

Zespó³ m³odzie¿owy ze Szko³y Podstawowej w S¹topach
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Zespó³ ze Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu

Zespó³ Szkó³ w Bukowcu reprezentowany by³ przez liczny zespó³
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Trio wokalne z nowotomyskiego Gimnazjum

Sala widowiskowa wype³niona by³a po brzegi
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S³owa podziêkowania dla wykonawców i organizatorów koncertu

Dyplomy i s³odycze wrêczali organizatorzy i zaproszeni goœcie

Zdjêcia: Szymon Konieczny



paŸdziernik – grudzieñ 2015 roku

Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni œcieków
1. paŸdziernika odby³o siê uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni œcieków,

inwestycji która zrealizowana zosta³a w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Miej-
skiej Oczyszczalni Œcieków w Nowym Tomyœlu”, wpisanego do projektu „Kompleksowe
zagospodarowanie œcieków zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyœl”, wspó³finansowa-
nego ze œrodków Funduszu Spójnoœci, z Programu Operacyjnego: „Infrastruktura i œrodo-
wisko”. Miejska oczyszczania œcieków jest najwiêksz¹ inwestycj¹ w dziejach naszej gminy.
Wartoœæ ca³ego projektu wynios³a prawie 45 mln z³. Na jej wybudowanie pozyskano:
z Unii Europejskiej – dofinansowanie w wysokoœci ponad 22 mln z³, a z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – po¿yczkê w kwocie
5,1 mln z³. Wsparcie finansowe Gminy Nowy Tomyœl wynios³o ok. 8 mln z³, pozosta³e
œrodki pochodzi³y z Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Nowym Tomyœlu Spó³-
ka z o. o. Projekt obejmowa³ realizacjê piêciu podstawowych zadañ: przebudowê i roz-
budowê miejskiej oczyszczalni œcieków w Nowym Tomyœlu, budowê kanalizacji sanitarnej
w ul. 3 Stycznia, ograniczenie emisji zanieczyszczeñ powietrza z kompostowni osadów
w miejskiej oczyszczalni œcieków, renowacjê istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej w grani-
cach aglomeracji oraz zakup ci¹gnika z podnoœnikiem przednim.

Wœród goœci obecnych na uroczystoœci znaleŸli siê m. in.: pose³ na Sejm RP Jakub Rut-
nicki, Marek Zieliñski – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Nowotomyskiego Ma-
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U³o¿enie puzzli ze zdjêciem oczyszczalni symbolizowa³o ukoñczenie inwestycji 



ria Galas, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz radni Rady Miejskiej w Nowym
Tomyœlu w kadencji obecnej i poprzedniej. Przybyli tak¿e: poprzedni w³odarz Nowego
Tomyœla – Henryk Helwing, cz³onkowie Rady Nadzorczej Przedsiêbiorstwa Wodoci¹-
gów i Kanalizacji, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele wyko-
nawców z Konsorcjum Dorbud S. A. z Kielc i Przedsiêbiorstwa In¿ynieryjno-Budowlane-
go INFRA Sp. z o. o. z Gorzowa Wlkp. oraz burmistrzowie i wójtowie oœciennych gmin. 

Podczas uroczystoœci przypomniano przebieg inwestycji, na któr¹ sk³ada³y siê m. in.:
niezwykle skomplikowany proces zwi¹zany z przygotowaniem projektu, specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia, programu funkcjonalno-u¿ytkowego, a przede wszystkim
¿mudna i czasoch³onna procedura przetargowa. Wypuszczenie w powietrze balonów
oraz z³o¿enie zdjêcia oczyszczalni z czterech elementów stanowi³y symboliczne zakoñcze-
nie realizacji tego wa¿nego zadania inwestycyjnego.

Wystawa poplenerowa 
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 1. paŸdziernika odby³ siê wernisa¿

otwieraj¹cy poplenerow¹ wystawê prac powsta³ych podczas Miêdzynarodowego Plene-
ru Malarsko- Fotograficznego Nowotomyskie inspiracje, którego organizatorem by³a Gmi-
na Nowy Tomyœl, we wspó³pracy z Fundacj¹ hOlendry w Nowej Ró¿y. W plenerze, trwa-
j¹cym od 1 do 7 czerwca, uczestniczyli artyœci z Polski, Niemiec, Holandii, Ukrainy i Rosji
oraz nowotomyscy fotograficy. W jego trakcie powsta³o ponad 60 prac malarskich i nie-
zliczona iloœæ fotografii, spoœród których czêœæ mo¿na by³o ogl¹daæ w Miejskiej i Powiato-
wej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu.  Talent twórców doceni³ Burmistrz Nowe-
go Tomyœla – dr W³odzimierz Hibner, który podziêkowa³ twórcom za interesuj¹ce pra-
ce, ukazuj¹ce w nowej plastycznej ods³onie barwne, skrz¹ce siê kolorami miasto i jego zie-
lone okolice. Obecni podczas wernisa¿u uczestnicy pleneru: Bogus³aw Doba (Osieczna),
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Ryszard Strabel (Puszczykowo), Benedykt ¯yto (Leszno) oraz nowotomyœlanie: Henryk
Fajfer, Zdzich Po³¹carz, Ryszard Pozdrowicz, Micha³ Schreyner, Pawe³ Schreyner i Woj-
ciech Teleszyñski, z przyjemnoœci¹ oddali siê wspomnieniom minionych letnich dni, ogl¹-
daj¹c filmow¹ relacjê z pleneru, zrealizowan¹ przez Tomasza Tomaszewicza z Osiedlowej
TV Kablowej. Mi³¹ pami¹tk¹ tego wydarzenia bêdzie z pewnoœci¹, przygotowany specjal-
nie z okazji wernisa¿u, katalog zawieraj¹cy wybrane prace wszystkich 23. uczestników
pleneru. To kulturalne przedsiêwziêcie nie mog³oby siê odbyæ, gdyby nie dofinansowanie
pleneru ze œrodków Programu Grantowego KOLD. 

Fotografie Marka Naro¿nego
…le¿¹c, stoj¹c i biegaj¹c… to tytu³ wystawy fotografii, któr¹ 2. paŸdziernika otwarto

w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Autorem prezentowanych prac jest Marek
Naro¿ny, który utrwali³ na zdjêciach – w interesuj¹cych ujêciach – piêkno przyrody oraz
wiele ciekawych miejsc. Podczas oficjalnego otwarcia z wielkim zaanga¿owaniem opowia-
da³ o swojej pracy i w szczegó³owy sposób odnosi³ siê do wyeksponowanych fotografii. 

Oficjalnego otwarcia wystawy dokona³a Beata Baran – kierownik Dzia³u Imprez No-
wotomyskiego Oœrodka Kultury. Otwarcie umili³ krótki wokalny wystêp Kingi Wyrwa³.
Goœcie wernisa¿u nie szczêdzili gratulacji i s³ów uznania dla autora i jego artystycznego do-
robku. 

Zbiór bo zbiory
Galeriê w Strefie Koloru Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomy-

œlu wype³ni³y w paŸdzierniku rysunki i obrazy trójki m³odych, utalentowanych nowotomy-
œlan: Agaty Lipskiej, Marii Geisler i £ukasza Mleczaka. Uroczyste otwarcie wystawy zaty-
tu³owanej Zbiór bo zbiory zgromadzi³o w bibliotece 2. paŸdziernika spore grono goœci za-
interesowanych kierunkiem, w jakim rozwijaj¹ siê ich m³odzieñcze, artystyczne pasje.
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Obecni byli bliscy – rodzina, przyjaciele, znajomi, a tak¿e przedstawiciele grona pedago-
gicznego i dyrekcji Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, w którym to
kilka lat temu m³odzi artyœci rozpoczynali swe twórcze przygody. To w³aœnie wówczas, po
raz pierwszy zaprezentowali w bibliotece swe prace podczas indywidualnych wystaw.
Obecnie Agata, Maria i £ukasz s¹ uczniami Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskie-
go w Poznaniu, gdzie sukcesywnie rozwijaj¹ swój warsztat, plastyczne umiejêtnoœci oraz
kszta³tuj¹ w³asny, niepowtarzalny styl – wyraŸnie zauwa¿alny w pracach prezentowanych
w bibliotecznej galerii i doceniony przez goœci wernisa¿u, którzy nie szczêdzili m³odym ar-
tystom ciep³ych s³ów i gratulacji. Zwiedzanie wystawy umili³ wokalny wystêp Sandry Ru-
ga³y. 

DŸwiêki œwiata 
Interesuj¹ce muzyczne wydarzenie mia³o miejsce 6. paŸdziernika w nowotomyskiej bi-

bliotece. W ramach bibliotecznych Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych nowoto-
myœlanie mieli mo¿liwoœæ oddania siê muzycznemu relaksowi przy muzyce zespo³u Café
Rico ze Szczecina, który tworz¹: Ryszard S³owicki – œpiew, gitara, darbuk, instrumenty
perkusyjne, Maciej Marcinkowski – klarnet, saksofony, duduk, drumla, sopi³ka i Przemy-
s³aw Igiel – bêbny afrykañskie, conga, djembe. Jak sami muzycy twierdz¹, trudno zdefinio-
waæ styl i gatunek ich muzyki. Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e jest to mu-
zyka eksperymentalna, niedefiniowalna, o ponadprzestrzennej wymowie, siêgajaca etnicz-
nych korzeni i plemiennej natury. To muzyka wyra¿ana stworzonym przez wokalistê jê-
zykiem, relaksuj¹ca i poruszaj¹ca wyobraŸniê. Podziw s³uchaczy wzbudzi³o bogate instru-
mentarium i niecodzienne ³¹czenie dŸwiêków. Repertuar stanowi¹ autorskie kompozycje
cz³onków zespo³u, bêd¹ce wyrazem fascynacji dŸwiêkami œwiata, czyli World Music. 
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Z³ote jubileusze 
W Sali Œlubów mieszcz¹cej siê w Nowotomyskim Oœrodku Kultury 8. paŸdziernika od-

by³a siê uroczystoœæ z okazji jubileuszu 50. lecia po¿ycia ma³¿eñskiego, na któr¹ jubila-
tów zaprosi³ Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner. W tym roku swo-
je Z³ote Gody œwiêtowa³o 29 par ma³¿eñskich z gminy Nowy Tomyœl. 

W gronie jubilatów znaleŸli siê: Gertruda i Brunon Betcherowie z Jastrzêbska Sta-
rego, Maria i Ludwik Bielawscy z Nowego Tomyœla, Krystyna i Marian Buta z Bukow-
ca, Janina i Alfons Ceglarzowie z Paproci, Regina i Tadeusz Chmielewscy z Bukowca,
Maria i Stanis³aw Dopiera³owie z Bukowca, Janina i Stanis³aw Fija³kowscy z Nowego
Tomyœla, Krystyna i Czes³aw Grablewscy z Nowego Tomyœla, Miros³awa i Edward
Groszkowscy z Nowego Tomyœla, Barbara i Adam Kobiñscy z Nowego Tomyœla, Ja-
dwiga i Stanis³aw Koñka z Cichej Góry, Kazimiera i Henryk Kowalczykowie z Nowe-
go Tomyœla, Daniela i Kazimierz Kubaccy z Nowego Tomyœla, Ewa i Franciszek Kuczo-
wie z Bukowca, Zenobia i Tadeusz Lewandowscy z Nowego Tomyœla, El¿bieta i Stani-
s³aw Lindnerowie z Nowego Tomyœla, Janina i Sergiusz Paku³owie z Nowego Tomy-
œla, Zofia i Florian Patanowie z Bukowca, Stefania i Andrzej Piechotowie z Nowego
Tomyœla, Zyta i Jan Poœpiechowie z Nowego Tomyœla, Jadwiga i Zenon Spycha³owie
z Nowego Tomyœla, Krystyna i B³a¿ej Spycha³owie z Paproci, Jadwiga i Wincenty Su-
pe³o z Nowego Tomyœla, Lucyna i Franciszek Œliwa z Nowego Tomyœla, Stefania i Syl-
wester Œwiderkowie z Nowego Tomyœla, Janina i Mieczys³aw Wiertelakowie z Nowe-
go Tomyœla, Gabriela i Jan Wojcieszakowie z Wytomyœla, Janina i Tadeusz Wojtkiewi-
czowie z Nowego Tomyœla oraz Janina i Jan Wojtkowiakowie z Wytomyœla.

Aktu dekoracji medalami przyznanymi przez Prezydenta RP dokona³ Burmistrz No-
wego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, który z³o¿y³ jubilatom ¿yczenia zdrowia i pomyœl-
noœci na kolejne wspólne lata. Uroczystoœæ poprowadzi³a kierownik Urzêdu Stanu Cywil-
nego Beata Jakubowska. Po oficjalnej uroczystoœci oraz wspólnym zdjêciu jubilaci zapro-
szeni zostali na tradycyjny jubileuszowy tort.

KRONIKA WYDARZEÑ

84 PaŸdziernik-grudzieñ 2015



Patrycja trzecia w Europie
Podczas Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciê¿arów do lat 20 i 23 w K³ajpedzie 8.

paŸdziernika startowa³a Patrycja Piechowiak – zawodniczka LKS „Budowlani” Nowy To-
myœl. Patrycja nie zawiod³a trenerów oraz kibiców i zdoby³a br¹zowy medal Mistrzostw
Europy w kategorii do lat 23, pokonuj¹c w rwaniu ciê¿ar 94 kg, a w podrzucie – 116 kg.
Zaliczy³a cztery podejœcia, po dwa w ka¿dym boju.

Rajdowa pogoñ za lisem
Nowotomyska Delegatura Automobilklubu Wielkopolski zorganizowa³a 10. paŸ-

dziernika coroczny rajd samochodowy „Pogoñ za lisem”. Na starcie rajdu stanê³o 26
za³óg, licz¹cych w sumie 60 osób. Uczestnicy rajdu wykazali siê œwietnym przygoto-
waniem z przepisów Kodeksu Drogowego oraz topografii Nowego Tomyœla i okolic.
Sprawnie i bezproblemowo pokonali, podzielon¹ na dwa etapy, trasê. Na pierwszym,
obejmuj¹cym 10. kilometrowy odcinek na terenie miasta, etapie rozegrali g³ówne
konkurencje, wykonali próby samochodowe i odpowiedzieli na pytania dotycz¹ce hi-
storii Nowego Tomyœla. Mogli te¿ przy okazji odwiedziæ nowotomyski Park Kultury
i Wypoczynku. Na drugim, licz¹cym prawie 30 km, etapie po œladach „tropili lisa”,
czyli ukrytego samochodu. Lisa wytropili Igor Fr¹ckowiak z mam¹ Agat¹, od kilku lat
cz³onkini¹ Automobilklubu Wielkopolski, którym przyznano przywilej i zaszczyt zor-
ganizowania rajdu w roku nastêpnym. Zwyciêzc¹ rajdu zosta³a za³oga Piotra i Karoli-
ny Grzeœkowiaków z Nowego Tomyœla, na II miejscu uplasowa³a siê za³oga Artura
i Hanny Jernas równie¿ z Nowego Tomyœla, natomiast III miejsce zajê³a za³oga Micha-
³a Ceg³owskiego i Katarzyny Tomaszewskiej. Zwyciêskie za³ogi obdarowane zosta³y
pucharami. Po og³oszeniu wyników i wrêczeniu nagród przez Burmistrza Nowego To-
myœla W³odzimierza Hibnera i Przewodnicz¹cego Delegatury Automobilklubu Wiel-
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kopolski w Nowym Tomyœlu Rados³awa Halasza uczestnicy rajdu pozowali do wspól-
nego pami¹tkowego zdjêcia. Meta rajdu zlokalizowana zosta³a przy œwietlicy wiejskiej
w Sêkowie, gdzie na wszystkich uczestników czeka³ posi³ek

Pieczenie paprockiej pyry
W sali wiejskiej w Paproci 10. paŸdziernika odby³a siê impreza integracyjna dla miesz-

kañców, która przebiega³a pod has³em „Pieczenie paprockiej pyry”. Zap³onê³o ognisko,
w którym – oczywiœcie -mo¿na by³o upiec ziemniaki, a tak¿e kie³baski i chleb. Integracji
uczestników imprezy sprzyja³ tak¿e wspólny œpiew. Organizatorami spotkania byli so³tys
i Rada So³ecka Paproci. 

Targi Pracy i Edukacji
13. paŸdziernika w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³y siê kolejne ju¿ Targi Pra-

cy i Edukacji, zorganizowane przede wszystkim z myœl¹ o m³odzie¿y poszukuj¹cej pracy
oraz ucz¹cej siê, a tak¿e o pracodawców. Przedsiêbiorcy zaprezentowali – sta³e oraz tym-
czasowe – oferty pracy, przedstawiali warunki przyuczenia do poszczególnych zawodów.
Przeprowadzono tak¿e prelekcje na temat czynników wyboru zawodów i sposobach po-
szukiwania pracy. Propozycje dla uczniów i osób poszukuj¹cych pracy przygotowa³y: Po-
wiatowy Urz¹d Pracy w Nowym Tomyœlu, Lokalny Punkt Funduszy Europejskich, PZU,
M³odzie¿owe Centrum Informacji Zawodowej OHP, Aesculap Chifa Sp. z o. o., Powiato-
wa Komenda Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu, Komenda Powiatowa Po-
licji w Nowym Tomyœlu, Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ w Nowym Tomyœlu oraz
Wy¿sza Szko³a Bezpieczeñstwa w Poznaniu.  Organizatorami targów byli: M³odzie¿owe
Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Nowym Tomyœlu, Wielkopolska Woje-
wódzka Komenda OHP w Poznaniu oraz Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w No-
wym Tomyœlu.

Dzieñ Edukacji Narodowej 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu odby³o

siê 14. paŸdziernika spotkanie Burmistrza Nowego Tomyœla dra W³odzimierza Hibnera
z wyró¿nionymi Nagrodami Gminy nauczycielami i dyrektorami gminnych placówek
oœwiatowych.  Burmistrz Nowego Tomyœla przyzna³ Nagrody Gminy dyrektorom placó-
wek oœwiatowych: Sylwii Czarneckiej – Gimnazjum w Borui Koœcielnej, Miros³awie
Chmielewskiej – Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Koœcielnej, Ma³go-
rzacie Rucie – Szko³a Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu, Miros³awie Rost-
kowskiej – Szko³a Podstawowa w Jastrzêbsku Starym i Annie Wojcieszak – Przedszkole
nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyœlu.  W uznaniu wyró¿niaj¹cych osi¹gniêæ w pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuñczej, na wniosek dyrektorów szkó³, 

Nagrody Gminy otrzymali nauczyciele: ze Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko-
œciuszki w Nowym Tomyœlu: Ma³gorzata Kubicka – wychowawca œwietlicy, pe³ni¹ca funk-
cjê kierownika œwietlicy szkolnej oraz Karolina Fornalik – nauczycielka jêzyka polskiego;
ze Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej–Curie w Nowym Tomyœlu: Teresa

86 PaŸdziernik-grudzieñ 2015

KRONIKA WYDARZEÑ



Kondrat – nauczycielka oligofrenopedagogiki, pracuj¹ca w klasie specjalnej, Anna Janko-
wicz – nauczycielka wychowania fizycznego, Anna Polcyn – Przybylska – nauczycielka jê-
zyka angielskiego oraz Ireneusz Szleman – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; ze Szko-
³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym: Maria Zawarta – nauczycielka jêzyka polskiego, hi-
storii, plastyki i muzyki; z Gimnazjum w Borui Koœcielnej: Jolanta £ukaszewska – nauczy-
cielka geografii i wiedzy o spo³eczeñstwie; z Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w No-
wym Tomyœlu: Dariusz Pilz – nauczyciel wychowania fizycznego, pe³ni¹cy funkcjê wicedy-
rektora gimnazjum.

Burmistrz podziêkowa³ tak¿e Henrykowi Szoferowi, emerytowanemu nauczycielowi
Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej–Curie w Nowym Tomyœlu za d³ugolet-
ni¹ i wyró¿niaj¹c¹ dzia³alnoœæ pedagogiczn¹ oraz za wieloletni¹ pracê spo³eczn¹ na rzecz
mieszkañców gminy Nowy Tomyœl. 

55. Œpiewnik Domowy
14. paŸdziernika Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ nowotomyœlan na Jesienny

Œpiewnik Domowy. By³o to pierwsze spotkanie po wakacyjnej przerwie. W nastrojowej
scenerii mo¿na by³o wspólnie zaœpiewaæ takie utwory jak: Goni¹c kormorany, Jesienne ró¿e,
Pamiêtasz, by³a jesieñ, Jarzêbina czerwona i wiele innych. Cecylia Œlusarz, Agnieszka Mañ-
czak oraz Piotr Mañka zadbali o oprawê muzyczn¹ spotkania. Prowadzi³a je niezmiennie
Renata Œmiertelna. 
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Wytomyski rekord 
Z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynnoœci Serca, w ca³ej Polsce próbowano

ustanowiæ nowy rekord w jednoczesnym prowadzeniu sztucznego oddychania. Do akcji
przy³¹czy³a siê grupa uczniów ze Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomy-
œlu, która po raz trzeci uczestniczy³a w tym przedsiêwziêciu, organizowanym przez Wiel-
k¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy.

Szko³a Podstawowa im. Marii Kownackiej od pocz¹tku istnienia Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy w³¹cza siê w jej dzia³ania, m. in. anga¿uj¹c siê w program „Ratujemy
i uczymy ratowaæ”. Bicie rekordu rozpoczê³o siê 16. paŸdziernika, punktualnie w samo
po³udnie, a zakoñczy³o o godzinie 12: 30. Do dyspozycji uczniów by³y 4 fantomy. Podzie-
leni na zespo³y uczniowie przez 30 minut wykonywali resuscytacjê kr¹¿eniowo–oddecho-
w¹. Ka¿dy uczeñ œrednio wykona³ po 4 serie tego zabiegu. Resuscytacjê wykonywa³o 22
uczniów z klas IV–VI. Nad przebiegiem ca³ej, rejestrowanej, akcji czuwa³a przeszkolona
nauczycielka. W tym roku, na zakoñczenie akcji, ka¿dy ratownik otrzyma³ apteczkê wy-
posa¿on¹ w maseczkê do wdechów, koc termiczny, banda¿ i rêkawiczki jednorazowe
oraz gad¿ety od partnerów akcji. 

XV Dzieñ Papieski w S¹topach
Jubileuszowy XV Dzieñ Papieski obchodzony by³ pod has³em Jan Pawe³ II – Patron Ro-

dziny. 16. paŸdziernika pamiêæ Ojca Œw. Jana Paw³a II uczcili uczniowie Szko³y Podstawo-
wej w S¹topach. W szkole odby³a siê uroczysta akademia, podczas której przypomniano
¿yciorys oraz najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia Jana Paw³a II. Dziêki przygotowanej pre-
zentacji uczniowie mogli obejrzeæ piêkne zdjêcia Papie¿a Polaka. Uroczystoœæ zakoñczy³a
siê przes³aniem, aby nauczanie papieskie na zawsze pozosta³o z nami.

Wystawa prac Adama Rybarczyka
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu 20. paŸdziernika zapro-

si³a nowotomyœlan do Galerii na Piêtrze, na otwarcie wystawy rysunków Adama Rybar-
czyka. Na zaprezentowanej w ramach cyklu: biblio-wyszukiwarkatalentow. pl, wystawie
– nosz¹cej intryguj¹cy tytu³ Narysowa³bym sobie, ale jednak nie… – zaprezentowane zosta-
³y g³ównie rysunki satyryczne. Obok nich zobaczyæ mo¿na by³o portrety znajomych
i osób autorowi bliskich, a tak¿e rysunki zwierz¹t i botaniczne przedstawienia roœlin, wy-
konane technik¹ ³¹cz¹c¹ malarstwo akwarelowe z rysunkiem kredk¹.

Adam Rybarczyk jest absolwentem Akademii Sztuk Piêknych (obecnie: Uniwersytetu
Artystycznego) w Poznaniu. Ukoñczy³ z wyró¿nieniem Wydzia³ Architektury Wnêtrz
i Wzornictwa Przemys³owego. Wczeœniej zdoby³ zawód leœnika, koñcz¹c Technikum Le-
œne w Rogoziñcu. To m. in. st¹d wywodzi siê jego zainteresowanie botanik¹. O jego roz-
leg³ej wiedzy i profesjonalnej znajomoœci tej tematyki, mo¿emy przekonaæ siê, czytaj¹c ar-
tyku³y jego autorstwa, publikowane na ³amach „Przegl¹du Nowotomyskiego”. Potwier-
dza j¹ tak¿e wspó³praca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, dotycz¹ca zabyt-
kowych zespo³ów roœlinnych. 
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Dwa wernisa¿e 
20. paŸdziernika Nowotomyski Oœrodek Kultury zorganizowa³ dwa wernisa¿e.

Podczas pierwszego z nich zaprezentowany zosta³ efekt wspólnej pracy pedagogów
oraz studentów – uczestników letnich warsztatów w Cichej Górze. W holu oœrodka
mo¿na by³o zobaczyæ rysunki ukazuj¹ce poolêdersk¹ architekturê, która zachowa³a
siê na terenie tej wsi. Podczas drugiego – goœcie mieli okazjê obejrzeæ unikatow¹ bi¿u-
teriê. By³y to g³ównie naszyjniki wykonane ze szlachetnych materia³ów. Po³¹czenie ka-
mieni ze srebrem, drutem i rzemykami da³o imponuj¹cy efekt, a wszystko to wed³ug
pomys³u autora i kuratora wystawy dra hab. Piotra Szwieca. Oba wernisa¿e poprowa-
dzi³a Beata Baran – kierownik Dzia³u Imprez Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, a ich
muzyczn¹ oprawê zapewni³ kwintet akordeonowy Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st.
im. Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu, pod kierunkiem Karola Jankowskie-
go. W tym samym dniu na placu Niepodleg³oœci pokazane zosta³y projekty studentów
z Pracowni Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu, dotycz¹ce rewitalizacji Parku Kultury i Wypoczynku w No-
wym Tomyœlu. 

Klubowy Dzieñ Seniora
Z okazji Dnia Seniora, w Klubie Osiedlowym Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym To-

myœlu, 20. paŸdziernika spotkali siê cz³okowie Klubu Seniora „Srebrny W³os” oraz senio-
rzy z Dziennego Domu Seniora w Pniewach. Spotkanie rozpoczê³o siê powitaniem zapro-
szonych goœci i wspólnym toastem. Seniorzy z Pniew zaprezentowali wystêp kabaretowy,
przygotowany w ramach projektu „Weso³y Autobus”. Przy wspólnej kawie i kolacji za-
przyjaŸnieni seniorzy bawili siê do póŸnego wieczora.
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Jesieñ w klubie
21. paŸdziernika w Klubie Osiedlowym Spó³dzielni Mieszkaniowej odby³a siê impreza

pod has³em Jesienne rodzinne zabawy klubowe. W jej przygotowanie w³¹czyli siê harcerze
z nowotomyskiego hufca ZHP oraz Restauracja „Sandra”. Przygotowane przez harcerzy
zabawy zwi¹zane by³y z owocami jesieni i polega³y na wycinaniu literek, rzucaniu ziemnia-
kami do celu, przenoszeniu ich na tackach, a tak¿e na odgadywaniu – na podstawie liœci –
nazw drzew. Z du¿ym zainteresowanie spotka³y siê te¿ zajêcia z dekupa¿u, które popro-
wadzi³a Barbara Kubala-Ratajczak. Jedn¹ z atrakcji dnia by³y pyry z gzikiem. 

III Portret prawdziwy
Podsumowanie III edycji Miêdzynarodowego Konkursu Fotograficznego Portret praw-

dziwy, po³¹czone z otwarciem pokonkursowej wystawy, odby³o siê 23. paŸdziernika.
Wernisa¿ otworzy³a dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñ-
ska wspólnie z Adamem Polañskim, nowotomyskim fotografikiem, pomys³odawc¹ i ko-
ordynator konkursu. W III edycji konkursu wziê³o udzia³ 478 uczestników z 19 pañstw
i 251 miast. Spoœród 2000 zdjêæ jury w sk³adzie: Magdalena Berny, Pawe³ Brzeziñski
i Adam Polañski wybra³o 33, które zaprezentowane zosta³y na wystawie. Wyniki tego-
rocznej edycji konkursu przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: I miejsce – Monika Strzelecka, II –
Piotr Pietryga, III – Bogus³aw Skarus. Wyró¿nienia otrzymali: Marcin Denis, Pawe³ Gaik,
Marcin Glabus, Mariusz Janiszewski, Przemys³aw Kaczmarek, Arkadiusz Kikulski, Krzysz-
tof Kowalski, Arcadius Mauritz, Micha³ Buddabar, Marcin Miros³awski, Monika Strzelecka,
Dariusz Murañski, Tomasz Okoniewski, Grzegorz Pawelak, Dmytro Petryna, Piotr Pie-
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tryga, Wies³aw Prugar, Justyna Rojek, Konstantyn Semytskyi, Arkadiusz Srebnik, Basia
Stankiewicz, Joanna Szymañska, Przemys³aw Tomczak, Andrzej Zió³ek i Angelika ¯eleŸ-
nicka. Otwarcie wystawy uatrakcyjni³a krótka prezentacja muzyczna w wykonaniu Kata-
rzyny Halasz – skrzypaczki z Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu. Or-
ganizatorami konkursu byli: Photo Art-101 Adam Polañski, Powiat Nowotomyski oraz
Nowotomyski Oœrodek Kultury.

Patrycja nadal mistrzyni¹ Polski
24. paŸdziernika w Makowie Mazowieckim odby³y siê Mistrzostwa Polski Seniorek.

Tytu³u mistrzyni Polski w kategorii do 69 kg broni³a zawodniczka LKS „Budowlani” No-
wy Tomyœl Patrycja Piechowiak. Patrycja pojecha³a do Makowa jako faworytka w tej ka-
tegorii wagowej i – jak na faworytkê przysta³o – obroni³a mistrzowski tytu³. W dwuboju
zawodniczka „Budowlanych” osi¹gnê³a wynik 213 kg (rwanie 98 kg, podrzut 115 kg).
Mi³ym akcentem tego sportowego wydarzenia by³o wrêczenie Wojciechowi Piechowia-
kowi, przyznanego z okazji 90. lecia PZPC, br¹zowego medalu za zas³ugi dla rozwoju pol-
skich ciê¿arów. 

Link do przysz³oœci 
Zainteresowanie m³odych osób nauk¹ programowania i przekonanie ich, ¿e jest to bar-

dzo przysz³oœciowa umiejêtnoœæ, a zarazem Ÿród³o œwietnej zabawy, stanowi³o cel warsz-
tatów kodowania w jêzyku SCRATCH, przeprowadzonych 27. paŸdziernika w Strefie
Koloru nowotomyskiej biblioteki, w ramach projektu Link do przysz³oœci. Zaprogramuj swo-
j¹ karierê. Stanowi on kontynuacjê projektu Link do przysz³oœci. M³odzi. Internet. Kariera –
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dotychczas czterokrotnie realizowanego w bibliotece. Tym razem zajêcia przeprowadzo-
ne przez m³odego profesjonalistê i wielkiego entuzjastê kodowania – Bartosza Dula sku-
pione by³y na rozwijaniu konkretnej umiejêtnoœci, jak¹ jest programowanie. Wspó³cze-
œnie sta³o siê ono – obok jêzyka ojczystego i jednego jêzyka obcego – trzecim jêzykiem,
który ka¿dy cz³owiek powinien znaæ choæby na podstawowym poziomie, by rozumieæ
otaczaj¹cy go œwiat i zachodz¹ce w nim zmiany. Ponad 40 uczniów Gimnazjum im. Felik-
sa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu podczas warsztatów w bibliotece rozmawia³o o tym,
czym jest kodowanie i uk³ada³o komputerowe puzzle z instrukcjami. Sporo emocji dostar-
czy³y, rozegrane na zakoñczenie spotkania, wyœcigi samodzielnie zakodowanymi robota-
mi. Projekt Link do przysz³oœci. Zaprogramuj swoj¹ karierê jest realizowany przez Fundacjê
Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego ze œrodków Microsoft, w ramach inicjatywy
YouthSpark.

Spotkanie z poezj¹ ks. Hieronima Ha³y
Bohaterem spotkania z cyklu: Twórca i jego dzie³o, które odby³o siê 28. paŸdzier-

nika w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, by³ ks. Hie-
ronim Ha³a, nowotomyœlanin, od 2012 roku pe³ni¹cy pos³ugê kapelana w Szpitalu
Powiatowym w Szamotu³ach i wspieraj¹cy w pracy duszpasterskiej kap³anów w pa-
rafii Matki Bo¿ej Pocieszenia i œw. Stanis³awa Biskupa w Szamotu³ach. Podczas po-
etyckiego wieczoru zaprezentowa³ swój tomik wierszy pt. W mi³oœci zwyciêstwo. Po-
d¹¿aj¹c za dobrymi przyk³adami twórczoœci ksiê¿y – poetów, równie¿ ks. Hieronim
wype³nia sw¹ poezj¹ swoje serce i serca innych. Jego wiersze s¹ naznaczone we-
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wnêtrzn¹ walk¹, zmaganiami, szukaniem odpowiedzi na pytanie o sens istnienia
i sens bycia cz³owiekiem. Spotkanie z jego poezj¹ by³o bardzo piêknym po³¹czeniem
s³owa, dŸwiêku i obrazu. Wraz z ks. Hieronimem jego wiersze czyta³y: dyrektor bi-
blioteki Lucyna Koñczal-Gnap, siostrzenica twórcy Magdalena Zawarty, a tak¿e no-
wotomyskie poetki Katarzyna Mrozik-Stefañska i Wies³awa Ptaszyk. Tym, co wi¹-
za³o program poetyckiego wieczoru w spójn¹ ca³oœæ, by³y prezentowane wymow-
ne fotografie oraz towarzysz¹ca im muzyka. Tê prezentacyjn¹ czêœæ wieczoru przy-
gotowa³a bibliotekarka Gra¿yna Matuszak.

W spotkaniu udzia³ wziêli m. in. bliscy ks. Hieronima, jego przyjaciele z ³awy szkolnej
i mi³oœnicy poezji. By³ czas na kuluarowe rozmowy, gratulacje, ¿yczenia, pami¹tkowe zdjê-
cia i – wpisywane do tomików – dedykacje. 

Roczek Kurnika Impro
30. paŸdziernika 1. rocznicê swojego powstania obchodzi³a grupa kabaretowa Kurnik

Impro. Jej historia rozpoczê³a siê w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, podczas realizacji
projektu Mobilizacje na animacje. Na swój roczek, który grupa œwiêtowa³a w sali widowi-
skowej NOK-u, przyby³a Impro Braæ, czyli: Kabaret Czesuaf, Kabaret Wyjœcie Ewakuacyj-
ne, Kabaret Czo³ówka Piek³a, Kabaret Krzes³o oraz Kabaret z Nazwy. Wszyscy razem
przez ponad dwie godziny rozweselali publicznoœæ improwizowanymi ¿artami. Widownia
mia³a w tym swój udzia³, podsuwa³a tematy kolejnych ods³on, doskonale siê przy tym ba-
wi¹c. Jak na urodziny przysta³o, nie zabrak³o tak¿e tortu, który wjecha³ na scenê na ko-
niec spotkania i zosta³ podzielony pomiêdzy artystami i goœæmi. 
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Œwiat³o duszy
W Dniu Zadusznym, 2. listopada, na placu Niepodleg³oœci zaprezentowane zosta³o wi-

dowisko pt. Œwiat³o duszy. W tym centralnym punkcie miasta ustawionych zosta³o dziesiêæ
lampionów, które zaprojektowa³ dr hab. Piotr Szwiec, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Wg jego projektu Leon Figler stworzy³ z drewna prawdziwe
dzie³a sztuki. Ich ustawieniem i aran¿acj¹ zajê³a siê Marta Szwiec. Nowotomyski Oœrodek
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Kultury zadba³ o oprawê muzyczn¹ tego wydarzenia. Swój udzia³ w tym niecodziennym
widowisku mia³ tak¿e Park Miejski w Nowym Tomyœlu. Przybyli mieszkañcy mieli okazjê
pos³uchaæ koj¹cych, nastrojowych dŸwiêków nietypowego instrumentu, jakim jest steel
harp, na którym gra³ Micha³ Grzeœkowiak. Widowisko pomyœlane zosta³o jako zachêta do
zatrzymania siê na chwilê i wspomnienia tych, których nie ma ju¿ wœród nas, oddania siê
chwili refleksji i zadumy. Sprzyja³ temu niezwyk³y klimat bêd¹cy po³¹czeniem œwiat³a,
ognia, ciep³a i delikatnej muzyki. 

40. lecie szko³y muzycznej
Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutos³awskiego œwiêtowa³a 6. listo-

pada jubileusz 40. lecia swej dzia³alnoœci. Z tej okazji w sali widowiskowej NOK-u odby³
siê uroczysty koncert. Podczas uroczystoœci przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wrêczy³ nagrody dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej: dyrek-
tor szko³y Krystynie Szymko oraz nauczycielom – S³awomirowi Framskiemu, Jolancie Ge-
isler, Ma³gorzacie Jankowskiej, Karolowi Jankowskiemu i Ma³gorzacie Ostapkowicz. Na-
grody dyrektora szko³y otrzymali: Anna Antuszewska, Anita Czajka-Pawlak, Rafa³ Kuba-
le, Barbara Miler, Tomasz Miler oraz Aleksandra Walczak.

Podczas koncertu wyst¹pili najzdolniejsi uczniowie, którzy w ubieg³ym roku szkolnym
zdobyli nagrody na konkursach ogólnopolskich oraz miêdzynarodowych. Swoje umiejêt-
noœci zaprezentowali tak¿e absolwenci graj¹cy solo, ale tak¿e w duetach oraz w zespo-
³ach, czêsto wspólnie z nauczycielami. Mo¿na by³o te¿ podziwiaæ wystêpy szkolnych ze-
spo³ów: klarnetowego, saksofonowy i kwintetu akordeonowego, który tworzyli obecni
i byli nauczyciele oraz jedna z absolwentek.

Dziêki zaanga¿owaniu Aleksandry Walczak, która zmobilizowa³a, zarówno absolwen-
tów, jak i rodziców oraz pedagogów, tak¿e tych emerytowanych, na scenie pojawi³ 40.
osobowy chór mieszany, w którego wykonaniu wybrzmia³y 4. g³osowe utwory wykona-
ne w ró¿nych jêzykach. Na fina³ wyst¹pi³a wielka orkiestra szkolna wraz z nauczycielami
oraz rodzicami. Jubileuszowy koncert poprowadzi³a Hanna B³aszyk. Nad jego przebie-
giem czuwa³ Karol Jankowski. Historiê szko³y, opracowan¹ przez Anitê Czajkê–Pawlak,
przy wspó³pracy z Joann¹ Zarabsk¹–Rogacz, zaprezentowa³a Aleksandra Walczak. (Czy-
taj wiêcej: ss.13-23)

Anna Sójka goœciem Strefy Koloru
Strefê Koloru Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu odwie-

dzi³a 6. listopada Anna Sójka, autorka ksi¹¿ek dla dzieci. Spotka³a siê z czwartoklasistami
z nowotomyskich szkó³ podstawowych, by opowiedzieæ im o swojej twórczoœci, zachêciæ
do czytania i odpowiedzieæ na liczne pytania.  W trakcie bibliotecznego spotkania jego
uczestnicy mogli us³yszeæ fragmenty Szko³y czarownic – opowieœci z dreszczykiem, napisa-
nej przez autorkê z myœl¹ o m³odych czytelnikach i ich szkolnych perypetiach, a tak¿e hi-
storyjki napisanej do ksi¹¿ki pt. 12 wa¿nych praw. Polscy autorzy o prawach dzieci. Ucznio-
wie wys³uchali ich uwa¿nie, po czym zasypali autorkê licznymi pytaniami na temat jej zain-
teresowañ, twórczoœci i stworzonych przez ni¹ bohaterów. Anna Sójka wyczerpuj¹co na
wszystkie pytania odpowiedzia³a. Zachêca³a uczniów nie tylko do czytania, ale tak¿e wy-
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myœlania i zapisywania w³asnych opowieœci. Na koniec spotkania obdarowa³a ka¿dego pa-
mi¹tkowym autografem.

Bajkowy dzieñ
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, 7 listopada, Nowotomyski Oœrodek

Kultury przygotowa³ dla dzieci szereg atrakcji. Z zaproszenia na bajkowe spotkanie sko-
rzysta³o oko³o 300 osób. Dziêki udostêpnieniu strojów z garderoby NOK-u oraz wypo-
¿yczeniu ich przez Przedsiêbiorstwo Produkcyjno–Handlowo– Us³ugowe „Nagietek”
z Nowego Tomyœla, dzieci mog³y przebraæ siê za ulubione bajkowe postacie. Chêtni mo-
gli pozowaæ do pami¹tkowych fotografii, w specjalnie zaaran¿owanej na ten cel przestrze-
ni. By³ te¿ k¹cik, w którym najm³odsi prezentowali swoj¹ kreatywnoœæ i talent plastyczny,
wykonuj¹c kolorowanki i rysunki. Nieco póŸniej, w sali widowiskowej, odby³ siê spektakl
pt. Ksiê¿niczka na ziarnku grochu. Mia³o ono interaktywny charakter. Po zakoñczeniu spek-
taklu scena nale¿a³a do najm³odszych, którzy zostali zaproszeni przez aktorów do wspól-
nej zabawy, œpiewów i tañca. 

Sukcesy modelarzy 
7 i 8. listopada w £ambinowicach rozegrany zosta³ XIV Konkurs Modeli Redukcyjnych.

Uczestniczyli w nim równie¿ modelarze z Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, którzy
zdobyli 4 medale i 2 wyró¿nienia. Sukces odnieœli: Mariola Jarecka – II miejsce (kategoria:
figury) za model robota Lenshead, Micha³ Pilz – II miejsce (kategoria: pojazdy szynowe)
za model drezyny pancernej Tatra, Krzysztof Szeffner – II miejsce (kategoria: samoloty
odrzutowe) za model samolotu – pocisku Regulus II, III miejsce (kategoria: budowle) za
model koœcio³a w Posztornie oraz wyró¿nienia za model rakiety Titan II Gemini i model
maszyny AT-ST z filmu „Star Wars”.
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Dla Ciebie Arku …
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 8. listopada odby³ siê wyj¹t-

kowy i wzruszaj¹cy koncert, poœwiêcony pamiêci przedwczeœnie zmar³ego muzyka i na-
uczyciela muzyki Arkadiusza £apiñskiego, zorganizowany przez jego przyjació³ i rodzinê.
Na scenie wyst¹pi³y zespo³y, z którymi Arkadiusz £apiñski prezentowa³ takie rodzaje mu-
zyki jak blues, country, czy swing, bowiem w tych wszystkich gatunkach doskonale siê od-
najdywa³. W koncercie udzia³ wziêli: Karol Band, BGB, Aquarius, Country Zenit, Mode-
sta Pastiche, The Train, Swing Party, a tak¿e córki, ziêæ i wnuki Arka. Zainteresowanie
koncertem by³o ogromne, wiele osób wys³ucha³o go na stoj¹co. Na zakoñczenie koncer-
tu wszyscy wystêpuj¹cy artyœci oraz publicznoœæ wspólnie obejrzeli klip z utworem Coun-
try Zenit „Œwiêta, œwiêta …”, którego autorem by³ w³aœnie Arkadiusz £apiñski.

XI Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, wspólnie z Nowotomyskim Oœrodkiem Kul-

tury, ju¿ po raz jedenasty zorganizowa³o Przegl¹d Piosenki ̄ o³nierskiej i Niepodleg³oœcio-
wej – Idzie ¿o³nierz borem, lasem… W sali widowiskowej NOK-u 10. listopada zebra³y siê
zespo³y dzieciêce i m³odzie¿owe ze szkó³ naszej gminy i jej okolic, aby tradycyjnie pieœni¹
uczciæ Œwiêto Niepodleg³oœci. W tegorocznej edycji Przegl¹du uczestniczy³o 10 zespo³ów
z 8 szkó³, ³¹cznie ponad 150 m³odych œpiewaków. Zespo³y otrzyma³y dyplomy i s³odycze
ufundowane przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne. Po koncercie uczestnicy
spotkania, wraz z opiekunami i zaproszonymi goœæmi, przeszli na plac Niepodleg³oœci, aby
pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich z³o¿yæ kwiaty i zapaliæ znicze. (Czytaj wiê-
cej: ss.71-79)

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci 
11 listopada na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu uroczyœcie uczczono 97.

rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. W uroczystoœci patriotycznej wziêli
udzia³: poczty sztandarowe, kombatanci, lokalne w³adze samorz¹dowe, delegacje szkó³
i stowarzyszeñ oraz mieszkañcy. Wszyscy zebrani wys³uchali okolicznoœciowego przemó-
wienia Burmistrza Nowego Tomyœla dra W³odzimierza Hibnera. Delegacje z³o¿y³y wieñ-
ce i wi¹zanki kwiatów na cokole pomnika Powstañców Wielkopolskich. Wartê honoro-
w¹ przy pomniku zaci¹gnêli harcerze oraz cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ Historycz-
nych im. Feliksa Piêty, którzy wyst¹pili w historycznych mundurach z okresu walk o odzy-
skanie niepodleg³oœci.

Historia i smak tradycji
Rada So³ecka, KGW oraz Szko³a Podstawowa w Wytomyœlu w nietypowy sposób

uczcili Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci. 11. listopada w sali wiejskiej odby³o siê kolejne
ju¿ spotkanie pod has³em Historia i smak tradycji. W s³owno-muzycznym programie o te-
matyce patriotycznej wyst¹pi³y dzieci i m³odzie¿ z miejscowej szko³y. Mo¿na by³o te¿ po-
s³uchaæ koncertu w wykonaniu zespo³ów. Na sto³ach zagoœci³y wielkopolskie potrawy re-
gionalne, stanowi¹ce element tradycji i kultury narodowej. W ten niekonwencjonalny spo-
sób mieszkañcy Wytomyœla ju¿ po raz trzeci uczcili Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci.
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Oplatamy ca³y œwiat
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 12.listopada otwarta zosta³a plecionkar-

ska wystawa pokonkursowa III Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa pt. Opla-
tamy ca³y œwiat. Wœród prezentowanych na niej eksponatów znalaz³y siê prace plecionka-
rzy ze wszystkich stron œwiata, a wœród nich nie tylko tradycyjne koszyki, ale równie¿ in-
ne formy, m. in. sofa, stó³ z trawy wiklinowej, ozdobne kuferki i stylowe ozdoby. Wysta-
wê wzbogaci³y fotografie autorstwa Julii Utracik i Paw³a Schreynera, wykonane podczas
festiwalu, a tak¿e nakrêcony przez Tomasza Tomaszewicza film, doskonale oddaj¹cy kli-
mat festiwalu.Tego wieczoru og³oszone zosta³y wyniki konkursu FOTO Wiklina, którego
pomys³odawc¹ by³ Pawe³ Schreyner. Wyniki og³osi³ organizator konkursu Adam Polañ-
ski, który w towarzystwie Mieczys³awa Pietruñko – prezesa Stowarzyszenia Plecionkarzy
i Wikliniarzy Polskich w Nowym Tomyœlu i Andrzeja Pawlaka – Prezesa Honorowego te-
go stowarzyszenia, wrêczy³ laureatom nagrody. I miejsce w konkursie zaj¹³ Przemys³aw
Kaczmarek, II – Dobrawa Skonieczna, a III – Weronika Henicz. Wspó³organizatorem wy-
stawy by³ Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu. 

Ambientowy Pidgyn
Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu 16. listopada zaw³adnê-

³y ambientowe, chilloutowe klimaty. Przybli¿y³ je nowotomyœlanom, mieszkaj¹cy i two-
rz¹cy gitarowe ekspresje w Berlinie, pochodz¹cy z naszego miasta, Micha³ Go³¹bek – Pid-
gyn. W wieku 24 lat ma ju¿ dorobek, licz¹cy ponad 200 koncertów zagranych w ró¿nych
stronach Europy i œwiata, wliczaj¹c w to najwiêksze targi muzyczne NAMM w Kalifornii
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(Elevator) czy festiwale takie jak: Orange Warsaw Festival i Opener Festival. Pidgyn, zwa-
ny go³êbiem dŸwiêkowych przestrzeni, przywióz³ ze sob¹ niesamowit¹ dawkê wra¿liwo-
œci, emocji i uczuæ. Jakiej klasy jest to muzyk, œwiadczy fakt, ¿e w przeddzieñ biblioteczne-
go wydarzenia wyst¹pi³ w poznañskim klubie „Meskalina”, przy wype³nionej po brzegi sa-
li. Mmi³oœnicy jego twórczoœci wygodnie usadowieni na pufach i le¿akach w bibliotecznej
sali widowiskowej doœwiadczyæ mogli, czym stan relaksu i – prowokowanego muzyk¹ –
odprê¿enia. Cieszy fakt, ¿e to w³aœnie w rodzinnym mieœcie zaprezentowa³ nowy mate-
ria³ promuj¹cy album oscyluj¹cy w gatunkach ambient, drone i chillout. Muzykê wzboga-
ci³y przygotowane przez artystê wizualizacje. 

Obchody Miêdzynarodowego Dnia Seniora
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 17. listopada spotkali siê se-

niorzy, by wspólnie œwiêtowaæ Miêdzynarodowy Dzieñ Seniora. Uroczystoœæ stanowi³a
okazjê do przybli¿enia postulatów tego œrodowiska, maj¹cych na celu poprawê sytuacji
osób starszych, m. in. poprzez zapewnienie im równego udzia³u w rozwoju kulturalnym
i ekonomicznym spo³eczeñstwa. Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ przewodnicz¹-
cy Zarz¹du Rejonowego PZER i I Zenon Matuszczak. Wrêczone zosta³y odznaczenia Za-
rz¹du G³ównego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie.
Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ – du¿¹ odebra³a Henryka Nawrot, która przez wiele lat pe³-
ni³a funkcjê skarbnika Zarz¹du Rejonowego oraz Ko³o Emerytów w Starym Tomyœlu –
z okazji 20. lecia jego dzia³alnoœci. Ponadto na wniosek Zarz¹du Okrêgowego w Pozna-
niu, Zarz¹d G³ówny przyzna³ przewodnicz¹cemu Zarz¹du Rejonowego – Zenonowi Ma-
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tuszczakowi – Z³ot¹ Odznakê Honorow¹. Odznaczenia wrêczy³ Henryk Zywert -prze-
wodnicz¹cy Zarz¹du Okrêgowego PZERiI w Poznaniu.

W pokazie multimedialnym, przygotowanym przy wspó³udziale pracowników PCPR-
u, przedstawiona zosta³a dzia³alnoœæ na rzecz seniorów. Podczas czêœci artystycznej
uczestnicy uroczystoœci wys³uchali koncertu uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I stopnia im. Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu. Na zakoñczenie wszyscy za-
proszeni zostali na poczêstunek.

Karol Band i Przyjaciele 
Ponad 600 osób mia³o okazjê wys³uchaæ kolejnego koncertu z cyklu: „Karol Band

i Przyjaciele”, który tym razem odby³ siê pod has³em E³rowizja. 20. listopada scena
w sali widowiskowej NOK-u zamieni³a siê w stodo³ê, w której zasiedli muzycy z no-
wotomyskiego „Karol Bandu”. Drewniane wrota, s³oma, narzêdzia rolnicze, stara
waga czy rower, pozwoli³y stworzyæ na scenie wyj¹tkowy, sielski klimat. Prowadz¹-
cymi E³rowizjê byli: Renata Orlicka, Renata Marciniak, Jaros³aw Musia³ oraz Bogus³aw
Nawrot. Ich opowieœci, anegdoty i odegrane przez nich scenki by³y doskona³ym
wprowadzeniem do prezentowanego przez artystów repertuaru. Na nowotomy-
skiej scenie z muzycznymi prezentacjami wyst¹pili: Martyna Kaczmarek-Rogacz, Emi-
lia Koz³owska, Anastazja Kowalska, Pawe³ Lisek, Monika Borak, Barbara Krasnow-
ska, Anita Czajka-Pawlak, Rados³aw Kret, Aldona Ogór, Izabela Ogór-Piechowiak,
Andrzej Œlota³a, Marek Marciniak, Jan Bogaczyk, Mariusz WoŸniak, Lucyna Knop,
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Edyta Kaczmarek-Rogacz, Karina Wawrzyniak, Agnieszka Wróbel i Olga S³ociñska.
Koncert pod wzglêdem muzycznym przygotowa³ Karol Rogacz – instruktor Nowo-
tomyskiego Oœrodka Kultury, a zarazem pomys³odawca imprezy, któremu po raz
kolejny uda³o siê stworzyæ ciekawe, kulturalne wydarzenie, bardzo ¿yczliwie przyjê-
te przez publicznoœæ. 

Dzieñ ¯yczliwoœci i Pozdrowieñ
W ramach wydarzeñ z Kalendarza Imprez Nietypowych i Oryginalnych, Nowoto-

myski Oœrodek Kultury zorganizowa³ 21. listopada na placu Niepodleg³oœci happe-
ning z okazji Œwiatowego Dnia ¯yczliwoœci i Pozdrowieñ. Jego celem by³o zachêce-
nie mieszkañców do zatrzymania siê na chwilkê w czasie sobotnich zakupów i wys³a-
nia pozdrowieñ do swoich bliskich. Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu przekaza³ spe-
cjalne pocztówki, na których mo¿na by³o napisaæ kilka s³ów i wys³aæ je w dowolne
miejsce w kraju. By³y te¿ specjalne znaczki, które nagrodzono, w podsumowanym
w tym dniu, konkursie na projekt znaczka pocztowego. Nades³ano nañ 90 projek-
tów, spoœród których wybrano 9 najlepszych. By³y wœród nich projekty: Matyldy Jan-
kowskiej, Sary Przybylak, Darii Wittchen, Kingi Prêtkiej, Weroniki Tarkawian, Rena-
ty Micha³owskiej, Paw³a Schreynera, Dawida Piotrowskiego i Liwii Krause. Laureaci
konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplomy, drobne nagrody rzeczowe, a zaprojekto-
wane przez nich znaczki rozdawane by³y tym wszystkim, którzy przyszli wys³aæ po-
zdrowienia. Nowotomyœlanie wys³ali tego dnia oko³o 300 kartek. Na miejscu obec-
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na by³a dru¿yna harcerska z Nowego Tomyœla, która przygotowa³a animacje dla naj-
m³odszych. Nie zabrak³o tak¿e wolontariuszy „Szlachetnej Paczki”, którzy populary-
zowali tê charytatywn¹ akcjê.

Miêdzypokoleniowy wieczór wró¿b i czarów
W ramach projektu Barwy ¿ycia od juniora do seniora – nowotomyska niæ integracji miê-

dzypokoleniowej, wspó³finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, 24.
listopada zorganizowane zosta³o spotkanie andrzejkowe. W karczmie „U Bronki”, na
wspólnej zabawie, spotkali siê beneficjenci zadania – uczestnicy Domu Dziennego Pobytu,
m³odzie¿ licealna z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K. Ho³ogi w Nowym
Tomyœlu, przedstawiciele Œrodowiskowego Domu Samopomocy oraz zaproszeni goœcie:
Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, radny Rady Miejskiej Wojciech An-
dryszczyk, dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Danuta Micha³owicz oraz zaprzyjaŸnie-
ni seniorzy z Dziennego Domu Seniora z Pniew. Uczestnicy spotkania bawili siê przy
dŸwiêkach muzyki mechanicznej, o któr¹ zadba³ DJ Anzel. Dziêki przygotowanym przez
m³odzie¿ rozmaitym wró¿bom, konkursom i zabawom animacyjnym, w których chêtnie
brali udzia³ tak¿e seniorzy, mo¿na by³o tak¿e poznaæ swoj¹ przysz³oœæ. Seniorzy i m³o-
dzie¿ bawili siê, œpiewaj¹c znane i lubiane piosenki. Celem miêdzypokoleniowego spotka-
nia andrzejkowego by³o stworzenie przestrzeni oraz pretekstu do bycia razem, sprzyja-
nie otwartoœci na drugiego cz³owieka, umacnianie wiêzi i sympatii miêdzy przedstawiciela-
mi ró¿nych pokoleñ.
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W cieniu minaretów 
Kolejne – ju¿ 75. spotkanie – w Klubie Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty by³o oka-

zj¹ do odbycia podró¿y do orientalnego Omanu. Goœciem Miejskiej i Powiatowej Bibliote-
ki Publicznej w Nowym Tomyœlu by³ 18. listopada Marek Pindral z Poznania, który odwie-
dzi³ dot¹d kilkadziesi¹t krajów, bacznie obserwuj¹c napotykan¹ po drodze rzeczywistoœæ.
Mieszka³ w Wielkiej Brytanii, Chinach i Omanie. W tym ostatnim kraju spêdzi³ ponad
1001 dni i nocy, dlatego – tak jak w baœniach Szeherezady – klubowicze wys³uchali barw-
nej opowieœci, splecionej z wielu w¹tków: o flakonie perfum, które kosztuj¹ wiêcej, ni¿ sa-
mochód i wielb³¹dach dro¿szych od ¿on, a tak¿e o tym, ¿e zakazana mo¿e byæ nie tylko
muzyka, ale nawet noszenie okularów przeciws³onecznych… Po spotkaniu mo¿na by³o
nabyæ efektownie wydan¹ ksi¹¿kê podró¿nika pt. W cieniu minaretów i otrzymaæ dedyka-
cjê autora, a tak¿e porozmawiaæ z podró¿nikiem, wymieniæ siê doœwiadczeniami i przy-
mierzyæ omañskie stroje. 

Syberyjski trans
Na niezwykle interesuj¹ce „Spotkanie niebanalne” ze Stanis³awem Kaliszem – dzienni-

karzem, reporta¿yst¹, autorem ksi¹¿ki Syberyjski trans, nowotomyska biblioteka zaprosi³a
goœci 24 listopada. Tematyka spotkania by³a bardzo bliska niemal ka¿demu Polakowi, st¹d
te¿ i zainteresowanie nim bardzo du¿e. Stanis³aw Kalisz od lat zajmuje siê losami Polaków
na Syberii i od wielu lat, jako jedyny poznañski dziennikarz telewizyjny, zajmuje siê realiza-
cj¹ reporta¿y z terenów by³ego Gu³agu. Wraz z operatorem Markiem Antonowiczem
odbyli kilkanaœcie wypraw na tamte tereny. Podczas spotkania w naszej bibliotece opowia-
da³ o Syberii, jej mieszkañcach, ich ¿yciu, zajêciach, trudnoœciach i radoœciach. Zaprezen-
towa³ swoj¹ ksi¹¿kê Syberyjski trans, w której pod¹¿a œladami carskich zes³añców, stalinow-
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skich wiêŸniów, jeñców ostatniej wojny i przesiedleñców. Na jej kartach dociera do roda-
ków, których tysi¹ce mieszka jeszcze na terenach dawnego ZSRR.  Egzemplarze ksi¹¿ki
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem uczestników spotkania, tym bardziej, ¿e mo¿na by-
³o równie¿ otrzymaæ podpis autora. Sw¹ opowieœæ Stanis³aw Kalisz wzbogaci³ prezentacj¹
krótkich filmów dokumentalnych, zrealizowanych w miejscach, do których nigdy nie do-
tarli inni reporterzy.

opium Doroty Nowak
Podczas wyj¹tkowego spotkania Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, któ-

re odby³o siê 26. listopada w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym To-
myœlu, zaprezentowana zosta³a druga poetycka ksi¹¿ka nowotomyœlanki Doroty Nowak.
Jest ona tak¿e drugim – wydanym nak³adem bibliotecznej oficyny – tomikiem z serii po-
etyckiej Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, zainaugurowanej przed rokiem
zbiorem wierszy Katarzyny Mrozik Stefañskiej. Zebrane w tomie Doroty Nowak pt.
opium, wiersze zosta³y wysoko ocenione przez jury 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Wac³awa Iwaniuka oraz Konkursu Literackiego zorganizowanego przez
Fundacjê DU¯Y FORMAT. Podczas spotkania czytali je przyjaciele i znajomi poetki, a tak-
¿e twórcy skupieni wokó³ Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich: Helena Betlej,
Wojciech Budzisz, £ucja Dudziñska, Marek Geisler, Dorota Jêdraszyk Lucyna Koñczal –
Gnap, Krzysztof Karski Katarzyna Mrozik – Stefañska, Anna Nowaczyk, Dorota Nowak,
Anna Pra³at, Wies³awa Ptaszyk, Rafa³ Putz, Jacek Stêpniewski, Hanna Szulc, Micha³ Œmier-
telny, Robert Ziêcik, Krystyna Zimna, Jaros³aw Zimny i Marian Ziomkowski. By³y ciep³e
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s³owa, gratulacje, ¿yczenia i wspólne fotografie. Szczególne podziêkowania pop³ynê³y
w kierunku osób szczególnie zaanga¿owanych w powstanie tomiku, wspó³twórców bi-
bliotecznego wydawniczego sukcesu: Sylwii Kupiec – projektantki ok³adki ca³ej serii wy-
dawniczej, Dominika Lesiczki – twórcy ilustracji, £ucji Dudziñskiej – redaktorki i korektor-
ki tomu oraz Joanny D¹browskiej, która zajê³a siê opracowaniem graficznym, sk³adem
i ³amaniem tekstów. W ca³oœæ poetyckiego nastroju wkomponowa³a siê muzyka na piani-
no w wykonaniu Micha³a Cieleb¹ka. Partnerami, którzy finansowo wsparli to wydawnicze
przedsiêwziêcie s¹: Starosta Nowotomyski, Burmistrz Nowego Tomyœla i Nowotomyskie
Towarzystwo Kulturalne.

Jesienna Niespodzianka
Dzia³aj¹cy w Nowotomyskim Oœrodku Kultury zespó³ „Niespodzianka” 27. listopada

wyst¹pi³ z Jesiennym koncertem. To muzyczne spotkanie by³o podsumowaniem kolejnego
etapu pracy zespo³u. W specjalnie przygotowanym na ten dzieñ repertuarze znalaz³y siê
utwory s³uchaczom znane, takie jak np. Remedium, By³am ró¿¹, czy Polska Madonna oraz
oryginalne autorskie utwory z tekstami nowotomyœlanina Mateusza Kurcewicza i muzyk¹
prowadz¹cej zespó³ Aleksandry Walczak, np. Proœba, Przepraszam, Nikt. Koncertu wys³u-
cha³o oko³o 90 osób. 

Od Hanoi do Sajgonu
Goœciem grudniowego spotkania Klubu Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty by³a no-

wotomyœlanka, emerytowana nauczycielka, podró¿nik i fotografik Stanis³awa Waszko-
wiak, która opowiedzia³a klubowiczom o dalekim Wietnamie.

Zabra³a uczestników spotkania, które odby³o siê 2. grudnia w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, do tego odleg³ego kraju, rozci¹gniêtego z pó³-
nocy na po³udnie, niczym legendarny smok, którego siedem g³ów spogl¹da na œwiat po-
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miêdzy wystaj¹cymi z wody wapiennymi ska³ami Zatoki Ha Long, a ogon pluska siê w cie-
p³ych wodach Morza Po³udniowo-Chiñskiego. Pokaza³a te¿ piêkne góry, zielone tarasy
ry¿owe i bia³e pla¿e na morskim wybrze¿u. Nowotomyœlanie z zaciekawieniem wys³ucha-
li opowieœci o tej mieszance komunizmu i kapitalistycznych wp³ywów oraz drastycznych
ró¿nicach spo³ecznych. 

Miko³ajki na sportowo
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu 3, 4 i 7.

grudnia odby³y siê turnieje sportowe pod has³em Miko³aj ju¿ biega!. Dla dzieci z klas
2 i 3 przygotowano wielobój sprawnoœciowy, natomiast uczniowie klas 4 – 6 brali udzia³
w turnieju unihokeja. W zawodach dla najm³odszych wystartowa³o 69 dzieci, które dro-
g¹ losowania podzielone zosta³y na cztery zespo³y. Uczestnicy zmagali siê w 14 konkuren-
cjach, w których mogli wykazaæ siê szybkoœci¹, zwinnoœci¹ i celnoœci¹ rzutów. Starsi sym-
patycy sportu rywalizowali w miêdzyklasowych turniejach unihokeja dziewcz¹t i ch³op-
ców. Poszczególne mecze zosta³y przeprowadzone systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Tym
sposobem wy³oniono mistrzów unihokeja w ka¿dej kategorii wiekowej. Na zakoñczenie
sportowych zmagañ wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe medale i s³odk¹ niespo-
dziankê.

Podsumowanie badañ terenowych 
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu 4 grudnia odby³a

siê konferencja podsumowuj¹ca wyniki – przeprowadzonych w lipcu – badañ tereno-
wych w Cichej Górze. Konferencja poœwiêcona architekturze tej poolêderskiej wsi i jej
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krajobrazowi po³¹czona zosta³a z wystaw¹ szkiców wykonanych przez studentów uczest-
nicz¹cych w letnich badaniach. Organizatorami badañ i podsumowuj¹cej je konferencji by-
li: Starostwo Powiatowe, Urz¹d Miejski, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia
Sztuk Piêknych im. W³. Strzemiñskiego w £odzi, Akademia Sztuk Piêknych w Warszawie
i Akademia Sztuk Piêknych w Gdañsku.

Mitologiczna noc w bibliotece
4. grudnia w nowotomyskiej bibliotece zapanowa³a prawdziwie mitologiczna atmosfe-

ra. Wszystko za spraw¹ zorganizowanej wspólnie z uczniami Gimnazjum im. Feliksa Szo³-
drskiego w Nowym Tomyœlu mitologicznej nocy, w której udzia³ wziê³o 50 œmia³ków
w wieku od 7 do 12 lat.

W godzinach wieczornych dzieci przyby³y do bibliotecznej Strefy Koloru, by rozwik³aæ
zagadki Zeusa i Hery. Podzieleni na dziesiêæ grup udali siê do, rozmieszczonych w budyn-
ku biblioteki królestw, zamieszkiwanych przez olimpijskich bogów, herosów i muzy.
W ich rolê wcieli³o siê 40. uczniów nowotomyskiego gimnazjum, którzy zadbali o odpo-
wiednie stroje, dekoracje i tematycznie spójne zadania, jakie musia³y wykonaæ dzieci.
W postaæ boskiego kowala, mitologicznego Hefajstosa, natomiast wcieli³ siê Edward Ku-
piec. Zaprasza³ dzieci do swej kuŸni, w której pomaga³ im stworzyæ oryginaln¹ bi¿uteriê.
Odwiedziny we wszystkich dziesiêciu królestwach pozwoli³y dzieciom posi¹œæ sporo mi-
tologicznej wiedzy i wykazaæ siê wieloma sprawnoœciami. Mitologiczny, magiczny wieczór
zwieñczy³o wspólne warzenie cudownego napoju – nektaru, a nastêpnie – ³yk nieœmier-
telnoœci dla ka¿dego.

KRONIKA WYDARZEÑ

107PaŸdziernik-grudzieñ 2015

Pe³na atrakcji mitologiczna noc w bibliotece



Miko³ajki w Sêkowie 
W œwietlicy wiejskiej w Sêkowie 6. grudnia odby³a impreza miko³ajkowa, zorganizowa-

na przez so³tysa, Radê So³eck¹ i Stowarzyszenie „Sêkowo Olêderskie”. Na spotkanie
przyby³o wiele dzieci wraz ze swymi rodzicami i babciami. Wszyscy obecni chêtnie zabra-
li siê do wyplatania i ozdabiania œwi¹tecznych wianków z wikliny, pod czujnym okiem pañ
z Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa. By³y te¿ inne ciekawe zajêcia, takie jak dekoro-
wanie pierników, wykonywanie choinkowych ozdób i zawieszanie ich na choince, a na ko-
niec niecierpliwie oczekiwane spotkanie z Miko³ajem, który obdarowa³ ka¿de dziecko
paczk¹ ze s³odyczami. Wszyscy obecni mogli równie¿ raczyæ siê przygotowanymi wypie-
kami, kaw¹ i owocami. W miko³ajkowym spotkaniu uczestniczy³ tak¿e burmistrz W³odzi-
mierz Hibner.

Teatralne Miko³ajki w Cichej Górze
W nietypowy sposób obchodzono w Cichej Górze tegoroczne Miko³ajki. 6. grudnia

miejscowa grupa teatralna, któr¹ tworz¹: cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich, przedsta-
wiciele Rady So³eckiej, so³tys i mieszkañcy wsi, zaprosi³a dzieci i doros³ych na przedstawie-
nie pt. Dziwna szko³a. Scenariusz sztuki napisa³a Renata Œmiertalna, a przedstawienie wy-
re¿yserowa³ Jaros³aw Musia³. Grupa teatralna z Cichej Góry jest zespo³em nieformalnym.
Jej dzia³anie zapocz¹tkowa³ udzia³ mieszkañców wsi w – organizowanych przez NOK –
Turniejach Wsi. Dziêki przygotowaniom do udzia³u w kolejnych edycjach tej imprezy,
mieszkañcy Cichej Góry poznali tajniki aktorstwa. Potencja³ ten wykorzystuj¹ obecnie do
tworzenia tak¿e innych wydarzeñ kulturalnych w swojej miejscowoœci.  Po przedstawie-
niu Miko³aj przyniós³ dzieciom prezenty, a rozmowy przy barszczu, s³odyczach i kawie
stanowi³y okazjê do mi³ego spêdzenia czasu w gronie s¹siadów. Œwi¹teczne spotkanie
swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner i wie-
loletnia dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska. 

Otwarcie nowego biurowca PEC-u
7 grudnia odby³a siê uroczystoœæ zwi¹zana z oficjalnym oddaniem do u¿ytku nowego

biurowca Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyœlu. Z zaproszenia pre-
zesa Wojciecha Kowalskiego skorzystali m. in.: burmistrz W³odzimierz Hibner, zastêpca
burmistrza Pawe³ Mordal, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marcin Brambor, radni Rady
Miejskiej – obecnej i by³ej kadencji, prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej Zbigniew Markow-
ski, prezes ZGM Adam Janelt, prezes PWiK Marek Wichtowski oraz inni goœcie. Nowo
oddany budynek poœwiêci³ ks. Tomasz Sobolewski – proboszcz parafii pw. Najœwiêtsze-
go Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu. Sfinansowanie biurowca, prawie w ca³oœci,
umo¿liwi³y œrodki pochodz¹ce ze sprzeda¿y starej bazy przedsiêbiorstwa. Inwestycja
obejmowa³a budowê od podstaw gmachu biurowca, a tak¿e dostosowanie istniej¹cego
budynku zaplecza do nowych potrzeb. 

Spotkanie z Krzysztofem Daukszewiczem
7. grudnia sala widowiskowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym To-

myœlu pêka³a nie tylko w szwach, ale równie¿ ze œmiechu. Bardzo licznie przyby³a publicz-
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noœæ doskonale bawi³a siê w towarzystwie pe³nego humoru goœcia – Krzysztofa Dauksze-
wicza. Ten satyryk, felietonista, poeta, tekœciarz, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor
przyjecha³ do naszego miasta ze swoj¹ ostatni¹ ksi¹¿k¹ Tuskuland, bêd¹c¹ satyrycznym
rozrachunkiem z polsk¹ scen¹ polityczn¹ ostatnich lat. Wiele osób, zainteresowanych t¹
pozycj¹, uzna³o j¹ za ciekawy pomys³ na gwiazdkowy prezent, tym bardziej cenny, ¿e
wzbogacony o autograf autora.

Ostatnimi czasy artysta jest szczególnie znany z programu „Szk³o kontaktowe”, w któ-
rym bywa bardziej ostry i dosadny ni¿ by³o to w naszej bibliotece. Na bibliotecznym spo-
tkaniu odniesieñ do polityki – rzecz jasna – nie mog³o zabrakn¹æ, ale by³o te¿ sporo oby-
czajowych opowieœci, suto zakrapianych humorem, a czêsto i sarkazmem. Nie mog³o
obyæ siê równie¿ bez czêœci œpiewanej. Artysta zaprezentowa³ kilka starszych i nowszych
utworów, dotykaj¹cych polskich bol¹czek, a jeden z nich, z niebywa³¹ werw¹, zaœpiewa³
wespó³ z biblioteczn¹ publicznoœci¹. Dawno nie by³o w bibliotece takiego goœcia, który ab-
sorbowa³by widzów swoj¹ osob¹ i swoimi opowieœciami przez ponad dwie godziny, za
ka¿dym razem otrzymuj¹c rzêsiste brawa. Wyjecha³ od nas obdarowany sw¹ podobizn¹,
wykonan¹ przez artystê plastyka Zdzicha Po³¹carza.

Anio³y z metra
Barwne, oryginalne, bardzo symboliczne wizerunki anio³ów zagoœci³y 8. grudnia w Ga-

lerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki i pozosta³y w niej na ca³y œwi¹teczny okres. Twór-
c¹ tych du¿ych rozmiarów prac jest zb¹szynianin Krzysztof Ro¿ek, regionalista, wspó³or-
ganizator biesiad koŸlarskich, zawodowo zajmuj¹cy siê realizacj¹ i monta¿em wizji.
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W nowotomyskiej bibliotece goœci³ ju¿ przed rokiem, kiedy to zaprezentowa³ nakrê-
cony przez siebie film Ostatnie takie granie, poœwiêcony Leonardowi Œliwie – popularyza-
torowi muzyki koŸlarskiej, instrumentaliœcie, regionaliœcie, wychowawcy m³odych muzy-
ków. Jak siê okaza³o Krzysztof Ro¿ek jest cz³owiekiem o wielu pasjach. Jedn¹ z nich jest
tak¿e malarstwo. Niekonwencjonalny punkt widzenia i autorskie podejœcie do tematu da-
³o rezultaty, które zaskakuj¹ i dzia³aj¹ na wyobraŸniê. Dlatego te¿ sporo osób przystanê-
³o przy obrazach, sk³adaj¹cych siê na wystawê zatytu³owan¹ Anio³y z metra, by w ich cie-
p³ej aurze wymieniæ siê wra¿eniami. By³a to równie¿ dobra okazja do rozmów z samym
twórc¹ oraz skosztowania przygotowanych przez jego ¿onê Magdalenê, zb¹szyñsk¹ bi-
bliotekarkê, w³asnorêcznie przygotowanych, aromatycznych wypieków. (Czytaj wiêcej:
ss.64-70)

Œpiewnik z kolêdami 
W ramach muzycznego cyklu pt. „Œpiewnik domowy” w Nowotomyskim Oœrodku

Kultury 9. grudnia œpiewane by³y kolêdy. W spotkaniu przy choince, fili¿ance kawy, pier-
nikach i mandarynkach, uczestniczy³o ponad 100 osób. O oprawê muzyczn¹ spotkania
zadbali: Anna Kaczmarek, Katarzyna Galas – Pieprzyk, Tomasz Perz i Jaœ Galas. Nie za-
brak³o tak¿e wielu œwi¹tecznych opowieœci, przyjacielskich rozmów i serdecznych ¿yczeñ.
Podczas muzycznego wieczoru mo¿na by³o odczuæ atmosferê zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿e-
go Narodzenia.

Zimowa olimpiada seniorów
W hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym To-

myœlu 10. grudnia odby³a siê I Zimowa Olimpiada dla Seniorów. W imprezie brali udzia³
cz³onkowie kó³ Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nowego Tomy-
œla, Bukowca, Kuœlina, Lwówka, oddzia³ów rejonowych tej organizacji w Nowym
Tomyœlu i Zb¹szyniu, cz³onkowie Fundacji Zb¹szyñska oraz uczestnicy Domu Dziennego
Pobytu i Klubu Seniora Rezerwa z Nowego Tomyœla. Na trybunach, oprócz kibiców
dopinguj¹cych swoje dru¿yny, zasiedli: starosta Ireneusz Kozecki, burmistrzowie: Piotr
D³ugosz, W³odzimierz Hibner, Tomasz Szulc i wójt Stanis³aw Piechota.

Seniorzy – mieszkañcy powiatu nowotomyskiego - rywalizowali w konkurencjach
sportowych dostosowanych do ich wieku. Zawody obejmowa³y m.in.: biatlon – bieg
narciarski ze “strzelaniem”, hokej – konkurs snajperski, ³owienie karpi w przerêbli, œnie¿ki
– “traf w ba³wana”, przechodzenie przez rzekê po lodowej krze, curling oraz
konkurencje artystyczne, takie jak: wykonanie czapki dla gwiazdora i stroika
œwi¹tecznego. Nad prawid³owoœci¹ przeprowadzonych konkurencji czuwa³a komisja
sêdziowska, któr¹ tworzyli nauczyciele gimnazjum. Pierwsze trzy dru¿yny otrzyma³y
puchary i nagrody rzeczowe. Wszystkim zespo³om wrêczono dyplomy. Zawody wygra³a
dru¿yna z ko³a w Kuœlinie. Wrêczono równie¿ nagrodê specjaln¹ dla najlepiej
zorganizowanej i dopinguj¹cej grupy kibiców. Puchar ten otrzyma³a grupa kibiców ze
Zb¹szynia. Olimpiada zimowa zorganizowana zosta³a przez Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego. 
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Miêdzynarodowy Dzieñ Praw Cz³owieka 
W Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu 10.grudnia uroczyœcie obchodzono

Miêdzynarodowy Dzieñ Praw Cz³owieka i Europejski Dzieñ Prawnika. Z tej okazji
uczniowie klas V i VI przyst¹pili do realizacji projektu, który mia³ na celu zapoznanie ich z
najwa¿niejszymi zagadnieniami zwi¹zanymi z prawem oraz z podstawowymi prawami i
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Zwyciêskie dru¿yny uhonorowane zosta³y pucharami 

Dziêki spotkaniu z prawnikami uczniowie poznali tak¿e prawa przynale¿ne dzieciom 



wolnoœciami obywatelskimi. W trakcie tego spotkania uczniowie mogli przekonaæ siê, ¿e
prawo odnosi siê do wszystkich dziedzin ¿ycia, jak równie¿ codziennych sytuacji. Spotka-
nie zosta³o przygotowane i poprowadzone przez nauczycielkê Dariê Mañkowsk¹. Czêœæ
artystyczn¹ zaprezentowali uczniowie klasy VI B: Wiktoria Bajwoluk, Martyna Flieger,
Wiktoria Laskowska, Nikola Nowak oraz ¯aneta Zdunek. Wa¿nym momentem by³o
wyst¹pienie prawników: radcy prawnego Konrada KoŸmiñskiego i Burmistrza Nowego
Tomyœla dra W³odzimierza Hibnera, którzy rozmawiali z uczniami o tajnikach wykony-
wania zawodu prawnika. 

Gala Paruzji
Po raz pierwszy w naszym mieœcie odby³a siê uroczystoœæ, podczas której uhonorowa-

no osoby zaanga¿owane spo³ecznie, wolontariuszy, ludzi, którzy przyczyniaj¹ siê do roz-
woju spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz s¹ pomocne przy organizacji imprez, sponsoru-
j¹ wydarzenia kulturalne, sportowe i inne. Uroczysta Gala Paruzji 2015 odby³a siê 11.
grudnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. W sk³ad kapitu³y nominuj¹cej do odznacze-
nia „Warci Naœladowania” weszli: Agnieszka Mañczak – przedstawicielka Stowarzyszenia
Pomocy Zwierzêtom £apa, Ryszard Bronowicki z Nowotomyskiego Klubu Biegacza
„Chy¿y”, Micha³ Jarosz – opiekun Szkolnego Ko³a Caritas przy Zespole Szkó³ nr 2 im. S.
Staszica w Nowym Tomyœlu, Iwona Knop i Jolanta Adamczewska – opiekunki Ko³a Wo-
lontariatu z Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych im. dra Kazimierza Ho³ogi w No-
wym Tomyœlu oraz Anna Borowska ze Stowarzyszenia Paruzja. Podczas uroczystej gali
wrêczone zosta³y 24 statuetki „Warci Naœladowania”, zaprojektowane i wykonane
przez lokalnych artystów: Martê Widajewicz-Nowakowsk¹ i jej mê¿a Marka Nowakow-
skiego. W tym roku statuetki „Warci Naœladowania” otrzymali: Daria Bernad i Klaudia
Feliñska dzia³aj¹ce w Szkolnym Kole Caritas w Zespole Szkó³ nr 2 im. S. Staszica; Sylwia
Grocholewska, Weronika Nyga, Dominika Tomiñska, Daria Rusiniak, Anna B¹belek, Kin-
ga Prêtka zwi¹zane z Ko³em Wolontariatu w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych;
Patrycja Foks, Marcin Andrzejczak i Szymon Kucz, którzy w³¹czyli siê w zbiórkê publicz-
n¹ dla Dominiki Foks. Statuetki odebrali równie¿: Krystyna i Kazimierz Konieczni, Stani-
s³aw i Danuta Nyga, Ewa Ha³aduda, Magdalena Michalszczak, Lucyna Knop, Martyna Bo-
rowiak, Halina Kurcewicz, Aleksandra Funka, Maciej Kostecki Net-24h, Przedsiêbiorstwo
Handlowe i Hurtownia VIOLA i Marta Widajewicz-Nowakowska. Galê poprowadzi³ Da-
riusz Borowski – prezes Stowarzyszenia „Paruzja”. Oprawê muzyczn¹ uroczystoœci za-
pewni³a Katarzyna Sukiennicka.

Mobilne technologie po raz pi¹ty
11. grudnia w Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego odby³a siê pi¹ta Konferencja „Tech-

nologie mobilne w szkole – edukacja z iPadem”, której organizatorem by³o nowotomy-
skie gimnazjum wraz z partnerem – firm¹ Cortland. W konferencji uczestniczyli nauczy-
ciele i dyrektorzy szkó³ z prawie ca³ego kraju. Wziêli w niej tak¿e udzia³: Burmistrz No-
wego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner oraz przedstawiciele Polskiego Oddzia³u Apple
i firmy Cortland. 
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Konferencjê otworzyli dyrektorzy Andrzej Wa³êsa i Dariusz Stachecki. Wyk³ad inau-
guracyjny wyg³osi³ Witold Ko³odziejczyk, który mówi³ o nowych modelach dydaktycz-
nych wspieranych przez technologiê. Mobilnym aplikacjom z portalu e-podrêczniki. pl
swoje wyst¹pienie poœwiêci³ Tomasz Kuczyñski z Poznañskiego Centrum Superkompute-
rowo-Sieciowego. Nastêpnie Dariusz Stachecki podsumowa³ 5. letni¹ ju¿ praktykê nowo-
tomyskiego gimnazjum w realizacji projektu „iPad w edukacji”. Czêœæ plenarn¹ zakoñczy-
³o wyst¹pienie Doroty Kotelon, która przedstawi³a mo¿liwoœci finansowania projektów ze
œrodków unijnych. Podczas konferencji odby³y siê tak¿e 4 sesje warsztatowe, a w ka¿dej
z nich po 7 równoleg³ych warsztatów. 

Zaproszenie do sto³u
Od 11 do 22. grudnia w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury mo¿na by³o podzi-

wiaæ dekoracje sto³ów œwi¹tecznych. W tym roku prezentacja ta przybra³a nieco odmien-
n¹ formu³ê. Dwie nowotomyskie kwiaciarnie – „Casablanca” i „Magnolia” przyjê³y zapro-
szenie do wspó³tworzenia tej wystawy. Oprócz kwiaciarni propozycje aran¿acji œwi¹tecz-
nych sto³ów zaprezentowa³a Elwira Wolna – plastyk Nowotomyskiego Oœrodka Kultury.
Wystawa ta od wielu ju¿ lat stanowi Ÿród³o inspiracji i ciekawych pomys³ów dla wszyst-
kich, którzy pragn¹ udekorowaæ swój stó³ i dom na czas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. 

V Kiermasz Pachn¹cy Piernikiem
Na V œwi¹teczny Kiermasz Pachn¹cy Piernikiem zaprosi³ mieszkañców Nowotomyski

Oœrodek Kultury. 12. grudnia na placu Niepodleg³oœci ustawionych zosta³o kilkanaœcie
stoisk handlowych z rêkodzie³em, upominkami, s³odyczami, choinkami i bo¿onarodzenio-
wymi dekoracjami. Na specjalnych stanowiskach pracy twórczej dzieci mog³y malowaæ
bombki, dekorowaæ pierniki, a tak¿e pisaæ listy do œw. Miko³aja. Program artystyczny za-
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inaugurowa³a Miko³ajkowa Zumba, któr¹ poprowadzi³a Lidka Pigla. Wyst¹pi³ te¿ objaz-
dowy teatr lalkowy Akademia WyobraŸni, który przedstawi³ inscenizacjê pt. Prawdziwa
historia œwiêtego Miko³aja. Po jego wystêpie przyszed³ czas na spotkanie z g³ównym boha-
terem imprezy, czyli œw. Miko³ajem, który obdarowywa³ dzieci s³odkoœciami. Na scenie
wyst¹pi³y dzieci z grupy „S³oneczka” z Przedszkola nr 4 im. Bolka i Lolka, które wspólnie
z wychowawczyni¹ Karolin¹ Œwitalsk¹ tañczy³y w rytm œwi¹tecznych piosenek. Swój ta-
lent muzyczny zaprezentowali uczniowie Prywatnego Ogniska Muzycznego. Ponadto
w œwi¹tecznym, kolêdowym repertuarze wyst¹pili: Gwiazdkowe Trio oraz Waleria Flu-
dra. Na zakoñczenie imprezy na wszystkich czeka³ pokaz ogniowo–pirotechniczny w wy-
konaniu Krakowskiego Teatru Ulicznego. By³o to po³¹czenie sztuki tañca z ogniem i efek-
tami pirotechnicznymi. Nowotomyœlanom udzieli³ siê magiczny nastrój nadchodz¹cych
wyj¹tkowych dni. Kiermaszowi towarzyszy³a tak¿e œwi¹teczna zbiórka zabawek, które
przekazane zosta³y szpitalnemu oddzia³owi dzieciêcemu. 

W organizacje tego przedœwi¹tecznego wydarzenia w³¹czyli siê harcerze z Komendy
Hufca ZHP w Nowym Tomyœlu oraz panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Sêkowie, któ-
rzy wspólnie czêstowali piernikami, herbat¹ i barszczem. Pomoc¹ i wsparciem przy orga-
nizacji kiermaszu s³u¿y³a tak¿e pe³nomocnik burmistrza ds. uzale¿nieñ Jolanta Szade. 

Zjazd delegatów LOK-u
17. grudnia odby³ siê Rejonowy Zjazd Delegatów Kó³ i Klubów LOK-u, dzia³aj¹cych na

Imprezê uœwietni³y wystêpy najm³odszych mieszkañców Nowego Tomyœla 
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terenie powiatów: grodziskiego, wolsztyñskiego i nowotomyskiego. W zjeŸdzie wziê³o
udzia³ 20 delegatów oraz zaproszeni goœcie. Zjazd otworzy³ prezes Rejonu LOK Lech
Bobkiewicz, który jednoczeœnie przewodniczy³ V Zjazdowi. Podczas zjazdu wybrano
10. osobowy Zarz¹d Rejonowy, prezesa Zarz¹du Rejonu LOK, Komisjê Rewizyjn¹
Rejonu oraz 2 delegatów na Zjazd Wojewódzki LOK-u. Sk³ad nowo wybranego Za-
rz¹du Rejonu LOK Nowy Tomyœl przedstawia siê nastêpuj¹co: Lech Bobkiewicz –
prezes, Tomasz Rzanny – wiceprezes, Wies³aw Sarrazin – wiceprezes, Wojciech Te-
leszyñski – sekretarz, Dariusz Pyrski – skarbnik oraz cz³onkowie: Zygmunt Bedna-
rek, Andrzej Ciorga, Marcin Poznañski, Henryk Sabaturski i W³odzimierz Tokarz.
W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli: Kazimierz Mrukowicz – przewodnicz¹cy, Adam
Redlich – z-ca przewodnicz¹cego i Robert Œniegu³a – cz³onek. Delegatami na Woje-
wódzki Zjazd Delegatów Wielkopolskiej Organizacji LOK w Poznaniu zostali Henryk
Sabaturski i Lech Bobkiewicz. Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê programow¹ na now¹ 5. letni¹
kadencjê. 

II Gala Gminnej Szkó³ki Pi³karskiej
W hali widowiskowo-sportowej nowotomyskiego gimnazjum 18. grudnia odby³a

siê II Gala Gminnej Szkó³ki Pi³karskiej. Impreza by³a okazj¹ do podsumowania dzia-
³alnoœci GSP w roku 2015. Podczas uroczystoœci gratulacje odebra³o oko³o 300 m³o-
dych pi³karzy z gmin Nowy Tomyœl, Zb¹szyñ, Opalenica i Miedzichowo. Towarzyszy-
li im rodzice, rodzeñstwo, dziadkowie oraz przyjaciele. Na zaproszenie organizato-
rów przebyli równie¿ m. in. pose³ na Sejm RP Jakub Rutnicki, Starosta Nowotomy-
ski Ireneusz Kozecki, Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Marcin Brambor i radni. Imprezê poprowadzili prezes GSP To-
masz Leszczyñski wraz z Tomaszem Radwanem. Prezentacja multimedialna pozwo-
li³a przypomnieæ rozgrywki i inne imprezy sportowe, w których brali udzia³ zawod-
nicy GSP. Najwa¿niejszym punktem uroczystoœci by³a dekoracja medalami najlep-
szych zawodników i zawodniczek. Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hib-
ner wraz z radnym Rady Miejskiej Mateuszem Jandy udekorowani pi³karzy z gminy
Nowy Tomyœl. Dekoracje m³odych pi³karzy z poszczególnych gmin przeplatane by³y
wystêpami Orkiestry Dêtej z Grodziska Wlkp. oraz zespo³u tanecznego OKEY
z Opalenicy. Zarz¹d GSP podziêkowa³ te¿ zaproszonym goœciom za wspó³pracê,
a pami¹tkowe dyplomy wrêczali podopieczni GSP.

W Bukowcu prze³amano siê op³atkiem
Do wigilijnego sto³u w Wiejskim Domu Kultury w Bukowcu zasiad³o 19. grudnia

kilkudziesiêciu przedstawicieli œrodowisk spo³ecznych tej wsi oraz zaproszeni goœcie.
Ten wyj¹tkowy wieczór rozpocz¹³ so³tys Bukowca Leszek Dr¹¿kowiak, który po-
dziêkowa³ goœciom za przybycie oraz z³o¿y³ œwi¹teczne i noworoczne ¿yczenia. Œwi¹-
teczny nastrój dŸwiêkami kolêd wprowadzi³ Zespó³ Seniorów pod kierownictwem
Anny Kaczmarek. Po koncercie wszyscy zebrani podzielili siê op³atkiem, a nastêpnie
zasiedli do wieczerzy wigilijnej. Spotkanie przygotowa³a Rada So³ecka wraz z Ko³em
Gospodyñ Wiejskich i Wiejskim Domem Kultury.



Spotkanie wigilijne w Sêkowie
Równie¿ 19. grudnia w œwietlicy w Sêkowie, w której wybudowano okaza³y ¿³óbek

i postawiono du¿¹, ¿yw¹ choinkê, odby³o siê bo¿onarodzeniowe spotkanie, podczas któ-
rego sêkowskie dzieci odtworzy³y biblijn¹ scenê narodzin Zbawiciela. By³a Œwiêta Rodzi-
na, pastuszkowie, Trzej Królowie, zastêp anio³ów i … kolêdy. Na spotkanie wigilijne przy-
by³o wielu mieszkañców wsi. Suto zastawione sto³y pomieœci³y te¿ goœci, a wœród nich: ks.
kan. Andrzeja Grabañskiego – proboszcza parafii NMP w Nowym Tomyœlu oraz ks. Jê-
drzeja Pochylskiego – proboszcza parafii w Jastrzêbsku Starym. 

Inicjatorem i gospodarzem spotkania by³o Stowarzyszenie „Sêkowo Olêderskie”,
w którym dzia³aj¹ ca³e rodziny – blisko 50 spo³eczników, wraz z prezesem Henrykiem
Stasiñskim i so³tysem Sêkowa Piotrem Protasem. 

Wigilia i pastora³ka dla mieszkañców 
Burmistrz W³odzimierz Hibner oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury zorganizowali

20. grudnia plenerow¹ Wigiliê dla mieszkañców Nowego Tomyœla. Z zaproszenia organi-
zatorów skorzysta³o liczne grono mieszkañców. W organizacjê spotkania wigilijnego w³¹-
czy³y siê nowotomyskie lokale gastronomiczne: Restauracja „Sandra”, Restauracja „Czte-
ry Pory Roku”, Restauracja „Mars-Pol”, Restauracja „Dora”, HI-FI Hotel Restauracja
Bowling & SPA i Pizzeria PizzBurg, które bezp³atnie przekaza³y œwi¹teczne potrawy. Po-
mocy w przygotowaniu spotkania udzieli³o te¿ Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Sêkowie
i harcerze z 19 Dru¿yny Harcerskiej „BUKI” im. Aleksandra Kamiñskiego w Nowym To-
myœlu. Bezpoœrednio po wieczerzy w muszli koncertowej odby³a siê Pastora³ka Nowoto-
myska. Nowotomyskie misterium w wykonaniu dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych wywar-
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Jase³kowa grupa wraz z so³tysem i zaproszonymi goœæmi 
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³o na zgromadzonych du¿e wra¿enie. Przy dŸwiêkach kolêd, w blasku choinki i pochodni
wykonawcy ³amali siê z mieszkañcami op³atkiem. Jak co roku, re¿yseri¹ zajê³a siê Renata
Œmiertelna. Oprawê muzyczn¹ zapewnili: Anna Kaczmarek, Tomasz Perz i Katarzyna Ga-
las-Pieprzyk. Na zakoñczenie ks. senior W³adys³aw Kasprzak z³o¿y³ wszystkim obecnym
¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne oraz udzieli³ b³ogos³awieñstwa. 

Kolêdowanie przy choince
W ramach realizowanego od kwietnia do grudnia projektu Barwy ¿ycia od juniora do se-

niora – nowotomyska niæ integracji miêdzypokoleniowej, wspó³finansowanego przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, na wspólnym kolêdowaniu w Domu Dziennego Po-
bytu spotkali siê 21. grudnia beneficjenci zadania. W spotkaniu udzia³ wziêli równie¿ za-
proszeni goœcie: dyrektor OPS-u Danuta Micha³owicz, dyrektor Przedszkola,, Bajkowe
Zacisze” Anna Wojcieszak, opiekunowie grupy m³odzie¿y i przedszkolaków oraz przed-
stawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu. Spotkanie by³o okazj¹ do
podsumowania ca³ego projektu. £¹cznie odby³o siê 538 godzin zajêæ, które obejmowa³y:
warsztaty psychologiczne, zajêcia artystyczne, zajêcia ogólnorozwojowe i gimnastykê ru-
chow¹, zajêcia na krêgielni, nordic walking oraz spotkania miêdzypokoleniowe z dzieæmi
z przedszkola, m³odzie¿¹ licealn¹ oraz uczestnikami zajêæ w Œrodowiskowym Domu Sa-
mopomocy. W ramach tych spotkañ zorganizowano: majowy piknik integracyjny pod ha-
s³em Od juniora do seniora, wyjazd do Teatru Muzycznego, spotkanie andrzejkowe, piecze-
nie i dekorowanie pierników oraz miêdzypokoleniowy wyjazd do fabryki bombek. Bene-
ficjentami zadania byli bywalcy Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyœlu, m³odzie¿
licealna z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K. Ho³ogi, grupa przedszkola-

Nowotomyska Pastora³ka ma ju¿ wieloletni¹ tradycjê 



ków z Przedszkola,, Bajkowe Zacisze” oraz uczestnicy zajêæ w Œrodowiskowym Domu
Samopomocy w Nowym Tomyœlu. Ca³kowity koszt realizacji zadania wyniós³ ponad 85
tys. z³. Dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej wynios³o ponad 74 tys. z³.

Kolêdowanie przy choince wpisa³o siê w klimat zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
a wzbogaci³y je jase³ka w wykonaniu 5. latków z Przedszkola „Bajkowe Zacisze”. Nie za-
brak³o te¿ wspólnych kolêd i pastora³ek w wykonaniu m³odzie¿y i seniorów. Spotkanie
zakoñczy³ poczêstunek oraz wizyta Gwiazdora, który obdarowa³ wszystkich s³odkimi
upominkami.

Wielkie serca gimnazjalistów
W Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w grudniu przeprowadzona zosta³a zbiórka da-

rów na rzecz pacjentów oddzia³u dzieciêcego nowotomyskiego szpitala. Dziêki
zaanga¿owaniu gimnazjalistów uda³o siê przygotowaæ piêæ du¿ych paczek. Fina³ akcji mia³
miejsce 21.grudnia. Wówczas grupa gimnazjalistów, na co dzieñ dzia³aj¹cych w kó³ku
teatralnym, uda³a siê na oddzia³ dzieciêcy nowotomyskiego szpitala z prezentami i
przedstawieniem. Wizyta ta sprawi³a wielk¹ radoœæ dzieciom przebywaj¹cym wówczas w
szpitalu, a z przekazanych darów korzystaæ bêd¹ równie¿ przyszli pacjenci, gdy¿
doposa¿ono nimi œwietlicê na oddziale dzieciêcym. 
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W zakoñczeniu wielomiesiêcznego projektu wziêli udzia³ jego uczestnicy 



Wigilia dla samotnych 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu oraz Oddzia³ Rejonowy Polskiego

Czerwonego Krzy¿a w Nowym Tomyœlu zorganizowa³y 22.grudnia wieczerzê wigilijn¹
dla 57 samotnych osób z terenu gminy Nowy Tomyœl. Na spotkanie z nimi do Restauracji
“Mars-Pol” przybyli m.in Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner oraz ksiê¿a
Andrzej Grabañskiego i W³adys³aw Kasprzak. Dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Danuta Micha³owicz wraz z burmistrzem W³odzimierzem Hibnerem z³o¿yli wszystkim
¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne. Spotkanie przy wspólnym stole zosta³o uœwietnione
koncertem kolêd w wykonaniu Aleksandry Walczak - nauczycielki Pañstwowej Szko³y
Muzycznej w Nowym Tomyœlu. 

Powstañcza rocznica 
27.grudnia na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu odby³a siê uroczystoœæ

patriotyczna poœwiêcona 97. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. W
wydarzeniu wziê³y udzia³ poczty sztandarowe, kombatanci, lokalne w³adze
samorz¹dowe, delegacje szkó³ i stowarzyszeñ oraz mieszkañcy. Delegacje z³o¿y³y pod
pomnikiem Powstañców Wielkopolskich wi¹zanki kwiatów, tym gestem oddaj¹c ho³d
wszystkim znanym i bezimiennym bohaterom wielkopolskiej ziemi. Okolicznoœciowe
przemówienie wyg³osi³ Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner. Wartê
honorow¹ przy pomniku zaci¹gnêli harcerze z nowotomyskiego hufca ZHP.W tym dniu
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Uroczystoœæ patriotyczna tradycyjnie odby³a siê na placu Niepodleg³oœci, przy pomniku upamiêtniaj¹cym
zwyciêsk¹ walkê wielkopolskich powstañców 
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ju¿ po raz czwarty, w ramach akcji Krew za krew przeprowadzona zosta³a zbiórka krwi.
Na placu Niepodleg³oœci stan¹³ krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Poznaniu. Akcji patronowa³y: Nowotomyskie Towarzystwo
Kulturalne, Stowarzyszenie Paruzja oraz Niezale¿ne Forum Nowego Tomyœla. 

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

Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Klubu Osiedlowego Spó³dzielni
Mieszkaniowej, Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Szko³y Podstawowej nr 2, Zarz¹du Rejonowego
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyœlu, Foto Centella
(Œwiêtowali Z³ote Gody), Aleksandra Tabaczyñska (Spotkanie wigilijne w Sêkowie) 

KRONIKA WYDARZEÑ



Jan B¹belek 
mieszkaniec Wytomyœla. Z wykszta³cenia technik rolnik,
spo³ecznik, wieloletni cz³onek OSP w Wytomyœlu; z zami³owania
regionalista i pasjonat lokalnej historii. Wspó³tworzy Nowotomy-
sk¹ Galeriê Internetow¹. Publikuje w tygodniku parafii pw. œw. Mi-
cha³a Archanio³a w Wytomyœlu pt. Myœl.

Szymon Konieczny
bibliotekarz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Lwów-
ku, regionalista, absolwent Wydzia³u Historycznego Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Stowarzy-
szenia Qulturalny Lwówek, cz³onek Nowotomyskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego, za³o¿yciel i administrator Niezale¿ne-
go Forum Nowego Tomyœla, autor portalu historycznego
„Ziemia Lwówecka” (www. ziemialwowecka. pl), a tak¿e ani-
mator wielu imprez kulturalnych w powiecie nowotomyskim.
Zainteresowania: historia, muzyka, film i sport.

Marzena Kortus
inspektor w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu. Zainte-
resowania: literatura, fotografia i kulinaria. Publikowa³a
w prasie codziennej i periodykach: Kronika Wielkopolski
i Przegl¹d Wielkopolski.

Sylwia Kupiec
kulturoznawca, st. kustosz w Miejskiej i Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: socjolo-
gia kultury, wspó³czesne zjawiska spo³eczno– kulturowe, me-
dia tradycyjne i elektroniczne, najnowsza historia Polski, mu-
zyka, film. Cz³onek Nowotomyskiego Towarzystwa Kultural-
nego.

Gra¿yna Matuszak 
absolwentka Studium Technik Teatralno -Filmowych w £odzi,
prywatny przedsiêbiorca. Interesuje siê histori¹ naszego regio-
nu. Mi³oœniczka etnografii, folkloru i kultury ludowej. Swe pa-
sje rozwija miêdzy innymi tkaj¹c na krosnach rêcznych wg sta-
rych, ju¿ prawie zapomnianych technik, których uczy³a siê na
Podlasiu.
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Izabela Putz 
romanistka, specjalistka ds. animacji kultury w Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowa-
nia: psychologia spo³eczna, realia spo³eczno-polityczne, kultura
Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka i literatura francuska. 

Tomasz Siwiñski
pedagog z wykszta³cenia. Od urodzenia mieszkaj¹cy w No-
wym Tomyœlu, pracuj¹cy tam, gdzie aktualnie jest dla niego
praca. Hobbystycznie zajmuje siê dziennikarstwem sporto-
wym, stara siê skrupulatnie dokumentowaæ i opisywaæ dzieje
sportu, podporz¹dkowuj¹c temu zadaniu spor¹ czêœæ swojego ¿y-
cia. Inne zainteresowania: patologie spo³eczne, polskie kino, rock
and roll, numizmatyka.

Maria Tyszkowska
absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej, emerytowa-
na nuczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych w Pañstwowej
Szkole Muzycznej I stopnia im. Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu
w latach 1963 -1988 jej dyrektor, a od 1996 do 202 r. wicedyrek-
tor. Zainteresowania muzyka, wycieczki rowerowe i podró¿e. Jest
cz³onkiem NTK.

Aleksandra Tabaczyñska
dziennikarka podejmuj¹ca tematykê spo³eczn¹ dotycz¹c¹
lokalnego œrodowiska, zwi¹zana tak¿e  ze œrodowiskiem mediów
chrzeœcijañskich.  Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu oraz studiów dziennikarskich na UAM -ie. Laureatka
dziennikarskiej nagrody "Znak Dobra" w 2012 r. Cz³onek
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zainteresowania: literatura
polska od pozytywizmu do XX.lecia miêdzywojennego oraz
XIX.wieczne malarstwo europejskie.
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