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Mistrz obuwniczy Jan Maliñski (1879-1936)



Sagi nowotomyskich rodów (3)

Damian Ro¿ek – Paw³owski

Rodzina  mistrza obuwniczego
Jana Maliñskiego 

W rodzinnym archiwum zachowa³a siê niezwykle cenna fotografia z pierwszej deka-
dy XX wieku, wykonana pomiêdzy 1909 a 1914 rokiem, w œcis³ym centrum Poznania,
na dzisiejszej ulicy Seweryna Miel¿yñskiego, wówczas Victoriastrasse (od imienia ¿ony
pruskiego Cesarza – Wiktorii). By³a ona jedn¹ z g³ównych handlowych ulic ówczesnego
Poznania. Zaczyna³a siê od Martinstrasse (dzisiejsza ul. œw. Marcina) i ci¹gnê³a do König-
splatz (plac Królewski, dzisiejszy plac Cyryla Ratajskiego). 

Chc¹c dok³adnie okreœliæ miejsce wykonania tej fotografii, uda³em siê do Pracowni
Ikonograficznej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, w której wspólnie z jej kierowni-
kiem p. Jakubem Skuteckim, porównuj¹c witryny sklepowe utrwalone, na zgromadzo-
nych w Pracowni Ikonograficznej, pocztówkach przedstawiaj¹cych Victoriastrasse, usta-
liliœmy, ¿e unikalna fotografia zosta³a wykonana przed jedn¹ z witryn sklepowych, znaj-
duj¹cych siê na parterze hotelu Monopol, wówczas jednego z najelegantszych hoteli Po-
znania. Kim zatem by³ w³aœciciel sklepu, mog¹cy pozwoliæ sobie na wynajêcie lokalu w tak
reprezentacyjnym miejscu?

Zanim Jan Maliñski, mistrz szewski, wynaj¹³ w hotelu Monopol pomieszczenie na wy-
tworn¹ pracowniê obuwia, uczy³ siê fachu w Warszawie, Gdañsku i w Poznaniu. Mia³ 30
lat, gdy w 1909 roku ukoñczono budowê hotelu Monopol i – najprawdopodobniej –
wraz z jego otwarciem wynaj¹³ jeden z lokali, po³o¿onych na parterze luksusowego ho-
telu.

Pochodzi³ z Borku Wlkp. w powiecie gostyñskim. Urodzi³ siê 11. grudnia 1879 roku.
Jego rodzice – Maciej Maliñski i Ma³gorzata Lenartowska pobrali siê w 1873 roku. Jan
mia³ na pewno jedn¹ starsz¹ siostrê – urodzon¹ w 1875 roku – Pelagiê. 

Przysz³¹ ¿onê – Franciszkê z Nêdzewiczów (1882-1928) pozna³ najprawdopodob-
niej w Poznaniu, w którym w 1905 roku zawarli zwi¹zek ma³¿eñski. Rodzice Franciszki,
natomiast, pobrali siê w 1876 roku, w parafii pw. œw. Marcina w Poznaniu, a po œlubie
zamieszkali w Modrzu, w gminie Stêszew. Z Poznania najprawdopodobniej pochodzi³a
panna m³oda – Maria Krok, natomiast Antoni Nêdzewicz móg³ pochodziæ z Modrza. 
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Na akcie urodzenia ich najstarszej córki – Anny Marii, urodzonej w 1877 roku, napi-
sano, ¿e Antoni pe³ni³ wówczas w Modrzu funkcjê dworskiego ogrodnika. (Wieœ nale¿a-
³a w tym czasie do niemieckiej rodziny Baarthów, która w 1878 roku wybudowa³a
w Modrzu pa³ac. Z tego okresu pochodzi równie¿ przypa³acowy park i ogród). Najstar-
sza ich córka zmar³a w pierwszym tygodniu ¿ycia. Kolejnym dzieckiem by³ Hieronim (ur.
w 1878 r.), po nim w 1880 r. na œwiat przyszed³ Max Teodor, natomiast Franciszka Ma-
ria (póŸniejsza ¿ona Jana Maliñskiego), urodzi³a siê jako ostatnia z rodzeñstwa, w 1882
roku, w Modrzu. 
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Jan i Franciszka Maliñscy oko³o 1906 r.



Œladem dwóch fotografii
Zachowa³y siê dot¹d dwie fotografie witryn poznañskich pracowni obuwia Jana Ma-

liñskiego. Na pierwszej, starszej, wykonanej po 1909 roku, przed witryn¹ w hotelu Mo-
nopol widzimy Jana i Franciszkê Maliñskich oraz przypadkowego, opieraj¹cego siê o pa-
rasolkê, maj¹cego na g³owie kapelusz i w¹sik, przechodnia. Jan i Franciszka patrz¹
wprost na fotografa, przechodzieñ przeciwnie – wzrok skierowa³ ku w³aœcicielom skle-
pu. Jan Maliñski tego dnia ubrany by³ roboczo, co mo¿e sugerowaæ, ¿e fotograf pojawi³
siê niezapowiedziany, odrywaj¹c tym samym mistrza od robienia butów. Franciszka
ubrana jest tak, jak na pocz¹tku XX wieku nosi³y siê ¿ony kupców czy rzemieœlników
w wiêkszych miastach: ma na sobie jasn¹ bluzkê i d³ug¹ spódnicê, w³osy ma spiête w kok. 

Najprawdopodobniej to Franciszka prowadzi³a sklep. Za wysok¹ na ponad trzy me-
try witryn¹ sklepow¹, widzimy starannie ustawione, równie¿ na stojakach, wytworne
obuwie ró¿nego rodzaju, które oœwietlaj¹ okr¹g³e, ma³e, secesyjne lampy. W central-
nym miejscu witryny widnieje napis – „J. Maliñski”, natomiast pod nim widzimy dwa
okr¹g³e medale (byæ mo¿e kopie z³otego orygina³u), nad którymi napisano – nad lewym
„Goldene”, nad prawym – „medal”. Od góry witrynê zamyka zwiniêta markiza. Nazwi-
sko „J. Maliñski” na witrynie i szybie pojawia siê trzykrotnie. 

Druga fotografia, m³odsza od poprzedniej, œwiadczy o tym, ¿e Jan Maliñski jeszcze
przed przeprowadzk¹ do Nowego Tomyœla, zmieni³ równie¿ lokalizacjê pracowni obu-
wia w Poznaniu. Najprawdopodobniej fotografia ta zosta³a wykonana pomiêdzy odzy-
skaniem przez Polskê niepodleg³oœci a przeprowadzk¹ rodziny do Nowego Tomyœla,
a wiêc pomiêdzy 1918 a 1921 rokiem. 
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Franciszka Maliñska  z d. Nêdzewicz  (z lewej) z siostrami
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Sklep Maliñskich w Poznaniu w latach 1909-1912...
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... i  oko³o  1918-1920



Do pierwszej pracowni wchodzi³o siê wprost z ulicy, natomiast by wejœæ do drugiej,
nale¿a³o pokonaæ kilka stopni w górê. W³aœnie na nich ustawili siê do pami¹tkowej foto-
grafii Jan i Franciszka Maliñscy. Ta druga poznañska pracownia obuwia równie¿ mieœci³a
siê na ulicy Seweryna Miel¿yñskiego (dziœ ta czêœæ ówczesnej ul. Seweryna Miel¿yñskiego
to ul. Gwarna). Na bokach witryny sklepowej widzimy dwujêzyczne (z lewej strony –
w j. polskim, z prawej – w j. niemieckim) szyldy reklamowe, zawieraj¹ce opis propono-
wanego asortymentu pracowni obuwia. Na szyldach umieszczone zosta³y tak¿e dwie ko-
pie otrzymanych medali (z 1908  i z 1911 roku), natomiast proponowany klientom to-
war reklamuje nastêpuj¹cy tekst: „Pierwszorzêdna pracownia wytwornego obuwia
wszelkiego rodzaju kanony buty do gospodarstwa polowania konnej jazdy mêskie dam-
skie”. Rodzina Maliñskich mieszka³a w tym czasie przy ulicy Seweryna Miel¿yñskiego 18. 

Spo³eczno-polityczna dzia³alnoœæ Jana Maliñskiego
Poznañskie ¿ycie Jana Maliñskiego nie ogranicza³o siê do prowadzenia sklepu, produk-

cji obuwia i kszta³cenia uczniów. Po powrocie z frontu  I wojny œwiatowej, szczególnie  w
w okresie poprzedzaj¹cym wybuch powstania wielkopolskiego, Jan Maliñski anga¿owa³
siê w Poznaniu w dzia³alnoœæ spo³eczno – polityczn¹. 
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S³u¿bê wojskow¹ Jan Maliñski rozpocz¹³ 12  XII 1899 r. w 58. pu³ku piechoty  (Posensche
Infanterie-Regiment) stacjonuj¹cym w  G³ogowie.  17 sierpnia 1914 r. zosta³ powo³any na front, 

z którego powróci³  20 IV 1916 r. , z powodu 50% niezdolnoœci do s³u¿by
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28 stycznia 1919 roku ca³a Polska obchodzi³a 100. lecie œmierci bohaterskiego szewca, przywódcy
insurekcji koœciuszkowskiej i patrona rzemios³a – Jana Kiliñskiego. Tak¿e w Poznaniu powsta³
specjalny Komitet, w którym Jan Maliñski  reprezentowal patriotyczne rzemios³o zaboru pruskiego
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W 1917 roku za³o¿y³ Zwi¹zek Cechów Szewskich. Zwi¹zek ten, poza dzia³alnoœci¹
typowo bran¿ow¹, mia³ równie¿ du¿e znaczenie patriotyczne.   W swoim rêkopisie Jan
Maliñski tak wspomina ten okres: JeŸdzi³em do ró¿nych miast na prowincjê jak Gniezno,
Trzemeszno i inne, wyg³aszaj¹c pod pozorem referatów zawodowych mowy, zwracaj¹c uwa-
gê na wa¿noœæ chwili, apelowa³em a¿eby ka¿dy by³ przygotowany, gdy wybije godzina chwyciæ
za broñ. 

Równie¿ w Poznaniu, Jan Maliñski anga¿owa³ siê w inne wa¿ne przedsiêwziêcia, jak
choæby zorganizowanie – w 1919 roku – obchodów 100. rocznicy œmierci Jana Kiliñskie-
go. W okresie bezpoœrednio poprzedzaj¹cym wybuch powstania wielkopolskiego,orga-
nizowa³ w Poznaniu (czêsto za w³asne pieni¹dze) ¿ywnoœæ, dla wracaj¹cych z wojny ¿o³-
nierzy, tym samym nak³aniaj¹c ich do pozostania w mieœcie i przy³¹czenia siê do przygo-
towywanego powstania. Jan Maliñski wzi¹³ tak¿e udzia³ w wojnie polsko – bolszewickiej.
Po latach tak wspomina³ ten okres: Podczas nawa³u bolszewickiego zosta³em wys³any z Mi-
nisterstwa dla by³ej dzielnicy pruskiej do Gdañska celem zakupu. Zakupi³em dla Armii Polskiej
karabinów, amunicji i uprzê¿y. (…) Kiedy gen. ̄ eligowski zaj¹³ Wilno zosta³em wyznaczony ko-
mendantem transportu z pierwsz¹ pomoc¹ dla Wilna, to te¿ p. gen. ¯eligowski na konferen-
cji w g³ównej kwaterze w pa³acu Ogiñskiego podkreœli³ zas³ugi moje za zrozumienie sprawy. 

W Nowym Tomyœlu
Nie do koñca znane s¹ powody przeprowadzki rodziny Maliñskich, w 1921 roku, do

Nowego Tomyœla. Po 1919 roku – z powodu przy³¹czenia po powstaniu wielkopolskim
tej czêœci Wielkopolski do Polski – Nowy Tomyœl opuszcza³y rodziny niemieckie, sprze-
daj¹c swoje wille, mieszkania, sady i ogrody. Jan Maliñski skorzysta³ z tej sytuacji i naby³
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Cechmistrz  Jan Maliñski pe³ni³  obowi¹zki prezesa  Cechu Rzemios³ Obuwniczych  
na zabór pruski w Poznaniu (“Postêp” nr 34 z  6 marca 1920 r. )
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Dom rodzinny Maliñskich w Nowym Tomyœlu, przy ul. Sienkiewicza 6

dla swojej rodziny okaza³¹ willê, po³o¿on¹ przy ulicy Poznañskiej (dziœ Sienkiewicza 6),
vis a vis nowotomyskiego (zbudowanego w latach 1912 – 1913, na podstawie projektu
firmy Mohr und Weidner z Charlottenburga) szpitala. 

Po przeprowadzce do Nowego Tomyœla Jan Maliñski kontynuowa³ pracê w zawodzie
mistrza szewskiego, prowadz¹c „pierwszorzêdn¹ pracowniê i magazyn wytwornego
obuwia wszelkiego rodzaju” oraz kszta³c¹c w tym zawodzie uczniów. 

Warto przy okazji wspomnieæ, ¿e w 1919 roku w Nowym Tomyœlu mieszka³o dwu-
nastu szewców, z których kilku posiada³o tytu³ mistrza szewskiego. Byli to: Heinrich
Abraham, Otto Blank, Hermann Grundmann, Paul Haupt, Otto Haupt, Gotthold Kurtz,
Karl Kurtz, Hermann Kurz, Stanis³aw Marcinkowski, Pawe³ Nowak, Karl Pusch i Karl
Rossel. Wiêkszoœæ stanowili szewcy narodowoœci niemieckiej, mo¿na wiêc przypusz-
czaæ, ¿e czêœæ z nich w najbli¿szych kilku latach opuœci³o Nowy Tomyœl. Na tak ukszta³-
towany zawodowy rynek, wszed³ w 1921 roku Jan Maliñski. 

Zachowa³o siê œwiadectwo nauki zawodu ucznia szewskiego Franciszka Matuszaka,
który w latach 1923-1926 pobiera³ naukê u Jana Maliñskiego w Nowym Tomyœlu. Wg
wspomnieñ syna Maksymiliana, jego ojciec prowadzi³ w Nowym Tomyœlu „handel skór
i obuwia po³¹czony z warsztatem”. Na zachowanej ulotce reklamowej firmy Jana Maliñ-
skiego z okresu nowotomyskiego pojawia siê informacja o przyznaniu jej – w 1908 oraz
w 1911 roku – z³otych medali. Podany jest tak¿e na niej numer telefonu – 47. Wg ro-
dzinnego przekazu firma  mieœci³a siê w Nowym Tomyœlu przy ulicy Poznañskiej, w ka-



mienicy, w której dziœ swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi Piekarnia i Spi¿arnia Kucz (dziœ ul. Po-
znañska 9). Nie zachowa³a siê wprawdzie fotografia nowotomyskiej pracowni obuwia Ja-
na Maliñskiego, mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e zosta³a urz¹dzana z podobnym rozma-
chem jak dwie poprzednie poznañskie pracownie. 
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Zwraca uwagê wyj¹tkowa treœæ 

tej reklamy...

Etykieta z pude³ka na buty
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Jan Maliñski og³asza³ siê w lokalnej nowotomyskiej prasie, m. in. w „Kurjerze Za-
chodnim”, w którym w 1928 roku reklamowa³ swoj¹ firmê jako „Fabrykê drewnia-
ków i okulaków”. Zwraca uwagê wyj¹tkowa treœæ tej reklamy: 

Rodzice dbajcie o swoje dzieci i zwa¿ajcie na nogi, gdy¿ przy obecnym powietrzu najwiê-
cej ludzi choruje wskutek przeziêbienia od nóg, a szczególnie dzieci z rodzin ubo¿szych. Nie
kupujcie drewniaków wykonanych ze skóry koñskiej lub szpaltowej, gdy¿ takowa jest z po-
zoru ³adniejsz¹, lecz przy pierwszem zmaczaniu, schnie bardzo d³ugo, a po wyschniêciu sta-
je siê sztywn¹ i nietrwa³¹. Drewniaki s¹ bardzo praktyczne, lecz musz¹ byæ wykonane
z prawdziwej, nieprzemakalnej, w t³uszczu garbowanej, skóry faledrowej. Nieuczciwa kon-
kurencja rzuca na rynek tandetê, która pokrzywdza kupuj¹cych. Przy zakupie drewniaków
¿¹dajcie z ca³em zaufaniem wyrobów z wybitem w napiêtku stemplem = „J. M” = Fabryka
drewniaków i okulaków. Jan Maliñski Nowy Tomyœl. Sprzeda¿ hurtowa i detaliczna. Cenniki
na ¿¹danie. 

Ze spisanych wspomnieñ Ireny Go³¹bek, z domu Maliñskiej i jej starszego brata
Maksymiliana Maliñskiego wynika, i¿ rodzeñstwo Maliñskich, po przeprowadzce z Po-
znania do Nowego Tomyœla, doskonale odnalaz³o siê nowej rzeczywistoœci. Dzieci po-
maga³y rodzicom w prowadzeniu rodzinnego obuwniczego interesu, w³¹cza³y siê
w dzia³alnoœæ spo³eczn¹, zawiera³y m³odzieñcze przyjaŸnie. 

Wstrz¹sem dla rodziny by³a œmieræ Franciszki Maliñskiej w kwietniu 1928 roku.
W wychodz¹cym wówczas w Nowym Tomyœlu „Kurjerze Zachodnim” ukaza³a siê
krótka relacja z pogrzebu Franciszki: 

W niedzielê 22 bm. odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku zw³oki œp. Francisz-
ki z Nêdzewiczów Maliñskiej. Kondukt ¿a³obny prowadzi³ ks. prob. Kuliszak w asyœcie ks.
prob. Maciaszka z Bukowca. Na czele konduktu postêpowa³y dru¿yny harcerskie, za nimi
posuwa³y siê Towarzystwo „Sokó³” i Przemys³owców z sztandarami a dalej Towarzystwo Œw.
Wincentego a Paulo, którego zmar³a by³a d³ugoletni¹ cz³onkini¹. Za trumn¹ pod¹¿a³a ro-
dzina zmar³ej. Liczny udzia³ publicznoœci który towarzyszy³ zmar³ej do miejsca spoczynku,
œwiadczy o wielkiej sympatji, któr¹ zmar³a wœród nas siê cieszy³a...
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Jan Maliñski w 1935 roku wróci³ do Poznania. Zamieszka³ przy ulicy Garbary. Zmar³
w Poznaniu w sierpniu 1936 roku. Cmentarz, na którym zosta³ pochowany, zosta³ zli-
kwidowany po II wojnie œwiatowej. Symboliczny grób Jana Maliñskiego znajduje siê na
cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyœlu, razem z grobem jego ¿ony, Franciszki. 

Fotografia rodzeñstwa na werandzie…
W rodzinnym archiwum zachowa³y siê dwie fotografiê wykonane w latach 30. XX

wieku, przedstawiaj¹ce willê rodziny Maliñskich w Nowym Tomyœlu. Na pierwszej widaæ
j¹ od frontu. Jest to parterowa willa z – zagospodarowanym na cele mieszkalne – piê-
trem. Na parterze, od frontu widnieje siedem okien, na piêtrze – dwa wychodz¹ce z da-
chu. Z lewej strony domu znajduje siê drewniana weranda, a nad ni¹ zabudowany dasz-
kiem balkon. Ca³oœæ zamyka bia³e ogrodzenie z drewnian¹ bram¹ i furtk¹. 

Natomiast na drugiej fotografii uchwycona zosta³a córka Jana i Franciszki Maliñskich –
Irena, syn Bogdan i jego ¿ona Jadwiga. M³ode kobiety usiad³y do zdjêcia na murku we-
randy, zwracaj¹c wzrok w kierunku – trzymanej przez Bogdana – patery z owocami.
Bogdan stoi, lekko pochylaj¹c siê w stronê kobiet, wzrokiem skierowa³ ku fotografowi.

Bogdan (1910-1944), o piêæ lat starszy od siostry Ireny, z zawodu kominiarz (zawo-
du uczy³ siê u Wincentego Gniota, mistrza kominiarstwa z Nowego Tomyœla), w po³o-
wie lat 30. XX wieku, o¿eni³ siê z Jadwig¹ (z pochodzenia Niemk¹). Po œlubie zamiesz-
kali w Chodzie¿y. (W rodzinie zachowa³o siê wspomnienie, ¿e Jan Maliñski jecha³, z No-
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Irena Go³¹bek z d. Maliñska, Zofia  Smyk z d. Piêta i Roszyk z d. Laskowska



wego Tomyœla do Chodzie¿y, na œlub syna Bogdana, taksówk¹). W latach II wojny œwia-
towej Bogdan znalaz³ siê w Niemczech. Tam uton¹³, ratuj¹c inn¹ osobê. On i jego ¿ona
nie mieli potomstwa. 

Najstarszym synem Jana i Franciszki by³ Maksymilian (1906-1992). Ukoñczy³ Gimna-
zjum im  Marii Magdaleny w Poznaniu oraz dwuletnie Liceum Handlowe, podleg³e Wiel-
kopolskiej Izbie Handlowej w Poznaniu. Praktykê handlow¹ odby³ w przedsiêbiorstwie
ojca, u którego uczy³ siê równie¿ zawodu szewskiego (w 1927 roku zda³ egzamin cze-
ladniczy, natomiast w 1933 roku – egzamin mistrzowski). W swoich wspomnieniach
Maksymilian tak opisuje okres nowotomyski: Po ukoñczeniu szkó³ przenios³em siê na sta³e
do Nowego Tomyœla, gdzie bra³em udzia³ w pracach spo³ecznych. Za³o¿y³em i prowadzi³em
dru¿ynê harcersk¹ w stopniu podharcmistrza. By³em wspó³za³o¿ycielem klubu sportowego pi³-
ki no¿nej, prowadzi³em kó³ka teatralne.
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Irena, Jadwiga i Bogdan
Maliñscy przed domem 

przy ul. Sienkiewicza
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Bogdan - pierwszy od lewej - 1929 r.

Maksymilian Maliñski  drugi od prawej w drugim rzêdzie



W Nowotomyskiej Galerii Internetowej znajduje siê kilka fotografii z nowotomyskie-
go okresu Maksymiliana Maliñskiego. W 1934 roku poœlubi³ Mariê Balbliñsk¹. Z ma³¿eñ-
stwa tego urodzi³ siê syn Przemys³aw. 

Marian Maliñski (1917-1999) po II wojnie œwiatowej znalaz³ siê w Kanadzie, daj¹c tym
samym pocz¹tek linii Maliñskich w tym kraju. W 1950 roku poœlubi³, pochodz¹c¹ z W¹-
sowa, Genowefê Perz. Z tego ma³¿eñstwa przysz³o na œwiat troje dzieci: Edward, El¿bie-
ta i Daniel. Potomkowie Mariana i Genowefy podtrzymuj¹ silne zwi¹zki z Polsk¹, m. in.
organizuj¹c w Kanadzie zjazdy rodzin Maliñskich i Perzów. Ostatni taki zjazd odby³ siê
w 2007 roku. 

Najm³odsza córka Jana i Franciszki Maliñskich swoje 90. urodziny chcia³a œwiêto-
waæ w domu rodziców, w którym spêdzi³a lata m³odoœci. Na tê okolicznoœæ pokona³a
trasê z Birmingham w Anglii do Nowego Tomyœla. W podró¿y towarzyszy³a jej córka
Maria. Urodzona w 1925 roku Katarzyna, jako jedyna z dzieci Maliñskich, urodzi³a siê
w Nowym Tomyœlu (pozosta³e przysz³y na œwiat w Poznaniu). Do 1935 roku miesz-
ka³a w Nowym Tomyœlu, do którego powróci³a po wojnie – w 1946 roku i mieszka-
³a w nim do 1956 roku. Za Mariusza Sienickiego – oficera Wojska Polskiego – wysz³a
w Sopocie. Ich przyjêcie weselne odby³o siê w sopockim Grand Hotelu. Mariusz Sie-
nicki, bêd¹c skoczkiem spadochronowym, w czasie II wojny œwiatowej znalaz³ siê z An-
glii, w której po wojnie pozosta³ na sta³e. W rok po œlubie Katarzyna wyjecha³a do mê-
¿a do Anglii. 
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Maksymilian Maliñski - pierwszy z lewej
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Marian Maliñski - u  góry pierwszy od prawej

Grono pedagogiczne :  Irena Go³¹bek z d. Maliñska - siedzi czwarta z prawej strony (1946 r.)



Irena Go³¹bek z domu Maliñska (1915-1994)
Urodzi³am siê 13 marca 1915 roku w Poznaniu. (…) W roku 1921 przeprowadziliœmy siê

do Nowego Tomyœla, gdzie uczêszcza³am do szko³y. Po ukoñczeniu szko³y w roku 1929 zmu-
szona by³am przej¹æ obowi¹zki prowadzenia gospodarstwa domowego, gdy¿ utraci³am w ro-
ku poprzednim matkê. Prócz tego dorywczo pomaga³am ojcu w sklepie obuwniczym, gdzie po-
zna³am zasady handlu i prowadzenia ksiêgowoœci. Z braku kontynuowania nauki w szkole po-
biera³am lekcje nauki jêzyka polskiego, matematyki, historii, geografii (prywatnie) oraz lekcje
muzyki – tak we wspomnieniach, spisanych w 1965 roku, Irena Go³¹bek z domu Maliñ-
ska opisuje pierwszy okres swojej m³odoœci. 

W latach 1930 – 1934 Irena pracowa³a w nowotomyskim sklepie ojca. W 1936 ro-
ku ukoñczy³a w Poznaniu dwuletni kurs handlowy. W 1937 roku wysz³a za m¹¿ za na-
uczyciela Edwarda Go³¹bka. M³odzi po œlubie zamieszkali w W¹sowie, a nastêpnie –
w 1938 roku – przeprowadzili siê do Paproci k. Nowego Tomyœla, gdzie Edward pod-
j¹³ obowi¹zki kierownika szko³y. Irena uczy³a w tej szkole robót rêcznych. Po wojnie ro-
dzina Go³¹bków zamieszka³a w Nowym Tomyœlu, w willi rodziny Maliñskich. Irena
i Edward mieli troje dzieci – Mariê (Maria Czajka z domu Go³¹bek), Andrzeja i Tadeusza.
Edward zmar³ nagle w 1963 roku. Irena odesz³a w 1994 roku. Do koñca ¿ycia mieszka-
³a w willi zakupionej przez jej ojca Jana Maliñskiego w 1921 roku, w której do dziœ miesz-
ka jej córka Maria z rodzin¹. 

(Jan i Franciszka Maliñscy mieli równie¿ czworo dzieci zmar³ych w dzieciñstwie:
Halinê (1908-1915), Wandê (1911-1912), Janusza (1912-1913) oraz Wojciecha
(1920-1920).

Za rozmowy oraz pomoc w zbieraniu materia³ów Autor szczególnie dziêkuje 
p. Marii Czajce z domu Go³¹bek – wnuczce Jana i Franciszki Maliñskich 
oraz p. Katarzynie Sienickiej z domu Maliñskiej – córce Jana i Franciszki Maliñskich. 

Zdjêcia:  z albumu Marii Czajki (Nowotomyska Galeria Internetowa )

Bibliografia:
Kurjer Zachodni, 7. I. 1928, R4, nr 2
Wspomnienie Jana Maliñskiego, rêkopis, w³asnoœæ prywatna
Wspomnienie Ireny Go³¹bek z domu Maliñskiej, rêkopis, w³asnoœæ prywatna
Wspomnienie Maksymiliana Maliñskiego, rêkopis, w³asnoœæ prywatna
Biogram spisany przez Katarzynê Sienick¹ z domu Maliñsk¹
Zaleski Z., Zwi¹zek Cechów Szewskich w Poznaniu, Poznañ 1932.
Biogram Jana Maliñskiego, oprac. Maria Czajka z domu Go³¹bek (w:)

http://www.powstaniewlkp.fora.pl/wspomnienia,2/malinski-jan-1879-1936-autor-maria-
czajka,410.html

Zbiory archiwalne Bogumi³a Wojcieszaka
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¯o³nierze Wyklêci - Bohaterowie Niez³omni
Nowotomyski Tydzieñ Pamiêci o ¯o³nierzach Wyklêtych

¯o³nierze Wyklêci byli ¿o³nierzami zbrojnego antykomunistycznego podziemia.
Nie godzili siê na sowietyzacjê Polski i podporz¹dkowanie jej Zwi¹zkowi Ra-
dzieckiemu. Uznawani za wrogów, okreœlani mianem bandytów, wiêzieni i tor-
turowani przez Urz¹d Bezpieczeñstwa, czêsto byli skrytobójczo mordowani. Ich
liczbê szacuje siê na 120 – 180 tysiêcy osób. Obecnie stopniowo przywracani s¹
do narodowej pamiêci. Przywracana jest tak¿e pamiêæ o wydarzeniach bêd¹cych
ich udzia³em.. Trwaj¹cy od 22 do 27 lutego 2016 r., przebiegaj¹cy pod has³em
„¯o³nierze Wyklêci – Bohaterowie Niez³omni”, nowotomyski Tydzieñ Pamiêci
o ¯o³nierzach Wyklêtych, obfitowa³ w uroczystoœci i wydarzenia edukacyjne
przybli¿aj¹ce historiê i upamiêtniaj¹ce bohaterskie czyny ¿o³nierzy polskiego an-
tykomunistycznego podziemia. 
Ich organizatorami byli: Starostwo Nowotomyskie oraz Zespó³ Szkó³ Zawodo-
wych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu, przy wspó³-
pracy z oddzia³em Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu.



22 lutego - inauguracja obchodów
Nowotomyski Tydzieñ Pamiêci o ̄ o³nierzach Wyklêtych zosta³ uroczyœcie rozpoczê-

ty w hali Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych
im dra Kazimierza Ho³ogi. Uczestników uroczystoœci powita³a dyrektor szko³y, El¿bieta
Helwing, natomiast Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki przybli¿y³ ideê, która przy-
œwieca³a organizacji ca³ego cyklu tych szczególnych wydarzeñ. Inauguracyjny wyk³ad pt.
„¯o³nierze Wyklêci” wyg³osi³ dr Rafa³ Reczek, dyrektor Instytutu Pamiêci Narodowej
w Poznaniu. Wyst¹pienie Rafa³a Koœciañskiego, naczelnika Biura Udostêpniania i Archi-
wizacji Dokumentów poznañskiego oddzia³u IPN, nosi³o tytu³ „Aparat represji”. 

Goœciem honorowym uroczystoœci by³ p³k lek. med. Jan Górski – prezes Zarz¹du
Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej Okrêg Wielkopolska, któremu towa-
rzyszy³a wiceprezes Zwi¹zku – kpt. Maria Krzy¿añska. 
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Goœciem honorowym uroczystoœci by³  p³k lek. med. Jan Górski - prezes 
Zarz¹du Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej Okrêg Wielkopolska



Uroczystoœæ, w której udzia³ wziê³o ponad 300 osób, uœwietni³y wystêpy artystycz-
ne m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych. W szkole otwarto tego dnia
wystawê „Polska Walcz¹ca”, przygotowan¹ przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu
Pamiêci Narodowej oraz Oddzia³owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdañsku, prezen-
tuj¹c¹ fenomen powstania i dzia³ania Polskiego Pañstwa Podziemnego. Wœród siedem-
nastu dwustronnych plansz o formacie 90 x 100 cm, które mo¿na prezentowaæ, zarów-
no we wnêtrzach, jak i w plenerze, znalaz³y siê tak¿e te poœwiêcone ¯o³nierzom Wyklê-
tym, którzy po 1944 roku kontynuowali walkê o niepodleg³¹ Polskê. 

W samo po³udnie m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych, w ho³dzie ̄ o³-
nierzom Wyklêtym, z³o¿y³a kwiaty przy Pomniku Powstañców Wielkopolskich na pla-
cu Niepodleg³oœci.
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U góry:  W szkole otwarto tego dnia wystawê   "Polska Walcz¹ca"

U do³u:Wydarzenie to zosta³o dostrze¿one przez media: TVP Poznañ  oraz Radio Merkury



23, 24 i 25 lutego – prelekcje i filmy dla m³odzie¿y 
Przez kolejne dni obchodów Tygodnia Pamiêci o ¯o³nierzach Wyklêtych uczniowie

Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi uczestniczyli
w prelekcjach, wyg³oszonych przez zaproszonych do szko³y goœci. 

Pierwszym z nich mia³ byæ Henryk Czarnecki (ps. Wiktor – Wicher), m. in. cz³o-
nek poakowskiej organizacji m³odzie¿owej „Pyton”, dowódca dywersyjnej organizacji
„M³oda Polska” (dzia³aj¹cej w latach 1952 – 1954 na terenie Torunia), skazany za tê
dzia³alnoœæ na 5 lat wiêzienia, cz³onek Konfederacji Polski Niepodleg³ej oraz ZMWP
„Jaworzniacy”, przez wiele lat mieszkaniec Poznania, obecnie Jastrzêbska Starego.
Poniewa¿ niemo¿liwym okaza³o siê jego przybycie do szko³y, przygotowan¹ przez
niego prelekcjê zatytu³owan¹ „Prace nad wykazem organizacji niepodleg³oœciowych
w województwie wielkopolskim”, przedstawi³ m³odzie¿y dr Zdzis³aw Koœciañski (hi-
storyk i regionalista, obecnie nauczyciel historii w Zespole Szkó³ Zawodowych i Lice-
alnych), który nastêpnego dnia zaprezentowa³ przygotowany przez siebie wyk³ad na
temat „Oddzia³ Skiby – losy dowódcy i oddzia³u”. 

Pracownik Kuratorium Oœwiaty dr Krzysztof B³aszczyk, autor m. in. publikacji
„Z dziejów organizacji niepodleg³oœciowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956”,
w swoim wyst¹pieniu na temat „Organizacji niepodleg³oœciowych w powiecie nowoto-
myskim”, szczególnie uwypukli³ postaæ i dzia³alnoœæ, pochodz¹cego z Kêb³owa w pow.
wolsztyñskim, Czes³awa Leciñskiego, który pod pseudonimem Szef Czesiu – wraz ze
swoim 35. osobowym oddzia³em – prowadzi³, skierowan¹ przeciwko komunistycznej
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Dr Krzysztof B³aszczyk mówi³ o „Organizacjach niepodleg³oœciowych w powiecie nowotomyskim” 



w³adzy, dzia³alnoœæ zbrojn¹ na terenie powiatów: nowotomyskiego, wolsztyñskiego,
leszczyñskiego, koœciañskiego, miêdzychodzkiego, a tak¿e w okolicach Grodziska Wlkp.

W Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi goœci³a tak¿e
Aleksandra Pietrowicz z poznañskiego IPN-u, która zaprezentowa³a m³odzie¿y dwa re-
feraty: „Polskie Pañstwo Podziemne” (na temat tajnych struktur pañstwa polskiego)
i „Rotmistrz Witold Pilecki – Rycerz Niez³omny, ¯o³nierz Wyklêty” (poœwiêcony wiêŸ-
niowi Oœwiêcimia, wspó³za³o¿ycielowi Tajnej Armii Polskiej oraz ¿o³nierzowi Armii Kra-
jowej, skazanemu przez w³adze komunistyczne na karê œmierci). 

Seriê wyk³adów wzbogaci³y projekcje – zwi¹zanych z ich tematyk¹ – filmów. M³o-
dzie¿ mia³a okazjê obejrzeæ: „Elegiê na œmieæ Roja” (re¿. Jerzy Zalewski) – dokument

24 Piotr Koœciañski
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M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi  wys³ucha³a  wyst¹pieñ 
dra Zdzis³awa Koœciañskiego (u góry)  i Aleksandry Pietrowicz z poznañskiego IPN-u (u do³u)



pokazuj¹cy losy Mieczys³awa Dziemieszkiewicza, legendarnego cz³onka powojennego
podziemia niepodleg³oœciowego; „Dzieci Kwater „£” (re¿. Arkadiusz Go³êbiewski) – bê-
d¹cy przejmuj¹c¹ opowieœci¹ dzieci i wnuków bohaterów polskiego podziemia, pomor-
dowanych i skrycie grzebanych na Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie, dokument
pokazuj¹cy ich nieznane wczeœniej losy, osamotnienie w komunistycznej rzeczywistoœci
i zmaganie siê z brakiem najbli¿szych oraz „Ucieczkê z piek³a. Œladami Witolda Pileckie-
go” (re¿. Dariusz Walusiak) – dokument opowiadaj¹cy o brawurowej ucieczce Witolda
Pileckiego, Jana Redzeja i Edwarda Ciesielskiego z KL Auschwitz. 

26 lutego – spotkanie z synem ¯ubryda i patriotyczny koncert
Z wielkim zainteresowaniem, w ciszy i skupieniu wys³uchano wyst¹pienia Janusza

Niemca, syna mjra Antoniego ¯ubryda, legendarnego dowódcy oddzia³u Narodowych
Si³ Zbrojnych. Przed po³udniem spotka³ siê on z uczniami Zespo³u Szkó³ Zawodowych
i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi, a po po³udniu – poruszaj¹c¹ serca historiê swo-
jego ¿ycia – opowiedzia³, zebranym w sali widowiskowej NOK-u, nowotomyœlanom. 

Janusz Niemiec (w³aœc. Janusz ̄ ubryd), po latach okreœlany jako „najm³odszy wiêzieñ
Polski Ludowej”, wspomina³ lata dzieciñstwa, kiedy to dwukrotnie (w wieku 4 i 5 lat)
aresztowany by³ (wraz z babci¹ jako jego opiekunk¹) przez UB, swój pobyt w wiêzieniu,
a nastêpnie w sierociñcu, kierowanym i kontrolowanym przez UB, do którego zosta³
skierowany, by rodzina nie mog³a mieæ wp³ywu na patriotyczne wychowanie ch³opca.
W 2008 roku Janusz Niemiec, spotka³ mordercê swoich rodziców, Jerzego Vaulina, któ-
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Goszcz¹ca w szkole Anna Pietrowicz w gronie organizatorów obchodów - od lewej: Piotr Koœciañski
i Zdzis³aw Koœciañski;  od prawej: Jaros³aw Zamelczyk i  El¿bieta Helwing
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ry w 1946 roku, z polecenia UB zamordowa³ strza³em w ty³ g³owy mjra Antoniego ¯u-
bryda (ps. Zuch) i jego ¿onê Janinê i który nigdy nie odpowiedzia³ za swoj¹ zbrodniê. 

Dope³nieniem opowieœci Janusza Niemca, nosz¹cego dziœ nazwisko swych przybra-
nych rodziców, osieroconego w wieku 5 lat, syna jednego z najznamienitszych ̄ o³nierzy
Wyklêtych, dziœ in¿yniera – odlewnika i dzia³acza spo³ecznego, by³a projekcja
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Z wielkim zainteresowaniem, w ciszy i skupieniu wys³uchano wyst¹pienia  Janusza Niemca, 
syna mjra Antoniego ¯ubryda 



dokumentalnego filmu „List do syna”. Bezpoœredni¹ inspiracj¹ do jego powstania sta³ siê
przes³any do syna ofiary list jego zabójcy, w przesz³oœci towarzysza broni ¯ubryda, po
wojnie wspó³pracownika s³u¿b bezpieczeñstwa, który w tym liœcie – utrzymanym
w formie i stylu utworu literackiego – opisa³ swoje zwi¹zki z ¯ubrydem i okolicznoœci,
w których go zastrzeli³.

Na zakoñczenie przed zebran¹ w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury publicznoœci¹ wyst¹pili uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im.
Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu. Podczas ich, trwaj¹cego blisko 50 minut,
instrumentalnego koncertu zaprezentowano wiele utworów polskiej muzyki narodowej.

27 lutego – gra miejska, inscenizacja historyczna, spektakl i koncert
Sobota, 27 lutego, by³a ostatnim – kulminacyjnym – dniem obchodów Tygodnia Pa-

miêci o ¯o³nierzach Wyklêtych. Tego dnia na ulicach Nowego Tomyœla rozegrana zosta-
³a 1,5 godzinna gra miejska pt. „¯o³nierze Wyklêci – Bohaterowie Niez³omni”. We
wspó³pracy z Instytutem Pamiêci Narodowej w Poznaniu, nowotomyskim LOK-iem
i harcerzami, grê przygotowali i przeprowadzili nauczyciele z Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi, Piotr Koœciañski i Krzysztof Kurpiñski,
a udzia³ w niej wziê³o jedenaœcie 3. osobowych dru¿yn z powiatu nowotomyskiego; tj.
Trzcianki, Zb¹szynia, Opalenicy i Nowego Tomyœla.

O godzinie 15.00, na placu Chopina rozpoczê³a siê widowiskowa inscenizacja histo-
ryczna pt. „Pamiêtamy”, z udzia³em blisko 60 cz³onków kilku grup rekonstrukcyjnych,
nie tylko z powiatu nowotomyskiego, ale i innych zak¹tków kraju. Przygotowa³o j¹ To-
warzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty w barwach 57. Pu³ku Piechoty arola
II Króla Rumunii z Bukowca. Bêd¹ca „¿yw¹” lekcj¹ – skrywanej przez wiele lat – historii,
inscenizacja przenios³a widzów do lat powojennych i pozwoli³a przybli¿yæ ówczesn¹
trudn¹ rzeczywistoœæ i klimat ma³ego wówczas miasteczka, jakim by³ Nowy Tomyœl –
przybycie repatriantów z wschodnich kresów Rzeczypospolitej, radoœæ mieszkañców
z wyzwolenia z niemieckiej niewoli, nasilaj¹cy siê sowiecki terror i wspieraj¹cych go funk-
cjonariuszy UB, aresztowania opozycjonistów i ich brutalne przes³uchania, atak ¿o³nie-
rzy niepodleg³oœciowego podziemia na posterunek milicji i odbicie uwiêzionych towarzy-
szy, zdobywanie prowiantu i broni potrzebnej do dalszego prowadzenia walki. Kulmina-
cyjnym momentem tego historycznego widowiska by³a scena wykonania wyroku na
„wyklêtym” ¿o³nierzu antykomunistycznego podziemia.  

Na koniec minut¹ ciszy uczczono pomordowanych ¯o³nierzy Wyklêtych
i mieszkañców powiatu nowotomyskiego, a kibice „Lecha” Poznañ odpalili race
i rozwiesili transparent z napisem CHWA£A BOHATEROM. Wydarzenie to zosta³o
dostrze¿one przez media: TVP Poznañ (relacja w sobotnim wydaniu „Teleskopu”)
oraz Radio Merkury.  By wzi¹æ udzia³ w dalszym ci¹gu, zaplanowanych na ten dzieñ
wydarzeñ, nowotomyœlanie przeszli do Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, gdzie
mo¿na by³o obejrzeæ wystawê “Polska Walcz¹ca” i zaopatrzyæ siê w wydawnictwa
IPN-u. 
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Inscenizacja historyczna  „Pamiêtamy” 



Tu najpierw wrêczono nagrody zwyciêzcom gry miejskiej, a póŸniej Lwówecka
Grupa Teatralna zaprosi³a do obejrzenia – nagrodzonego brawami na stoj¹co – spek-
taklu pt. „Œmieræ rotmistrza Pileckiego”. Po spektaklu na scenie NOK-u pojawi³ siê ze-
spó³ „Ojej” z Bukowca. 
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Lwówecka Grupa Teatralna zaprosi³a do obejrzenia – nagrodzonego brawami na stoj¹co – spektaklu
pt. „Œmieræ rotmistrza Pileckiego”



Wœród wielu zaprezentowanych pieœni patriotycznych, znalaz³y siê tak¿e te poœwiê-
cone bohaterom antykomunistycznego podziemia.

Tego samego dnia w Urzêdzie Wojewódzkim w Poznaniu, w obecnoœci Wojewo-
dy Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna i gen. brygady Jana Podhorskiego, podsu-
mowano regionalny etap konkursu „¯o³nierze Wyklêci – Bohaterowie Niez³omni”.
W kategorii prac literackich uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z województw: wiel-
kopolskiego, ³ódzkiego, kujawsko-pomorskiego i dolnoœl¹skiego, I miejsce zajê³a praca
ucznia Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi, Maksymilia-
na Lewickiego, którego do konkursu przygotowa³ dr Zdzis³aw Koœciañski. Odnotowu-
j¹c ten sukces, nale¿y zarówno uczniowi, jak i jego nauczycielowi, ¿yczyæ zakwalifikowa-
nia pracy do fina³u Ogólnopolskiego Konkursu „¯o³nierze Wyklêci – Bohaterowie Nie-
z³omni”.

***
A oto ci, którzy podjêli spo³eczn¹ inicjatywê, zorganizowania w Nowym Tomyœlu ob-

chodów Tygodnia Pamiêci o ¯o³nierzach Wyklêtych: 
El¿bieta Helwing – dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazi-

mierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu
dr Zdzis³aw Koœciañski – historyk i regionalista, autor ponad 500 publikacji nauko-

TU I TERAZ

30 Piotr Koœciañski

Po spektaklu na scenie NOK-u zespó³ „Ojej” z Bukowca zaprezentowa³ koncert pieœni patriotycznych



wych i popularnonaukowych, przewodnicz¹cy Komisji Historycznej i Archiwalnej Zarz¹-
du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, cz³onek
nadzwyczajny Instytutu im. gen. Stefana,, Grota” Roweckiego w Lesznie, w latach 1993
– 1999 cz³onek Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu oraz cz³onek zwyczajny Ko³a Krechowiaków w Londynie

Piotr Koœciañski – nauczyciel historii w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im.
dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu

Mariusz Brych – prezes Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty w bar-
wach 57 pu³ku piechoty Karola II Króla Rumunii w Bukowcu, radny V i VI kadencji Rady
Miejskiej Nowego Tomyœla

Jaros³aw Zamelczyk – zastêpca Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Nowym Tomyœlu.

Realizacjê projektu wspar³ dr Rafa³ Reczek – dyrektor Oddzia³u Instytutu Pamiêci
Narodowej w Poznaniu. 

Zdjêcia: archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu i Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu
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Cieszê siê, ¿e LKS „Budowlani” przez
6 ostatnich lat tak siê rozwin¹³ i w moim
dziale „Nowotomyœlanie znani i mniej zna-
ni” mogê znów goœciæ przedstawiciela klu-
bu. W 2010 roku rozmawia³am z po-
przednim prezesem, olimpijczykiem Paw-
³em Najdkiem, a teraz mogê rozmawiaæ
z Tob¹, trenerem, wychowawc¹ wielu mi-
strzów i medalistów, no i cz³owiekiem,
który by³ w tym klubie od pocz¹tku…

Jeœli ju¿ o tym mowa, muszê od razu
podkreœliæ, ¿e obecny prezes Jerzy Nowak
jest tak¿e od pocz¹tku w klubie. By³ pierw-
szym trenerem LKS „Budowlani” i jest nim
do dzisiaj. W tej chwili razem prowadzimy
treningi, a on uczestniczy we wszystkim,
co dzieje siê w klubie. 

O prezesie i jednoczeœnie Twoim
pierwszym trenerze jeszcze bêdziemy
rozmawiaæ, teraz przejdŸmy do Ciebie…

Ciê¿ary zacz¹³em trenowaæ w 1991 ro-
ku…

Ale przecie¿ ja jeszcze nie zada³am py-
tania….

(œmiech) Aha, dobrze…
Pomiñmy podwórko i przedszkole,

cofnijmy siê okresu szko³y podstawowej...
Tak dla uœciœlenia, chodzi³em do przed-

szkola „Miœ Uszatek”, obok Szko³y Pod-
stawowej nr 1...(œmiech)

… której jesteœ absolwentem. Dziœ pra-
cujesz jako nauczyciel wf-u, a ¿e jesteœmy
rówieœnikami, zapytam, czy te¿ tak kosz-
marnie wspominasz lekcje „kultury fizycz-
nej”, gdy zmuszano nas – a przynajmniej
mnie – do wykonywania ró¿nych karko-
³omnych akrobacji? Mam wra¿enie, ¿e te-
raz polegaj¹ one na przyjemniejszych for-
mach ruchu – grach zespo³owych, p³ywa-
niu czy æwiczeniach fitness. Sam te¿ chyba
zupe³nie inaczej prowadzisz te lekcje dzi-
siaj?

Teraz mamy zupe³nie inny œwiat. Kiedyœ
nauczyciel mia³ respekt i szacunek. Z dru-
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... nie wystarczy, ¿e raz bêdê trenerem 
Mistrza Europy czy œwiata... 

rozmowa z Marcinem Lampe – sekretarzem Rady Trenerów przy Polskim
Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów, trenerem – koordynatorem Makroregionu
i Kadry Wojewódzkiej, asystentem trenera Kadry Narodowej Juniorów
i przede wszystkim trenerem LKS „Budowlani - Ca³us” Nowy Tomyœl, odzna-
czonym Medalem „Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl”, Cz³owiekiem
Roku (wraz z Paw³em Najdkiem) w Sporcie w 2010 r. w Nowym Tomyœlu i ad-
resatem listu gratulacyjnego Ministra Sportu za osi¹gniêcia sportowe wychowan-
ków. 



giej strony – mimo ¿e w szkole podstawo-
wej nie by³em super sprawnym goœciem,
nigdy nie czu³em siê upokorzony przez na-
uczyciela wychowania fizycznego. S¹ tacy
ch³opcy, którzy od pierwszych zajêæ
wszystko potrafi¹, ale ja nie by³em z tych.
Dopiero dziêki temu, ¿e aktywnie
uczestniczy³em w lekcjach, zacz¹³em siê
usprawniaæ. Nale¿a³em do grupy pracu-
siów.

Czyli by³eœ ambitny?
Tak, ambitny, tym bardziej, ¿e nie nale-

¿a³em do „szczuplaczków”. Choæ nie by-
³em oty³y, troszkê wiêcej tego cia³ka mia-
³em, co na pewno determinowa³o mnie do
aktywnego uczestniczenia w zajêciach. Na-
tomiast wracaj¹c stricte do programu lekcji
wf-u, to na pewno kiedyœ by³y inne, szcze-
gólnie jeœli chodzi o gimnastykê. My wyko-
nywaliœmy wiêcej æwiczeñ ogólnorozwojo-
wych, by³a ich ca³a paleta. Ju¿ w podsta-
wówce robiliœmy rzeczy, na które teraz ja,
ucz¹c w gimnazjum, nie mogê sobie po-
zwoliæ…

Poniewa¿?
Poniewa¿ teraz decyduj¹ wzglêdy bez-

pieczeñstwa. Nie mo¿na robiæ æwiczeñ na
drabinkach, z ³awkami itp., bo uczeñ mo¿e
zrobiæ sobie krzywdê, na linie nie wolno,
bo co bêdzie, gdy spadnie... Podstawa pro-
gramowa siê zmieni³a. Dla mnie to jest po-
ra¿ka i mówiê to g³oœno.

A ja mam traumê wyniesion¹ z lekcji
wf-u, ba³am siê np. skoków przez koz³a
i skrzyniê, wiêc wydaje mi siê, ¿e obecny
sposób prowadzenia tego przedmiotu
bardziej zachêca do ruchu po szkole, a nie
odwrotnie...

Oczywiœcie, nauczyciel powinien stop-
niowaæ trudnoœæ, obserwowaæ, kto ma ja-

kie predyspozycje… ale uwa¿am, ¿e pod-
stawowy zakres æwiczeñ ogólnorozwojo-
wych powinien byæ realizowany. Nie mo-
¿e byæ tak, ¿e uczeñ mówi: ja tego nie lubiê,
wiêc nie zrobiê. Muszê go mobilizowaæ, bo
to s¹ podwaliny pod jego przysz³e ¿ycie.
Nie bêdzie æwiczy³, bo siê spoci? To kiep-
sko. Jest prysznic – woda, myd³o i po k³o-
pocie. Dla nich intensywny ruch jest teraz
problemem, bo na wf zak³adaj¹ firmowe
spodenki, adidasy i najlepiej, ¿eby to siê nie
ubrudzi³o, nie zniszczy³o, nie przepoci³o.
Druga sprawa – gdybym ja powiedzia³
przy wuefiœcie, ¿e nie bêdê æwiczy³, bo
mam skórkê zdart¹ z kolana, to by mnie
ca³a grupa wyœmia³a, ¿e jestem miêcza-
kiem! Teraz uczniowie s¹ wychuchani, wy-
dmuchani…. Mo¿e ja jestem troszeczkê
skrzywiony (œmiech), bo trenowa³em i je-
stem trenerem, ale dla mnie taka postawa
jest nie do przyjêcia. Pamiêtam, ¿e gdy ju¿
codziennie trenowa³em ciê¿ary i podje¿-
d¿a³em rowerem pod niebieski blaszak,
czyli nieistniej¹cy dom kultury przy ul. Wi-
tosa, na baga¿niku mia³em pi³kê i po tre-
ningu nastêpne pó³torej godziny spêdza-
³em na boisku. Podobnie w sobotê i nie-
dzielê. Muszê jednak zrozumieæ ucznia, bo
on nie jest mn¹. Mobilizujê, rozmawiam.
I wierz mi, udaje mi siê go sk³oniæ do wyko-
nania æwiczenia. W rozmowie czasem te¿
okazuje siê, ¿e nie chodzi o otarcie na no-
dze, ale o to, ¿e grupa siê z niego wyœmie-
wa. Tu rola nauczyciela jest wa¿na. Teraz
oni s¹ delikatniejsi ni¿ my w ich wieku i wy-
œmiewanie przez grupê przyjmuj¹ inaczej.
Oczywiœcie, mnie te¿ nie wszystkie æwicze-
nia kiedyœ odpowiada³y… Wiesz, jaki ja
mam lêk wysokoœci? Ba³em siê, gdy mia-
³em wchodziæ po skosie na ³awkê i na dra-
binkê, jednak strach przed obciachem by³
wiêkszy. 
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Jako spo³eczeñstwo mamy obecnie
wiêksz¹ œwiadomoœæ, ¿e ruch jest wa¿ny.
Mo¿na zobaczyæ sporo osób rekreacyjnie
biegaj¹cych czy te¿ je¿d¿¹cych na rowe-
rach. Czy ju¿ gimnazjaliœci maj¹ przeœwiad-
czenie, ¿e sport warto uprawiaæ? 

Ruszaj¹ siê raczej osoby w œrednim wie-
ku i troszkê starsze. W³aœnie na ich przy-
k³adzie t³umaczê m³odzie¿y: Wasze mamy
teraz chodz¹ na kijki, je¿d¿¹ rowerem i æwi-
cz¹, bo kiedyœ siê nie rusza³y, a teraz robi¹ to
nie dla przyjemnoœci, ale dlatego, ¿e musz¹,
bo cierpi¹ na oty³oœæ, choroby serca itd. Jeœli
wczeœniej brakowa³o ruchu, z wiekiem
serce staje siê mniej wydolne i nie ma od-
powiedniej „mocy przerobowej”. Zreszt¹
sport to nie tylko sprawne cia³o. To rów-
nie¿ odczuwanie z niczym nie porówny-
walnego, przyjemnego zmêczenia, które
wystêpuje tylko po wysi³ku fizycznym. To
rodzaj b³ogostanu. Niewa¿ne, czy ktoœ

chodzi po górach, czy biega, czy uprawia
marszobieg. Warto.

Chyba ju¿ nie musisz nikogo przekony-
waæ, ¿e kochasz sport. Zadam obowi¹z-
kowe w tej sytuacji pytanie – jak to siê sta-
³o, ¿e ten trochê przy koœci ch³opaczek,
dodatkowo z lêkiem wysokoœci, postano-
wi³ zwi¹zaæ swoje ¿ycie ze sportem? 

Zanim opowiem o drodze do sportu,
muszê podkreœliæ, ¿e drugim moim koni-
kiem zawsze by³a i jest historia. Jako dzie-
ciak poch³ania³em ksi¹¿ki o tej tematyce,
niekoniecznie odpowiednie dla mojego
wieku i niekoniecznie polecane przez
szko³ê. Natomiast, jeœli chodzi o sport ….
Moi rodzice niczego nie trenowali, wiêc nie
zosta³em przez nich namaszczony, ¿eby
siê tym zajmowaæ. Pierwszy kontakt ze
sportem mia³em w V klasie szko³y podsta-
wowej. W³aœnie w klubie „Budowlani”,
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w 1988 roku, zacz¹³em trenowaæ zapasy.
Ciê¿ary w Nowym Tomyœlu pojawi³y siê
dopiero rok póŸniej. Przez pó³ roku nale-
¿a³em do sekcji zapaœniczej, ale po tym, jak
przenios³a siê ona z sali ówczesnego „Sta-
szica” (Zespó³ Szkó³ nr 2 im. St. Staszica
w Nowym Tomyœlu – przyp. red.) do nie-
bieskiego blaszaka przy ul. Witosa, jakoœ
zabrak³o mi determinacji, by kontynuowaæ
treningi.

Mniej wiêcej w tym samym czasie przyj-
mowano zapisy do szkolnych SKS-ów, do
których co prawda siê nie zg³osi³em, ale
któregoœ razu zobaczy³em, ¿e ch³opaki
graj¹ w pi³kê rêczn¹ na boisku. Zajêcia
prowadzi³ Dariusz Pilz. Stan¹³em przy
bramce i zacz¹³em rozmawiaæ z koleg¹,
wiêc zaprosi³ mnie do gry. Od razu trafi-
³em na bramkê, co okaza³o siê dobrym
wyborem. Œwietnie mi sz³o i prawie ka¿da
pi³ka by³a moja, bo rzuca³em siê na asfalt,

zdzieraj¹c skórê i nabijaj¹c sobie siñce
(œmiech).... Po jednym spotkaniu trener
stwierdzi³, ¿e to ja bêdê bramkarzem, a nie
ten kolega, który zaprosi³ mnie na boisko.
Kiedy na dodatek wygra³em konkurs rzu-
tów karnych, tamten ch³opak po prostu
siê pop³aka³. By³em z siebie ogromnie za-
dowolony, bo sta³em siê numerem jeden
jako bramkarz. (œmiech) Tak siê zaczê³a
moja przygoda z pi³k¹ rêczn¹, dalej by³a
koszykówka, potem nie wziêli mnie na
bramkarza pi³ki no¿nej, a w VIII klasie,
sam, w domu, wzi¹³em siê za æwiczenia ty-
pu pompki, przysiady, brzuszki. W listopa-
dzie mój kolega, Krzysztof Tomaszewski,
który kiedyœ zaprowadzi³ mnie na zapasy,
zaproponowa³ mi powrót do „Budow-
lanych”, ale na ciê¿ary. Powiedzia³: Pamiê-
tasz, na Witosa by³y zapasy, a teraz podno-
sz¹ ciê¿ary. Jeœli siê zapiszemy, to po treningu
mo¿emy æwiczyæ kulturystykê i mieæ si³owniê
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za darmo (œmiech). Zapali³em siê do tego
pomys³u, chocia¿ trochê siê ba³em, ¿e gdy
poproszê w domu o pozwolenie, to ojciec
siê nie zgodzi, stwierdzaj¹c, ¿e chodzi³em
na zapasy i zrezygnowa³em, a teraz znów
chcê coœ zaczynaæ. Tata jednak, o dziwo,
siê zgodzi³.

I do dziœ pamiêtam, kiedy pierwszy raz
poszed³em æwiczyæ podnoszenie ciê¿a-
rów, bo to by³ wyj¹tkowy dzieñ – 6 grud-
nia 1991 roku, czyli Miko³ajki.

Wierz mi, ¿e do dzisiaj te¿ czujê specy-
ficzny zapach miêtowej herbaty, któr¹ Je-
rzy Nowak robi³ na treningi i … zapach
szatni. Do tej na dole, zajmowanej przez
starszych zawodników, przez rok nie mia-
³em odwagi wejœæ, wiêc zawsze rozbiera-
³em siê na sali g³ównej. Ale po pierwszym
treningu wiedzia³em, ¿e to jest to. Nie by-
³em „talenciakiem”, ale siê stara³em. Zwy-
kle zostawa³em d³u¿ej i jeszcze æwiczy³em

pod okiem trenera. W ciê¿arach podoba-
³o mi siê to, ¿e nikt mi nie mówi³, ¿e siê nie
nadajê, ¿e jestem s³aby. Mog³em treno-
waæ, ile chcia³em i nie zale¿a³em od nikogo.
Wczeœniej siê zdarza³o, ¿e np. nie mog³em
zagraæ jakiegoœ meczu, bo nie zebra³a siê
odpowiednia iloœæ osób. Tutaj by³em sam
ze sztang¹, mog³em trenowaæ sam dla sie-
bie. Oczywiœcie, jest super, je¿eli jest nas na
si³owni wiêcej, bo mo¿emy siê wspieraæ
i motywowaæ, ale je¿eli jestem sam, te¿
mogê zaliczyæ trening. I tak siê zaczê³o. Li-
czy³em miesi¹ce, a potem siê okaza³o, ¿e
trenujê ju¿ rok…. 

A w jakiej wadze startowa³eœ?
Mój pierwszy wpis w ksi¹¿eczce, pocho-

dz¹cy jednak z póŸniejszego czasu, to 68
kilogramów. Wczeœniej, w VIII klasie pod-
stawówki, wa¿y³em 65 kilo. Zanim wy-
startowa³em na pierwszych zawodach, mi-
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nê³y 3 miesi¹ce, a i wtedy by³y to zawody
na technikê, bez ksi¹¿eczek sportowo- le-
karskich i wpisywania wagi. Mam zreszt¹
wszystkie moje dyplomy. Inna sprawa,
o której mówiê dziœ swoim zawodnikom,
to fakt, ¿e oni przychodz¹ i zaraz otrzy-
muj¹ buty, sprzêt, nied³ugo potem jakiœ
dres, torbê treningow¹, a ja nie zapomnê
tego, ¿e przez pierwsze 10 miesiêcy tre-
nowa³em w trampkach. Raz, ¿e nie by³o
butów, a dwa -trener by³ dosyæ surowy.
Inni dostawali je przede mn¹, bo jak mó-
wi³em, nie by³em „talenciakiem”. Kolega
dosta³ po 3. miesi¹cach, a ja dopiero wte-
dy, gdy on ju¿ przesta³ trenowaæ. Marzy-
³em o butach jednego z zawodników,
które by³y u¿ywane, ale zamszowe
i w piêknym b³êkitnym kolorze. Dosta-
³em takie po 10. miesi¹cach trenowania.
Na nowe buty i dres czeka³em 3 lata, tj.
do momentu, gdy w 1994 roku awanso-
waliœmy do I ligi. Wtedy prezes kupi³ dre-
sy, a ja jako 17. latek mia³em przyjem-

noœæ startowaæ jako zawodnik rezerwo-
wy w I lidze. Dres mam do dzisiaj, bo sza-
nujê takie rzeczy. O, mam go na sobie tu-
taj, na tym zdjêciu. 

To by³ ju¿ dobry czas, je¿eli chodzi
o nowotomyskich „Budowlanych”. Spo-
ro zawodników i pierwsze sukcesy.

Tak, ale z drugiej strony, to by³ najgor-
szy czas, bo po transformacji z 1989 ro-
ku, kluby sportowe sobie nie dawa³y ra-
dy. Mnóstwo ich pada³o, bo do tej pory
wspierane przez zak³ady pañstwowe, na-
gle straci³y to Ÿród³o finansowania.
Wczeœniej by³y bony na posi³ki, stypen-
dia, a nagle okaza³o siê, ¿e nie ma nic.
I my, w tym 1994 roku, byliœmy w takiej
sytuacji. Mieliœmy oczywiœcie wspania³ego
trenera, który bardzo siê stara³ i „waria-
tów”, którzy zapamiêtale trenowali ciê-
¿ary. Wtedy te¿ byli z nami fajni, zdolni
ch³opcy, którzy mogli odnosiæ sukcesy,
a rezygnowali, bo mieli inne rzeczy w g³o-
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wie. Woleli grandziæ, wypiæ i koñczyli nie-
ciekawie.

Pamiêtam, ¿e jak przyszed³em do klu-
bu, by³o nas 13. I z tej trzynastki potem
zosta³em tylko ja. Nast¹pi³ taki okres,
w którym ch³opaki przestali trenowaæ.
Jerzy Nowak akurat zrezygnowa³ z pracy
w szkole i zaj¹³ siê – modnymi wtedy –
ubezpieczeniami. Na sali bywa³ bardzo
rzadko. To automatycznie zniechêca³o za-
wodników. Nie ma trenera, to nie æwiczê –
mówili i odchodzili. Teraz nie wyobra¿amy
sobie sali bez trenera, ale wtedy to nie by-
³o nic nadzwyczajnego. Mieliœmy swój plan
treningowy i go realizowaliœmy. Ja nie tre-
nowa³em dla trenera, ale dla siebie, bo ko-
cha³em te ciê¿ary. W szkole œredniej czê-
sto nie mia³em w ogóle z kim æwiczyæ – Pa-
we³ Najdek na obozie kadry narodowej,
Tomek Kud³aszyk w oœrodku szkolenio-
wym, a Mirek £uszczak trenowa³ rano,
wiêc i tak popo³udniem by³em sam...
W 1995 roku trener Nowak, chc¹c jakoœ

ratowaæ sytuacjê, pozyska³ do pomocy
Konrada Stachowiaka, który mia³ siê zaj¹æ
sekcj¹ ciê¿arów w LKS „Budowlani”. By³
m³odym nauczycielem wychowania fizycz-
nego, który zacz¹³ pracê w „Staszicu”, nie
mia³ jednak doœwiadczenia, jeœli chodzi
o ciê¿ary. Podpowiada³em mu, jak prowa-
dziæ zajêcia dla tzw. grupy naborowej. Nie
ukrywam, ¿e jeszcze wtedy myœla³em, ¿e
pojadê na igrzyska olimpijskie i dostanê siê
do kadry narodowej, ale potem ¿ycie zwe-
ryfikowa³o to doœæ boleœnie. Jednoczeœnie,
gdy pomaga³em Konradowi, maj¹c dopie-
ro 19 lat, mia³em przeczucie, ¿e w przy-
sz³oœci bêdê siê zajmowa³ m³odzie¿¹.
Zreszt¹, w³aœnie w 1995 roku, by³em na
ogólnopolskim obozie LZS z trenerem Ja-
czunem z Olsztyna, który mia³ pod swoimi
skrzyd³ami olimpijczyków. Prowadzi³em
z nim konwersacje i spory (dzieli³a nas nie-
raz ró¿nica zdañ) i on mi powiedzia³: S³u-
chaj, ty nie bêdziesz super zawodnikiem, ale
mo¿esz byæ dobrym trenerem. 
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Uczy³eœ siê w Szkole Rolniczej
w Trzciance, jak godzi³eœ to z treningami?

JeŸdzi³em rano autobusem o godz.
7.10, szed³em do szko³y, na obiad, a po-
tem wraca³em i … na trening. Tak w³aœci-
wie wygl¹da³ ka¿dy dzieñ. ¯ycie towarzy-
skie skupia³o siê wokó³ Trzcianki. Klimat
by³ tam rewelacyjny, nie zamieni³bym tej
szko³y na inn¹. Super nauczyciele, œwiet-
ne towarzystwo kolegów, specyficzny kli-
mat szkó³ rolniczych, zderzenie 15. latka
z 21. letnimi, czerstwymi ch³opami z tzw.
„wiochy”! OMG! (œmiech) Super szko³a! 

Pocz¹tkowo uczy³em siê w technikum
rolniczym, ale po pó³roczu pierwszej kla-
sy stwierdzi³em ¿e sobie nie poradzê
i przenios³em siê do szko³y zawodowej.
Mog³em sobie bardziej „pograndziæ”
i mia³em do tego lepszych kumpli, wiêc
do dziœ jestem wdziêczny nauczycielom
i pracownikom szko³y za wyrozumia³oœæ.

(œmiech) Skoñczy³em szko³ê zawodow¹
i od razu kontynuowa³em naukê w szko-
le œredniej. 

Oczywiœcie ca³y czas trenowa³em. Co-
dziennie wraca³em do Nowego Tomyœla
i trenowa³em... W I klasie zdarzy³o siê, ¿e
mog³em siê popisaæ swoimi umiejêtno-
œciami, bo odbywa³y siê wtedy Igrzyska
Szkó³ Rolniczych, a wœród dyscyplin zna-
laz³o siê podnoszenie ciê¿arów. Gdy mój
wuefista siê o tym dowiedzia³, wys³a³
mnie tam. I o dziwo! Po piêknej walce,
zdoby³em br¹zowy medal ogólnopol-
skich zawodów! (œmiech) 

No w³aœnie, ca³y czas chcê Ciê zapytaæ
o te medale, ale mi nie pozwalasz.
(œmiech)

Jestem gadu³¹. (œmiech) Mamy tylko
3 godziny na moj¹ gadaninê, wiêc muszê
siê streszczaæ.
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Chocia¿ z sukcesami by³o nie najlepiej,
jednak coœ Ciê motywowa³o do trenowa-
nia...

Do pewnego czasu wierzy³em, ¿e poja-
dê na olimpiadê… (œmiech) Gdy startowa-
³em na ogólnopolskich zawodach, widzia-
³em jak inni siê rozwijaj¹, ale jeszcze nie
mia³em œwiadomoœci, ¿e te ró¿nice miêdzy
nimi a mn¹ s¹ tak du¿e. Pytasz o meda-
le…Podczas Mistrzostw Polski LZS-ów za-
wsze zdobywa³em medale, natomiast
w Mistrzostwach Polski, w których udzia³
bra³y te¿ inne, niezrzeszone kluby, nigdy
nie zdoby³em najwa¿niejszego medalu –
za dwubój. Raz tylko, w 1997 roku, mia-
³em br¹zowy medal w rwaniu. W podrzu-
cie mi siê nie uda³o, m. in. przez moje s³a-
be nogi. Ciê¿ko pracowa³em nad ich si³¹,
ale pewnych rzeczy siê po prostu nie da
przeskoczyæ, na przyk³ad genetyki. Moje
rekordy ¿yciowe nie s¹ te¿ takie najgorsze,
aczkolwiek w mojej grupie wiekowej i wa-
gowej mia³em konkurencjê zawodników
du¿o lepszych ode mnie. W tej chwili s¹ to

tak znane nazwiska, jak m. in Marcin Do³ê-
ga i Robert Do³êga. Co wiêcej, w roku
1998, ze wzglêdu w³¹czenie kobiet pod-
nosz¹cych ciê¿ary do startów na olimpia-
dzie, wprowadzono 7. kategorii wago-
wych kobiet, a mêsk¹ rywalizacjê zmniej-
szono o dwie – z 10 zosta³o 8 kategorii.
W zwi¹zku z tym wiêcej zawodników sku-
pia³o siê w jednym przedziale wagowym
i konkurencja by³a jeszcze wiêksza.

Moje trudnoœci wynika³y te¿ z braku
trenera. Jednak¿e je¿d¿¹c na wszystkie
obozy kadry makroregionu, mia³em te¿
kontakt ze fantastycznym trenerem z Ko-
szalina – Jerzym ¯alejk¹. 

Rozumia³em siê œwietnie z tym facetem.
Jego rady bardzo do mnie trafia³y, a wska-
zówki powodowa³y, ¿e pod wzglêdem
technicznym, dŸwiga³em na œwietnym po-
ziomie. Ch³on¹³em ka¿de jego s³owo, bo
wiedzia³em, ¿e w Nowym Tomyœlu bêdê
sam dla siebie trenerem i zostanie we mnie
tylko to, co zapamiêta³em. 
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Marcin Lampe w pierwszym otrzymanym
z klubu dresie, który przechowuje 

do dzisiaj, 1994 r.



Dziêki temu chyba lepiej rozumiesz za-
wodników z problemami, mo¿e mniej
zdolnych, ale zdeterminowanych…

Tak. Wiesz, mogê powiedzieæ teraz, ¿e
jestem dobrym trenerem, a œwietnym bê-
dê, gdy osi¹gnê swój cel. Nie ukrywam, ¿e
mam ambicje jako trener, bo niewiele osi¹-
gn¹³em jako zawodnik. Bardzo mobilizujê

podopiecznych i jestem bardzo wymagaj¹-
cy, chocia¿ oczywiœcie uwzglêdniam to,
kto ma jaki potencja³ i co mo¿e osi¹gn¹æ.

W wykonywaniu pracy trenera wspie-
ra Ciê te¿ sportowe wykszta³cenie. Jak pa-
miêtam studia skoñczy³eœ w Piotrkowie
Trybunalskim, gdzie te¿ trenowa³eœ. Sk¹d
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Trening Zawodników “Budowlani” w gara¿u przy Zespole Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica



wybór akurat tego miejsca? To doœæ niety-
powe (œmiech) …

Ale co Ciê dziwi? (œmiech) Przecie¿ po-
wiedzia³em, ¿e moim hobby, oprócz tre-
nowania ciê¿arów, by³a historia i ksi¹¿ki hi-
storyczne. A gdzie, jak nie na trybuna³ do
Piotrkowa szlachta zje¿d¿a³a?! (œmiech)
Mam takie „skrzywienie”, ¿e gdy jeŸdzimy
z zawodnikami w ró¿ne zak¹tki kraju na
obozy i zawody, to zwykle ich zamêczam,
opowiadaj¹c o historii tych miejsc. Akurat
za 2 tygodnie jedziemy do Nidzicy, w war-
miñsko – mazurskim, gdzie jest piêkny za-
mek. Cieszê siê te¿ z wyjazdu po majówce
do Zamoœcia. Tu znów bêdzie lekcja histo-
rii, bo i piêkne miasto, i Zamoyski … Mo¿-
na usi¹œæ na rynku i siê zachwycaæ….

Ale wracaj¹c do Twojego pytania ju¿ na
powa¿nie… dlaczego Piotrków? To by³
przypadek. Je¿d¿¹c na obozy i zawody, ja-
ko cz³onek ogólnopolskiej kadry LZS, na
przyk³ad do Ciechanowa, gdzie na zamku
odby³ siê pojedynek sienkiewiczowskiego
Zbyszka z Rotgierem (œmiech), kilkakrot-
nie spotyka³em trenera z Dobryszyc –
Henryka Furmaniuka, którego klub i za-
wodnicy bardzo mi siê podobali. Mieli
mocne nogi i byli dobrzy technicznie, wiêc
widzia³em, ¿e to œwietny trener. I tak siê
z³o¿y³o, ¿e w 1997 roku, na obozie LZS
w Nowym Dworze Gdañskim spotka³em
tych ch³opaków, z którymi trochê by³em
ju¿ z¿yty i trenera Furmaniuka. Zaczêliœmy
rozmawiaæ. Powiedzia³em, ¿e nie mam
trenera, ¿e chcia³bym trenowaæ z jak¹œ eki-
p¹ i tak od s³owa do s³owa trener powie-
dzia³, ¿e weŸmie mnie pod opiekê i ¿e nie-
daleko Piotrkowa i Dobryszyc, w Bujnach,
jest szko³a rolnicza z internatem, do której
w ostatniej klasie móg³bym siê przenieœæ.
Nie by³o to takie proste, ale zacz¹³em
o tym myœleæ. Mia³em jeszcze ostatni obóz

klubowy w Mielnie, po którym dosta³em
faks od Heñka Furmaniuka, startuj¹cego
te¿ w III lidze niemieckiej, z pytaniem, czy
nie pojecha³bym z nimi na zawody do Nie-
miec, bo brakuje im jednej osoby. Do Nie-
miec nie pojecha³em, bo nie mia³em pasz-
portu, ale ujê³o mnie to, ¿e o mnie pomy-
œleli, chocia¿ znaliœmy siê tylko z wyjaz-
dów. To zdecydowa³o.

Wybra³em siê na rozmowê do trenera
Nowaka i przedstawi³em mu pomys³ prze-
niesienia do Dobryszyc. Nie by³ zachwyco-
ny, ale powiedzia³: Jeœli ci tak zale¿y, to jedŸ.

Najtrudniejszym w tej sytuacji momen-
tem by³o tych kilka minut na szkolnym ko-
rytarzu, przed sekretariatem, w którym
mia³em odebraæ papiery. Z wra¿enia nie
mog³em tam wejœæ. Spêdzi³em w tej szko-
le 5 lat, odby³em wszystkie praktyki, by-
³em niesamowicie z¿yty z tym miejscem,
pracownikami, kierownikiem gospodar-
stwa. Poœwiêci³em to wszystko – szko³ê,
kolegów... wszystkie te fajne rzeczy, a ro-
dziców postawi³em przed faktem dokona-
nym, nie uprzedzaj¹c ich o tej decyzji, bo
dziêki propozycji trenera mog³em spe³niæ
swoje marzenia – mog³em trenowaæ, mieæ
swoj¹ ekipê i normalny klub. Pojecha³em.

Gdy siê tam znalaz³em, gdy zobaczy³em
to miejsce… Mo¿na sobie tylko wyobra-
¿aæ… Polska centralna w XX wieku… Nie
bêdê mówi³, co sobie pomyœla-
³em…(œmiech) Powiem tylko, ¿e dosze-
d³em do wniosku: Skoro powiedzia³eœ A,
musisz powiedzieæ B. Ostatnie pó³ roku do
matury wspominam jako najgorsze w mo-
im ¿yciu. Inna szko³a, inni ludzie, dziwni. Je-
dynym ratunkiem w szkole by³y przerwy,
podczas których spotyka³em siê z kolega-
mi z klubu. Czeka³em tylko na dzwonek,
obiad i trening. Na szczêœcie po pó³ roku
zacz¹³em studia i by³o zupe³nie inaczej.
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Muszê Ci tutaj zdradziæ, ¿e nie od razu
znalaz³em siê w Piotrkowie Trybunalskim.
Nie mog³em znaleŸæ swojego miejsca. By-
³em ju¿ po maturze, po zdanych egzami-
nach na WSP w Piotrkowie, a ci¹gle jesz-
cze bardzo g³êboko ¿y³a we mnie sprawa
Koszalina, bo œwietnie siê czu³em z trene-
rem ¯alejk¹. Tym bardziej, ¿e w Bujnach
nie wszystko by³o takie kolorowe, jak so-
bie wyobra¿a³em. Wyszuka³em sobie
uczelniê w Koszalinie i pojecha³em.
(œmiech)

Jaka to by³a uczelnia? 
Nie uwierzysz! Humanista poszed³ na

politechnikê. (œmiech) Jednak znów po
miesi¹cu spêdzonym w klubie, doszed³em
do wniosku, ¿e fajnie by³o tylko na ze-
wn¹trz. Trener super, ale miêdzy zawod-
nikami nie by³o takiej wiêzi, jak w Bujnach.
Wróci³em do LZS „Gryf” Bujny, który po-
tem nazywa³ siê LUKS – Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy i na studia
w piotrkowskiej Wy¿szej Szkole Pedago-
gicznej, na kierunku wychowanie fizyczne. 

Trochê to wszystko skomplikowane
i wygl¹da jakbym siê nie móg³ zdecydo-
waæ, czego chcê, ale po pierwsze – moty-
wem przewodnim tych poszukiwañ by³y
ciê¿ary, a po drugie – jestem osob¹ wierz¹-
c¹ i uwa¿am, ¿e Pan Bóg tak kierowa³ mo-
imi œcie¿kami i do takich osób prowadzi³,
¿e odpowiednio mnie to kszta³towa³o.
W Piotrkowie spotka³em mnóstwo wspa-
nia³ych ludzi – mam stamt¹d przyjaciela,
który by³ moim opiekunem duchowym,
œwietnych kolegów – sportowców: koszy-
karza i zapaœnika z klubu „Piotrkowia”,
z którymi do dzisiaj utrzymujê kontakty,
mimo ¿e w Piotrkowie Trybunalskim nie
mieszkam ju¿ od 12 lat. Mój przyjaciel –
koszykarz – by³ najbardziej rozs¹dny z ca-

³ej naszej trójki, zapaœnik i ja byliœmy wiêk-
szymi zgrywusami. Wczeœniej te¿ treno-
wa³em tê dyscyplinê, a ¿e zapaœników
w szkole w Bujnach by³o sporo, wiêc byli-
œmy jedn¹ ekip¹. Ciê¿ary, podobnie jak za-
pasy, s¹ sportem si³owo-technicznym, co
determinuje trochê rodowód zawodni-
ków. Nie ma co ukrywaæ, œwietnym zapa-
œnikiem nie bêdzie super intelektualista, tyl-
ko „zadziora”, ch³opak z ulicy. W ciê¿a-
rach podobnie. Ja akurat by³em otoczony
trosk¹ rodziców, ale w³aœnie ten sport zro-
bi³ ze mnie mê¿czyznê. Przez pierwsze la-
ta wraca³em z Bujen do domu tylko na
œwiêta, ca³y czas poza nauk¹ spêdza³em na
trenowaniu. Oczywiœcie, odwiedza³em te¿
miejsca zwi¹zane z przesz³oœci¹ – pa³acyk
z ciekaw¹ histori¹ z II wojny œwiatowej,
piêkny rynek, zamek królewski itd. Piotr-
ków to te¿ Zygmunt Stary, królowa Bona,
no przecie¿ bajka! S³ynne wiêzienie na uli-
cy Wojska Polskiego, które by³o dobrze
widaæ w filmie „Psy” Pasikowskiego.
Wszystko to mia³o ogromny urok. Tam
czu³em siê œwietnie. I ewenement na skalê
œwiatow¹ – nie maj¹c w klubie za du¿o pie-
niêdzy, by zarobiæ na jego utrzymanie,
otworzyliœmy w wiosce dyskotekê.
(œmiech) Pracowaliœmy tam jako ochronia-
rze, a nasz trener by³ z nami. Przez dwa la-
ta prze¿yliœmy mnóstwo ciekawych sytu-
acji. (œmiech) Z drugiej strony – pilnowali-
œmy, ¿eby w lokalu nie by³o ¿adnych eks-
cesów i chyba dlatego dyskoteka w koñcu
upad³a, bo by³o zbyt spokojnie. 

Tak doszed³em do koñcówki studiów.
Przede mn¹ by³a tylko praca magisterska,
ale ju¿ wtedy wiedzia³em, ¿e z bycia spor-
towcem nic nie bêdzie. Zaczê³y mi do-
skwieraæ jakieœ urazy i stare kontuzje. By³o
to mêcz¹ce, wiêc po kolejnym urazie uzna-
³em, ¿e mam dosyæ – koñczê starty w za-
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wodach i æwiczê tylko dla siebie. Zacz¹³em
te¿ prowadziæ zajêcia treningowe. Stara-
³em siê o pracê w szkole, jednak skoro
przez rok jej nie dosta³em, uzna³em, ¿e mu-
szê wróciæ tutaj. Nie pomyœla³em, ¿e móg³-
bym podj¹æ gdziekolwiek tzw. pracê na
przeczekanie, a jednoczeœnie trenowaæ za-
wodników. Po prostu post¹pi³em honoro-
wo – skoro nie ma pracy, wracam do do-
mu.

Wróci³eœ do domu i do LKS „Budowla-
ni”. W 2004 roku zasta³eœ klub w z³ej
kondycji...

Gdy przyszed³em do „Budowlanych”,
zobaczy³em obraz nêdzy i rozpaczy. Ze
starego baraku, czyli budynku przy ul. Wi-
tosa, w 1999 roku klub zosta³ przeniesio-
ny do dziurawego gara¿u na terenie Ze-
spo³u Szkó³ nr 2 im. St. Staszica. Jak wiesz,
zim¹ w tzw. „sali treningowej” w wiadrach
zamarza³a woda, a warunki ur¹ga³y wszel-
kim standardom. Dostawaliœmy jak¹œ do-
tacjê na klub i z niej op³acaliœmy wynajem
tego gara¿u. W paŸdzierniku 2004 roku
jeszcze nie pracowa³em, wiêc trener No-
wak, z którym mia³em dobry kontakt
przez te wszystkie lata – dzwoni³em do
niego, odwiedza³em w œwiêta – pomóg³ mi
znaleŸæ dorywcz¹ pracê, ¿ebym móg³
przetrwaæ i prowadziæ zajêcia. Pamiêtam
swoje dylematy z tamtego okresu, swoje
rozdarcie, wyjazd na pogrzeb Ojca Œw.
z przyjació³mi z Piotrkowa Trybunalskie-
go. Mia³em wtedy zupe³n¹ wolnoœæ – mo-
g³em wracaæ z nimi do Piotrkowa, mog³em
wracaæ do Nowego Tomyœla. Nic mnie nie
ogranicza³o. Wybra³em powrót tutaj. Po-
sk³ada³em papiery do szkó³, podj¹³em pra-
cê w gimnazjum we Lwówku i zacz¹³em
siê przyzwyczajaæ do myœli, ¿e zostajê ju¿
tutaj na dobre. 

Skoro „Budowlani” byli w rozsypce,
mia³eœ du¿o do zrobienia i ogromne pole
do popisu, chc¹c odbudowaæ klub.

Mia³em wiele do zrobienia, ale faktycz-
nie nie by³o gdzie tego zrobiæ. W gara¿u
by³y na tyle z³e warunki, ¿e dziewczyny nie
mog³y u nas trenowaæ. Nie by³o wody, to-
alety... Znasz to z opowiadañ. Zim¹ mróz,
latem ukrop. Pawe³ Najdek by³ ju¿ po
Igrzyskach Olimpijskich, wiêc namówi³em
go, ¿eby poszed³ ze mn¹ na rozmowê
z dyrektorem Rajewiczem i œp. wicestaro-
st¹ Dziamskim, w rezultacie której obieca-
li zast¹piæ gara¿ innym lokum. Pawe³ zgo-
dzi³ siê byæ naszym prezesem, do³¹czy³
Wojtek Piechowiak z Opalenicy – by³y za-
wodnik klubu i zaczê³o siê uk³adaæ. Potem
pojawi³ siê te¿ Robert Salwowski, który
nas wspar³ marketingowo i zaczêliœmy
konkretniej myœleæ o nowej sali.

W 2008 roku, po 11 latach, uda³o mi
siê – z Grzegorzem Klimkiem – wywalczyæ
dla klubu pierwszy medal Mistrzostw Pol-
ski. Satysfakcjê mia³em wielk¹. Na szczê-
œcie akurat kupi³em pierwszy samochód,
bo bêd¹c ogromnie zaanga¿owanym
w rozwój klubu, mia³em tyle obowi¹zków,
¿e bez niego nie da³bym rady ich realizo-
waæ. Jak mówi³em wczeœniej, wszystko
dzia³o siê w odpowiednim momencie...
Równoczeœnie powsta³a nasza strona in-
ternetowa, zreszt¹ te¿ moim sumptem.
Kierowaliœmy pierwsze artyku³y do prasy.
Od 2009 roku zaczê³y siê sypaæ medale –
Grzegorz znowu zdoby³ tytu³, potem
przyszli fantastyczni Patrycja Piechowiak
i Piotr Poniedzia³ek. Dziêki naszym stara-
niom i sukcesom zawodników, Starostwo
Powiatowe podjê³o decyzjê o zaadapto-
waniu pomieszczeñ po warsztatach samo-
chodowych przy Zespole Szkó³ nr 2, na sa-
lê æwiczeñ ciê¿arowych. 
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Ostatnie pó³ roku przed otwarciem sali
by³o mêczarni¹, bo zostaliœmy przeniesieni
z jednego gara¿u, do kolejnego, jeszcze
gorszego. Wiedzieliœmy, ¿e sala siê buduje,
wiêc przetrzymaliœmy zimê, ³ataj¹c dach
rolk¹ papy i stawiaj¹c w œrodku piecyk. 

W koñcu nadszed³ oczekiwany 15
stycznia 2010 roku – otwarcie nowej sali.
Nie zapomnê tego dnia i wielkiej radoœci,
¿e mamy nowe mo¿liwoœci, ¿e wreszcie
mog¹ przyjœæ do nas zawodniczki. By³y
szatnie, toalety, prysznice, 9 pomostów,
ogrzewanie, œwiat³o, ma³e biuro i kuchnia.
Wszystko jak marzenie!

Jednoczeœnie pracowaliœmy nad kolej-
nymi sukcesami sportowymi. ¯eby upo-
wszechniaæ ciê¿ary i zachêcaæ m³odzie¿ do
przyjœcia do klubu, robiliœmy mnóstwo po-
kazów, m. in. podczas imprez plenero-
wych – Jarmarku Chmielo – Wikliniarskie-
go w Nowym Tomyœlu, Œwiêta Chleba we
Lwówku, Œwiêta Œwini w Siedlcu, zawo-
dów w Œliwnie. Pomaga³o nam to, ¿e pre-
zesem klubu by³ olimpijczyk, którego –
zgodnie z prawd¹ – przedstawialiœmy jako
cz³owieka podnosz¹cego æwieræ tony.
Dzia³aliœmy wtedy we wspó³pracy z wielo-
ma osobami i chocia¿ bym siê bardzo po-
stara³, nie wymieniê wszystkich, jednak
w tym miejscu bardzo dziêkujê tym, któ-
rzy nam wtedy pomagali. By³y reporta¿e,
krêcenie spotów reklamowych, mnóstwo
akcji. Awansowaliœmy w lidze, odnosiliœmy
sporo sukcesów, ale w tym wszystkim by-
³a myœl, ¿e chcemy siê jeszcze rozwijaæ.
Wiedzia³em, ¿e ogranicza nas jedna rzecz
– brak sali, w której bêdziemy mogli star-
towaæ i robiæ zawody. Po co? Bo to ozna-
cza olbrzymi¹ popularyzacjê dyscypliny
w swoim œrodowisku. W prasie fajnie jest
przeczytaæ, ¿e nasi je¿d¿¹ i zdobywaj¹ lau-

ry, ale ludzie pytaj¹: Kiedy poka¿ecie siê
u nas? Dlatego w 2010 roku zorganizowa-
liœmy Mistrzostwa Polski LZS w sali gimna-
stycznej Szko³y Podstawowej nr 2. Nieste-
ty, tak siê z³o¿y³o, ¿e drugi dzieñ zawodów
przypad³ na 10. kwietnia, kiedy mia³a miej-
sce katastrofa smoleñska. Nie dokoñczyli-
œmy ich. By³o to dla nas jednak doœwiad-
czenie, pokazuj¹ce, z jakimi problemami
siê spotkamy, organizuj¹c rozgrywki. 

Myœl o sali startowej, na terenie Zespo-
³u Szkó³ nr 2, odrzuciliœmy. Zdawaliœmy
sobie sprawê, ¿e budowanie trzeciego
obiektu sportowego na terenie tej samej
szko³y, mo¿e prowadziæ do konfliktów.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e nasza sala mia³a swo-
je ograniczenia – co innego lokalne zawo-
dy, a co innego du¿e ogólnopolskie impre-
zy. Brakowa³o chocia¿by magazynku na
sprzêt, który chowaliœmy do ci¹gle dzier-
¿awionego gara¿u, sala by³a nam udostêp-
niana tylko na 4 godziny dziennie, za co
równie¿ p³aciliœmy. A potrzeby mieliœmy
o wiele wiêksze. 

Jednak na wiadomoœæ o budowie no-
wej sali, po kilku latach od otwarcia pierw-
szej, pojawi³y siê g³osy typu: jedn¹ salê
maj¹, po co im kolejna albo brakuje pie-
niêdzy na co innego, a „Budowlani”
chc¹ drugiej sali...

Jak mówi³em, to nie by³a nasza sala.
Znalaz³a siê na terenie szko³y œredniej, bo
jako klub podlegaj¹cy pod gminê, nie mo-
gliœmy otrzymaæ pieniêdzy od Starostwa
Powiatowego. Mo¿e to nie bêdzie popu-
larne co powiem, ale takie s¹ fakty – to
dzia³ania ówczesnego wicestarosty Józefa
Asta i moje spowodowa³y powstanie tej
pierwszej inwestycji. Uda³o mi siê go zara-
ziæ wizj¹, zaszczepiæ ideê tego sportu. Nie
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ukrywam te¿, ¿e bardzo pomóg³ nam wte-
dy mój kolega z podwórka, Krzysztof Sa-
dowski – reporter Radia „Merkury”, któ-
ry dziennikarskim chwytem zaskoczy³
ówczesnego starostê Andrzeja Wilkoñ-
skiego, a ten obieca³ publicznie, ¿e zrobi
salê ciê¿arowcom. Wierz mi jednak, ¿e to
by³o spowodowane przede wszystkim na-
szymi sukcesami, bo nikt by siê za nami nie
uj¹³, gdybyœmy nie mieli medali i utytu³o-
wanych zawodników. Myœlê, ¿e kierow-
nictwo szko³y powinno nam byæ wdziêcz-
ne, ¿e dziêki naszym staraniom, taka sala
powsta³a na ich terenie. Zespó³ Szkó³ Za-
wodowych i Licealnych im. dra Kazimie-
rza Ho³ogi nie mia³ wtedy ¿adnej sali spor-
towej. 

Ten temat zreszt¹ pojawi³ siê 27. lute-
go 2013 roku, gdy przyjecha³a do nas ów-
czesna minister sportu Joanna Mucha. Za-
prezentowaliœmy jej wizjê rozwoju klubu
i potrzebê stworzenia nowego obiektu do
rozgrywania zawodów. Ten pomys³ po³¹-
czono z projektem na halê sportow¹ przy
Zespole Szkó³ im. dra Ho³ogi, której
uczniowie – nie maj¹c w³asnej sali – potra-
fili wygrywaæ mistrzostwa powiatu w pi³ce
rêcznej. 

Pamiêtam, ¿e pojechaliœmy do Urzêdu
Marsza³kowskiego, gdzie rozmawialiœmy
na temat dofinansowania. Dyrektor To-
masz Wiktor, zreszt¹ bardzo dobry cz³o-
wiek, pow¹tpiewa³ w to, ¿e jesteœmy
w stanie wcieliæ w ¿ycie inwestycjê strate-
giczn¹ dla sportu polskiego i ¿e uda nam
siê w ogóle dostaæ z ministerstwa pieni¹-
dze na jak¹œ si³owniê. My jednak spróbo-
waliœmy z pomoc¹ pos³a Jakuba Rutnickie-
go, który dzia³a na rzecz rozbudowy bazy
sportowej i – oczywiœcie – prezesów
PZPC Szymona Ko³eckiego i Jerzego No-
waka, który te¿ kontaktowa³ siê z Mini-

sterstwem Sportu. Skoro oni byli przy-
chylni, uda³o siê pokonaæ trudnoœci. Zro-
dzi³ siê fajny pomys³, ¿e M³odzie¿owe
Centrum Podnoszenia Ciê¿arów mo¿e
powstaæ przy Zespole Szkó³ im. dra Kazi-
mierza Ho³ogi jako jego hala sportowa
i bêdzie mo¿na do jej budowy wykorzy-
staæ projekt przygotowany wczeœniej dla
szko³y. W ten sposób nie trzeba bêdzie
wydawaæ pieniêdzy na kolejne plany,
a szko³a zmieœci siê w terminie realizacji in-
westycji, w co pani dyrektor Helwing ju¿
nie wierzy³a. Jerzemu Nowakowi uda³o
siê przekonaæ Radê Powiatu, która prze-
g³osowa³a pe³n¹ kwotê 6,5 miliona z³o-
tych. By³a te¿ gwarancja Starostwa, ¿e
gdybyœmy nie dostali dofinansowania, to
oni zrealizuj¹ tê inwestycjê. Ministerstwo
do³o¿y³o jednak 50% œrodków. 

Gdy decyzje zapad³y, by³a niesamowita
radoœæ, ¿e uzyskaliœmy to, o co chodzi³o.
O wiele wiêksza si³ownia, z magazynem
na sprzêt, pomost startowy, du¿a hala na
zawody, no po prostu, bajka! W paŸdzier-
niku 2014 roku nast¹pi³o wbicie przys³o-
wiowego pierwszego szpadla i wmurowa-
nie kamienia wêgielnego pod budynek.
Oprócz tego, ca³y czas pracowaliœmy na
sukcesy sportowe. Rok 2014 to medal
Piotra Kud³aszyka na Mistrzostwach Euro-
py, Patrycja – na pi¹tym miejscu w Mistrzo-
stwach Europy Seniorek, wysokie miejsca
we wspó³zawodnictwie dzieci i m³odzie¿y,
I miejsce w województwie w rywalizacji
LZS-ów, wygrana w klasyfikacji dru¿yno-
wej LZS Mistrzostw Polski w grupie do lat
16-17. Sala siê budowa³a, bo mieliœmy me-
dale i zawodników, którzy j¹ zape³ni¹.
W kolejnym roku Piotr Kud³aszyk przy-
wióz³ medal Mistrzostw Œwiata i Europy,
Martin Stasik zdoby³ pud³o, a Patrycja br¹z
na m³odzie¿ówce. 
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Wróæmy do lat 2011 – 2013 – co siê
dzia³o w samym klubie? Pokazy, sukcesy
przyci¹ga³y wielu m³odych ludzi?

W jednym roku przez klub potrafi³a siê
przewin¹æ nawet setka osób chc¹cych
podnosiæ ciê¿ary. Faktycznie potrzebowa-
liœmy miejsca. Zawodników trenuj¹cych
regularnie by³o ponad 40. Jeœli chodzi
o sport indywidualny, to jest bardzo du¿a
liczba. Dla medalistów, których nam przy-
bywa³o, prowadziliœmy obozy sportowe,
by³y te¿ skromne stypendia, sprzêt i od-
¿ywki. Gdy w klubie pojawili siê reprezen-
tanci Polski i medale na Mistrzostwach Eu-
ropy, przychodzi³y dzieciaki, zachêcone
du¿ymi ciê¿arami i tym, ¿e o kolegach pisa-
³y gazety. Oczywiœcie, tylko czêœæ z nich
zosta³a. Z drugiej strony taka iloœæ trenuj¹-
cych przysparza³a sporo pracy, wiêc nasze

dzia³ania prowadzi³y do tego, by szukaæ lu-
dzi, którzy nam bêd¹ pomagali. W tym
czasie – jak mówi³em – dzia³a³ ju¿ z nami
Wojtek, który teraz zajmuje siê tylko Pa-
trycj¹, pojawi³ siê Piotr Urbanowicz, do-
brym duchem by³ pan Marek Œwita³a, Do-
minik Dyderski z Opalenicy, Janusz Wró-
blewski – pierwszy licencjonowany za-
wodnik z Pakos³awia. Jako nauczyciel wf-
-u w Gimnazjum we Lwówku otworzy³em
tam nasz¹ sekcjê. Zacz¹³em po prostu jeŸ-
dziæ do pracy na godzinê, o której ucznio-
wie przyje¿d¿ali szkolnym autobusem
i prowadzi³em dla nich od rana zajêcia tre-
ningowe. Okaza³o siê to strza³em w dzie-
si¹tkê, bo z tego klubiku mamy trzech re-
prezentantów Polski. Uda³o nam siê te¿
stworzyæ podsekcje w Zb¹szyniu, w Borui
(dziêki wuefiœcie zwi¹zanemu ze sportem
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Marcin Lampe i Pawe³ Najdek z tytu³em Cz³owieka Roku w Sporcie -  przyznanym 
podczas IX Gali Sportu Szkolnego w Nowym Tomyœlu
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Otwarcie sali treningowej  przy Zespole Szkó³ nr. im. Stanis³awa Staszica, 15 X 2010 r.
- trener Jerzy Nowak z Bartoszem i Romanem Zbora³ami - ówczesnymi sponsorami klubu

Marcin Lampe prowadz¹cy - wraz z Jerzym Kryszakiem - pokaz zawodników LKS "Budowlani"
podczas Œwiêta Œwini w Siedlcu - lato 2011 r.



si³owym), w Kuœlinie (gdzie te¿ dzia³a wy-
chowanek Jerzego Nowaka).

Po I kadencji 2008 – 2011 Pawe³ Naj-
dek, ze wzglêdów rodzinnych i ze wzglêdu
na swoje inne zobowi¹zania, zrezygnowa³
z funkcji prezesa. Po naszych wczeœniej-
szych rozmowach tê funkcjê zgodzi³ siê
obj¹æ by³y trener i twórca LKS „Budowla-
ni”, Jerzy Nowak. Pamiêtam, ¿e w rozmo-
wie powiedzia³ do mnie: Marcin, ja chcê ro-
biæ ten klub na maksa, chcê konkretów.
I mnie to odpowiada³o. Zaczêliœmy wspól-
nie budowaæ klub, tak¿e po wzglêdem or-
ganizacyjnym. 

W tym okresie równie¿ w Polskim
Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów nast¹pi³y
rewolucyjne zmiany... 

Tak. Na pewno prze³omowym mo-
mentem by³ dla nas rok 2012, gdy wybo-
ry do w³adz centralnych wygra³ Szymon

Ko³ecki. Wraz z Robertem Salwowskim
aktywnie dzia³aliœmy na rzecz jego kandy-
datury, mieliœmy wiêc satysfakcjê, ¿e to my
spowodowaliœmy jego wybór na prezesa
PZPC. Po objêciu funkcji, Szymon zwróci³
siê do Jerzego Nowaka, wtedy wybranego
na cz³onka zarz¹du, o to, by obj¹³ funkcjê
wiceprezesa PZPC. Wówczas Jerzy by³
dla niego po prostu trenerem Paw³a Naj-
dka, zna³ go tylko z nazwiska. Wiem, ¿e
po czterech latach wspó³dzia³ania, Szymon
Ko³ecki nie ma w¹tpliwoœci, kim jest Jerzy
Nowak. Maj¹ za sob¹ wiele wspólnie zor-
ganizowanych miêdzynarodowych imprez
i Szymon wie, ¿e zawsze mo¿e liczyæ na je-
go wsparcie. Mówi do naszego prezesa
„trenerze” i radzi siê go w wielu sprawach.
W 2012 roku mia³o miejsce jeszcze jedno
fajne wydarzenie, które przyci¹gnê³o ludzi
do ciê¿arów – podczas Igrzysk Olimpij-
skich w Londynie Adrian Zieliñski, po 40.
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Mistrzostwa Polski LZS do lat 18.  zorganizowane przez “Budowlanych” - Nowy Tomyœl  2009 
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Jarmark Chmielo - Wikliniarski w Nowym Tomyœlu. 
Dzia³acze i zawodnicy “Budowlanych” na platformie otwartego tira, 2009 r.
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Z Mistrzyni¹ Europy i Polski Patrycj¹ Piechowiak podczas startu na zawodach, 2012 r.

Z Mart¹ Weso³¹ - z³ot¹ medalistk¹ Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Sportach Letnich, 
Dolny Œl¹sk 2012 r.



bezmedalowych latach, zdoby³ z³oto dla
Polski. Wykorzystaliœmy ten fakt i zaprosi-
liœmy go do Nowego Tomyœla. Objechali-
œmy z nim szko³y, mieliœmy spotkanie w bi-
bliotece. Ka¿dy chcia³ zrobiæ sobie z nim
zdjêcie.

Dziêki obecnoœci we w³adzach PZPC
mogliœcie te¿ dokonaæ zmiany w sposobie
rozgrywania zawodów i kibicowania za-
wodnikom...

Nie ukrywam, ¿e dziêki naszej nowej
ekipie wziêty zosta³ pod uwagê mój g³os
dotycz¹cy rozgrywania Dru¿ynowych Mi-
strzostw Polski. Liga mia³a tak skostnia³¹,
przestarza³¹ formê, ¿e zespo³y siê z niej
wycofywa³y. Nasz klub pokaza³, jak budo-
waæ lepsz¹ atmosferê na zawodach, jak
wypracowaæ umiejêtnoœæ kibicowania ka¿-
demu zawodnikowi, klaskania w odpo-

wiednich momentach. Nowy Tomyœl jest
z tego znany i ostatnia – rozgrywaj¹ca siê
u nas – impreza, czyli Puchar Polski Ko-
biet, dobitnie to pokaza³a. Fajnie, bo no-
wotomyœlanie ju¿ potrafi¹ kibicowaæ.

To trochê tak, jak na koncertach jazzo-
wych – tam te¿ trzeba wiedzieæ, jak na-
gradzaæ oklaskami artystów, na przyk³ad
po ka¿dej solówce…

Nie wiem, nie by³em (œmiech), ale z te-
go, co mówisz, faktycznie jest w tym coœ
podobnego…

Wracaj¹c do PZPC – nie tylko Jerzy
Nowak jest w tych strukturach. Ty tak¿e
jesteœ sekretarzem Rady Trenerów i ko-
ordynatorem makroregionu… Co to zna-
czy?

Jestem koordynatorem makroregionu
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Z Szymonem Ko³eckim Prezesem PZPC po zwyciêstwie Patrycji Piechowiak 
w  Miêdzynarodowych Akademickich Mistrzostwach Polski  -  Bia³a Podlaska, 23  IX  2012 r.
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W rozmowie z ministrem sportu dr Joann¹ Much¹

Ze zwyciêzc¹ Mistrzostw Polski do lat 15. - Piotrem Kud³aszykiem, 2013 r.



C, jeœli chodzi o ciê¿ary. Polska jest w tej
chwili podzielona na 4 makroregiony,
a wczeœniej by³o ich 5. W zesz³ym roku
makroregion C obejmowa³ województwa
– zachodniopomorskie, lubuskie i wielko-
polskie, a teraz mam pod sob¹ 5 woje-
wództw, czyli lubuskie, wielkopolskie, za-
chodniopomorskie, pomorskie i kujaw-
sko-pomorskie. W kadrze makroregionu
s¹ zawodnicy w wieku 18 – 20 lat, cz³on-
kowie kadry narodowej juniorskiej z grupy
B i C. Jestem ich selekcjonerem i mnie pod-
legaj¹ ich trenerzy. Zajmujê siê prac¹ orga-
nizacyjn¹, uk³adam na przyk³ad grafik ich
wyjazdów szkoleniowych – ile obozów, na
ile dni, w jakich miejscach. Mam trenerów
wspó³pracuj¹cych, którzy je¿d¿¹ na te
obozy, a ja przygotowujê wszystkie doku-
menty do rozliczeñ. Od tego roku jestem

te¿ trenerem koordynatorem kadry woje-
wódzkiej m³odzików, czyli grupy zawodni-
ków w wielu 13-15 lat oraz juniorów
w wieku 16-17 lat. To trochê mniejsza gru-
pa, wy³¹cznie z naszego województwa. Tu
równie¿ wspó³pracujê z trenerami -koor-
dynatorami, ustalam miejsca obozów i szu-
kam ludzi na te wyjazdy, bo jako asystent
trenera kadry narodowej do lat 17., w tym
roku mogê jechaæ tylko na letnie obozy ka-
dry. A zale¿y mi na tej funkcji, bo my te¿
mamy tam swoich zawodników – jest Mar-
tin Stasik, którego prowadzi Jurek Nowak
i Piotr Kud³aszyk – mój wychowanek, któ-
ry te¿ wspaniale sobie radzi. Zdajê sobie
sprawê, ¿e tyle funkcji to jest trzymanie
piêciu srok za ogon, ale one daj¹ mi mo¿li-
woœæ usystematyzowania spraw w pol-
skich ciê¿arach i przeforsowania swoich
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Najlepszy zawodnik w Polsce roku 2015 – Piotr Kud³aszyk, który w tym roku pobi³ a¿ 25 rekordów
Polski w grupie Juniorów do lat 15 i 17 w  kategorii 56 i 62 kg, w tym dwa rekordy Europy do lat 15 

w kategorii do 56 kg, zdobywaj¹c tytu³ wicemistrzowski – tutaj na Gali PZPC m. in. z trenerem 
Marcinem Lampe i prezesem „Budowlanych” Jerzym Nowakiem (pierwszy z prawej)



rozwi¹zañ, w miejsce tych, które mi nie
odpowiadaj¹. 

Jako dzia³acze tym momencie macie
wp³yw na wiele spraw dotycz¹cych ciê¿a-
rów w Polsce. Wyznaczacie kierunki, bu-
dujecie hale sportowe, organizujecie ogól-
nopolskie zawody, takie jak wspomniany
Puchar Polski Kobiet, który rozegrany
zosta³ 27 lutego 2016 roku w
nowotomyskiej hali...

Mogê powiedzieæ, ¿e ju¿ nie tylko
ogólnopolskie - latem przygotowujemy
Mistrzostwa Europy, które odbêd¹ siê we
wrzeœniu w Nowym Tomyœlu. 

Ooo, nic nie wiedzia³am! Gratulacje!
Nie wiedzia³aœ? Bêd¹ rozgrywane od 10

do 17. wrzeœnia w nowej hali. Puchar Pol-
ski to by³a w zasadzie taka próba, ¿ebyœmy
wiedzieli, jak mamy zorganizowaæ tak du-
¿¹ imprezê. Jesteœmy przygotowani na
500 goœci. Baza noclegowa bêdzie w ca³ej
okolicy – m. in. w Grodzisku i W¹sowie.
Kilkuset obcokrajowców w dresach z bar-
wami Francji, Hiszpanii, Niemiec, Grecji,
Ukrainy, Litwy, £otwy, Rosji, W³och, ca³ej
Skandynawii – to dzia³a na wyobraŸniê!
Czesi chc¹ przyjechaæ do nas na obóz, jesz-
cze przed mistrzostwami. Ci ludzie zosta-
wi¹ tu pieni¹dze, ale te¿ zabior¹ wspo-
mnienia. A my poka¿emy siê ca³ej Europie!

Co wiêcej, jeœli chodzi o rozwój „Bu-
dowlanych – Ca³us” Nowy Tomyœl, od
wrzeœnia tego roku Ministerstwo Sportu
przyzna³o nam Oœrodek Szkolenia Sporto-
wego M³odzie¿y, tzw. OSSM, co oznacza
wiêksze limity miejsc dla zawodników,
wy¿sze stawki ¿ywieniowe, etat trenerski
itd. To daje nam o wiele wiêksze mo¿liwo-
œci. Mistrzostwa Europy, hala, oœrodek –

bajka! Co wiêcej trzeba? Wydaje siê, ¿e
nic, a jeszcze do tego prezesowi Nowako-
wi uda³o siê pozyskaæ sponsora tytularne-
go. I to bardzo wa¿nego sponsora. Firmê
„Ca³us”, która budowa³a obiekt, a której
w³aœciciel, wczeœniej zra¿ony do pi³ki no¿-
nej, dziêki Jerzemu Nowakowi wróci³ na
³ono sportu.

Wróæmy do Indywidualnego Pucharu
Polski Kobiet. To spore przedsiêwziêcie –
jak siê Wam uda³o uzyskaæ jego organiza-
cjê w tak niewielkim mieœcie?

Przydzia³ na organizacjê rozgrywek
przyznaje PZPC, wiêc maj¹c tam wicepre-
zesa nie mieliœmy wiêkszych problemów.
Oczywiœcie, musieliœmy spe³niaæ pewne
kryteria – posiadaæ okreœlon¹ pulê œrod-
ków na nagrody, bazê lokalow¹ itp.

Finansowaliœcie wszystko sami, czy
PZPC coœ do³o¿y³?

PZPC zagwarantowa³ nam op³atê
transmisji telewizyjnej, bo trzeba pamiêtaæ,
¿e Puchar transmitowa³a TVP Sport, a to
kosztowa³o niema³e pieni¹dze. Do samej
organizacji zaœ do³o¿y³y siê Starostwo Po-
wiatowe i Urz¹d Miejski w Nowym Tomy-
œlu oraz sponsorzy, którzy mieli znakomi-
t¹ mo¿liwoœæ zaprezentowania siê w tele-
wizji publicznej. Transmisja zawodów na
¿ywo trwa³a pó³torej godziny, a potem by-
³y dwie powtórki w tygodniu, wiêc rekla-
mowanie siê by³o bardzo op³acalne. Mogê
zdradziæ, ¿e najprawdopodobniej w przy-
sz³ym roku odbêdzie siê u nas Puchar Pol-
ski Mê¿czyzn, te¿ z transmisj¹ telewizyjn¹.

Jeœli chodzi o organizacjê Pucharu Ko-
biet, bardzo pomogli nam nasi wspó³pra-
cownicy spoza klubu i inni trenerzy. Udzie-
la³y siê te¿ wszystkie osoby, które s¹ z na-
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mi na co dzieñ. To by³a kolejna wspólna
impreza, wiêc wiedzieli, co maj¹ robiæ.
Wystarczy³ jeden telefon. Scenê monto-
wa³a specjalna firma, my tylko pomagali-
œmy w przenoszeniu pomostu startowego.
Trzeba by³o przygotowaæ te¿ salê do roz-
grzewki, czyli znieœæ ca³y sprzêt zazwyczaj
u¿ywany podczas treningu. Dwóch trene-
rów odpowiada³o za dostarczanie zawod-
niczkom i trenerom wszystkich potrzeb-
nych im rzeczy – np. wody. Nasze sztan-
gistki, które tego dnia nie startowa³y i ¿ony
trenerów pomaga³y w biurze obs³ugi, jako
hostessy podaj¹ce medale i przy cateringu
dla goœci. Jeden z naszych sponsorów robi³
zdjêcia, które od razu umieszczaliœmy na
dyplomach. Dla nas by³a to udana próba
przed organizacj¹ Mistrzostw Europy.
Sprawdzaliœmy, czy w obiekcie nie si¹dzie
pr¹d, bo na imprezie w Bi³goraju byliœmy
œwiadkami takiej sytuacji. Gdy pod³¹czono
telewizyjny sprzêt, w nowym obiekcie na-
tychmiast wyskoczy³y korki i trzeba by³o
uruchamiaæ agregat. 

Publicznoœæ by³a super, mieliœmy œwiet-
ny start Patrycji Piechowiak, chocia¿ zajê³a
4 miejsce. Teraz przygotowanie zawodów
dla m³odzie¿y na tej hali to jest przys³owio-
wy pikuœ. W pó³ godziny, maksymalnie go-
dzinê, mamy piêknie zorganizowan¹ prze-
strzeñ startow¹. Magazynek sprzêtu jest
pod rêk¹ na sali, s¹ trybuny. Sêdziowanie
na lizaki to ju¿ przesz³oœæ, bo mamy tablice
elektroniczne. Tak to powinno wygl¹daæ.
Jest œwietna wspó³praca z pani¹ dyrektor
El¿biet¹ Helwing i z dyrektorem Powiato-
wego Centrum Sportu – Jakubem Skrzyp-
czakiem, któremu de facto hala podlega. 

Wszystkiego tego by nie by³o, gdyby
nie Twój upór, przekonanie, ¿e warto

i codzienna „praca u podstaw”. Prowa-
dz¹c treningi w przeciekaj¹cym gara¿u,
nie s¹dzi³eœ chyba, ¿e po kilku latach znaj-
dziecie siê w wielkiej hali i bêdziecie orga-
nizowaæ Mistrzostwa Europy. Co by³o
wtedy Twoim celem, jeœli chodzi o rozwój
klubu?

No tak, na pocz¹tku moim marzeniem
i celem by³a sala treningowa w pomiesz-
czeniach po szkolnych warsztatach. Co-
dziennie wieczorem obchodzi³em ten bu-
dynek i kombinowa³em, jak doprowadziæ
do przekszta³cenia go w salê æwiczeñ. Naj-
wa¿niejszy jednak by³ trening z zawodni-
kami, ta praca u podstaw, o której mó-
wisz. Codzienny wysi³ek. W sobotê, w nie-
dzielê, je¿eli trzeba by³o. Mimo trudnych
warunków treningowych, ca³y czas pro-
wadziliœmy akcjê naborow¹. Im wiêcej lu-
dzi, tym ³atwiej wyselekcjonowaæ dobrych
zawodników. Aczkolwiek nasz¹ zasad¹
by³o i jest to, ¿e nikogo nie dyskwalifikuje-
my. Je¿eli ktoœ jest s³abszy, to widzimy, ¿e
bêdzie mia³ problem, ale podkreœlam, ¿e
nasz klub to nie jest kuŸnia mistrzów, tylko
miejsce dla ka¿dego, kto chce podnosiæ
ciê¿ary. Ja te¿ kiedyœ nie by³em mistrzem
i Jerzy Nowak móg³by mi wtedy powie-
dzieæ: Marcin, daj sobie spokój, bo medalu
z Mistrzostw Polski i tak nie przywieziesz.
Przecie¿ nie wiem, czy ten ch³opak, który
nie jest w klubie najzdolniejszy, ale pracuje
nad sob¹, nie bêdzie za parê lat moim ko-
leg¹ trenerem. Nasze pokazy, moja pod-
sekcja we Lwówku powodowa³y, ¿e chêt-
nych do uprawiania tej dyscypliny by³o co-
raz wiêcej i na zawodach nie startowaliœmy
z dwoma, trzema zawodnikami „Budow-
lanych”, ale z dziesiêcioma, a za chwilê
z dwudziestoma. Gdy, bodaj¿e w 2013 ro-
ku, odby³y siê ostatnie Miêdzywojewódz-
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kie Mistrzostwa M³odzików (teraz zawod-
nicy startuj¹ od lat 16), zawieŸliœmy na nie
44 zawodników. Nie ukrywam, ¿e wygra-
liœmy tê imprezê! (œmiech). Oczywiœcie,
jedni odchodz¹, drudzy przychodz¹, ale
ca³y czas robimy nabór. Nie mo¿na spo-
czywaæ na laurach, zawsze trzeba stawiaæ
sobie wysokie cele.

A jak wygl¹da klubowa codziennoœæ?
Zawodnik, ¿eby siê rozwijaæ, musi
trenowaæ 5-6 razy w tygodniu. Sporo.

Tak. Jeœli ma siê 14-15 lat, to trenowa-
nie mniej ni¿ 3-4 razy w tygodniu nie ma
sensu. Trening musi siê odbywaæ systema-
tycznie i w mniejszych odstêpach. Trenuje-
my nawet w niedzielê, jeœli ktoœ nie mo¿e
przyjœæ w tygodniu. W nowym obiekcie
mamy mo¿liwoœæ æwiczenia rano, gdy ko-
muœ tak pasuje. Jest komfort. Myœlê, ¿e na

tê chwilê nasi zawodnicy maj¹ na co dzieñ
najlepsze warunki w Polsce. Jest tak, jak
sobie wymarzyliœmy. Dziêki sponsorom
mo¿emy zapewniaæ im wodê do picia, na-
bia³. Maj¹ mo¿liwoœæ regeneracji po trenin-
gu – s¹ dwie sauny, w mokrej odnowie ma
powstaæ jeszcze jacuzzi, w odnowie suchej
mamy pole magnetyczne, lampê bioptron,
stó³ do masa¿u. S¹ masa¿yœci. Tylko treno-
waæ... Mimo wszystko, trzeba ci¹gle upo-
wszechniaæ nasz¹ dyscyplinê.

Na czym polega trening ciê¿arowca?
Ka¿dy mo¿e nim zostaæ?

Uprawianie tej dyscypliny warto zaczy-
naæ maj¹c nie wiêcej ni¿ 16 lat i ogóln¹
sprawnoœæ ruchow¹. PóŸniej to ju¿ nie ma
sensu. Od razu dementujê stereotypowe
myœlenie, ¿e osoba podnosz¹ca ciê¿ary
musi byæ niska. To, czy ktoœ roœnie czy nie,
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determinuj¹ geny, które ka¿dy z nas otrzy-
muje od rodziców. W podnoszeniu ciê¿a-
rów mamy 8 kategorii wagowych i raczej
nie zdarza siê, by zawodnik wa¿¹cy 200 kg
mia³ 1,50 m wzrostu… Ciê¿arowcy z tak¹
wag¹ mierz¹ nieraz ponad 2 metry. To sa-
mo dotyczy kobiet. Dlatego podnoszenie
ciê¿arów jest dla ka¿dej sprawnej osoby.
Co wa¿ne i co zawsze powtarzam, ono nie
krzywi krêgos³upa, a go prostuje. Jest to
sport, który aktywizuje miêœnie w sposób
symetryczny, wiêc równomierny z obu
stron, a najpopularniejsza skolioza nastêpu-
je wtedy, kiedy jedna ze stron ma miêœnie
mocniejsze i œci¹ga krêgos³up, który od te-
go nam siê krzywi. 

Na pocz¹tku treningów wa¿na jest ogól-
na wydolnoœæ. No i tutaj siê k³ania ten wf
w szkole podstawowej, o którym mówili-
œmy. Gdy dziecko sobie wybiera æwiczenia,
to potem braki musimy nadrabiaæ na tre-
ningach. Trzeba podkreœliæ, ¿e jest to sport
techniczno – si³owy, a nie odwrotnie, bo
najwa¿niejsza jest technika zwi¹zana z rwa-
niem i podrzutem, czyli dwoma bojami
w podnoszeniu ciê¿arów. Nauka chwytu
rwaniowego, przysiadu z gryfem na ca³ych
stopach – to s¹ podstawy. W opanowaniu
techniki wa¿na jest nie tyle si³a miêœni, co
wspomniana sprawnoœæ, gibkoœæ, zrêcz-
noœæ. W póŸniejszych etapach, gdy zawod-
nik jest ju¿ po obserwacji i stwierdzeniu, ¿e
radzi sobie ze wspomnianymi technikami,
mamy dowolnoœæ doboru æwiczeñ. W spo-
rcie indywidualnym to, co daje dobry efekt
u jednego sportowca, u innego niekoniecz-
nie. A ¿e æwiczenia maj¹ go rozwijaæ, musi-
my szukaæ takich rozwi¹zañ, które bêd¹
optymalne. Rozci¹gamy „Achillesa”, staw
biodrowy, staw skokowy, bardzo wa¿ne
stawy barkowe. Do treningów warto do³o-
¿yæ dodatkowy ruch – gimnastyka, pi³ka.

Lekkoatletyka jest œwietna, bo ona wyrabia
cechy motoryczne. Oczywiœcie, s¹ zdolno-
œci wrodzone lub ich brak, ale mo¿na nad
tym pracowaæ i nadrabiaæ niedostatki.
Wa¿na jest te¿ dieta – wczeœniej tego nie
docenia³em, nawet jako trener, ale warto
zainspirowaæ siê tutaj innymi sportami si³o-
wymi, w których dieta daje dobre efekty,
np. kulturystyk¹. Pracujemy nad tym, roz-
mawiamy, pokazujemy prezentacje multi-
medialne. Trzeba pamiêtaæ, ¿e dieta to nie
jest zabieranie jedzenia, tylko jedzenie od-
powiednich produktów, w odpowiednim
momencie i odpowiednio ³¹czonych z inny-
mi. 

Mówimy o treningu fizycznym, a co
z psychik¹? Jak motywujesz zawodników?
Grupowo? Indywidualnie? Jakie rady tre-
nerskie s¹ najwa¿niejsze?

Motywowanie na pewno musi byæ indy-
widualne. Relacja trener – zawodnik jest
wyj¹tkowa. Przebywam z zawodnikiem
do 6 razy w tygodniu po 4 godziny, a cza-
sem na zawodach i obozach kilka dni czy
tygodni bez przerwy. Te relacje s¹ przez
to ¿ywsze i bli¿sze ni¿ na przyk³ad ucznia
z nauczycielem. Jeœli chodzi o motywowa-
nie sportowców podczas zawodów, to jest
kwestia wyczucia i wiedzy o tym, co na ko-
go dzia³a. S¹ tacy, którzy chc¹ by im dawaæ
porady przy podejœciu i tacy, którzy tego
nie lubi¹. Jedni potrzebuj¹ pobudzenia fi-
zycznego, czyli poklepania po plecach, po
udach – inni tego nie cierpi¹. Mam zawod-
ników, którzy potrzebuj¹ tak zwanego
„ochrzanu” i takich, którzy wymagaj¹
s³ownego wsparcia. Jeszcze inni dzia³aj¹
przez przekorê – mówiê do takiego: Za-
pomnij, ¿e to wyrwiesz – wiêc bêdzie udo-
wadniaæ: Co? Ja nie wyrwê?, ale dla drugiego
bêdzie to demotywuj¹ce, bo: trener we
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mnie nie wierzy. Trzeba wiedzieæ, co do ko-
go powiedzieæ. Spêdzam z nimi tyle go-
dzin, ¿e to wiem.

Powiedzia³eœ, ¿e „Budowlani” to nie
tylko kuŸnia mistrzów i miejsce tu znajdzie
ka¿dy. W takim razie nie ka¿dego wizja
medalu zmobilizuje do treningu, czym
jeszcze ich zachêcasz?

Praca trenerska ma trochê szersze zna-
czenie, bo staramy siê pomagaæ zawodni-
kom, którzy maj¹ na przyk³ad problemy
w sferze prywatnej, rodzinnej, szkolnej.
Fajnie, gdy sport pomaga im wyjœæ z takich
sytuacji. To jest sukces. Jak ju¿ wspomina-
³em, mo¿e siê czasem zdarzyæ, ¿e ciê¿ary
przyjdzie trenowaæ intelektualista, albo
dziecko w³aœcicieli sponsoruj¹cej nas firmy,
jednak w wiêkszoœci to dzieciaki z nie-
sprzyjaj¹cych ich rozwojowi œrodowisk,
z których staramy siê ich wyrwaæ. I przy-

jemnie jest patrzeæ, jak oni pozytywnie siê
zmieniaj¹. Oczywiœcie, wielu z nich nie ra-
dzi sobie, odchodz¹, bo im siê wydaje, ¿e
za wiele siê od nich oczekuje czy wymaga.
Nie motywuje ich to, ¿e mo¿e nie s¹ tacy
dobrzy, a ktoœ im jednak chce pomóc, bo
przecie¿ moglibyœmy zajmowaæ siê tylko
tymi „rokuj¹cymi”, a my anga¿ujemy siê
równo w sprawy ka¿dego, kto siê stara,
nawet mniej zdolnych. Tymczasem brak
wzorców, motywacji ze œrodowiska po-
woduje, ¿e siê poddaj¹. Staramy siê jednak
ich wspieraæ, ¿eby mieli szansê na lepsze
¿ycie i na osi¹gniêcie czegoœ. Jeden z takich
ch³opaków mo¿e byæ mistrzem Polski
w tym roku. Zobaczymy. Nie bêdzie or-
³em w szkole, ale ma za³atwione korepety-
cje, logopedê, internat. Uwa¿am, ¿e taka
jest rola trenera, choæ nie zawsze siê udaje.

Twoja praca jest te¿ niew¹tpliwie prac¹
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wychowawcz¹. Jakie zasady i podejœcie do
sportu, do ¿ycia przekazujesz podopiecz-
nym?

Moj¹ najwa¿niejsz¹ zasadê mo¿na stre-
œciæ w s³owach – „sportowiec i cz³owiek”,

co oznacza jednoœæ ¿ycia sportowego i co-
dziennego. Nie mo¿e byæ tak, ¿e jestem
mistrzem œwiata, a jednoczeœnie kawa³ ze
mnie drania, gbura i ignoranta. Mówimy
o tym otwarcie, ¿e je¿eli ktoœ jest repre-
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zentantem Polski, mistrzem Polski, rekor-
dzist¹ Polski, medalist¹ Mistrzostw Œwiata
czy Europy, to w naszym klubie, w sensie
wychowawczym, bêdzie tak samo trakto-
wany, jak ka¿dy inny zawodnik. Mo¿e
mieæ lepsze od¿ywki, mo¿e mieæ wiêksze
stypendium, bo to jest naturalne. Zrobi¹
z nim wywiady do gazety, telewizji itd., ale
je¿eli na pod³odze bêdzie le¿a³ papierek i ja
mu powiem, ¿eby go wrzuci³ do kosza, to
ma go podnieœæ i wrzuciæ do kosza. Nawet
jeœli jest mistrzem œwiata. Pomaga razem
ze wszystkimi, przy wszystkich pracach
w klubie. Nie ma gwiazdorzenia. Takie
mamy podejœcie i tak to robimy. No
i oczywiœcie praca. Niektórzy myœl¹, ¿e s¹
najlepsi i w jakimœ momencie odpuszczaj¹,
ale sztanga i pomost zawsze weryfikuj¹ te
wyobra¿enia. Jeœli nie trenowa³eœ, nie
przerzuci³eœ okreœlonej liczby kilogramów,

nie zrealizowa³eœ swojego planu, to za-
wsze wyjdzie. Nic ci siê samo nie uda. To
jest bardzo wymierny sport. Potrzeba tu
systematycznoœci, a m³odzi siê zniechêcaj¹,
jeœli sukces nie przychodzi szybko. Na
dziesiêciu, którzy przychodz¹ do klubu,
zostaje jeden lub dwóch. Taka jest œrednia. 

Wrócê jeszcze do poprzedniego pyta-
nia – co Ty, jako Marcin Lampe, chcesz
przekazaæ zawodnikom?

Na pewno szacunek do barw narodo-
wych i hymnu, znajomoœæ historii podno-
szenia ciê¿arów, pewn¹ ogóln¹ kulturê, ¿e-
by umieli siê zachowaæ w szkole, powie-
dzieæ: Dzieñ dobry, proszê, dziêkujê, bo to
s³owo nic nie kosztuje, jak mówi przys³owie.
Chcê, ¿eby rozumieli, ¿e barwom klubo-
wym nale¿y siê szacunek. Powtarzam im:
nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿e stoicie w koszul-
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ce klubowej, a „rzucacie miêsem”, czy palicie
papierosa. Patrzcie na to logo – reprezentu-
jecie je. Je¿eli ktoœ siê z nami nie uto¿samia
w ten sposób, to odpada z klubu. Kilku
przez to nas opuœci³o, bo nie potrafili siê
podporz¹dkowaæ takim zasadom. Zawod-
nicy te¿ wiedz¹, ¿e musz¹ sobie radziæ
w szkole, chocia¿ na tyle, by nie mieæ pro-
blemów. Zreszt¹ zdarza³o siê, ¿e rodzice
niektórych zawodników nie chodzili na
wywiadówki, wiêc ja szed³em i prosi³em
dla nich o szansê na promocjê do nastêpnej
klasy. Niektórzy teraz chodz¹ do szko³y
zawodowej i sobie dobrze radz¹.

Pomówmy o najœwie¿szych sukcesach
sportowych – jakich w tej chwili w klubie
mamy mistrzów, jakie tytu³y i medale?

Mogê mówiæ na razie o wynikach za
rok 2015, bo dopiero w przysz³ym tygo-
dniu wyje¿d¿amy na Mistrzostwa Polski do
lat 20 i wtedy otworzy siê worek z meda-
lami. W tej chwili wygl¹da to tak: uczest-
niczka Mistrzostw Europy i œwiata – Patry-
cja Piechowiak to mistrzyni Polski seniorek
i br¹zowa medalistka M³odzie¿owych Mi-
strzostw Europy. Kolejny utytu³owany za-
wodnik Piotr Kud³aszyk – br¹zowy meda-
lista Mistrzostw Œwiata, mistrz Europy
i mistrz Polski – teraz koñczy 17 lat i ostat-
ni raz startuje w tej grupie wiekowej. Kolej-
na postaæ w klubie to Martin Stasik – 15.
latek, objawienie ubieg³ego roku, zdobyw-
ca br¹zowego medalu Mistrzostw Europy
i mistrz Polski. Kolejn¹ mistrzyni¹ Polski,
z IV miejscem na Mistrzostwach Europy,
jest Sylwia Miczyñska, nastêpna medalistka
to Marta Weso³a, co prawda na Mistrzo-
stwach Polski na III miejscu, ale w ubieg³ych
latach uczestniczka Mistrzostw Œwiata i Eu-
ropy. Jest te¿ Paulina Kud³aszyk – wicemi-
strzyni Polski, cz³onkini kadry narodowej,

ale jeszcze nie reprezentantka Polski i naj-
m³odsza z dziewcz¹t – Zuzanna Olsztyñ-
ska, medalistka w kategorii do lat 15.
Z ch³opaków jest jeszcze Rados³aw Jarnut,
równie¿ reprezentant Polski, mistrz Polski,
w ubieg³ym roku wicemistrz, ale tak¿e
uczestnik Mistrzostw Œwiata Juniorów.
Mamy medalistów Mistrzostw Polski
w grupie LZS oraz spor¹ grupê zawodni-
ków, którzy jeszcze w tym roku mog¹ coœ
osi¹gn¹æ – Aleksander Kowalski, Klaudia
Cicha, Tomasz Kowalski – to grupa m³o-
dzie¿owa, a seniorska to – Piotr, Patrycja.
W tym roku o medale mog¹ siê pokusiæ
Kacper Przyby³ i Jakub Przybylak. To chy-
ba tyle, ale z drugiej strony mo¿na powie-
dzieæ, ¿e a¿ tyle. Mamy blisko 15 zawodni-
ków z medalami Mistrzostw Polski.

A ilu zawodników jest w tej chwili
w „Budowlanych – Ca³us” Nowy Tomyœl?

Oko³o 40, ³¹cznie z podsekcjami. Mó-
wiê o takich zawodnikach, którzy powa¿-
nie trenuj¹ ciê¿ary, maj¹ licencjê i je¿d¿¹ na
imprezy.

Wynikiem Twojej systematycznej pracy
s¹ mistrzowskie tytu³y zawodników, pe³-
nione przez Ciebie funkcje, odznaczenie
„Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy To-
myœl”, tytu³ Cz³owieka Roku w nowoto-
myskim sporcie i list gratulacyjny od Mini-
stra Sportu. Sukces?

Nie traktujê tego w ogóle jako sukces,
ale mam satysfakcjê. Jak powiedzia³em
wczeœniej, wiem, ¿e liczba moich funkcji to
trzymanie piêciu srok za ogon, ale traktujê
je jako szansê na poprawienie funkcjono-
wania polskich ciê¿arów. Nowy kszta³t roz-
grywek ligowych to by³ mój sztandarowy
pomys³ i uda³o mi siê go wdro¿yæ. Koordy-
nacjê makroregionu i kadry wojewódzkiej
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ju¿ prawie zakoñczy³em, wiêc bêdê móg³
przekazaæ j¹ komuœ, kto to dalej poci¹gnie.
Sam chcê siê skupiæ tylko na klubie. Gdy-
bym mia³ dobrych zawodników, marzy³o-
by mi siê objêcie – gdyby by³ taki konkurs –
polskiej kadry juniorskiej, jeœli nie kolidowa-
³oby to z prac¹ w „Budowlanych”. A do-
brych zawodników trzeba szukaæ i szkoliæ
ich ca³y czas, nie wystarczy, ¿e raz bêdê tre-
nerem mistrza Europy, czy œwiata. Uwa-
¿am, ¿e trener od czasu do czasu powinien
wychowaæ jakiegoœ mistrza, chocia¿by Pol-
ski. A poza tym nie muszê byæ trenerem
kadry narodowej, by mieæ wp³yw na to, co
robi najlepszy zawodnik w Polsce. To jest
sport indywidualny, akurat mogê mieæ ta-
kiego zawodnika w klubie i byæ jego opie-
kunem. Zobaczymy, co przyniesie przy-
sz³oœæ. Zawsze uwa¿am, ¿e nale¿y wiêcej
dzia³aæ i pokazywaæ ni¿ rozmawiaæ, chocia¿
cele trzeba mieæ wytyczone. 

A najbli¿sze plany? Oczywiœcie, oprócz
majowych zawodów i organizacji Mi-
strzostw Europy...

Na tym etapie najwa¿niejszy jest dla
mnie klub „Budowlani – Ca³us”  Nowy To-
myœl. A ju¿ nied³ugo lipiec i obozy, na które
uwielbiam jeŸdziæ. Oczywiœcie, to jest praca
i proszê o tym nie zapominaæ. Treningi ma-
my dwa razy dziennie, jednostka treningo-
wa trwa do 2,5 godzin, potem czas wolny,
podczas którego zawodnicy i tak pozostaj¹
pod moj¹ opiek¹. W miêdzyczasie mamy
jeszcze trening ogólnorozwojowy. 24 go-
dziny na dobê jest siê z zawodnikami i jest
siê odpowiedzialnym za nich, ale lubiê tê at-
mosferê, ten rytm. Rano pobudka, œniada-
nie, czas wolny, trening... (œmiech) Wycho-
wywa³em siê w tym rytmie, wiêc jest mi to
bliskie. Lubiê to. Gdy teraz wiem, ¿e nie

mogê w sierpniu jechaæ do Gi¿ycka, gdzie
jest piêkne jezioro, widoczne z jadalni Cen-
tralnego Oœrodka Sportu, to ¿a³ujê, ale
trudno. Bêdê za to w Cetniewie, niedaleko
W³adys³awowa, nad samym morzem.
A wiadomo – W³adys³awowo, od W³ady-
s³awa IV Wazy… Wszystko siê tu wi¹¿e
z histori¹. Stamt¹d pojadê na Hel, gdzie po-
zosta³y œlady 1939 roku. Zawsze mam te
historyczne skojarzenia. Dzielê siê nimi
z moimi zawodnikami, którzy nieraz znu-
dzeni mówi¹: Niech ju¿ trener da spokój! Mi-
mo to im opowiadam, bo jestem pewien,
¿e coœ z tego zostanie im w g³owach.

Fot. archiwum Marcina Lampe i LKS
"Budowlani - Ca³us",  J. Rozmarynowski, S.
Kupiec. I. Putz  i www.pzpc.pl
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Aleksandra Tabaczyñska

Mi³oœæ Boga i mi³oœæ Ojczyzny 
– sylwetka ksiêdza radcy Boles³awa Filipowskiego

Wszystkim Tym, którym w sercach nigdy nie wygaœnie mi³oœæ do Ojczyzny...

W roku jubileuszu 1050. lecia Chrztu Polski warto przypominaæ sylwetki tych Po-
laków, którzy w wymierny sposób przyczynili siê do zachowania naszej wiary,
a wraz z ni¹ to¿samoœci narodowej. O Polskê marzeñ walczy³y ca³e pokolenia ro-
daków. Ofiarê krwi, któr¹ ponieœliœmy jako naród mê¿nie przetrwaliœmy u boku
Koœcio³a katolickiego i przy nieprzemijaj¹cym wsparciu kap³anów. A to potê¿ne
wsparcie zawdziêczamy samemu Mieszkowi. Ksi¹¿ê Mieszko I w 966 roku doko-
na³ wyboru, który w tamtym kontekœcie politycznym nie by³ ani ³atwym, ani oczy-
wistym. I byæ mo¿e kiedyœ historycy udowodni¹, ¿e poœwiêcenie ¿ycia milionów ro-
daków sta³o siê cen¹, jak¹ przysz³o nam zap³aciæ za zachowanie ojczystej mowy, re-
ligii i tradycji. I byæ mo¿e bez hekatomby zaborów, wywózek na Sybir, powstañ na-
rodowych, dwóch wojen œwiatowych i komunizmu nasze polskie umi³owanie wol-
noœci kszta³towa³oby siê inaczej. Pewnie tak. Jednak ten widzialny znak sakramen-
tu chrztu, który stanowi dowód niewidzialnej ³aski, da³ potê¿ny impuls wszystkim
pokoleniom po Mieszku i pozwoli³ prze¿yæ wiele mrocznych lat. To w³aœnie ten
chrzest sprzed 1050 laty daje pewnoœæ, ¿e nasi bohaterowie nie ginêli na darmo.
A za ich spraw¹ zawsze potrafiliœmy siê przebudziæ i walczyæ o odzyskanie Ojczy-
zny. Nie daliœmy siê zniemczyæ, nie daliœmy siê zrusyfikowaæ. Przez 1050 lat utrzy-
maliœmy wiarê katolick¹. Na czele milionów Polaków modl¹cych siê za Ojczyznê
stali zawsze polscy kap³ani. Wielu z nich – na ró¿nych zakrêtach historii – straci³o
¿ycie, a tym którzy ocaleli przysz³o latami trwaæ z rodakami i gor¹co wierzyæ w Pol-
skê wielkich szans, celów, ambicji, Polskê na miarê tysi¹cletnich dziejów.

Jednym z nich by³ ks. Boles³aw Filipowski. Powstaniec, kapelan powstañców wielko-
polskich, duszpasterz na wygnaniu na Podhalu, d³ugoletni proboszcz trzech parafii, spo-
³ecznik, Radca Duchowny Ad Honores. Postawny, zdecydowany, lubi¹cy sport i dowcip
kap³an sta³ siê równie¿ nieugiêtym obroñc¹ mowy ojczystej. Nie doczeka³ wolnej Polski,
zmar³ w 1969 roku. Jego losy odzwierciedlaj¹ losy pokoleñ, wplecionych w ci¹g³¹ wal-
kê, nie tylko o niepodleg³oœæ Ojczyzny, ale tak¿e walkê miêdzy m¹droœci¹ polityczn¹
a ma³oœci¹, miêdzy interesem spo³ecznym a prywat¹, miêdzy polsk¹ racj¹ stanu a racja-
mi obcych rz¹dów. Trzeba by³o nie lada wyobraŸni i talentu, by prowadziæ wiernych
w tym labiryncie trudnych decyzji. Nie sposób nawet sobie wyobraziæ, jaki opór materii
nale¿a³o wtedy pokonywaæ i jak czêsto sukces by³ bliski pora¿ce. 
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Druk okolicznoœciowy z okazji z³otego jubileuszu kap³añstwa



Tylko orê¿em i prac¹

Ksi¹dz Boles³aw Filipowski urodzi³ siê 29 lipca 1884 roku w Rudnikach ko³o Opaleni-
cy, jako szóste z dwanaœciorga dzieci. Jego rodzicami byli Nikodem i Salomea z Niezie-
liñskich. Wzrasta³ w niezwykle patriotycznej atmosferze. Ojciec by³ rolnikiem, cz³on-
kiem Zarz¹dów Kó³ka Rolniczego i Banku Ludowego w Michorzewie oraz wspó³organi-
zatorem polskich wieców wyborczych w Opalenicy.

Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³, nie jak rodzeñstwo w swojej rodzinnej wiosce, lecz
w Opalenicy. Potem uczêszcza³ do renomowanego Gimnazjum im. œw. Marii Magdaleny
w Poznaniu, które przesz³o do historii jako kuŸnia katolickiego i patriotycznego ducha.
Na kazaniu z okazji jubileuszu 50. lecia œwiêceñ kap³añskich, ks. Stanis³aw Kaczmarek,
proboszcz parafii w Dakowach Mokrych, g³osi³, ¿e z murów tej szko³y ks. Boles³aw wy-
niós³ umi³owanie dwóch najszczytniejszych idea³ów Polaka – katolika: mi³oœæ Boga i mi³oœæ Oj-
czyzny. Tym idea³om pozosta³ wierny do koñca swego ¿ycia. Maturê zda³ w wieku 26 lat,
w 1910 roku, w Miêdzyrzeczu. Zaraz potem podj¹³ studia teologiczne w Arcybiskupim
Seminarium Duchownym w Poznaniu i GnieŸnie. Po ukoñczeniu studiów przyj¹³ – 19
grudnia 1914 roku z r¹k abpa Edwarda Likowskiego, ówczesnego Prymasa Polski –
œwiêcenia kap³añskie. 

Dekretem biskupim z 1 stycznia 1915 roku zosta³ skierowany do pracy w parafii pw.
NMP Pocieszenia i œw. Miko³aja w Oborzyskach Starych, w dekanacie koœciañskim. Ze
wzglêdu na stan zdrowia ob³o¿nie chorego proboszcza, pe³ni³ zarówno obowi¹zki dusz-
pasterskie, jak i administracyjne. Jak mo¿na przeczytaæ w archiwach rodzinnych, w rêcz-
nie spisanej historii ¿ycia ks. Boles³awa – swoj¹ pos³ug¹ duszpastersk¹ pozyska³ serca ca³ej
parafii. Po œmierci proboszcza, mimo przeniesienia ks. Filipowskiego do parafii w Obor-
nikach, przez ca³e lata wierni zabiegali w kurii o powrót ukochanego kap³ana do Obo-
rzysk.

1 maja 1916 roku rozpocz¹³ pracê w parafii NMP Wniebowziêtej w Obornikach
Wlkp. Tu równie¿ w³o¿y³ ca³e serce kap³añskie, szczególnie w dzia³alnoœæ apostolsk¹
wœród m³odzie¿y. Duszpasterstwo m³odych prowadzi³ oddzielnie dla m³odzie¿y mêskiej
i ¿eñskiej, przygotowuj¹c j¹ do wst¹pienia w szeregi Akcji Katolickiej. Oficjalnie stowarzy-
szenie to powo³a³ papie¿ Pius XI w 1928 roku. Ks. Boles³aw ju¿ ponad dziesiêæ lat wcze-
œniej, wpaja³ m³odzie¿y idea³y maj¹cej dopiero powstaæ organizacji. M³odzie¿ mêsk¹
przygotowywa³ przez wspólne gry i wycieczki, a ¿eñsk¹ – jak sam siê wyrazi³ – przez pra-
cê praktyczn¹ do przysz³ego pos³annictwa, stawiaj¹c na takie umiejêtnoœci jak szycie oraz
gotowanie. Katechizowa³ dwujêzyczn¹ ludnoœæ w Obornikach oraz Bogdanowie. Opie-
kowa³ siê te¿ chorymi w miejscowym zak³adzie chorych, gdzie pracê duszpastersk¹
utrudnia³y mu ówczesne protestanckie w³adze pruskie.

W tym te¿ czasie zosta³ cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk
(PTPN) – jego nazwisko widnieje w spisie cz³onków w „Rocznikach PTPN” z 1917 ro-
ku. Nie by³ raczej aktywnym jego dzia³aczem, jako taki by³by bowiem wymieniany w ko-
lejnych „Rocznikach PTPN” jako autor artyku³ów albo prelegent. 
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1 lipca 1917 roku, na mocy kolejnego dekretu, wydanego przez kardyna³a Edmunda
Dalbora, Prymasa Polski, zosta³ powo³any do pracy w Zb¹szyniu. Obowi¹zki wikariusza
obj¹³ w parafii pw. NMP Wniebowziêtej. Bezzw³ocznie, wraz z ks. Kazimierzem Michal-
skim, równie¿ wikariuszem, pracuj¹cym od sierpnia 1917 roku, aktywnie w³¹czy³ siê
w dzia³ania spo³eczne i niepodleg³oœciowe. Potajemnie naucza³ polskie dzieci jêzyka ojczy-
stego i historii w oparciu o kantyki, które – jak sam wspomina³ – tysi¹cami wœród dzieci roz-
prowadza³. Korzysta³ te¿ z miejscowej bogato wyposa¿onej biblioteki parafialnej. 

27 grudnia 1918 roku wybuch³o powstanie wielkopolskie. Podczas pierwszej nieuda-
nej próby opanowania Zb¹szynia przez powstañców, 5 stycznia 1919 roku, do koœcio³a
wtargnêli ¿o³nierze Grenzschutzu. Uniemo¿liwili ks. Boles³awowi odprawienie sumy.
Choæ opuœci³ koœció³ i stara³ siê uspokoiæ wiernych, Niemcy zamierzali go aresztowaæ
i uwiêziæ, tak jak uczynili to z proboszczem zb¹szyñskim, ks. Albertem Beyerem i drugim
wikariuszem ks. Kazimierzem Michalskim. Aby unikn¹æ gro¿¹cych mu represji – jak sam
opisuje – w bia³y dzieñ, w „przebraniu niewiasty” przeszed³ na drug¹ stronê Obry, mija-
j¹c posterunki niemieckie. Nie zosta³ rozpoznany. Uda³ siê przez Leœne Domki i Stefano-
wo do Chroœnicy. Przy³¹czy³ siê do oddzia³ów powstañczych i od 7 stycznia 1919 roku
zosta³ ich kapelanem. Do 13 lutego ks. Boles³aw walczy³ u boku powstañców. Realizowa³
wszelkie dzia³ania duszpasterskie przynale¿ne kapelanowi. Odprawia³ nabo¿eñstwa i to
nie tylko dla powstañców, ale i mieszkañców Chroœnicy (na odprawianie nabo¿eñstw
w miejscowej szkole uzyska³ specjalne pozwolenie poznañskiej kurii), £omnicy, Stefano-
wa, Zakrzewka i Perzyn, Odbiera³ przysiêgê od ochotników wstêpuj¹cych do oddzia³ów
powstañczych. Sta³ siê duchowym wsparciem dla walcz¹cych. Bezspornie by³ mê¿nym
i odwa¿nym kapelanem, gdy¿ regularnie dociera³ ze sw¹ pos³ug¹ na pierwsz¹ liniê frontu. 

Tu¿ przed drugim atakiem na Zb¹szyñ, 10 stycznia 1919 roku, w £omnicy, gdzie ze-
bra³y siê oddzia³y powstañcze, ks. Boles³aw celebrowa³ mszê œw. na podwórzu folwarcz-
nym. Tam wyg³osi³ p³omienne kazanie, w którym zagrzewa³ do walki w obronie Ojczy-
zny, udzieli³ te¿ ogólnego rozgrzeszenia i pob³ogos³awi³ ruszaj¹cych do ataku. Po tej, ju¿
kolejnej, nieudanej próbie zdobycia miasta, by³ duchow¹ podpor¹ dla wielu rozgoryczo-
nych pora¿k¹ ¿o³nierzy.

Niepowodzenie pod Zb¹szyniem odbi³o siê bardzo na dyscyplinie oddzia³ów. Do-
wództwo G³ówne alarmowane by³o meldunkami ze Zb¹szynia, ¿e oddzia³y ¿¹daj¹ wyco-
fania ich z tego odcinka, poniewa¿ grozi im zag³ada. Dotyczy³o to zw³aszcza batalionu
œremskiego i kompani jarociñskiej, gdy¿ oddzia³y te Ÿle czu³y siê na obcym terenie.

Pocz¹wszy od 12 stycznia 1919 roku, pozycje powstañcze na odcinku zb¹szyñskim
znalaz³y siê pod silnym ogniem artylerii, której stanowiska znajdowa³y siê m. in. w Zb¹szy-
niu. Wiele wiosek zosta³o zniszczonych, a ludnoœæ musia³a chroniæ siê dalej od linii frontu.
W po³owie stycznia sytuacja na odcinku siê ustabilizowa³a. Niemców spotka³o szereg nie-
powodzeñ. 16 stycznia w zasadzie wybity zosta³ patrol niemiecki, licz¹cy 20 oficerów
i szeregowych. Nie uda³y siê te¿ próby opanowania (17 stycznia) £omnicy, wa¿nego po-
wstañczego punktu, który zagra¿a³ Zb¹szyniowi, a równoczeœnie chroni³ Nowy Tomyœl
od bezpoœredniego ataku niemieckiego. Sam ks. Boles³aw tak wspomina³ te wydarzenia:
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Niezapomniany dzieñ kiedy Niemcy w sile 800 ¿o³nierzy wpadli do £omnicy, aby j¹ za-
j¹æ. Ca³e zaplecze zamieszka³e by³o przez niemieckich kolonistów a¿ do Opalenicy. W £om-
nicy by³o zaledwie 80 naszych ¿o³nierzy, ale Opatrznoœæ Bo¿a mia³a nas w swojej opiece. Po
odprawieniu nabo¿eñstwa w £omnicy, uda³o siê dwie kompanie zatrzymaæ, które chcia³y od-
maszerowaæ w przeciwnym kierunku do Chroœnicy. Po nabo¿eñstwie uda³o siê wroga zdzie-
si¹tkowaæ. (…) 13 lutego 1920 roku po odprawieniu nabo¿eñstwa pod go³ym niebem woj-
sko polskie z genera³em Józefem Dowbor – Muœnickim na czele wziê³o Zb¹szyñ w posia-
danie i nast¹pi³ pokój w tej okolicy. 

Po zakoñczeniu walk zbrojnych i zawieszeniu broni (16 lutego 1919 roku), w okre-
sie trwaj¹cego prawie rok rozejmu, ks. Filipowski nadal prowadzi³ dzia³ania duszpa-
sterskie poza Zb¹szyniem. Dzia³a³ w okolicznych wioskach, u boku ¿o³nierzy zabez-
pieczaj¹cych ten obszar do czasu wdro¿enia postanowieñ konferencji pokojowej
w Pary¿u. Jednak dzia³alnoœæ ks. Boles³awa, w tym czasie i w takiej formule, nie by³a
akceptowana przez jego prze³o¿onych: zb¹szyñskiego proboszcza Alberta Beyera
i poznañskiej Kurii Arcybiskupiej. 

Wed³ug zachowanych przekazów historycznych, pomimo krytycznego stosunku
ks. Boles³awa do zb¹szyñskiego proboszcza, ten dobrze zachowa³ siê w pamiêci miesz-
kañców. Proboszcz Albert Beyer uchodzi³ za bardzo wyrozumia³ego dla Polaków,
czego nie akceptowali mieszkañcy niemieckiego pochodzenia, a co stwarza³o nowym
wikariuszom du¿e mo¿liwoœci dzia³ania. Pomimo to ks. Boles³aw tak pisze o swojej po-
s³udze w parafii: Nie³atwa tu by³a praca. Proboszcz z pochodzenia Niemiec, usi³owa³
przede wszystkim m³odzie¿ zniemczyæ przez przygotowanie do sakramentów œwiêtych. Od-
daj¹c naukê w rêce nauczyciela Niemca, uzupe³nia³ nabo¿eñstwa w jêzyku niemieckim. Te-
mu trzeba siê by³o przeciwstawiæ, aby broniæ polskoœci.

Konflikt miêdzy niemieckim proboszczem i polskim wikariuszem po³o¿y³ siê cie-
niem na dalszej drodze kap³añskiej tego ostatniego. Ks. Boles³aw Filipowski, mimo
piêknej karty powstañczej, nie otrzyma³ w³asnego probostwa ani przez kolejne dzie-
wiêæ lat w ¿aden inny sposób nie awansowa³. Ks. Albert Beyer z kolei, po zwyciêskim
powstaniu, nie zosta³ ani odwo³any, ani przeniesiony i w³odarzowa³ zb¹szyñskiej para-
fii do œmierci w 1925 roku, a jego pomnik stoi przy g³ównej alei cmentarza po dziœ
dzieñ. 

Po powstaniu ks. Boles³aw Filipowski zosta³ kapelanem wojskowym w 159 Pu³ku
Piechoty  Wielkopolskiej, wchodz¹cym w sk³ad VII Brygady Rezerwowej Piechoty.
Z oddzia³ami tymi wyruszy³ w maju 1920 roku na wojnê polsko – bolszewick¹ i wzi¹³
udzia³ w walkach na froncie litewsko – bia³oruskim.

Z powodu ciê¿kiej choroby zosta³ zwolniony z wojska, ale nie wróci³ ju¿ do Zb¹szy-
nia, bo skierowany zosta³ – najpierw jako wikariusz – na krótko do parafii w Œremie,
a we wrzeœniu 1920 roku do G³uszyny k. Poznania, do parafii pw. œw. Jakuba Aposto-
³a Wiêkszego, w której pracowa³ przez 9 lat. Od 1929 roku, a¿ do wybuchu drugiej
wojny œwiatowej, by³ proboszczem w parafii pw. NMP Wspomo¿ycielki Wiernych
w Szamocinie. Tutaj zosta³ jednym ze wspó³za³o¿ycieli Banku Ludowego. 
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G³oœno zrobi³o siê te¿ o ks. Filipowskim w zwi¹zku z – szeroko opisywanym przez na-
rodowy „Kurier Poznañski” – procesem, jaki wytoczy³y mu sanacyjne w³adze. Po œmier-
ci Józefa Pi³sudskiego, w niektórych szko³ach polecono dzieciom na znak ¿a³oby zak³a-
daæ na rêkawy czarne opaski. Ks. Boles³aw, na widok tak „uczernionej”, klasy mia³ po-
wiedzieæ – zdejmijcie te szmaty, co uznano za obrazê w³adzy. Trudno dziœ stwierdziæ, czy
przekonania polityczne ks. Filipowskiego bli¿sze by³y ideom Pi³sudskiego czy Dmowskie-
go. Jedno jest pewne, ¿e gdyby obaj ci mê¿owie stanu znaleŸli siê w III Rzeczypospolitej,
staliby po jednej stronie barykady. 

Na probostwie w Szamocinie, do koñca swego ¿ycia, przebywali rodzice ksiêdza, Ni-
kodem i Salomea. Probostwo to sta³o siê te¿ – dla dzieci jedenaœciorga rodzeñstwa ks.
Boles³awa – wakacyjnym domem, który zapisa³ siê w kronikach rodzinnych serdeczny-
mi wspomnieniami. 

Po dziesiêcioletniej pracy w parafii szamociñskiej, 12 wrzeœnia 1939 roku, a wiêc dwa-
naœcie dni po wybuchu II wojny œwiatowej, ks. Boles³aw zosta³ aresztowany i osadzony –
najpierw w wiêzieniu w Pile, a póŸniej w obozie przejœciowym w Jeziorkach. W Szamo-
cinie mieszka³o przed wojn¹ ponad 600 osób narodowoœci niemieckiej, z czego prawie
200 katolików. Dziêki interwencji jednego z nich – dra weterynarii Fryderyka Hoppe –
6 grudnia proboszcza zwolniono. Zabroniono mu jednak sprawowania pos³ugi kap³añ-
skiej i 8 grudnia, wraz z pierwsz¹ grup¹ swoich parafian, wysiedlony zosta³ do General-
nej Guberni. Przebywa³ najpierw we W³oszczowej, a potem w Brzegach k. Nowego
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Targu. W filii koœcio³a w Bia³ce duszpasterzowa³ do koñca wojny w 1945 roku. Po
trzech latach kap³añskiej pos³ugi, w darze od tamtejszych górali, otrzyma³ ziemiê pod Ko-
œció³, cmentarz oraz pastwisko dla krowy. 

Po wojnie ks. Boles³aw wróci³ do swojej diecezji, najpierw na krótko na probostwo
w Szamocinie, gdzie 1 wrzeœnia 1946 roku odebra³ dekret arcybiskupa  Walentego
Dymka, na mocy którego powierzono mu probostwo w parafii pw. œw. Marii Magdale-
ny w Wielichowie. Du¿e doœwiadczenie duszpasterskie i podjête dzia³ania spowodowa-
³y wyraŸne o¿ywienie ¿ycia parafian, skupionych w grupach duszpasterskich i przyko-
œcielnym chórze. Praca z m³odzie¿¹ w Katolickim Stowarzyszeniu M³odych spowodowa-
³a zainteresowanie i inwigilacjê ks. Boles³awa Filipowskiego przez pracowników Urzêdu
Bezpieczeñstwa Publicznego w Koœcianie. Ks. Boles³aw mia³ zakazywaæ uczestnictwa
m³odzie¿y w pochodach pierwszomajowych. 

Odznacza³ siê wielk¹ trosk¹ i dba³oœci¹ o przynale¿ne parafii obiekty sakralne, doko-
nuj¹c ich bie¿¹cych napraw i remontów. W koœciele zainstalowa³ œwiat³o elektryczne
i ogrzewanie, nowe ograny oraz dobudowa³ kaplicê Wniebowziêcia NMP. Wybudowa³
ogrodzenie okalaj¹ce teren koœcio³a. Gruntownej odnowy doczeka³y siê te¿ kaplica Naj-
œwiêtszej Marii Panny na cmentarzu parafialnym oraz kaplica œw. Walentego. Koœció³ po
wojnie wymaga³ nie tylko wszechstronnego i szczegó³owego remontu, od posadzek a¿
po dach, ale te¿ doposa¿enia.

Na stronach ¿yciorysu ks. Boles³awa mo¿na przeczytaæ o poz³oceniu wewn¹trz i z ze-
wn¹trz tabernakulum, zakupie sztandarów, baldachimu, chodników, alb, kom¿y itp.
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Ks. B. Filipowski podczas poœwiêcenia i ods³oniêcia pomnika w Wielichowie - 1947 r. 



Warto te¿ dodaæ, ¿e w parafii w Wielichowie znajdowa³y siê trzy koœcio³y, a ka¿dy z nich
wymaga³ nak³adu ogromnych œrodków finansowych. 

Ks. Boles³aw dzielnie stawia³ czo³a niedostatkom i przez wszystkie lata swojego w³o-
darzowania udanie prowadzi³ inwestycje parafialne. Jego bezdyskusyjnym sukcesem
duszpasterskim by³y z pewnoœci¹ powo³ania kap³añskie i zakonne wœród wiernych. By³o
ich co najmniej dziesiêæ. 

W uznaniu za ponad pó³wieczn¹ pracê kap³añsk¹, 15 sierpnia 1966 roku, zosta³ mia-
nowany Radc¹ Duchownym Ad Honores. Wczeœniej za swoj¹ dzia³alnoœæ niepodleg³o-
œciow¹ odznaczony by³ medalem pami¹tkowym „Za wojnê 1918 – 21”, odznak¹
Wojsk Wielkopolskich i Krzy¿em Wo³ynia z Mieczami. W wyniku ciê¿kiej choroby ser-
ca, z dniem 1 lipca 1969 roku, przeszed³ na emeryturê. Zmar³ 25 listopada tego same-
go roku. Pochowany zosta³ na cmentarzu parafialnym w Wielichowie, przy figurze Ser-
ca Pana Jezusa.
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Lubi¹cy sport 
ks. Boles³aw Filipowski 
na nartach 
- Zakopane, 1931 r.  
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Ks. B. Filipowski w gronie parafian - Wielichowo 1961 r.   Fot. ze zbiorów M. Nadolskiej

Ks. B. Filipowski z abpem Antonim Baraniakiem i chórzystami - Wielichowo 1962 r.  
Fot. ze zbiorów M. Nadolskiej
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Umi³owanie wolnoœci – sedno to¿samoœci Polaka

Ksi¹dz radca Boles³aw Filipowski nie zrobi³ kariery w hierarchii koœcielnej. Tytu³ rad-
cy otrzyma³ na trzy lata przed œmierci¹, a wiêc na koñcu swojej pracy duszpasterskiej.
Jednak koleje jego ¿ycia pokaza³y, jak owocne by³o to kap³añstwo. Wspania³a jest ¿y-
ciowa karta niez³omnego obroñcy mowy polskiej, bohaterskiego kapelana powstania
i frontu bolszewickiego, duszpasterza na wygnaniu na Podhalu, a po zakoñczeniu dzia-
³añ wojennych w 1945 roku – solidnego robotnika winnicy pañskiej. 

Ks. Boles³aw mia³ du¿¹ rodzinê, któr¹ kocha³ i wspiera³ kap³añsk¹ pos³ug¹, zgodnie
z jej potrzebami i oczekiwaniami. Nie tylko chêtnie uczestniczy³ w tak radosnych wy-
darzeniach, jak œluby, chrzciny czy prymicje, ale tak¿e prowadzi³ uroczystoœci pogrze-
bowe, wspieraj¹c najbli¿szych swoj¹ obecnoœci¹ i modlitw¹. ¯ywo interesowa³ siê
wszystkimi krewnymi. W biedzie wspiera³ swoje rodzeñstwo i ich rodziny, chêtnie
spêdza³ z nimi czas na probostwie w Szamocinie, w czasie jednej z dwóch w jego ¿yciu
dekad prawdziwej wolnoœci. 

Lud Bo¿y musia³ go kochaæ, a dowodem na to mo¿e byæ, niema³y przecie¿, dar gó-
rali dla Koœcio³a. Inicjatywa ta zrodzi³a siê jeszcze w czasie wojny. Œwiadczy o tym, ja-
k¹ ks. Boles³aw musia³ mieæ wiarê, jak¹ charyzmê, ¿e potrafi³ odwróciæ uwagê wier-
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Tablicê upamiêtniaj¹c¹  kapelanów powstania wielkopolskiego wmurowano w œcianê zb¹szyñskiego
koœcio³a i poœwiêcono - 29 grudnia 2013 r.



nych od doczesnej niepewnoœci i trwogi i zachêciæ do realizacji zupe³nie abstrakcyjnych
w warunkach okupacyjnych projektów. W swoich wspomnieniach opisuje, jak – ju¿ po
wojnie – uczestniczy³ w poœwiêceniu tej ziemi pod budowê nowego koœcio³a. 

20 grudnia 1964 roku, podczas mszy œw. z okazji z³otego jubileuszu œwiêceñ kap³añ-
skich ks. Boles³awa, ks. Stanis³aw Kaczmarek w homilii powiedzia³: (…) Przez piêædziesi¹t
lat swego ¿ycia kap³añskiego, wiernie pe³ni³ pos³annictwo prawdy Bo¿ej. Rozsiewa³ wokó³ sie-
bie mi³oœæ Chrystusa, mi³oœæ Boga, Ojczyzny i bliŸnich. By³ mê¿em modlitwy i dobrym duszpa-
sterzem. Mê¿nie znosi³ cierpienia i pi³ z kielicha goryczy, którego Opatrznoœæ Bo¿a mu nie po-
sk¹pi³a. By³ dobrym synem, ukochanej Ojczyzny – naszej Polski. S³owa tej homilii s¹ œwia-
dectwem, nierzadkich losów polskiego duchowieñstwa tamtych lat. 

Ks. Boles³aw postrzegany jako odwa¿ny i bezkompromisowy w sprawach wiary, bez
w¹tpienia nale¿y do grona rodaków, których historia warta jest opowiedzenia. Wytwor-
ny i pe³en godnoœci kap³añskiej, unaocznia³ swoj¹ osob¹ dostojeñstwo Koœcio³a, tak wa¿-
ne zw³aszcza po 1945 roku. By³ czêœci¹ pokolenia, które nie waha³o siê przeciwstawiæ
zaborcom, okupantom i do koñca swoich dni trwa³o nieustraszenie przy krzy¿u. To po-
kolenie sprawi³o, ¿e duch, tradycja i wartoœci, które zosta³y nam przekazane 1050 lat te-
mu, podczas Chrztu Polski, przetrwa³y i staj¹ siê dziœ fundamentem polskiej racji stanu.
I to ich wysi³ek, wysi³ek bohaterów walki o wolnoœæ sprawi³, ¿e Polska jest i bêdzie nie-
podleg³a.

WOKÓ£ NAS...

76 Aleksandra Tabaczyñska



Pamiêtamy i zawsze bêdziemy pamiêtaæ

Na wspó³czesnych spoczywa œwiêty obowi¹zek wygrzebaæ z grobu niepamiêci to wszystko,
co niegdyœ by³o ¿yciem, wielkoœci¹ i chlub¹ narodu polskiego – te s³owa wybrzmia³y w Zb¹-
szyniu, 29 grudnia 2013 roku, podczas ceremonii uczczenia 95. rocznicy wybuchu po-
wstania wielkopolskiego. Wypowiedzia³ je Zenon Matuszewski, regionalista i badacz hi-
storii Ziemi Zb¹szyñskiej i Regionu Koz³a. Uroczystoœci rozpoczê³a koncelebrowana
msza œw. w parafii Najœwiêtszej Marii Panny Wniebowziêtej, której przewodniczy³ ks.
Krzysztof Ró¿añski. W czasie Eucharystii Zenon Matuszewski przybli¿y³ sylwetki dwóch
kap³anów, wikariuszy, których dzia³ania wojenne zasta³y w zb¹szyñskiej parafii. Byli to
ks. Boles³aw Filipowski oraz ks. Kazimierz Michalski. 

Bohaterski zryw narodowo – niepodleg³oœciowy Wielkopolan by³ œwiadectwem ich wielkie-
go patriotyzmu i efektem pielêgnowania w rodzinach przez wiele dziesi¹tek lat polskoœci i po-
czucia dumy narodowej – podkreœli³ regionalista. Bezpoœrednio po mszy œw. ods³oniêto
i poœwiêcono tablicê z nazwiskami zb¹szyñskich kapelanów powstania wielkopolskiego,
której pomys³odawc¹ i inspiratorem by³ równie¿ Zenon Matuszewski. Tablicê, umiesz-
czon¹ na murze, przy g³ównym wejœciu do koœcio³a, poœwiêci³ ks. Krzysztof Ró¿añski,
w obecnoœci ks. proboszcza Zbigniewa Piotrowskiego, ksiê¿y z parafii zb¹szyñskiej,
w³adz samorz¹dowych Zb¹szynia i Nowego Tomyœla oraz rodzin kapelanów i m³odzie-
¿y. Ceremoniê zakoñczy³o odœpiewanie przez obecnych „Roty”.

Zdjêcia: Internetowy Kantor Wydawniczy Muzeum Regionalnego w Zb¹szyniu; archiwum
rodzinne i Aleksandra Tabaczyñska

•ród³a:

Zenon Matuszewski, Szkice Zb¹szyñskie – styczeñ 2014, Internetowy Kantor Wydawniczy
Muzeum Regionalnego Ziemi Zb¹szyñskiej i Regionu Koz³a w Zb¹szyniu 

„Trzeba by³o pójœæ”, pr. zbiorowa pod red. Zdzis³awa Koœciañskiego i Bogumi³a Wojcieszaka
(zawiera m.in. biogramy ksiê¿y Boleslawa Filipowskiego i Kazimierza Michalskiego, autorstwa
Bogumi³a Wojcieszaka)

Rêcznie spisany ¿yciorys ks. Boles³awa Filipowskiego, którego autork¹ jest Felicja Beyga, córka
Seweryny Gronostaj, z domu Filipowskiej – Wielichowo, 1962 r.

Kazanie wyg³oszone w dniu jubileuszu 50. lecia œwiêceñ kap³añskich ks. Boles³awa Filipowskie-
go w Wielichowie
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Gra¿yna Matuszak 

Fotograficzna pasja

Przemys³aw Kaczmarek, którego fotografie zagoœci³y w Galerii na Piêtrze
nowotomyskiej biblioteki w marcu, w ramach IV - ju¿ - Œwiêta Kobiecoœci, jest
nowotomyœlaninem, absolwentem Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra
Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu. Jak ka¿dy m³ody, maj¹cy dwadzieœcia kilka lat
cz³owiek, lubi spotkania w gronie przyjació³, muzykê i koncerty. Wyró¿nia go jednak coœ
indywidualnego - pasja, któr¹ jest fotografia.

Pierwszy aparat, jak wiêkszoœæ osób, otrzyma³ w prezencie komunijnym. By³ nim
analogowy Olympus. Tej samej marki by³ te¿ jego pierwszy aparat cyfrowy. Pocz¹tkowo
zdjêcia robi³ tylko dla siebie. Fotografowa³ g³ównie przyrodê, jednak ten temat nie nale¿a³
do jego ulubionych. Zdecydowanie bardziej interesowa³o go fotografowanie ludzi. Na
pierwszych portretach uwiecznia³ g³ównie rodzinê i przyjació³. To oni dostrzegli
drzemi¹cy w nim potencja³ i zachêcili do rozwiniêcia skrzyde³. Obecnie pos³uguje siê ju¿
profesjonalnym sprzêtem, a grono doceniaj¹cych jego pracê stale roœnie. Coraz wiêcej
osób zwraca siê do niego z pytaniem o mo¿liwoœæ zrobienia sesji portretowych:
indywidualnych, narzeczeñskich, dzieciêcych, rodzinnych, a tak¿e fotografii œlubnych. 

Jego prace zosta³y docenione w kilku konkursach fotograficznych. Pierwsza fotografia
wys³ana na konkurs “Nowotomyskie inspiracje” w 2011 r. otrzyma³a wyró¿nienie.
Doceniono go tak¿e w konkursie “Portret prawdziwy” w 2015 r, gdy wyró¿niono jego
fotografiê zatytu³owan¹ “Tyhinoth”. W tym samym roku za zdjêcie “Dziewczyna, chmiel
i wiklina” przyznano mu I miejsce w konkursie “Foto Wiklina”, zorganizowanym przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym Tomyœlu, Starostwo
Powiatowe, Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu i Adama Polañskiego. Od roku
wspó³pracuje z Teatrem “Paragraf -2” z Siedlca. Jego zdjêcia pojawiaj¹ siê na afiszach sztuk
teatralnych.

Jest samoukiem. Wiedzê o tajnikach fotografii, profesjonalnym sprzêcie i technikach
fotografowania, zg³êbia czytaj¹c fachow¹ literaturê i œledz¹c portale internetowe
poœwiêcone fotografowaniu. Stara siê wypracowaæ w³asny, indywidualny styl, realizowaæ
w³asne pomys³y i oddawaæ w nich swój sposób widzenia œwiata. Jego fotografie s¹
utrzymane przewa¿nie w tonacji czarno-bia³ej, poniewa¿ uwa¿a, ¿e czerñ i biel bardziej
oddaj¹ charakter modela i to, co on sam chce przekazaæ. 

Marcowa wystawa w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, zatytu³owana
“Dlaczego mê¿czyŸni uwielbiaj¹ fotografowaæ kobiety?”, zorganizowana - w ramach
ciesz¹cego siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañców - cyklu “biblio-
wyszukiwarka.talentów.pl”, by³a drug¹ publiczn¹ prezentacj¹ prac tego m³odego
fotografika. Pierwsza mia³a miejsce w Gminnym Oœrodku Kultury w Siedlcu, w lutym tego
roku.
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Sprawozdanie
Zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
z dzia³alnoœci w 2015 roku

W 2015 roku Zarz¹d Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego dzia³a³ w sk³adzie:

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

W okresie sprawozdawczym Zarz¹d NTK odby³ jedenaœcie protoko³owanych
posiedzeñ, w trakcie których podjêto szereg dzia³añ oraz przygotowano wiele projektów
zwi¹zanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarz¹dowej, jak i
statutowej jego dzia³alnoœci.

W sferze dzia³añ organizacyjnych
Zarz¹d NTK: przygotowa³ i przeprowadzi³ w dniu 3 marca 2015 roku Walne Zebranie,

w trakcie którego przedstawiono m. in. sprawozdania merytoryczne i finansowe z dzia³al-
noœci w roku 2014. Sprawozdania te uzyska³y pozytywn¹ opiniê zebranych, czego efektem
by³o udzielenie Zarz¹dowi NTK absolutorium.

Stosuj¹c odpowiednie zapisy Statutu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego,
uchwa³ami Zarz¹du przyjêto jednego nowego cz³onka oraz skreœlono trzech. Wg stanu na
dzieñ 31 grudnia 2015 roku na liœcie osób zapisanych do NTK jest 40. cz³onków zwyczaj-
nych i jeden cz³onek honorowy.

Zarz¹d NTK kontynuowa³ – na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym
BILANS SERWIS – wspó³pracê w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeñ finanso-
wych. Zarz¹d podj¹³ te¿ skuteczne dzia³ania w celu utrzymania przez stowarzyszenie statu-
su organizacji po¿ytku publicznego, a korzystaj¹c ze statusu organizacji po¿ytku publiczne-
go, podj¹³ starania o pozyskanie dodatkowych œrodków finansowych przeznaczonych na
statutow¹ dzia³alnoœæ Towarzystwa. W 2015 roku na konto NTK wp³ynê³o ponad 2 600 z³
z odpisu 1% podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego.

W przewidzianym ustawowo terminie Zarz¹d NT dokona³ rozliczenia pozyskanych do-
tacji i z³o¿y³ odpowiednie sprawozdania do Burmistrza Nowego Tomyœla i Starosty
Nowotomyskiego, z wykonania zadania: Wydawanie 4 nrów pisma spo³eczno-kulturalnego
“Przegl¹d Nowotomyski”. W odpowiednim terminie przes³a³ równie¿ sprawozdania meryto-
ryczne i finansowe z dzia³alnoœci NTK do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Jako cz³o-
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nek wspieraj¹cy, postanowi³ braæ udzia³ w pracach Wielkopolskiej Rady Koordynacji Zwi¹z-
ku Organizacji Pozarz¹dowych w Poznaniu.

W sferze dzia³añ programowych
Jak co roku programowe dzia³ania Zarz¹du by³y skierowane przede wszystkim na

przedsiêwziêcia zwi¹zane z realizacj¹ celów statutowych stowarzyszenia. 
Zarz¹d NTK, wspólnie z wydawnictwem Opalgraf, podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu kon-

tynuacjê wydawania kwartalnika Przegl¹d Nowotomyski. Pod koniec 2014 roku z³o¿ona zo-
sta³a oferta na konkurs og³aszany przez Burmistrza Nowego Tomyœla, w ramach zadañ dla
organizacji po¿ytku publicznego. Oferta z³o¿ona przez nasze Towarzystwo zosta³a przyjê-
ta pozytywnie przez cz³onków komisji konkursowej i na podstawie podpisanej umowy
z Burmistrzem uzyskano kwotê 22 000 z³ na wykonanie tego zadania. Podobn¹ ofertê z³o-
¿ono na konkurs og³oszony przez Starostê Nowotomyskiego i w wyniku przeprowadzo-
nego konkursu pozyskano kwotê 2 000 z³. Decyzj¹ Zarz¹du zmieniona zosta³a forma
wspó³dzia³ania z opalenick¹ firm¹ wydawnicz¹. Od ubieg³ego roku NTK jest g³ównym wy-
dawc¹ czasopisma, które ukazuje siê przy wspó³pracy wydawniczej Opalgrafu. Przegl¹d No-
wotomyski zachowa³ dotychczasowy numer ISSN, a nasza organizacja sta³a siê w³aœcicielem
wszystkich materia³ów w nim zamieszczanych. Efektem tych dzia³añ by³o podpisanie nowej
umowy z wydawnictwem. Uzyskane z konkursu ofert œrodki finansowe oraz pieni¹dze uzy-
skiwane ze sprzeda¿y czasopisma stanowi¹ kwotê pozwalaj¹c¹ na systematyczn¹ pracê
w rocznym cyklu wydawniczym. Wspó³praca z Wydawnictwem Opalgraf dra Bogumi³a
Wojcieszaka uk³ada siê nadal w sposób bardzo dobry. Oprawa graficzna Przegl¹du Nowoto-
myskiego oraz zawartoœæ merytoryczna publikowanych w nim artyku³ów utrzymuje siê nie-
zmiennie na bardzo wysokim poziomie. Jak co roku na szczególne s³owa uznania zas³uguj¹
osoby tworz¹ce zespó³ redakcyjny, dbaj¹cy o bardzo wysok¹ jakoœæ czasopisma. Lucyna
Koñczal – Gnap, Sylwia Kupiec oraz dr Bogumi³ Wojcieszak tworz¹ zespó³, dziêki któremu
nasze czasopismo zyskuje coraz wiêcej czytelników i wspó³pracowników, chc¹cych za-
mieszczaæ w nim swoje teksty.

Ju¿ po raz jedenasty Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, wspólnie z Nowotomy-
skim Oœrodkiem Kultury, zorganizowa³o Przegl¹d Piosenki ̄ o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
Idzie ¿o³nierz borem, lasem… W sali widowiskowej NOK-u zebra³y siê zespo³y dzieciêce i m³o-
dzie¿owe ze szkó³ naszej gminy i jej okolic, aby tradycyjnie pieœni¹ uczciæ narodowe 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, a wrêczali je organizatorzy – Lucyna Koñczal-
-Gnap (wiceprezes NTK) i Maria Tyszkowska (cz³onek Zarz¹du NTK; inicjatorka i organiza-
torka tych muzycznych spotkañ) wspólnie z zaproszonymi goœæmi – Jerzym Kimstaczem (in-
spektorem ds. obrony cywilnej w Urzêdzie Miejskim, jednoczeœnie reprezentuj¹cym Burmi-
strza Nowego Tomyœla), mjrem Dariuszem Piekarzem (zastêpc¹ Wojskowego Komendan-
ta Uzupe³nieñ) i przedstawicielami Zarz¹du Rejonowego Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych w Nowym Tomyœlu. Po koncercie uczestni-
cy spotkania, wraz z goœæmi i opiekunami, przeszli na plac Niepodleg³oœci, aby pod pomni-

Z DZIA£ALNOŒCI  NTK

87Sprawozdanie z dzia³alnoœci NTK



kiem Powstañców Wielkopolskich z³o¿yæ kwiaty i zapaliæ znicze.
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, wraz z Komitetem Organizacyjnym Jarmarku

Chmielo-Wikliniarskiego, by³o wspó³organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu Literac-
kiego O WIKLINOWY LAUR. Przygotowanie tego konkursu od lat wspiera Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy, funduj¹c nagrody rzeczowe dla jego uczestni-
ków. G³ównym celem tego konkursu jest popularyzowanie wiedzy o ziemi nowotomyskiej
i sta³ych elementach jej pejza¿u, rozbudzanie wra¿liwoœci estetycznej i uwra¿liwienie na
piêkno otaczaj¹cej nas natury. W tej edycji konkursu wziê³o udzia³ 19 autorów z ca³ego kra-
ju. £¹cznie nades³ano 40 utworów lirycznych i fragmentów prozy, zawieraj¹cych w swej tre-
œci motywy roœlin typowych dla ziemi nowotomyskiej, tj. chmielu i wikliny. Jury konkurso-
we postanowi³o przyznaæ w kategorii doros³ych trzy nagrody oraz cztery wyró¿nienia oraz
jedn¹ nagrodê w kategorii m³odzie¿owej. Prace nagrodzonych i wyró¿nionych uczestników
opublikowano w nrze 3 Przegl¹du Nowotomyskiego z 2015 roku. 

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne by³o tak¿e wspó³organizatorem jubileuszu 35.
lecia Kapeli Zza Winkla. Impreza jubileuszowa pod nazw¹ Pitolinie we wiklinie, czyli UNI – ka-
towe spotkanie kapel folkloru miejskiego odby³a siê 12 wrzeœnia 2016 roku w muszli koncer-
towej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. W imprezie wziê³o udzia³ wielu zaproszonych
z ca³ego kraju goœci oraz liczne grono mieszkañców naszego miasta. Przed publicznoœci¹ wy-
st¹pi³y: kapela Fakiry z Piotrkowa Trybunalskiego, kapela Beka z Przeworska, lwowska ka-
pela Rawskie Retro oraz jubilatka – Kapela Zza Winkla. Podczas koncertu galowego serwo-
wane by³y produkty kuchni regionalnej przygotowane przez Ko³a Gospodyñ Wiejskich
dzia³aj¹ce we wsiach naszej gminy. W trakcie uroczystoœci kapela otrzyma³a wiele nagród,
wyró¿nieñ i prezentów, wœród nich i takie, które zosta³y przyznane na wniosek naszego To-
warzystwa.

Zarz¹d NTK wspar³ finansowo, wydany przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê w No-
wym Tomyœlu, w ramach poetyckiej serii Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich,
tomik wierszy nowotomyskiej poetki Doroty Nowak zatytu³owany opium. Spotkanie pro-
muj¹ce to wydawnictwo odby³o siê 26 listopada 2015 roku. W ocenie wiêkszoœci czytelni-
ków ksi¹¿ka ta okaza³a siê du¿ym sukcesem, zarówno pod wzglêdem edytorskim, jak i lite-
rackim.

Na wniosek cz³onka NTK Szymona Koniecznego, Zarz¹d postanowi³ wesprzeæ finanso-
wo wydanie p³yty zespo³u Global Schwung Quintet, graj¹cego muzykê zaliczan¹ do kategorii
modern – jazz. Jednym z cz³onków tego – zyskuj¹cego co raz wiêksze uznanie zespo³u –
jest nowotomyœlanin. Grupa na co dzieñ dzia³a w Poznaniu. Ukazanie siê p³yty zaplanowa-
no na rok 2016.

Po raz drugi Zarz¹d NTK obj¹³ patronatem akcjê Krew za krew, organizowan¹ co roku
podczas rocznicowych obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Akcja ta ma na celu
zachêcenie mieszkañców Nowego Tomyœla do honorowego krwiodawstwa. 

22 sierpnia 2015 roku, podczas trwania Jarmarku Chmielo – Wikliniarskiego, cz³onko-
wie Zarz¹du NTK spotkali siê z Zarz¹dem Wronieckiego Towarzystwa Kulturalnego. Pod-
czas rozmów przy kawie, wymieniono siê informacjami na temat dzia³alnoœci obu stowarzy-
szeñ. Rozmowy przebiega³y w bardzo mi³ej atmosferze i zakoñczy³y siê zaproszeniem
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cz³onków NTK do odwiedzenia Wronek i okolic. Byæ mo¿e w bie¿¹cym roku zaproszenie
to stanie siê okazj¹ do wznowienia organizacji imprez integracyjnych dla cz³onków naszego
Towarzystwa.

Za Zarz¹d Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
prezes Tomasz Wlek³y

XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
Zebranie otworzy³ Prezes NTK Tomasz Wlek³y, który powita³ uczestnicz¹cego w ze-

braniu Zastêpcê Burmistrza Nowego Tomyœla Paw³a Mordala, a nastêpnie w podziêko-
waniu za wieloletni¹, pomyœlnie uk³adaj¹c¹ siê wspó³pracê, w imieniu cz³onków NTK, pre-
zes Tomasz Wlek³y wrêczy³ kwiaty emerytowanej dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury Genowefie Hreczyñskiej. Prezes NTK Tomasz Wlek³y przedstawi³ sprawozdanie
merytoryczne Zarz¹du NTK za 2015 r. Po wys³uchaniu wyst¹pienia prezesa sprawozda-
nie poddano ocenie przez g³osowanie. 

Zebranie, w którym uczestniczy³o 19 cz³onków NTK, jednog³oœnie przyjê³o sprawoz-
danie Zarz¹du z dzia³alnoœci za 2015 r. Skarbnik NTK Barbara Jandy przedstawi³a spra-
wozdanie finansowe z dzia³alnoœci NTK za 2015 r. Sprawozdanie to równie¿ poddano
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Po czterech kadencjach kierowania Towarzystwem, z ponownego kandydowania na funkcjê prezesa, 
zrezygnowa³ Tomasz Wlek³y, wysuwaj¹c na tê funkcjê kandydaturê Bogdana Górnego. 

Ustêpuj¹cy prezes NTK Tomasz Wlek³y przedstawi³ sprawozdanie merytoryczne Zarz¹du NTK za 2015 r.



ocenie przez g³osowanie. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NTK przedstawi³ Ryszard Ra-
tajczak – jej przewodnicz¹cy. W oparciu o przedstawione i przyjête sprawozdania z dzia-
³alnoœci NTK za 2015 r., Walne Zebranie NTK udzieli³o Zarz¹dowi absolutorium za mi-
niony rok.  W zwi¹zku z up³ywem kolejnej kadencji Zarz¹du NTK przeprowadzono wy-

Z DZIA£ALNOŒCI NTK

90 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NTK

Sprawozdanie finansowe Zarz¹du NTK za 2015 rok przedstawi³a skarbnik Barbara Jandy

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NTK przedstawi³ Ryszard Ratajczak – jej przewodnicz¹cy



bory prezesa i cz³onków Zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Ko-
misji Rewizyjnej. 

Sw¹ rezygnacjê z prac w Zarz¹dzie NTK z³o¿yli równie¿ dotychczasowi cz³onkowie
Zarz¹du: pe³ni¹cy te funkcje przez cztery kolejne kadencje, tj. od 2003 roku – Andrzej
Wa³êsa (sekretarz) i Pawe³ Pawlicki (cz³onek Zarz¹du) oraz Maria Tyszkowska (cz³onek
Zarz¹du od 2011 roku) i Przemys³aw Mierzejewski (cz³onek Zarz¹du od 2013 roku).

Po zg³oszeniu nowych kandydatur i przeprowadzeniu wyborów w sk³ad Zarz¹du No-
wotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego weszli: 

Bogdan Górny – prezes
Lucyna Koñczal-Gnap – wiceprezes 
Barbara Jandy (skarbnik);
Sylwia Kupiec (sekretarz) 
oraz cz³onkowie Beata Baran, El¿bieta Kaffler i Wioleta Kucz.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej NTK weszli: 
Ryszard Ratajczak – przewodnicz¹cy , 
Genowefa Hreczyñska, Barbara Kêdzia.
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W wyniku przeprowadzonych wyborów pracami Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego 
kierowa³ bêdzie nowy prezes Bogdan Górny



Styczeñ – marzec 2016 r.

Cichogórskie jase³ka 
6 stycznia w sali wiejskiej w Cichej Górze, mieszkañcy wsi, przy wspó³udziale zapro-

szonych goœci z Nowego Tomyœla, wystawili jase³ka. W niezwyk³y klimat bo¿onarodze-
niowego przedstawienia wprowadzi³a wszystkich œwi¹teczna scenografia, stroje aktorów
– amatorów, a przede wszystkim odegrane scenki z narodzenia Jezus, przeplatane na-
strojowym œpiewem kolêd i pastora³ek. 

Orszak Trzech Króli 
Dla uczczenia Œwiêta Trzech Króli, 6 stycznia, ulicami Nowego Tomyœla przeszed³ or-

szak poprowadzony przez Trzech Króli, w rolê których wcielili siê dyrektorzy szkó³.
Ka¿dy z uczestników przemarszu otrzyma³ papierow¹ koronê. Trasa orszaku prowadzi³
z placu Niepodleg³oœci, ulic¹ Mickiewicza, wokó³ koœcio³a pw. Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa, a¿ do muszli koncertowej przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury, gdzie zakoñ-
czy³ siê œwi¹teczny przemarsz. 

Koncert na powitanie roku 
9 stycznia Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner zaprosi³ mieszkañców

i goœci na Koncert Noworoczny. Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, w pro-
gramie „Nie ma jak lata 20., lata 30!”, zaprezentowali siê artyœci Teatru Muzycznego
w Poznaniu.
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Goœci Koncertu Noworocznego powitali Burmistrz Nowego Tomyœla
i Dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 



Spektakl muzyczny opowiada³ o przedwojennej Polsce. Mo¿na by³o us³yszeæ najbar-
dziej znane piosenki z tamtego okresu, m. in.: „Umówi³em siê z ni¹ na dziewi¹t¹”, „To
ostatnia niedziela”, „Mi³oœæ ci wszystko wybaczy”, „Ach, te baby”. Niezapomniane me-
lodie zaaran¿owa³ zespó³ Teatru Muzycznego pod batut¹ Agnieszki Nagórki. Pomiêdzy
kolejnymi wykonaniami prezentowane by³y skecze z przedwojennych kabaretów. Kon-
cert by³ okazj¹ do doskona³ej dwugodzinnej zabawy, do której chêtnie przy³¹czy³a siê
licznie zgromadzona publicznoœæ. Na koniec by³y gromkie brawa oraz dwukrotna owa-
cja na stoj¹co.

Rekordowy fina³
Jak co roku Nowy Tomyœl wzi¹³ udzia³ w charytatywnej akcji, jak¹ jest Wielka Orkie-

stra Œwi¹tecznej Pomocy. Tegoroczny XXIV fina³ odby³ siê 10 stycznia. Orkiestra gra³a
przez kilka godzin. Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury wyst¹pi³o wiele grup
artystycznych. Tutaj te¿ odby³y siê licytacje, na które przedmioty i us³ugi przekazali, za-
równo mieszkañcy, jak i instytucje z naszego terenu. Wiele ciekawych pokazów i wystaw
odbywa³o siê w holu NOK-u. Przez ca³y dzieñ na ulicach kwestowa³o 60 oddanych spra-
wie wolontariuszy. Wspólny wysi³ek ogromnej rzeczy ludzi dobrej woli zaowocowa³ re-
kordow¹ kwot¹, jak¹ uda³o siê zebraæ na cele orkiestry: 50 281,37 z³, 16,28 EUR i 30
UAH, z czego z samej licytacji uzyskano kwotê 17 220,00 z³.

Kolêdowanie z Poznañskimi S³owikami
Po po³udniowej mszy œw. w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym

Tomyœlu 10 stycznia odby³ siê koncert pt. „Kolêdujcie z nami” z udzia³em Chóru Ch³o-
piêcego i Mêskiego Filharmonii Poznañskiej „Poznañskie S³owiki”. Mo¿na by³o us³yszeæ
przede wszystkim kolêdy polskie, tradycyjne i mniej znane – w opracowaniu Jana Makla-
kiewicza, Stanis³awa Niewiadomskiego, Miros³awa Ga³êskiego i Stefana Stuligrosza.
W repertuarze chóru znalaz³y siê te¿ kolêdy innych narodów, niektóre przygotowane
przez œpiewaków specjalnie na koncerty za granic¹. Podczas niedzielnego koncertu na
organach chórowi akompaniowa³ Maciej Bolewski, a na obojach Marek Ja¿d¿ewski i Ka-
rol Stodolny, którzy s¹ jednoczeœnie chórzystami. W gronie œpiewaków mo¿na by³o zo-
baczyæ i us³yszeæ £ukasza i Adama – ch³opców, których rodziny mieszkaj¹ w naszym
mieœcie.

Aktorskie popisy najm³odszych 
Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyœlu przyst¹pi³a do ogólnopolskiego konkur-

su dla szkó³ pod nazw¹ „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna”, zorganizowanego
przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Jednym z warunków udzia³u w pro-
jekcie by³o zorganizowanie przedstawienia na podstawie wybranej bajki. Klasa II c wybra-
³a baœñ „Królewna Œnie¿ka i siedmiu krasnoludków”. Przygotowania do wystawienia sztu-
ki skierowane by³y g³ównie na ukszta³towanie aktorskich umiejêtnoœci dzieci, a zakoñczy-
³y siê publicznym wystawieniem przedstawienia. Na jego premierê, 14 stycznia, uczniowie
zaprosili swoich najbli¿szych: rodziców, babcie, dziadków i innych cz³onków rodzin. Gra
m³odych aktorów, piêkne stroje, dekoracja i rekwizyty przyci¹gnê³y uwagê doros³ych,
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którzy z du¿ym zainteresowaniem obejrzeli spektakl, nagradzaj¹c dzieci gromkimi brawa-
mi. Nastêpnego dnia m³odzi aktorzy wyst¹pili przed szkoln¹ publicznoœci¹ z klas I – III. Te-
go dnia równie¿ uczniowie klasy II i wyst¹pili z przedstawieniem o dwunastu miesi¹cach.
Wszystkich widzów zachwyci³a œwietna gra aktorów, dobrze przygotowana rola narrato-
ra oraz ciekawa aran¿acja w wykonaniu obydwu klas. Uczniów z kl. II c przygotowa³a El¿-
bieta Spychalska–Szleman, a z klasy II i – Justyna Bochna.

Przestrzeñ wspólna na wsi
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 14 stycznia odby³o siê otwarcie wysta-

wy dr Patrycji Miko³ajczak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zwi¹zana by³a
ona z – bêd¹cym tematem jej doktorskiego przewodu – projektem zagospodarowania
wspólnej dla wszystkich mieszkañców przestrzeni na wsiach. Przybyli na otwarcie wysta-
wy so³tysi podnowotomyskich wsi z zainteresowaniem wys³uchali prezentacji, obejrzeli
przygotowane plansze i obejrzeli, zaprojektowanie i wykonane przez twórczyniê projek-
tu, funkcjonalne mebelki, s³u¿¹ce wyposa¿eniu takiej przestrzeni. Przedmiotem zaintere-
sowañ dr Patrycji Miko³ajczak jest gmina Nowy Tomyœl, na terenie której od 2012 r. pro-
wadzi badania terenowe. Jej zdaniem powstanie odpowiednio przygotowanych i zago-
spodarowanych miejsc s³u¿¹cych mieszkañcom na terenie wsi, by³oby impulsem do
wzrostu aktywnoœci lokalnych spo³ecznoœci i w rezultacie sprzyja³o ich integracji. Celem
czêœci projektowej jej pracy doktorskiej by³o wiêc poszukiwanie takich rozwi¹zañ prze-
strzennych, które zachêca³yby lokaln¹ spo³ecznoœæ, a wiêc mieszkañców podnowoto-
myskich wsi, do przebywania w grupie i podejmowanie wspólnych dzia³añ. Projekt zda-
niem jego autorki w³aœnie teraz jest doskona³y czas, aby skupiæ siê na budowaniu œwiado-
mego, skonsolidowanego spo³eczeñstwa na wsiach.
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Powsta³o profesjonalne centrum sportowe
15 stycznia odby³o siê spotkanie noworoczne Starosty Nowotomyskiego, po³¹czone

z otwarciem M³odzie¿owego Centrum Podnoszenia Ciê¿arów i Zespo³u Hal Sporto-
wych przy Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyœlu. Gospodarzami
wydarzenia byli: Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz prezes Polskiego Zwi¹z-
ku Podnoszenia Ciê¿arów Szymon Ko³ecki. W trakcie uroczystoœci Starosta Nowoto-
myski podsumowa³ dokonania 2015 roku, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na wspó³pracê
lokalnych samorz¹dów. Uroczystoœæ sta³a siê te¿ okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ z oka-
zji 90. lecia PZPC oraz podziêkowañ za wspieranie dzia³alnoœci LKS „Budowlani” Nowy
Tomyœl.  Ca³kowity koszt budowy M³odzie¿owego Centrum Podnoszenia Ciê¿arów
i Zespo³u Hal Sportowych wyniós³ 4,5 mln z³otych. G³ówny inwestor – powiat nowoto-
myski – otrzyma³ na ten cel dofinansowanie w kwocie 2,2 mln z³ z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Dotacja gminy Nowy Tomyœl wynios³a 0,5 mln z³otych, resztê do³o¿y³ po-
wiat ze swojego bud¿etu. 

Bal przebierañców w Sêkowie 
W œwietlicy wiejskiej w Sêkowie 16 stycznia odby³ siê bal przebierañców. Uczestni-

czy³o w nim kilkadziesi¹t, pomys³owo poprzebieranych, par. Przy dobrej muzyce, uroz-
maiconym menu i w radosnym nastroju wszyscy uczestnicy imprezy znakomicie bawili
siê przez ca³¹ noc. Zabawê zorganizowali so³tys Piotr Protas, Rada So³ecka i Stowarzy-
szenie „Sêkowo Olêderskie”.

Rodzina Nowaczyków wygra³a 
W hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym Tomyœlu, 17 stycznia, odby³ siê XVII
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Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Rodzin. Do turnieju zg³osi³o siê szeœæ rodzin: Fr¹ckowiako-
wie, Hildebrandowie, Jêdrzejczakowie, Kogowie, Nowaczykowie i Paw³owiczowie. Pra-
wo do udzia³u w turnieju mia³y dru¿yny, w których sk³ad wchodzi³y osoby ze sob¹ spo-
krewnione. I miejsce wywalczy³a rodzina Nowaczyków, na II miejscu uplasowa³a siê ro-
dzina Fr¹ckowiaków, a na III – rodzina Paw³owiczów. Statuetkê dla najlepszego zawod-
nika turnieju otrzyma³ Sebastian Seredyñski, a dla najlepszego bramkarza Piotr Fr¹cko-
wiak. Najlepsze zespo³y otrzyma³y, z r¹k Burmistrza Nowego Tomyœla dra W³odzimie-
rza Hibnera, puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Moc atrakcji na zimowy czas
Tegoroczne ferie zimowe w Wielkopolsce trwa³y od 18 do 31 stycznia. Jak co roku

na czas zimowej przerwy w nauce Nowotomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ wiele
ciekawych propozycji. Jedn¹ z atrakcji dla najm³odszych by³a wycieczka do Poznania,
podczas której dzieci m. in. zrobi³y w³asnorêcznie lizaki Minionki oraz spacerowa³y po
Starym Rynku. Kolejnego dnia pracownicy NOK-u, wspólnie z Restauracj¹ „Cztery Po-
ry Roku”, przeprowadzili warsztaty kulinarne pod nazw¹ „Ciasteczkowo”. Zorganizo-
wano te¿ Turniej Darta z udzia³em Burmistrza Nowego Tomyœla, który tak¿e wrêczy³
puchary zwyciêzcom. Odby³y siê równie¿ zajêcia w pracowni witra¿u, warsztaty mode-
lowania balonów, zimowe studio nagrañ, poranki z grami planszowymi i puzzlami,
warsztaty plastyczne, podczas których powstawa³y kartki na Dzieñ Babci i Dziadka oraz
kartonowe zwierzaki cudaki.  By³o te¿ tanecznie za spraw¹ zumby dla dzieci i zumby ro-
dzinnej, któr¹ prowadzi³a Lidia Pigla. Podczas warsztatów tanecznych, przeprowadzo-
nych przez Martynê WoŸniak, dominowa³ hip hop oraz house. Ponadto zorganizowano
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Edukacyjne Spotkania ze Sztuk¹. Najm³odsi obejrzeli trzy muzyczno–teatralne przedsta-
wienia, czyli „Dulcymer, psalterium i ich towarzysze – czy œredniowiecze mo¿na us³y-
szeæ?”, „Amerykañski folk, czyli struny zza Atlantyku” oraz „Uwaga, dzieci! Sztuka, któ-
ra œwieci!”. Do NOK-u zawita³ sier¿ant Pyrek oraz Anna Urbaniak z Komendy Powiato-
wej Policji w Nowym Tomyœlu. Rozmowy o szeroko pojêtym bezpieczeñstwie przepla-
tane by³y tañcami, zabawami i zajêciami plastycznymi. Agnieszka Micha³owska przepro-
wadzi³a spotkanie „Pi¹tek z Azorkiem”, w trakcie którego dzieci wykonywa³y kartki
z pieskami. Ferie zakoñczy³ Balik Karnawa³owy dla dzieci. Konkursy, zabawy, muzyka
porywaj¹ca do tañca, dobre humory uczestników i piêkne stroje maluchów sprawi³y, ¿e
by³o to bardzo udane spotkanie. 

Ferie w roli g³ównej
Tegoroczne ferie zimowe w Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki by³y wyj¹tkowo

twórcze. Dzieci uczestnicz¹ce w bibliotecznych zajêciach poznawa³y ró¿norodne formy
teatralne i same anga¿owa³y siê w tworzenie ma³ych przedstawieñ. Pierwszego dnia fe-
rii dzieci stworzy³y z papieru bajkowych bohaterów – rycerzy, ksiê¿niczkê i smoka, by
nastêpnie zaanga¿owaæ je do przedstawienia w teatrzyku kukie³kowym. Drugi dzieñ
up³yn¹³ na rysowaniu barwnych plansz do s³owno-obrazowego teatrzyku kamishibai
oraz na zaprezentowaniu ich wszystkim uczestnikom zajêæ. Nastêpnie nadszed³ czas, by
samemu wcieliæ siê w rolê. Pos³u¿y³y do tego przygotowane samodzielnie, na potrzeby
scenariusza, zwierzêce maski. Kolejne dni przynios³y atrakcje zwi¹zane z twórczym wy-
korzystaniem œwiat³a i cienia. Prawdziwym wyzwaniem by³o jednak stworzenie namiast-
ki teatru telewizji. W tym przypadku przydatne okaza³y siê biblioteczne iPady, które po-
zwoli³y sfilmowaæ œwietne pomys³y uczestników zajêæ. Nieocenionym Ÿród³em scenariu-
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szy do spektakli tworzonych przez dzieci w trakcie bibliotecznych ferii okaza³a siê ksi¹¿-
ka Doroty Gellner i Danuty Gellnerowej pt. Teatrzyki na cztery pory roku. Poza teatral-
nymi atrakcjami czas zajêæ wype³nia³y liczne zabawy ruchowe i s³owne, akcenty zwi¹za-
ne z Dniem Babci i Dziadka oraz g³oœne czytanie ksi¹¿ki Agnieszki Stelmaszyk pt. „Afe-
ra w teatrze z serii: Biuro œledcze. Tomuœ Orkiszek i partnerzy”. Dope³nieniem teatral-
nych ferii by³ spektakl w wykonaniu Teatru Dobrego z Poznania pt. „Zimowa opo-
wieœæ”, na który dzieci zosta³y zaproszone w drugim tygodniu ferii. 

Ferie na sportowo
Podczas zimowych ferii, od 18 stycznia, Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym To-

myœlu, wraz ze stowarzyszeniami z terenu gminy Nowy Tomyœl, zorganizowa³ zajêcia
sportowe dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Imprezy odbywa³y siê na
halach sportowych Szko³y Podstawowej nr 2 oraz gimnazjum. W tym okresie Liga
Obrony Kraju zorganizowa³a zawody strzeleckie, natomiast Nowotomyska Akademia
Pi³karska obóz dochodzeniowy dla swoich zawodników. Podopieczne UKS Dream Te-
am wyjecha³y na basen do Zielonej Góry oraz spotka³y siê z tamtejszymi koszykarzami.
Gminna Szkó³ka Pi³karska w S¹topach zorganizowa³a tygodniowy obóz pi³karski
w Wolsztynie. Wiele sportowych imprez dla dzieci odbywa³o siê w Spó³dzielni Mieszka-
niowej w Nowym Tomyœlu. Swoje treningi w okresie ferii prowadzili siatkarze, tenisiœci
oraz bryd¿yœci. 

Ferie w Sêkowie 
W okresie zimowych ferii, od 19 do 28 stycznia, w œwietlicy wiejskiej w Sêkowie od-

bywa³y siê zajêcia kulturalno-rekreacyjne dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. By³y to
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bardzo urozmaicone formy aktywnoœci, m. in.: wyplatanie koszyczków i serduszek z pa-
pierowej wikliny, pieczenie ciastek i pizzy, gra w ping ponga, zawody sprawnoœciowo-
-sportowe, saneczkowy kulig zakoñczony ogniskiem, gry planszowe, balik przebierañ-
ców. Wielu uczestników spotkañ przychodzi³o z rodzicami lub babciami. Dla uczestni-
ków zajêæ przygotowany by³ ma³y poczêstunek. Organizacj¹ zajêæ zajmowali siê: so³tys
wsi Piotr Protas, cz³onkowie Rady So³eckiej i Stowarzyszenia „Sêkowo Olêderskie”.
Osobist¹ pomoc¹ s³u¿y³y równie¿ Monika Kowalczyk i Mariola Wittchen z Muzeum Wi-
kliniarstwa i Chmielarstwa, a tak¿e Olga S³ociñska z NOK-u. 

Islandia – kraj pe³en niespodzianek
Opowieœæ o Islandii, której 22 stycznia wys³uchali cz³onkowie i sympatycy Klubu Mi³o-

œników Podró¿y „Przez Kontynenty”, dzia³aj¹cego w nowotomyskiej bibliotece, spotka-
³a siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem wielbicieli tej pe³nej niespodzianek krainy. Ten
niewielki europejski kraj, po³o¿ony na Oceanie Atlantyckim, dawno temu podbi³ serca,
goszcz¹cych tego dnia w bibliotece, m³odych podró¿ników Bo¿eny Jarzyñskiej i Marcina
Dobasa. Od lat pasj¹ pani Bo¿eny s¹ góry i podró¿e, przy okazji których fotografuje. Mi-
³oœci¹ pana Marcina jest fotografia, ale nie ¿adna inna – tylko podró¿nicza i krajobrazo-
wa. Jest autorem licznych publikacji, laureatem konkursów, cz³onkiem teamu fotogra-
fów Olympus. Po inspiruj¹cym pokazie, bogatym w zapieraj¹ce dech w piersi zdjêcia,
mo¿na by³o nabyæ album autorstwa pana Marcina „Fotowyprawy, czyli 9 opowieœci o fo-
tografii”, otrzymaæ autograf i porozmawiaæ o pasji fotografowania i podró¿owania. 

Zimowa opowieœæ
O tym, jak mo¿na odnaleŸæ potrzebê mi³oœci i dobra, w nawet ca³kowicie zamarzniê-

tych sercach, pokaza³y aktorki Dobrego Teatru z Poznania w spektaklu pt. „Zimowa
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opowieœæ”. Przedstawienie, które odby³o siê w Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki,
26 stycznia zgromadzi³o bardzo liczn¹ publicznoœæ. Dzieci pozna³y surow¹ Królow¹ Lo-
du oraz zbuntowan¹ dziewczynkê o imieniu Marysia, któr¹ królowa upatrzy³a sobie na
swoj¹ nastêpczyniê. Jednak bohaterka, z pomoc¹ ma³ych widzów obroni³a siê przed
utrat¹ uczuæ i serca, a ludzkie dobro i ciep³o przezwyciê¿y³o emocjonalny ch³ód. Spek-
takl urozmaica³y zimowe piosenki oraz fragmenty scenariusza, anga¿uj¹ce dzieci do ak-
tywnej zabawy. Przedstawienie odby³o siê w ramach bibliotecznych ferii, które w tym ro-
ku przebiega³y pod has³em „Ferie w roli g³ównej”, a uczestnicz¹ce w nich dzieci mog³y
poznawaæ ró¿norodne formy teatralne. 

71 lat od tragicznych wydarzeñ
W 71. rocznicê wyparcia z miasta hitlerowskich okupantów, 27 stycznia, odby³a siê

uroczystoœæ patriotyczna. Jak co roku zorganizowano j¹ na cmentarzu parafialnym, przy
mogile pomordowanych w styczniu 1945 roku nowotomyœlan. Przez udzia³ w uroczy-
stoœci oddano ho³d bestialsko zamordowanym mieszkañcom oraz okazano nale¿n¹
czeœæ i pamiêæ wszystkim imiennym i bezimiennym ¿o³nierzom, którzy oddali ¿ycie
w walkach z hitlerowskim okupantem na ziemi nowotomyskiej. W uroczystoœci wziê³y
udzia³ delegacje powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, partii politycznych, or-
ganizacji spo³ecznych oraz szkó³ i przedszkoli. Harcerze zaci¹gnêli przy grobie wartê ho-
norow¹. 

Dla bezpieczeñstwa seniorów 
Stra¿acy z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y

Po¿arnej w Nowym Tomyœlu, w ramach akcji „Zgaœ ryzyko”, 27 stycznia spotkali siê
z seniorami z Domu Dziennego Pobytu. Podczas spotkania z 20. osobow¹ grup¹ senio-
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rów stra¿acy przeprowadzili wyk³ad oraz pokaz praktyczny, poœwiêcony zagro¿eniom
spowodowanym mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia tlenku wêgla oraz udzielaniu kwalifikowanej
pierwszej pomocy. W ramach zajêæ wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne
o tlenku wêgla i zasadach postêpowania w przypadku zatrucia. Zaprezentowane zosta-
³y równie¿ czujniki tlenku wêgla i dymu, ostrzegaj¹ce przed mo¿liwoœci¹ pojawienia siê
czadu lub wyst¹pienia po¿aru. Zajêcia przeprowadzili m³. kpt. Damian ¯ukrowski
i ogniomistrz Tomasz Bimkiewicz. 

W krainie bossa novy
W ramach „Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych” Miejska i Powiatowa

Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zaprosi³a 28 stycznia na karnawa³ow¹ ucztê
w klimatach bossa novy. W tê przepe³nion¹ emocjami podró¿, licznie zgromadzona pu-
blicznoœæ, wybra³a siê wraz z zespo³em Blue Bossa ze Szczecina. Na bibliotecznej scenie
pojawili siê: graj¹cy na saksofonie Maciej Bosy Marcinkowski oraz gitarzysta Ireneusz Le-
ciejewski. Publicznoœæ oklaskiwa³a utwory brazylijskich kompozytorów, jak równie¿ te
przeniesione na grunt polski. Mi³¹ niespodziank¹ by³o poznanie autorskich kompozycji
Ireneusza Leciejewskiego. Ka¿dy utwór, jego klimat i historia by³ opatrywany ciekawym
komentarzem. Warto by³o uwa¿nie s³uchaæ, gdy¿ pod koniec odby³ siê mini-konkurs
zwi¹zany z bossa nov¹ i krajem, z którego siê wywodzi. Jak na bibliotekê przysta³o, na-
grodami by³y interesuj¹ce pozycje ksi¹¿kowe. Skoro karnawa³, to równie¿ czas wspólnej
zabawy. Maciej Marcinkowski zaprezentowa³ rytm bossa novy, w którego wyklaskiwa-
nie ochoczo w³¹czy³a siê publicznoœæ. Kilka osób zosta³o zaproszonych na scenê, by
sprawdziæ siê jako sekcja rytmiczna. Uda³o siê, gdy¿ wspólnie zagrany fina³owy utwór
otrzyma³ niekoñcz¹ce siê brawa. Ten pe³en ¿ycia i energii, przepe³niony niezwyk³¹ har-
moni¹ koncert na d³ugo pozostanie w pamiêci bibliotecznych goœci. 
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Zwi¹zkowy policyjny jubileusz
29 stycznia odby³o siê spotkanie noworoczne po³¹czone z obchodami XXV rocznicy

dzia³ania NSZZ Policjantów w Nowym Tomyœlu. Uroczystoœæ poprowadzi³ przewodni-
cz¹cy zarz¹du terenowego NSZZ Policjantów w Nowym Tomyœlu Mieczys³aw Skrzyp-
czak oraz jego zastêpca, podkomisarz Pawe³ M¹czyñski. W jubileuszowych obchodach
uczestniczyli policjanci, emeryci policyjni i inni cz³onkowie zwi¹zku. Zaproszenie przyj¹³
tak¿e m³. insp. Wojciech Kolasiñski – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyœlu
oraz ks. kan. Andrzej Grabañski, wielokrotnie udzielaj¹cy policji duchowego wsparcia.
Podczas spotkania przypomniano historiê powstania zwi¹zków zawodowych. Najwa¿-
niejsz¹ czêœci¹ uroczystoœci by³o wrêczenie odznaczeñ i medali przyznawanych przez Za-
rz¹d G³ówny NSZZ Policjantów i Zarz¹d Wojewódzki NSZZ Policjantów. Najstarsi sta-
¿em cz³onkowie – Miros³aw Poprawski i Mariusz Piosik – uhonorowani zostali krzy¿em
z okazji 25. lecia istnienia zwi¹zków zawodowych. Srebrny krzy¿ Zarz¹du Wojewódzkie-
go NSZZP otrzymali: Micha³ Gronowski, El¿bieta Galas oraz emeryt Andrzej Cholasz-
czyñski. Br¹zowym krzy¿em odznaczeni zostali: £ukasz Parniewicz, Grzegorz Jeziorkow-
ski, Micha³ Perz, Robert Bielaszewski, Ryszard Zielewicz, Szymon Mewes, Tomasz Spy-
cha³a, Wojciech Tadyszak, Tomasz Roszyk, Marek Nawrocki, Tomasz B¹belek oraz
W³odzimierz Matuszczak. Odznaczenia wrêczali przewodnicz¹cy Mieczys³aw Skrzyp-
czak i jego zastêpca Pawe³ M¹czyñski. 

Reprezentacje zak³adów pracy na parkiecie 
W hali widowiskowo-sportowej przy nowotomyskim gimnazjum 31 stycznia odby³y

siê XIX Mistrzostwa Reprezentacji Zak³adów Pracy w Halowej Pi³ce No¿nej o Puchar
Burmistrza Nowego Tomyœla. Organizatorem mistrzostw by³ Oœrodek Sportu i Rekreacji
w Nowym Tomyœlu. Do rywalizacji stanê³o 6 dru¿yn: B-Braun Aesculap-Chifa I, SYR, B-
-Braun Aesculap-Chifa II, Phoenix Contact Wielkopolska, BERO, Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Tytu³ mistrzowski wywalczy³a dru¿yna B-Braun Aesculap-
-Chifa I, II miejsce zajê³a reprezentacja Phoenix Contact Wielkopolska, III – SYR, który po-
kona³ reprezentacjê  Bior¹ce udzia³ w mistrzostwach dru¿yny wykaza³y siê bardzo du¿ym
zaanga¿owaniem oraz wysok¹ kultur¹ gry. Dekoracji  dokonali Zastêpca Burmistrza Pa-
we³ Mordal oraz dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu Artur £oziñ-
ski. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy. Cztery pierwsze dru¿yny otrzy-
ma³y nagrody, a trzy najlepsze zosta³y nagrodzone pucharami oraz medalami. 

Seanse kina objazdowego 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 4 lutego goœci³o Profesjonalne Kino Objazdowe.

Zaprezentowa³o ono repertuar dostosowany do oczekiwañ ró¿nych grup wiekowych
i wychodz¹cy naprzeciw zró¿nicowanym gustom. W tym dniu odby³y siê pokazy: filmu
animowanego „Odlotowa przygoda” oraz „Bernadetta. Cud w Lourdes”, a po po³udniu
wyœwietlona zosta³a komedia romantyczna „S³aba p³eæ?” i „Excentrycy, czyli po s³onecz-
nej stronie ulicy”. Godziny wieczorne zarezerwowano dla amatorów mocnego kina. Dla
nich odby³ siê pokaz filmu „Pitbull. Nowe porz¹dki”. Kinowy dzieñ w Nowym Tomyœlu
spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem mi³oœników kina. 
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Fotografia i malarstwo Bogus³awa Doby
5 lutego w Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki odby³ siê wernisa¿ fotografii

i malarstwa Bogus³awa Doby – artysty plastyka, architekta wnêtrz, malarza, fotografa,
grafika, absolwenta Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu, mieszkaj¹cego w gminie
Osieczna w Wielkopolsce. Licznie przybyli goœcie podziwiali nostalgiczne pejza¿e ukazu-
j¹ce uroki ka¿dej z pór roku, m. in. te powsta³e podczas plenerów organizowanych
w okolicach naszego miasta. Wernisa¿ tradycyjnie otworzy³a dyrektor biblioteki Lucyna
Koñczal-Gnap, a nastêpnie sam artysta oprowadza³ po wystawie, opowiadaj¹c o po-
szczególnych jej segmentach, wybranych obrazach i kulisach ich powstania. Niespodzian-
k¹ wieczoru by³a mo¿liwoœæ wylosowania jednej z prac artysty. Oprawê muzyczn¹ wer-
nisa¿u zapewnili: Tomasz (Ryh) Kasper i Maciej Œwita³a, którzy zachwycili niesamowitym
gitarowym brzmieniem. Zarówno fotografie, jak i obrazy Bogus³awa Doby, wybrane na
wystawê powsta³y w ci¹gu ostatnich dwóch lat, w trakcie kilku plenerów m. in. w Wise³-
ce, w Polañczyku w Bieszczadach, na Roztoczu, w Niemierzycach, Czeszewie, w Nowej
Ró¿y k. Nowego Tomyœla. Nie naœladuj¹ one rzeczywistoœci, ani nie s¹ oczywist¹ jej re-
jestracj¹. To raczej artystyczna wizja otaczaj¹cego œwiata, wyra¿ona subteln¹ form¹ i ko-
lorem. 

Dzieñ Bezpiecznego Internetu 
Lepszy Internet zale¿y od Ciebie! – pod takim has³em 9 lutego obchodzony by³ Dzieñ

Bezpiecznego Internetu. Po raz kolejny, w ponad stu krajach na ca³ym œwiecie odbywa-
³y siê wydarzenia, maj¹ce na celu podkreœlenie roli ka¿dego z u¿ytkowników w tworze-
niu bezpiecznego i przyjaznego Internetu. Nie inaczej by³o w Strefie Koloru nowotomy-
skiej biblioteki oraz filii w Borui Koœcielnej, gdzie o netykiecie i bezpieczeñstwie w sieci,
7 lutego, z uczniami szkó³ podstawowych rozmawiali specjalnie zaproszeni goœcie –
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Zofia Staniszewska oraz Dariusz Borowski. Zofia Staniszewska to autorka wierszy, dra-
matów i powieœci, tworzy tak¿e baœnie terapeutyczne oraz ksi¹¿ki dla dzieci – i to w³a-
œnie jednej z nich, zatytu³owanej: „Dzieci w sieci dobrych manier” poœwiêcone by³y spo-
tkania. Ksi¹¿ka ta w zabawny sposób porusza temat etykiety w sieci, zajmuj¹c siê kultu-
r¹ komentarzy i wpisów na portalach spo³ecznoœciowych i blogach. Uczestnicz¹cy w spo-
tkaniach dowiedzieli siê równie¿, czym jest cyberprzemoc i jakie konsekwencje z niej wy-
nikaj¹. Spor¹ dawkê wa¿nych i przydatnych informacji otrzymali równie¿ uczniowie, któ-
rzy spotkali siê z przedstawicielem nowotomyskiego Stowarzyszenia Paruzja, programi-
st¹ i entuzjast¹ technologii internetowych – Dariuszem Borowskim, który zwróci³ uwa-
gê na wiele aspektów dotycz¹cych bezpieczeñstwa w Internecie. Jako zdecydowany
zwolennik utrzymana anonimowoœci i prywatnoœci w sieci opowiedzia³ m³odym inter-
nautom m. in.: jak bezpiecznie siê logowaæ i tworzyæ has³a do internetowych kont, jak
serfowaæ w sieci, by zachowaæ choæ minimum prywatnoœci, a tak¿e o metodach stoso-
wanych przez hakerów. Uczniowie z wyraŸnym zainteresowaniem wys³uchali wszyst-
kich informacji, na bie¿¹co zadaj¹c pytania i pog³êbiaj¹c œwiadomoœæ, jak wa¿na jest dba-
³oœæ o bezpieczeñstwo w wirtualnej przestrzeni.

Zabawa karnawa³owa nowotomyskich emerytów i rencistów 
W Karczmie „U Bronki” grupa 80 emerytów i rencistów z ko³a przy Zarz¹dzie Re-

jonowym PZERiI w Nowym Tomyœlu oraz zaproszeni goœcie z ko³a PZERiI w Miedzicho-
wie 7 lutego wziêli udzia³ we wspólnej zabawie, popularnym Podkozio³ku. W tym roku
organizatorzy zaproponowali uczestnikom formu³ê balu przebierañców. Zatem na balu
pojawi³y siê wró¿ki, kolejarze, kowboje, damy z wy¿szych sfer i wiele innych ciekawych
postaci. Pomys³y na przebrania przesz³y najœmielsze oczekiwania, trudno by³o rozpo-
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znaæ twarze znajomych i przyjació³. W trakcie zabawy do tañca przygrywa³ zespó³ mu-
zyczny „Forte” z Bukowca. By³y tañce oraz œpiewy piosenek biesiadnych, a smaczne je-
dzenie i wyœmienite towarzystwo pozwoli³o w mi³ej atmosferze spêdziæ ostatni niedziel-
ny wieczór karnawa³u.

O bezpieczeñstwie w sieci raz jeszcze 
Do globalnej akcji tworzenia bezpiecznego i przyjaznego Internetu 9 lutego przy³¹czy-

³y siê placówki edukacyjne z gminy Nowy Tomyœl: Szko³a Podstawowa im. Marii Konop-
nickiej w Borui Koœcielnej, Szko³a Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu,
Szko³a Podstawowa im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach, Szko³a Podstawowa w Ja-
strzêbsku Starym, Zespó³ Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Bukowcu, I Gimnazjum
Akademickie w Nowym Tomyœlu, a tak¿e Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Tomyœlu oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lwówek. Spotkania z m³o-
dzie¿¹ szkoln¹ poprowadzili specjaliœci z bran¿y IT, cz³onkowie Stowarzyszenie Paruzja
z Nowego Tomyœla. Jednym z prowadz¹cych by³ Dariusz Borowski, programista, fascy-
nat technologii internetowych i zwolennik utrzymania anonimowoœci i prywatnoœci w sie-
ci. Tegoroczne spotkania odbywa³y siê pod has³em „Sztuczki i kruczki, czyli jak zacho-
waæ bezpieczeñstwo w Internecie”. Prowadz¹cy spotkania pokazali m³odzie¿y z klas 4 –
6 szkó³ podstawowych metody ochrony przed niebezpieczeñstwami czyhaj¹cymi w za-
kamarkach sieci. Rozmawiano nie tylko o zdolnoœciach interpersonalnych i zachowaniu
w sieci, ale tak¿e o metodach stosowanych przez hakerów. Pokazano, jak wa¿ne jest sto-
sowanie szyfrowanych po³¹czeñ oraz konstruowanie bezpiecznych hase³. Na podstawie
przytaczanych przyk³adów ka¿dy z uczniów móg³ w³asnorêcznie dokonaæ paru ekspe-
rymentów, aby jednoznacznie stwierdziæ, czy jest bezpieczny. Dziêki zachowaniu cyklicz-
noœci spotkañ uda³o siê zorganizowaæ zajêcia edukacyjne we wszystkich szko³ach z ob-
szarów wiejskich oraz wybranych placówkach miejskich. 
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XIV Chóralny Podkozio³ek
XIV Powiatowo–Gminny Przegl¹d Zespo³ów Œpiewaczych, czyli Chóralny Podkozio-

³ek [RTF bookmark start: more-7579][RTF bookmark end: more-7579]odby³ siê 9 lute-
go w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Na scenie oœrodka wyst¹pi³o ponad 220 osób,
skupionych w 15 zespo³ach. Swój talent wokalny prezentowa³y takie formacje muzycz-
ne jak: „Œpiewaj¹cy Przyjaciele”, „Niespodzianka”, „Wiklinki” i „Jarzêbina” z Nowego
Tomyœla, „Weso³e Seniorki” z Opalenicy, „Wytomyœlanie” z Wytomyœla, „Wiaruchna”
z Urbanowa, „Lwówianki” i „Ma³a Grupa Spo³eczna” ze Lwówka,” Zespó³ Œpiewaczy
z Borui Koœcielnej, Akademia” ze Zb¹szynka, „Zespó³ Zb¹szyñskich Seniorów” i „We-
so³a Ferajna” ze Zb¹szynia, „Ojej” z Bukowca oraz „Bolewiczanie” z Bolewic.

Prezentacje wokalne trwa³y ponad dwie godziny. Imprezê charakteryzowa³ wysoki
poziom muzyczny i urozmaicony repertuar – od piosenek biesiadnych, przez utwory lu-
dowe, a¿ po najnowsze polskie przeboje. W podziêkowaniu za wystêp ka¿dy zespó³
otrzyma³ pami¹tkowy dyplom, kwiaty oraz statuetkê ufundowan¹ przez Starostwo Po-
wiatowe w Nowym Tomyœlu. Po koncercie odby³a siê zabawa, która trwa³a do pó³no-
cy. Nie brakowa³o wspólnych tañców i przyœpiewek. 

Nowe stojaki rowerowe przed nowotomysk¹ bibliotek¹
Rowerzyœci z Nowego Tomyœla zadbali o to, ¿eby mieæ gdzie parkowaæ swoje dwa

kó³ka. Dziêki zaanga¿owaniu mieszkañców w kampaniê spo³eczn¹ Fundacji Allegro All
For Planet „Krêæ Kilometry”, 10 lutego przed budynkiem nowotomyskiej Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej pojawi³o siê 10 nowych stojaków rowerowych. Aby wy-
graæ stojaki rowerowe dla swojego miasta, rowerzyœci musieli œci¹gn¹æ na smartfony apli-
kacjê mobiln¹ „Krêæ Kilometry”, a nastêpnie jak najwiêcej jeŸdziæ na rowerze. Przejecha-
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ne przez nich kilometry, trafia³y na konto naszego miasta. Rowerzyœci z Nowego Tomy-
œla okazali siê w poprzednich edycjach kampanii jedn¹ z najbardziej zmobilizowanych
grup w Polsce. Gratulujemy wyniku i cieszymy siê, ¿e mo¿emy dziêki temu poprawiaæ infra-
strukturê rowerow¹ w Waszym mieœcie. Bezpieczne stojaki rowerowe, które jednoczeœnie wy-
ró¿niaj¹ siê ciekawym wzornictwem to jest coœ, czego w polskich miastach nadal brakuje. Suk-
cesywnie to zmieniamy, od dzisiaj tak¿e w Nowym Tomyœlu – powiedzia³ Krzysztof Œpiewek,
cz³onek Zarz¹du Fundacji Allegro All for Planet. Do tej pory odby³y siê ju¿ cztery edycje
kampanii spo³ecznej „Krêæ Kilometry”, a w ca³ej Polsce jest ju¿ ponad 930 stojaków ro-
werowych w 125 lokalizacjach. O kolejne parkingi rowerowe dla miasta, bêdzie mo¿na
powalczyæ wkrótce. Celem akcji jest uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej, rozbudowa in-
frastruktury rowerowej (alternatywnego sposobu komunikacji miejskiej) oraz populary-
zacja zdrowego i aktywnego trybu ¿ycia mieszkañców. 

Denat w bibliotece
12 lutego  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu  goœci³a

m³odych aktorów Teatru Parawan z Siedlca, którzy zaprezentowali zabawn¹ czarn¹
komediê „Denat” w re¿yserii i wg scenariusza Grzegorza Œmia³ka, który nie po raz
pierwszy prezentowa³ w naszej bibliotece swoje teatralne impresje. Licznie przyby³a
publicznoœæ podziwia³a aktorski kunszt i zdolnoœci m³odych ludzi, a tak¿e dystans do
œwiata, który zawsze towarzyszy sztukom Grzegorza Œmia³ka. Po raz kolejny re¿yser
i autor scenariusza udowodni³, ¿e teatr ³amie wszelkie bariery i konwenanse, ¿e tê
dziedzinê sztuki odbiera siê wyj¹tkowo indywidualnie i nie da siê narzuciæ jej konkret-
nej interpretacji. Na uwagê zas³uguje ogromna dba³oœæ o nastrój, scenografiê, podk³ad
muzyczny, grê œwiate³. Wszystko to dope³ni³o charakteru i klimatu tego, co dzia³o siê
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na scenie. Ogromne brawa otrzymali m³odzi wykonawcy: Agata Piosik, Wiktoria Pio-
sik, Julia Przepiórka i Martyna Miga³a oraz trzy p³aczki.

Koncert Trzech Tenorów
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 14 lutego odby³ siê Koncert Trzech Teno-

rów. By³o to ju¿ kolejne spotkanie z wirtuozami œpiewu w naszym mieœcie, tym ra-
zem zorganizowane w ramach Œwiêta Zakochanych. Na scenie wyst¹pi³o doskona-
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le znane nowotomyskiej publicznoœci trio: Miros³aw Niewiadomski, Kordian Kac-
perski oraz Bartosz Kuczyk, który tradycyjnie, z niezwyk³¹ gracj¹ poprowadzi³ kon-
cert. Wydarzenie spotka³o siê z ogromnym zainteresowaniem publicznoœci, która
mog³a us³yszeæ, zarówno przeboje œwiatowej muzyki pop, jak i s³ynne arie z opere-
tek i musicali.  Wystêp Trzech Tenorów to – przeplatane anegdotami z ¿ycia wy-
konawców oraz historii muzyki operetkowej i musicalowej – prawdziwe show,
w czasie którego ka¿dy z goœci znajdzie coœ dla siebie. Publicznoœæ bawi³a siê wy-
œmienicie, o czym najlepiej œwiadczy³y  owacje na stoj¹co. 

Konsekracja XX
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury otwarta zosta³a wystawa prac Jaros³awa

Dziêcielewskiego pt. „Konsekracja XX”. Autor prac ukoñczy³ studia na Wydziale
Malarstwa, Grafiki i RzeŸby PWSSP  w Poznaniu, w pracowniach rzeŸby prof. Ol-
gierda Truszczyñskiego i rysunku prof. Jaros³awa Koz³owskiego. Zajmuje siê insta-
lacj¹, obiektem i rzeŸb¹. Swoje zainteresowania i wiedzê skupia wokó³ sztuki naj-
nowszej. Od lat jest zwi¹zany z Uniwersytetem Zielonogórskim.  Wernisa¿ 15 lu-
tego otworzy³ wystêp „Œpiewaj¹cych Przyjació³”. Nastêpnie kilka s³ów o sobie i wy-
stawie powiedzia³ sam autor. Ekspozycja z pewnoœci¹ nie nale¿a³a do ³atwych w od-
biorze. Prace przedstawione przez artystê zosta³y wykonane w sposób minimali-
styczny z drewna, sklejki oraz szarej, popielatej farby akrylowej. Cechuje je
oszczêdnoœæ, geometrycznoœæ, wrêcz medytacyjny charakter. Symbolicznym ele-
mentem prac jest parafinowy pó³kr¹¿ek. Zgromadzeni goœcie mogli podczas werni-
sa¿u, nie tylko kontemplowaæ prace, ale równie¿ zadawaæ pytania samemu artyœcie. 

J¹dro Afryki, czyli pieszo przez lasy równikowe
Goœciem kolejnego spotkania w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynen-

ty”, dzia³aj¹cym w nowotomyskiej bibliotece, które odby³o siê 16 lutego, by³ Do-
minik Szmajda z Poznania. Opowiedzia³ on o swej pasjonuj¹cej, pe³nej przygód, pie-
szej wyprawie przez lasy równikowe. Ten podró¿nik i fotograf jest równie¿ auto-
rem wystaw fotograficznych i wydawc¹ ksi¹¿ek. W pogoni za prawdziw¹ przygod¹
w otoczeniu dzikiej przyrody, odbywa wyprawy g³ównie do krajów afrykañskich.
Nowotomyœlanom zaprezentowa³ blisko godzinny film o swojej licz¹cej ok. 400 km
marszrucie leœnymi œcie¿kami, podczas której odkrywa³ œwiat, w którym ludzie
wci¹¿ ¿yj¹ dot¹d tak jak przed wiekami. Opowiedzia³ o Kongo, które jest esencj¹,
zarówno egzotyki, jak i wszelkich trudnoœci, z jakimi kojarzy siê podró¿owanie po
Afryce. Pokaza³ niesamowit¹ przyrodê i codzienne ¿ycie tubylców. 

Niech ¿ycie trwa!
W ramach „Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych”, po piêciu latach od

ostatniego wystêpu na scenie nowotomyskiej biblioteki, mieszkañcy miasta mieli przy-
jemnoœæ spotkania z poezj¹ Jerzego Struka i jego zespo³em Arete, który powsta³ w mar-
cu 2010 roku. Tworz¹ go poznañscy artyœci wykonuj¹cy poezjê œpiewan¹, przeplatan¹
z elementami innych rodzajów muzycznych. Grupa wykonuje wy³¹cznie autorskie kom-
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pozycje, do których s³owa i melodie tworzy za³o¿yciel formacji – Jerzy Struk. 18 lutego,
w nowotomyskiej bibliotece, zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Jerzy Struk – œpiew, Maria Bo-
gawska – skrzypce, Roman Andrzejewski – instrumenty klawiszowe, a tak¿e goœcinnie
nowotomyœlanka Anna Tabaczyñska (flet). Ten piêkny poetycki wieczór dope³niony zo-
sta³ wierszami czytanymi przez samego twórcê. Publicznoœæ nagrodzi³a artystów wielki-
mi brawami i przy³¹czy³a siê do wspólnych œpiewów. Wychodzi³a ukontentowana i pod-
budowana s³owami poety. 
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Humor w kawa³kach 
Po raz kolejny na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, licznie zgromadzon¹ pu-

blicznoœæ, zabawia³a grupa improwizacji kabaretowej Kurnik Impro19 lutego, przez po-
nad dwie godziny, m³odzi artyœci, z prawdziwym wdziêkiem, wywo³ywali na sali niekon-
trolowane wybuchy œmiechu. Widzowie równie¿ stanêli na wysokoœci zadania i jak przy-
sta³o na tak¹ formê zabawy, aktywnie uczestniczyli w tworzeniu wystêpu. Zaskakuj¹cych
pomys³ów nie brakowa³o, jednak artyœci doskonale reagowali, tworz¹c na gor¹co ideal-
nie skrojone dialogi i skecze. Ogromny entuzjazm publicznoœci to najlepszy dowód na to,
¿e ta forma improwizacji kabaretowej ma ju¿ w Nowym Tomyœlu swój fanklub. 

Zapomniane mêczeñstwo
Nowotomyski Klub „Gazety Polskiej” 19 lutego zorganizowa³ spotkanie z dr Jolant¹

Hajdasz – dziennikarzem, wyk³adowc¹ akademickim, dyrektorem TVP Poznañ oraz
twórc¹ filmu „Zapomniane mêczeñstwo”. Spotkanie zorganizowane w sali parafii NMP
Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu rozpoczê³o siê od projekcji filmu dokumental-
nego, poœwiêconego ks. abp. Antoniemu Baraniakowi, metropolicie poznañskiemu w la-
tach 1957 – 1977, bohaterowi Koœcio³a, jednemu z najznamienitszych kap³anów XX
wieku. Dokument otrzyma³ liczne nagrody m. in. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
Feniksa, Polonijnego Festiwalu Multimedialnego „Polskie Ojczyzny 2012”.

Po projekcji filmu widzowie wys³uchali prelekcji dr Jolanty Hajdasz, która podkreœli³a,
¿e swoim filmem chce siê upomnieæ o sprawiedliwoœæ, abp Baraniak nie ma bowiem na-
wet statusu pokrzywdzonego. Jego ¿yj¹cym oprawcom nie zdo³ano postawiæ ¿adnych zarzu-
tów. Nie mo¿na nawet ujawniæ ich nazwisk. S¹ pod pe³n¹ ochron¹ polskiego prawa. To szoku-
j¹ca niesprawiedliwoœæ. Jolanta Hajdasz zwróci³a te¿ uwagê na koniecznoœæ wyjaœnienia
wszystkich okolicznoœci bezprawnego aresztowania i uwiêzienia najbli¿szego wspó³pra-
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cownika prymasów Hlonda i Wyszyñskiego. Jej wyst¹pienie sprowokowa³o uczestni-
ków do o¿ywionej dyskusji. 

Dni ¯o³nierzy Wyklêtych 
W zwi¹zku z Narodowym Dniem Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych, od 22 do 27 lu-

tego w Nowym Tomyœlu odby³o siê wiele wydarzeñ, których celem by³o upamiêt-
nienie bohaterów antykomunistycznego podziemia. Tegoroczne obchody przebie-
ga³y pod has³em „¯o³nierze Wyklêci – Bohaterowie Niez³omni”. Inauguracja uro-
czystoœci odby³a siê 22 lutego w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra
Kazimierza Ho³ogi. Przez tydzieñ w szkole odbywa³y siê prelekcje, które przybli¿a-
³y uczniom powojenn¹ dzia³alnoœæ organizacji niepodleg³oœciowych. 26 lutego w sa-
li widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury koncert z³o¿ony z pieœni pa-
triotycznych zaprezentowali uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. im. Wi-
tolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu. Po koncercie na scenie pojawi³ siê dr
Zdzis³aw Koœciañski wraz z goœciem Januszem Niemcem, którego losy sta³y siê in-
spiracj¹ do nakrêcenia filmu pt. List do syna. 27 lutego po po³udniu na ulicach miasta
przeprowadzona zosta³a gra miejska, inspirowana historycznymi wydarzeniami.
W jej zorganizowanie zaanga¿owa³ siê Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych, przy
wspó³pracy z Instytutem Pamiêci Narodowej w Poznaniu. 

Nastêpnie na pl. Chopina odby³a siê inscenizacja historyczna „Pamiêtamy” przy-
gotowana przez Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty z Bukowca,
wspólnie z innymi grupami rekonstrukcyjnymi. Odtworzono atak ¿o³nierzy polskie-
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go antykomunistycznego podziemia na posterunek Milicji Obywatelskiej. Po insceni-
zacji kibice „Lecha” Poznañ odpalili race i roz³o¿yli transparent z napisem „Chwa³a
Bohaterom”. Kolejnym punktem uroczystoœci by³ spektakl pt. „Œmieræ Rotmistrza
Pileckiego” w wykonaniu Lwóweckiej Grupy Teatralnej, a po nim w repertuarze
pieœni patriotycznych zaprezentowa³ siê zespó³ „Ojej” z Bukowca. Wydarzeniu to-
warzyszy³a równie¿ wystawa pt. „Polska Walcz¹ca”, a tak¿e kiermasz ksi¹¿ek wy-
dawnictwa Instytutu Pamiêci Narodowej. Pamiêæ o,, ¯o³nierzach Wyklêtych”
uczczono równie¿ w Szkole Podstawowej w S¹topach. 1 marca odby³ siê tam apel,
na którym przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego przybli¿yli wszystkim zebra-
nym historiê,, ¯o³nierzy Wyklêtych”, ich bohaterstwo, dramatyczne wybory,
wstrz¹saj¹cy koniec walki z komunistycznymi w³adzami po II wojnie œwiatowej.
(Czytaj wiêcej: ss. 20-31)

Artystyczny czwartek
Na zaproszenie dyrektor NOK-u Beaty Baran, w holu Nowotomyskiego Oœrod-

ka Kultury 25 lutego zebra³o siê liczne grono goœci. Spotkanie by³o okazj¹ do po-
dziêkowania wszystkim, którzy wsparli tegoroczny fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹-
tecznej Pomocy, przekazuj¹c na licytacjê gad¿ety oraz anga¿uj¹c siê w jego prze-
bieg. Spêdzony wspólnie czas wype³ni³y rozmowy przy kawie i poczêstunku oraz
zwiedzanie wystawy prac Anny Owsian–Matyi, artystki, projektantki wnêtrz oraz
mebli unikatowych, absolwentki Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu (obecnie:
Uniwersytet Artystyczny), aktualnie zwi¹zanej z Uniwersytetem Zielonogórskim.
Wystawa, która zagoœci³a w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury nosi³a tytu³
Mebel II. Sk³ada³y siê na ni¹ ciekawe grafiki z motywem krzes³a w ró¿nych ujêciach
oraz projekty tego mebla, które mo¿na by³o nie tylko podziwiaæ, ale te¿ sprawdziæ
ich wygodê i funkcjonalnoœæ. 

Kabaret M³odych Panów 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury po raz kolejny goœci³ Kabaret M³odych Pa-

nów. Tym razem grupa zaprezentowa³a swój urodzinowy program „10/10 czyli
urodziny”. 27 lutego kabaretowi artyœci z Rybnika dostarczyli nowotomyskiej pu-
blicznoœci spor¹ dawkê wykwintnych skeczy, maj¹cych odniesienie do aktualnych
wydarzeñ i okraszonych du¿¹ porcj¹ ironii. Spontaniczne i niemal permanentne wy-
buchy œmiechu by³y najlepszym dowodem, ¿e wszyscy zgromadzeni doskonale siê
bawili. 

Indywidualny Puchar Polski Kobiet w Podnoszeniu Ciê¿arów
W Centrum Podnoszenia Ciê¿arów w Nowym Tomyœlu odby³ siê Indywidualny Pu-

charu Polski w Podnoszeniu Ciê¿arów Kobiet. By³a to pierwsza impreza sportowa o ta-
kiej randze, zorganizowana w tym nowym obiekcie sportowym. 27 lutego w naszym
mieœcie wyst¹pi³o 14 czo³owych zawodniczek z kraju, spoœród nich dziesiêæ walczy³o
o Puchar Polski. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali Starosta Nowotomyski Irene-
usz Kozecki wraz z wiceprezesem Polskiego Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów i równo-
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czeœnie prezesem nowotomyskiego klubu, Jerzym Nowakiem. Poczynania zawodniczek
obserwowa³ trener kadry kobiet Ireneusz Pep³owski, który wcieli³ siê te¿ w rolê komen-
tatora, przybli¿aj¹cego widzom sylwetki sztangistek. Obecny by³ równie¿ prezes Polskie-
go Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów Szymon Ko³ecki. Zanim rozpoczê³y siê sportowe
zmagania przed publicznoœci¹ zaprezentowa³ siê nowotomyski zespó³ Aconste Duo
w sk³adzie: Szymon Konieczny i Maciej Œwita³a. Uroczyst¹ oprawê mia³a prezenta-
cja zawodniczek i sêdziów. Swój udzia³ w niej zaznaczyli uczniowie z Zespo³u Szkó³
Rolniczych Centrum Kszta³cenia Ustawicznego im. gen. D. Ch³apowskiego
w Trzciance – Grzegorz Kujawski i Dawid Wiœniewski, cz³onkowie zespo³u Pieœni
i Tañca „Polanie”, w strojach ludowych wprowadzili zawodniczki i sêdziów na po-
dest. W sportowej rywalizacji udzia³ wziê³y nastêpuj¹ce zawodniczki: Joanna £o-
chowska (UKS Zielona Góra), Aleksandra Klejnowska – Krzywañska (CWZS Zawi-
sza Bydgoszcz), Ma³gorzata Wiejak (CWZS Zawisza Bydgoszcz), Patrycja Piecho-
wiak (LKS Budowlani – Ca³us Nowy Tomyœl), Aleksandra Michalska (KPC Górnik
Polkowice), Wioleta Jastrzêbska (WLKS Siedlce Nowe Iganie), Katarzyna Kraska
(KPC Górnik Polkowice), Agnieszka Zacharek (CWZS Zawisza Bydgoszcz), Kata-
rzyna Lisewska (SKS Feniks Siedlce), Jolanta Wiór (GKS Andaluzja Piekary Œl¹skie),
Katarzyna Ostapska (MAKS Tytan O³awa), Sabina Bagiñska (WKS Œl¹sk Wroc³aw),
Aleksandra Mierzejewska (Legia Warszawa), Magdalena Pasko (MKS Lechia Sêdzi-
szów Ma³opolski.). Panie rywalizowa³y w formule otwartej, wg punktacji Sinclaira.

Najlepsz¹ zawodniczk¹ zawodów okaza³a siê Joanna £ochowska z UKS Zielona
Góra. II miejsce zajê³a Aleksandra Klejnowska – Krzywañska z CWZS Zawisza Byd-
goszcz, a na III znalaz³a siê Katarzyna Kraska z KPC Górnik Polkowice. Tu¿ za po-
dium uplasowa³a siê Patrycja Piechowiak z „LKS Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl.
Najlepsze zawodniczki, oprócz pucharów, otrzyma³y nagrody pieniê¿ne. Wsparcia
finansowego udzielili m. in Gmina Nowy Tomyœl i Powiat Nowotomyski. 

Park Feliksa Szo³drskiego 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu, 29 lutego, podjêta zosta³a

uchwa³a w sprawie nadania Parkowi Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyœlu
imienia Feliksa Szo³drskiego. Funkcjonuj¹ca dot¹d nazwa: Park Kultury i Wypoczyn-
ku w Nowym Tomyœlu, by³a nazw¹ przyjêt¹ zwyczajowo, prawnie nie usankcjono-
wan¹. Ten najwiêkszy kompleks parkowy w naszym mieœcie nosi odt¹d nazwê Park
im. Feliksa Szo³drskiego. Dopuszczalne jest te¿ u¿ywanie skróconej nazwy Park Felik-
sa. Nadanie nowotomyskiemu parkowi, w roku 230. lecia za³o¿enia miasta, imienia
jego za³o¿yciela jest doskona³¹ okazjê do przypomnienia i uhonorowania tej wa¿nej
dla naszej lokalnej historii postaci. 

Walne Zebranie NTK
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odby³o siê 2 mar-

ca, podsumowano kolejny rok dzia³alnoœci stowarzyszenia i dokonano wyboru Zarz¹du
NTK. Nowym prezesem zosta³ Bogdan Górny, który obj¹³ tê funkcjê po dotychczaso-
wym prezesie Tomaszu Wlek³ym. W sk³ad Zarz¹du wesz³y tak¿e: Lucyna Koñczal-Gnap
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(wiceprezes), Barbara Jandy (skarbnik), Sylwia Kupiec (sekretarz) oraz Beata Baran, El¿-
bieta Kaffler i Wioleta Kucz (cz³onkowie). (Czytaj wiêcej: ss. 86-91)

Filmowy Koncert Charytatywny
Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyœlu 3 marca zorganizowa³a koncert

charytatywny z cyklu: „Doroœli – Dzieciom”. Na scenie Nowotomyskiego Oœrod-
ka Kultury w „Filmowym Koncercie Charytatywnym” wyst¹pili pracownicy szko³y
oraz – zaproszone przez nich – grono ludzi dobrej woli. Tym razem postanowio-
no wesprzeæ ma³ych nowotomyœlan – Adê Wnuk i Mi³osza Andrzejewskiego – któ-
rzy wymagaj¹ ci¹g³ej specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji. 

W koncercie udzia³ wziêli: Alina Adamiak, Julita Adamiak, Magdalena Baranow-
ska, Anna Beyer, Magdalena B³aszczak, Kamila B³a¿ewicz, Dariusz Brzostowski,
Alicja Buda, Beata Ch³opik, Luiza Dembiecka, Zbigniew Dembiecki, Karolina For-
nalik, Anna Grynia, Anna Grzeœkowiak, Miros³awa Hajt, Kajetan Haliniak, Ma³go-
rzata Haliniak, Katarzyna Jopek, Jolanta Kandulska, Tomasz Ryh Kasper, Monika
Kawa³a, Magdalena Kêdzia–Kluj, Justyna Korbanek, Emilia Koz³owska, Agnieszka
Kroma, Katarzyna Kroma, Monika Kroma, Weronika Laufer, Marta Liczbañska,
Szymon £odyga, Krzysztof Magdans, Ma³gorzata Magdans, Adriana Marciniak, Ra-
dos³aw Marcinkowski, Anna Meysner, Monika Miesi¹c, Joanna Minge, Marta
Ochocka, Ewelina Piechota, Marta Pohl, Rafa³ Putz, Barbara Ratajczak, Anna
Schulz, Justyna Siêbor, Tomasz Siwiñski, Magdalena Szott, Cecylia Œlusarz, Anna
Tomaszyk, Mariola Wieczorek i Elwira Zimna. Ka¿dy mieszkaniec Nowego Tomy-
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œla móg³ wesprzeæ ten szczytny, kupuj¹c bilet – cegie³kê, a tak¿e bior¹c udzia³ w lo-
terii fantowej. 

Wizyta samorz¹dowców z Dêbna 
4 i 5 marca w naszym mieœcie goœci³a grupa samorz¹dowców z partnerskiego Dêbna.

Jej pobyt rozpocz¹³ siê od wizyty w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w No-
wym Tomyœlu, gdzie mia³o miejsce otwarcie wystawy fotografii nowotomyœlanina Prze-
mys³awa Kaczmarka. Podczas spotkania og³oszono I Konkurs Plastyczny Miast Partner-
skich „Moja miejscowoœæ w przysz³oœci”. Regulamin konkursu podpisali Burmistrz No-
wego Tomyœla W³odzimierz Hibner, Burmistrz Dêbna Piotr Downar oraz kuratorzy
konkursu: Leszek W³odakowski-Moszej i Ryszard Ratajczak.

Wieczorem w gospodarstwie agroturystycznym Klimkowa Osada odby³o siê spotka-
nie integracyjne, w którym udzia³ wziêli goœcie z Dêbna, nowotomyscy samorz¹dowcy
oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych. Kolejnego dnia radni z Dêbna
i Nowego Tomyœla uczestniczyli w szkoleniu, którego tematem by³o prawid³owe wype³-
nianie oœwiadczeñ maj¹tkowych. Popo³udnie up³ynê³o natomiast na zwiedzaniu miasta. 

IV Œwiêto Kobiecoœci
Z myœl¹ o wszystkich paniach, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym

Tomyœlu przygotowa³a, w ramach IV Œwiêta Kobiecoœci, trzy ods³ony spotkañ skierowa-
nych do kobiet aktywnych, które nie boj¹ siê zmian, lubi¹ nowoœci i chc¹ mi³o spêdziæ
czas. 4 marca zaproszone zosta³y do „Strefy fotografii”, w której zagoœci³y prace Prze-
mys³awa Kaczmarka, nowotomyœlanina specjalizuj¹cego siê w fotografii portretowej
i modowej. Zwiedzaj¹cy (wœród których byli tak¿e panowie) wystawê jego prac podzi-
wiali subtelne portrety, w przewa¿aj¹cej czêœci kobiece, ws³uchuj¹c siê w romantyczne
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kompozycje grane na pianinie przez Jacka Szofera. Niespodziank¹ dla pañ by³a mo¿li-
woœæ wziêcia udzia³u w mini sesji fotograficznej na tle ksi¹¿ek. 

7 marca w „Strefie zdrowia” prym wiedli znawcy kuchni i smaków. W³aœciciel Sma-
¿alni Ryb „Nad Stawem” Krzysztof Beyga i szef kuchni Mateusz Szczêsny zaprosili na ku-
linarny pokaz po³¹czony z degustacj¹. Wiosenna propozycja z³o¿ona z melan¿u sa³at,
pomidorków, cebuli, pestek, gruszki, soczystego miêsa i wêdzonego ³ososia z dodatkiem
trzech ró¿nych sosów (w tym malinowego) sprawi³a wielk¹ rozkosz wytrawnym pod-
niebieniom wszystkich obecnych na spotkaniu pañ. Kucharzom towarzyszy³a Magdalena
£ukasik, która wzbogaci³a pokaz informacjami o sk³adnikach, sposobie przygotowywa-
nia dañ, przyprawach i zdrowych dodatkach oraz innych specja³ach serwowanych „Nad
Stawem”.  9 marca w „Strefie zdrowia i urody” na panie czeka³y: Anna Flisiewicz – sty-
listka fryzur, Magdalena Staœkowiak – wiza¿ystka, Sylwia Szeliga – trenerka fitness i Emi-
lia Korek – dietetyczka. Panie mia³y mo¿liwoœæ zapoznania siê z nowymi trendami w ko-
loryzacji i stylizacji w³osów oraz dostêpnymi na rynku produktami pielêgnacyjnymi. Prze-
kona³y siê osobiœcie, na czym polega perfekcyjny makija¿ i w jaki sposób siê go wykonu-
je. Dzielnie potrenowa³y z wykorzystaniem ró¿nych przyrz¹dów, zbada³y swój poziom
t³uszczu i skorzysta³y z cennych porad dotycz¹cych odpowiedniej diety.

Wœród uczestniczek ka¿dego ze spotkañ IV Œwiêta Kobiecoœci rozlosowane zosta³y
nagrody ksi¹¿kowe, tematycznie zwi¹zane z charakterem poszczególnych spotkañ.
Mo¿na te¿ by³o wygraæ karnety na zabiegi upiêkszaj¹ce i treningi w studiu fitness.

Dzieñ Kobiet w Sêkowie
Na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, zorganizowane 5 marca w œwietlicy wiejskiej w Sê-

kowie, przyby³o kilkadziesi¹t mieszkanek tej wsi, a tak¿e zaproszeni goœcie: Burmistrz
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W³odzimierz Hibner i Zastêpca Burmistrza Bogna ¯elazna. Ka¿da z pañ zosta³a obdaro-
wana przez Burmistrza i So³tysa tulipanem. Mi³ym upominkiem by³ tak¿e program arty-
styczny, przygotowany przez grupê dziewcz¹t. So³tys wsi Piotr Protas podziêkowa³ se-
niorce rodu Krzy¿anków, p. Irenie i cz³onkom jej rodziny, za aktywny udzia³ w wielu im-
prezach i dzia³aniach spo³ecznych na rzecz wsi. Z kolei panie z amatorskiej grupy arty-
stycznej podziêkowa³y so³tysowi Piotrowi Protasowi za jego starania i mobilizowanie
mieszkañców do wspólnego dzia³ania. Podczas imprezy, zorganizowanej przez So³tysa,
Radê So³eck¹ i Zarz¹d Stowarzyszenia „Sêkowo Olêderskie”, przygotowany przez pa-
nie poczêstunek, serwowali panowie. 

Koncert dla pañ
8 marca Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ panie na wyj¹tkowy koncert, opar-

ty na motywach kultowego musicalu Jerrego Bocka „Skrzypek na dachu”. Widowisko
by³o prawdziw¹ gratk¹ dla mi³oœników muzyki i kultury ¿ydowskiej. Artyœci przenieœli
s³uchaczy w œwiat, którego ju¿ nie ma, a który przez setki lat wspó³tworzy³ krajobraz kul-
turowy naszego kraju. Wystêpy wokalne przeplatane by³y b³yskotliwymi dialogami. Ca-
³oœci dope³ni³a kreacja Andrzeja Lajborka, aktora Teatru Nowego w Poznaniu, który
swoimi monologami po mistrzowsku odda³ klimat tamtych czasów i tamtej kultury. Pu-
blicznoœæ bawi³a siê doskonale, a po koncercie organizatorzy zaprosili panie na kawê
i s³odki poczêstunek. 

Ziemia Œwiêta oczami pielgrzymów
10 marca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury otwarta zosta³a wystawa „Ziemia

Œwiêta oczami pielgrzymów”. Na ekspozycjê sk³ada³y siê fotografie wykonane przez no-
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wotomyœlan podczas pielgrzymek do Jerozolimy. Autorami zdjêæ byli m. in.: Stanis³awa
Waszkowiak, Urszula Tomczak, ojciec Jakub Waszkowiak, Miros³awa Klimek, Micha³
Kaczmarek, Sylwia Szkudlarska oraz inni. Wystawê otworzy³a dyrektor Nowotomy-
skiego Oœrodka Kultury Beata Baran. Ojciec Jakub Waszkowiak – organizator pielgrzy-
mek i przewodnik po Ziemi Œwiêtej – w niezwykle barwny sposób opowiedzia³ o naj-
piêkniejszych i najwa¿niejszych zak¹tkach Jerozolimy, równie¿ tych, które zosta³y
uwiecznione na fotografiach. Przy kawie i poczêstunku autorzy zdjêæ wspominali czas
pielgrzymki i odpowiadali na pytania zainteresowanych. 

Spotkanie z so³tysami 
Z okazji obchodzonego w Polsce 11 marca Dnia So³tysa, w Urzêdzie Miejskim w No-

wym Tomyœlu odby³o siê spotkanie, w którym udzia³ wziêli so³tysi z terenu naszej gmi-
ny. Z tej okazji burmistrz W³odzimierz Hibner wrêczy³ zebranym upominki oraz podziê-
kowa³ za ca³oroczn¹ pracê na rzecz lokalnych spo³ecznoœci. Spotkanie by³o tak¿e okazj¹
do rozmów na temat tegorocznej wspó³pracy pomiêdzy nowotomyskimi so³ectwami
a nowotomyskim Urzêdem Miejskim. 

Pi¹ta p³eæ i inne tajemnice Indonezji
11 marca nowotomyska biblioteka zaprosi³a na spotkanie Klubu Mi³oœników Podró-

¿y „Przez kontynenty”, którego goœciem by³a Anna Jaklewicz z Warszawy, z zami³owa-
nia podró¿niczka i antropolog, z wykszta³cenia archeolog. Opowiedzia³a ona klubowi-
czom o tajemnicach Indonezji, w której spêdzi³a 9 miesiêcy samotnej podró¿y, pokona-
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³a tysi¹ce kilometrów i odwiedzi³a dziesi¹tki wysp. Indonezyjska wyprawa Anny Jakle-
wicz zaprowadzi³a j¹ na odleg³e archipelagi i w rejony zamieszka³e przez grupy etniczne
o unikatowych zwyczajach. Podczas spotkania opowiedzia³a o bissu – tzw. pi¹tej p³ci,
czyli transp³ciowych szamanach z grupy etnicznej Bugis, o rytualnym tañcu ze sztyletami
i dorocznym œwiêcie mappalili, rozpoczynaj¹cym porê deszczow¹. Klubowicze zobaczy-
li, jak wygl¹daj¹ niezwyk³e pochówki, organizowane nawet kilka lat po œmierci, odwiedzi-
li targ bawo³ów, œwiêtych zwierz¹t Torad¿ów i dowiedzieli siê, dlaczego wartoœæ niektó-
rych przekracza cenê nowego samochodu. Pokaz slajdów uzupe³ni³y unikatowe mate-
ria³y filmowe z szamañskiego rytua³u, któremu podda³a siê podró¿niczka. 

Budowlani na pierwszym miejscu tabeli 
12 marca w ca³ym kraju odbywa³ siê pierwszy rzut I ligi podnoszenia ciê¿arów. Kluby

rywalizowa³y w trzech grupach. Gospodarzem jednego z meczów sztangistów by³ LKS
„Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl, który ju¿ po raz kolejny wystartowa³ w lidze w bar-
wach Spó³dzielczej Grupy Bankowej. Nowotomyski klub podejmowa³ zawodników UM
LKS Radomsko. W nowotomyskiej ekipie wystartowali: Piotr Kud³aszyk, Martin Stasik,
Rados³aw Jarnut, Mateusz Miczyñski, Aleksander Kowalski i Damian Keller. W zawo-
dach wystartowa³o a¿ trzech medalistów ostatnich mistrzostw Europy i œwiata do lat 15
i 17; tj.: Piotr Kud³aszyk, Martin Stasik, a z ekipy Radomska – Bart³omiej Adamus. Rywa-
lizacja rozgrywana by³a w punktacji Sincler`a. Liczy³y siê do niej punkty piêciu najlepszych
zawodników ka¿dego zespo³u. Ju¿ po rwaniu LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl
SGB, zdecydowanie prowadzili w rywalizacji. Wielu emocji dostarczy³ podrzut, w któ-
rym wielu zawodników bi³o swoje ¿yciowe rekordy. Mecz wygrali gospodarze. Najlep-
szym zawodnikiem zawodów zosta³ nowotomyœlanin Piotr Kud³aszyk. Wynik osi¹gniê-
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ty przez LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl SGB by³ najlepszym w I lidze i nowo-
tomyski klub zajmuje po tej rundzie pierwsze miejsce.

Dzieñ Kobiet w Cichej Górze
W Klimkowej Osadzie, 12 marca, Dzieñ Kobiet œwiêtowa³o 140 pañ z Cichej Góry

i najbli¿szej okolicy. Organizatorami spotkania byli: Ko³o Gospodyñ Wiejskich, so³tys Ma-
rek Biñkowski oraz w pe³ni mêska Rada So³ecka Cichej Góry. Panowie przywitali uczest-
niczki spotkania kwiatami, ¿yczeniami oraz piosenk¹ i toastem. Panie mog³y obejrzeæ
przygotowan¹ przez nich scenkê kabaretow¹. Na scenie pojawi³ siê zespó³ „Tercet, czy-
li Kwartet”, który zaprezentowa³ mix przebojów italo disco. Bartosz Gumu³a da³ solowy
popis swoich mo¿liwoœci wokalnych i tanecznych oraz zaprosi³ wszystkie panie na par-
kiet. Specjalnymi goœæmi tego wieczoru by³y panie: Zastêpca Burmistrza Nowego Tomy-
œla Bogna ¯elazna, dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Beata Baran i emeryto-
wana dyrektor NOK-u Genowefa Hreczyñska. Obecny by³ tak¿e Burmistrz Nowego
Tomyœla W³odzimierz Hibner. Wspania³¹ zabawê przez ca³y wieczór zapewnili panowie
z Rady So³eckiej: Jaros³aw Musia³, Bartosz Gumu³a, Dariusz Kocoñ, Jaros³aw Gumu³a, Ja-
ros³aw Dokowicz, Tomasz Koñka, a tak¿e so³tys Marek Biñkowski i goœcinnie Tadeusz
Klimek. 

Zwyciêski turniej Dream Team 
Podopieczne Dream Team Nowy Tomyœl, rocznik 2004, po serii zwyciêstw zakwali-

fikowa³y siê do pó³fina³u Wielkopolski w mini-koszu. Z grona 22 klubów, które w listo-
padzie 2015 roku rozpoczê³y rywalizacjê, pozosta³o 8 najlepszych, które teraz walcz¹
o fina³ow¹ czwórkê. W pierwszym turnieju pó³fina³owym, który odby³ siê 13 marca
w K³ecku k. Gniezna, nowotomyskie koszykarki wygra³y kolejno z Delfinem K³ecko 4,
a nastêpnie z AZS Poznañ. Warto dodaæ, ¿e rywalkami nowotomyœlanek by³y kluby
z wieloletni¹ tradycj¹ i zas³u¿on¹ renom¹. Dla nowotomyskiego zespo³u, który powsta³
dwa lata temu, jest to pierwszy sezon w rozgrywkach.

Miêdzynarodowy projekt w nowotomyskim gimnazjum
Od 14 do 18 marca uczniowie Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego, wraz z nauczy-

cielkami jêzyka angielskiego: Mari¹ Neubauer-Darsk¹ (koordynatorem projektu), Anet¹
Gorgoñ-Matera i Wiolet¹ ¯urawsk¹-Koz³owsk¹, w ramach miêdzynarodowego projek-
tu „Make a Step Member AIESEC in Poland” goœcili dwoje praktykantów: 18. letni¹ Na-
litê Sok z Kambod¿y i 21. letniego Faiza Abi Talha z Indonezji.

AIESEC to obecnie najwiêksza organizacja studencka na œwiecie, która dzia³a czynnie
w ponad 110 krajach i zrzesza prawie 85 tys. cz³onków. Projekt oferuje jego uczestni-
kom mo¿liwoœæ nabycia doœwiadczenia liderskiego w ramach praktyk zagranicznych.
W ten sposób Nalita i Faiz trafili do nowotomyskiej szko³y. Podczas 5. dniowego poby-
tu studenci przedstawili prezentacje multimedialne o ¿yciu, kulturze oraz historii obu kra-
jów. Odpowiadali na pytania i uczyli gimnazjalistów podstawowych zwrotów w ich rodzi-
mych jêzykach. W ramach programu goœcie zrealizowali temat „Tolerancja jednym
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z podstawowych warunków pokoju we wspó³czesnym œwiecie”. Oprócz codziennych
spotkañ w szkole, uczniowie spêdzali z goœæmi popo³udnia: na krêgielni, w pizzerii, ka-
wiarni, zoo oraz goœcili w domu jednej z uczennic, aby wspólnie degustowaæ typowe po-
trawy polskie, europejskie oraz wietnamskie. Projekt zosta³ zorganizowany w nowoto-
myskim gimnazjum ju¿ po raz trzeci i uzyska³ pozytywne opinie wœród uczniów, nauczy-
cieli i rodziców. W ocenie praktykantów „Make a Step” wspólne tygodniowe zajêcia po-
mog³y obu stronom w osobistym rozwoju, doskonaleniu jêzyka angielskiego jako narzê-
dzia komunikacji i nauki, kszta³towaniu szacunku dla innych kultur czy religii, a przede
wszystkim w doskonaleniu umiejêtnoœci liderskich wœród m³odzie¿y gimnazjalnej.

Spotkanie w miejscu dawnej pracy 
W sali narad nowotomyskiego Urzêdu Miejskiego, 15 marca, odby³o siê spotkanie

Burmistrza Nowego Tomyœla z pracownikami magistratu, którzy zakoñczyli ju¿ sw¹ ak-
tywnoœæ zawodow¹ i przebywaj¹ na emeryturze. Z zaproszenia skorzystali: El¿bieta An-
toniewicz, Jadwiga Bober, Genowefa Brudz, Krystyna Cybal, Maria Pajchrowska, Kazi-
miera Suszka, Alina Szu³czyñska, Stefania Tchórzewska, Florentyna Tylczyñska, W³ady-
s³awa Wtyk³o, Helena Zerbe, Kazimierz Biniek, Ryszard Perz. Goœci powita³ burmistrz
dr W³odzimierz Hibner wraz ze swymi zastêpcami: Bogn¹ ¯elazn¹ i Paw³em Mordalem.
W spotkaniu uczestniczyli równie¿: Marzena Starkowska, Jerzy Kimstacz i S³awomira
Ksi¹g-Górna – obecni pracownicy urzêdu. Spotkanie przy kawie i s³odyczach by³o mi³¹
okazj¹ do wspominania minionych lat pracy zawodowej. Ka¿dy z uczestników spotkania
obdarowany zosta³ upominkiem. 

Agnieszka Tyszka goœciem Strefy Koloru
Goœciem bibliotecznej Strefy Koloru, 15. marca, by³a Agnieszka Tyszka – autorka

ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, przy których doskonale bawi¹ siê równie¿ doroœli. W jej
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twórczym dorobku znajduj¹ siê powieœci, bajki, opowiadania, s³uchowiska radiowe i sce-
nariusze teatralne. Szczególnym zainteresowaniem nowotomyskich czytelników jej ksi¹-
¿ek cieszy siê seria o Zosi z ulicy Kociej oraz liczne powieœci dla nastolatek. W spotka-
niach w Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki publicznej udzia³ wziêli 5. klasiœci ze
Szko³y Podstawowej nr 2 oraz uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. Feliksa Szo³dr-
skiego. W trakcie rozmów z uczniami Agnieszka Tyszka stara³a siê uwra¿liwiæ ich na do-
strzeganie dobrych rzeczy, jakie dziej¹ siê wokó³, wbrew, czêsto szokuj¹cym informa-
cjom, dominuj¹cym w mediach. M³odzi czytelnicy nie tylko z uwag¹ s³uchali opowieœci
autorki, ale tak¿e mieli do niej szereg pytañ. Czêœæ z nich dotyczy³a ksi¹¿ek, inne proce-
su tworzenia i pisania, jeszcze inne – ¿ycia prywatnego pisarki. Spotkania sprawi³y, ¿e
ksi¹¿ki Agnieszki Tyszki zyska³y nowych czytelników, a w dowód sympatii i na pami¹tkê
mi³ego spotkania, po pami¹tkowy autograf ustawi³a siê d³uga kolejka.

Wieczór w Retro café
17 marca Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zainauguro-

wa³a obchody 70. lecia, które pod has³em „7 dekad biblioteki” trwaæ bêd¹ do listopada
2016 r. Ka¿dego miesi¹ca na bywalców biblioteki czekaæ bêd¹ niespodzianki w postaci
ciekawych i inspiruj¹cych wydarzeñ kulturalnych, osadzone w realiach kolejnych dekad
istnienia biblioteki. Marcowy wieczór poœwiêcony by³ latom 40. i 50. Rozpocz¹³ siê od
prezentacji multimedialnej przywo³uj¹cej lata tworzenia siê biblioteki i osoby zaanga¿o-
wane w jej powstanie oraz rozwój. Muzycznym akcentem z tamtych lat by³ koncert
w „Retro café”, podczas którego zabrzmia³y niezapomniane melodie z repertuaru Ma-
rii Koterbskiej, S³awy Przybylskiej, Mieczys³awa Fogga oraz innych piosenkarek i piosen-
karzy z tamtych lat. Na bibliotecznej scenie przypomnieli je: Julia Rosiñska – Kopala
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(œpiew), Jacek Skowroñski (piano) i Wojciech Winiarski (gitara). Brawom nie by³o koñ-
ca. Nie oby³o siê bez bisów i wspólnego œpiewu.

Inauguracji towarzyszy³o otwarcie wystawy „7 dekad biblioteki”, przygotowanej
przez specjalistê do spraw edukacji regionalnej Gra¿ynê Matuszak oraz wystaw ksi¹¿ek
„Ze starego rega³u” w Wypo¿yczalni i Strefie Koloru. Warto wybraæ siê do biblioteki
i zapoznaæ siê z ksi¹¿kami, którymi zaczytywano siê w przesz³oœci i które budzi³y emo-
cje naszych rodziców, dziadków czy pradziadków. 

Modelarstwo ich pasj¹ 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury, 19 i 20 marca, odby³ siê II Konkurs Modeli Kar-

tonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla. W konkursie bra³o udzia³ 17 mode-
larni i klubów modelarskich z Polski i Czech oraz wielu modelarzy indywidualnych. Wy-
stawionych zosta³o 327 modeli, w tym 146 – przez juniorów (tj. osoby do 18 lat) i 181
– przez seniorów (tj. osoby powy¿ej 18 roku ¿ycia). Modelarnia NOK-u wystawi³a 36
modeli, wykonanych przez 5 osób: Malwinê Rudnick¹ – 6 modeli, Klaudiê Boczek –
4 modele, Mariolê Jareck¹ – 5 modeli, Micha³a Pilza – 3 modele i Krzysztofa Szeffnera –
18 modeli. Dru¿ynowo pracownia NOK-u zajê³a III miejsce. W klasyfikacji indywidualnej
z pracowni NOK-u na podium stanêli: Mariola Jarecka – II miejsce (kategoria: budowle;
za Ratusz Staromiejski w Szczecinie) i II miejsce (kategoria: science-fiction; za robota Lens
Head type B) oraz Krzysztof Szeffner – I miejsce (kategoria: science-fiction; za AT-ST
z filmu „Star Wars”), I miejsce (kategoria: rakiety; za Wostok), III miejsce (kategoria:
pojazdy szynowe; za drezynê Tatra) oraz III miejsce (kat.egoria: okrêty podwodne; za
Alfê). Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla otrzyma³ Jerzy Cholewa z Poznania za
model japoñskiego okrêtu IJN Nisshin. Wrêczenie medali, pucharów i nagród z r¹k
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Burmistrza Nowego Tomyœla W³odzimierza Hibnera oraz dyrektora Nowotomyskiego
Oœrodka Kultury Beaty Baran odby³o siê 20 marca.

Oœrodek ma logo
W Urzêdzie Miejskim, 21 marca, podsumowano konkurs na logo Oœrodka Sportu

i Rekreacji w Nowym Tomyœlu. Zwyciêzc¹ konkursu zosta³a Marcelina Œliczner z Gim-
nazjum w Borui Koœcielnej. Laureatka konkursu odebra³a z r¹k Burmistrza Nowego To-
myœla W³odzimierza Hibnera oraz dyrektora Oœrodka Sportu i Rekreacji w Nowym To-
myœlu Artura £oziñskiego nagrody: dwa bilety na mecz pi³ki no¿nej Polska-Serbia, ksi¹¿-
kê oraz plecak. Praca Marceliny – wg opinii komisji – by³a najlepsza. Logo bêdzie wyko-
rzystywane w dzia³alnoœci bie¿¹cej OSiR-u oraz na jego materia³ach promocyjnych. Ko-
misja przyzna³a równie¿ 6 wyró¿nieñ. Otrzymali je: Roksana Ga³êcka i Adrianna Skotar-
czyk (Gimnazjum w Borui Koœcielnej), B³a¿ej Rupa (Szko³a Podstawowa w Borui Koœciel-
nej), Hubert Wittchen i £ukasz Sroczyñski (Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowym Tomy-
œlu) oraz Kacper Bielecki (Zespó³ Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Bukowcu). Bur-

mistrz W³odzimierz Hibner wraz z zastêpc¹ Paw³em Mordalem wrêczyli podziêkowa-
nia dyrektorom szkó³, które wziê³y udzia³ w konkursie oraz nauczycielom nagrodzo-
nych uczniów.

Teatr w walizce 2016
W ramach corocznego wydarzenia „Teatr w Walizce”, 21 i 22 marca, na scenie No-

wotomyskiego Oœrodka Kultury wystawiono 17 spektakli, w których zagra³o 292 akto-
rów, ogl¹danych przez 540 widzów. Grupy teatralne przyby³y ze Lwówka, Nowego To-
myœla, Opalenicy i Buku. Przedstawienia w ich wykonaniu by³y bardzo ciekawe, pomy-
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s³owe, ró¿norodne w formach teatralnych, pe³ne œwiadomoœci specyfiki teatru. Jury kon-
kursu ocenia³o dobór repertuaru, kulturê i dykcjê s³owa, rolê rekwizytów i ruch scenicz-
ny.  W kategorii dzieci przedszkolnych wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali pierw-
szymi miejscami, a byli to: Rodzinne Przedszkole „Arka” w Nowym Tomyœlu (oddzia³
Sowy, spektakl Pora na mi³oœæ, grupê przygotowa³a Maria Staœkiewicz); Przedszkole
Niepubliczne „Bajkowy Zak¹tek” w Nowym Tomyœlu (oddzia³y Krasnoludki i Tro-
skliwe Misie, spektakl Zmiksowany œwiat Disneya, grupy przygotowa³a Sylwia Wrem-
bel), Przedszkole nr 1 „Misia Uszatka” w Nowym Tomyœlu (oddzia³ w Starym To-
myslu, spektakl: Ksiê¿niczka na ziarnku grochu, grupê przygotowa³a Ewa Raczko-
wiak), Przedszkole nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyœlu (oddzia³ Podró¿ni-
cy, spektakl Bardzo g³odna g¹sienica, grupê przygotowa³y Jolanta Jêdrzejczak i Syl-
wia WoŸna), Przedszkole nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyœlu (oddzia³
Muchomory, spektakl Bal u króla Baltazara, grupê przygotowa³y Iwona Wojcie-
chowska i Marzena Pig³as), Przedszkole nr 4 „Bolka i Lolka” w Nowym Tomyœlu
(oddzia³ S³oneczka, spektakl Brzydkie kacz¹tko, grupê przygotowa³a Karolina Œwital-
ska), Przedszkole nr 5 „S³oneczko” w Nowym Tomyœlu (oddzia³ Leœne Duszki,
spektakl W leœnym domku, grupê przygotowa³y Agnieszka Fabian i Anna Ch³opek).

W kategorii dzieci m³odszych: I miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa w Opalenicy
(zespó³ Pere³ka, spektakl Bajka nowa prostok¹tna i kwadratowa, grupê przygotowa³a
Renata Knop), II miejsce – Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku,
Hufiec ZHP Nowy Tomyœl Gromada Zuchowa „Leœne Muchomory” (spektakl
Smutna Ziemia, zespó³ przygotowa³a Monika Tanona), III miejsce – Szko³a Podsta-
wowa w Opalenicy (klasa 3c, spektakl Szkolnych wspomnieñ czar, grupê przygotowa-
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³a Dorota Kaczmarek), IV miejsce – Hufiec ZHP Nowy Tomyœl (Gromada Zucho-
wa „Leœne duchy”, spektakl Tuwimowo, grupê przygotowa³a Helena Staœkiewicz). 

W kategorii dzieci starszych: I miejsce – Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszko-
la w Brodach (zespó³ Promyki, spektakl Czerwony Kapturek, grupê przygotowa³a Jo-
lanta Lijewska), II miejsce – Hufiec ZHP Nowy Tomyœl (19 DH „Buki” im. Aleksan-
dra Kamiñskiego, spektakl Niesamowita wyprawa, grupê przygotowa³a dh Katarzyna
Lipska), III miejsce – Œwietlica Osiedlowa „Pod wiatraczkiem” w Buku (spektakl Jaœ
i Ma³gosia, grupê przygotowa³a Bo¿ena Stencel). W kategorii m³odzie¿: I miejsce –
Gimnazjum we Lwówku (spektakl Szkolne zmagania, grupê przygotowa³a Bogna
Witos³awska).

Inicjatywa Hufca ZHP w Nowym Tomyœlu, we wspó³pracy z Nowotomyskim
Oœrodkiem Kultury, wsparta zosta³a finansowo przez Gminê Nowy Tomyœl, Gminê
Lwówek, Gminê Opalenica oraz Powiat Nowotomyski. 

Wielkanocne klimaty 
Na okres poprzedzaj¹cy Œwiêta Wielkanocne Nowotomyski Oœrodek Kultury

przygotowa³ szereg atrakcji zwi¹zanych z kulinariami i tradycjami wielkanocnymi.
22 marca odby³y siê warsztaty wikliniarskie prowadzone przez Mariolê Wittchen.
Ka¿dy z uczestników zajêæ mia³ niepowtarzaln¹ okazjê wykonaæ swój w³asny koszy-
czek. W Wielk¹ Œrodê nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursu na najpiêkniejsz¹ pisankê
wielkanocn¹. Swoje prace przygotowa³y nowotomyskie szko³y, przedszkola i ¿³o-
bek, Œrodowiskowy Dom Samopomocy, wieœ Sêkowo, Szko³a Podstawowa w Ko-
nojadzie, przedszkola z Opalenicy, Lwówka i Borui Koœcielnej oraz indywidualnie –
doroœli i dzieci. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano dyplomy i na-
grody. Pisanki mo¿na by³o ogl¹daæ w holu NOK-u przez ca³y Wielki Tydzieñ. Tego
samego dnia dzieci dekorowa³y mazurki podarowane na tê okazjê przez Cukierniê
„Kachlicki”. Natomiast wieczorem nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursu na najsmacz-
niejsz¹ babê wielkanocn¹. W konkursie wziê³o udzia³ siedmioro uczestników. Wy-
pieki by³y oceniane w dwóch kategoriach: ocena jury i ocena publicznoœci. I tak jury
przyzna³o I miejsce p. Janinie Kulus, II miejsce – p. Barbarze Kêdzia, a III – p. El¿bie-
cie Skrzypczak. Publicznoœæ, podobnie jak jury, najwy¿ej oceni³a wypiek p. Janiny
Kulus. Na II miejscu znalaz³a siê babka p. El¿biety Skrzypczak, a na III – babka wsi
Sêkowo oraz p. Joanny Nowaczyk. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani dyplo-
mami i nagrodami. 

Œwi¹teczne spotkanie seniorów
W Domu Dziennego Pobytu, 23 marca, odby³o siê spotkanie wielkanocne. Przy

œwi¹tecznie udekorowanym stole, zastawionym tradycyjnymi wielkanocnymi potra-
wami przygotowanymi przez uczestników zajêæ, zasiedli seniorzy wraz z goœæmi,
wœród których byli: Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, dyrektor
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Danuta Micha³owicz oraz ks. kanonik W³adys³aw Ka-
sprzak. Podczas spotkania nie zabrak³o œwi¹tecznych ¿yczeñ, pe³nych serdecznoœci
rozmów i upominków przekazanych zaproszonym goœciom. Œwi¹teczne spotkania

KRONIKA WYDARZEÑ

127Styczeñ-marzec 2016



w Domu Dziennego Pobytu s¹ ju¿ tradycj¹. Dla samotnych starszych ludzi jest to
znakomita okazja do porozmawiania ze znajomymi, podzielenia siê jajkiem i z³o¿e-
nia sobie ¿yczeñ. Tego typu imprezy sprawiaj¹ seniorom radoœæ, nios¹ zadowolenie
i satysfakcjê z dzia³ania dla siebie i innych. 

57 Œpiewnik Domowy
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, 29 marca, odby³o siê kolejne, 57. Ju¿

spotkanie z cyklu: „Œpiewnik domowy”. Motywem przewodnim spotkania by³y piosen-
ki o kobietach. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ duet Cecylia Œlusarz i Piotr Mañka. Wœród
wykonywanych utworów nie mog³o zabrakn¹æ takich jak: „Dam¹ byæ”, „Ada to nie wy-
pada”, „Byæ kobiet¹”, „Bo z dziewczynami” czy „Nie dokazuj”. Ka¿dy utwór poprze-
dzi³ krótki komentarz prowadz¹cej i jednoczeœnie pomys³odawczyni projektu muzycz-
nego – Renaty Œmiertelnej. Spotkanie cieszy³o siê ogromnym powodzeniem, bowiem
wziê³o w nim udzia³ ok. 90 osób. Przy kawie i s³odkim poczêstunku czas up³yn¹³ w bar-
dzo serdecznej i rozœpiewanej atmosferze.

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

blioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Oœrodka
Sportu i Rekreacji, Szko³y Podstawowej nr 2, Zarz¹du Rejonowego Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyœlu, LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy
Tomyœl, ZHP Komenda Hufca Nowy Tomyœl.
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Tomasz Wlek³y
nauczyciel matematyki w Zespole Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Sta-
szica w Nowym Tomyœlu. Prezes Nowotomyskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego w latach 2003-2016. Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Nowym Tomyœlu w latach 2010-2014. Zaintereso-
wania: literatura piekna, film, muzyka.

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

Piotr Koœciañski 
nauczyciel w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im.
dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu; absolwent
Wydzia³u Historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza, o specjalnoœci historia wojskowoœci. Interesuje siê hi-
stori¹ XX wieku. Jego pasj¹ s¹ wyprawy rowerowe.
Wspólnie z ¿on¹ od kilku lat przemierza na rowerze kolej-
ne kraje Europy. 

Sylwia Kupiec
kulturoznawca, st. kustosz w Miejskiej i Powiatowej Biblio-
tece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: so-
cjologia kultury, wspó³czesne zjawiska spo³eczno– kultu-
rowe, media tradycyjne i elektroniczne, najnowsza histo-
ria Polski, muzyka, film. Sekretarz Nowotomyskiego To-
warzystwa Kulturalnego.

Gra¿yna Matuszak
absolwentka Studium Technik Teatralno-Filmowych w £odzi.
Specjalistka ds. edukacji regionalnej w Miejskiej i Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Interesuje siê histori¹
naszego regionu. Mi³oœniczka etnografii, folkloru i kultury ludo-
wej. Swe pasje rozwija m. in. tkaj¹c na krosnach rêcznych wg
starych ju¿ prawie zapomnianych technik, których uczy³a siê na
Podlasiu.
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Damian Ro¿ek-Paw³owski
politolog, dziennikarz, bibliotekarz. Zakochany w Nowym To-
myœlu, Wenecji i krakowskim Kazimierzu. Niestrudzony
bywalec Teatru "U Przyjació³" w Poznaniu. Twórca bloga
prezentuj¹cego nowotomysk¹ przesz³oœæ (i nie tylko…):
poprzednilokatorzy.blogspot.com. 

Izabela Putz 
romanistka, specjalistka ds. animacji kultury w Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainte-
resowania: psychologia spo³eczna, realia spo³eczno-politycz-
ne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka i literatura
francuska. 

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