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Koœció³ parafialny pw. œw. Andrzeja Boboli w S¹topach



Barbara i Krzysztof Jandy

Zdawaæ siê mo¿e, ¿e s¹ tu od zawsze...

Krzy¿e, figury i kapliczki na ziemi nowotomyskiej (1)

Celem niniejszej publikacji jest zebranie najwa¿niejszych informacji, dotycz¹cych ma-
³ych obiektów sakralnych, jakie spotkaæ mo¿emy w naszym najbli¿szym otoczeniu
i przywo³anie ich interesuj¹cych historii. Jest ona efektem naszych zainteresowañ lokal-
n¹ przesz³oœci¹, zarówno w wymiarze materialnym, jak i niematerialnym i uwarunko-
wana potrzeb¹ jej udokumentowania. Z ca³¹ pewnoœci¹ tzw. ma³ej architekturze sakral-
nej, czyli krzy¿om, figurom, grotom i przydro¿nym kapliczkom, które swoj¹ malowni-
cz¹ obecnoœci¹ wkomponowuj¹ siê w nowotomyski krajobraz, stanowi¹c jego prawdzi-
w¹ ozdobê, takie opracowanie siê nale¿y. Mo¿na je spotkaæ w wielu ró¿nych miejscach:
w mieœcie i na wsiach – zarówno w ich centrach, jak i na ich skrajach, w ciszy leœnych
duktów, na polach – w otoczeniu faluj¹cych ³anów zbó¿, na ³¹kach – zatopione w mo-
rzu polnych kwiatów, na skrzy¿owaniach dróg i rozdro¿ach, w przydomowych ogro-
dach, w pobli¿u koœcio³ów, na cmentarzach katolickich i dawnych cmentarzach ewan-
gelickich. Jedne skromne, proste, inne bogate w zdobienia i detale. Ich piêkno kryje siê,
zarówno w prostocie formy, jak i w bogatym zdobnictwie. Nie ma bowiem dwóch ta-
kich samych zabytków, ka¿dy jest wyj¹tkowy. 

Zdawaæ siê mo¿e, ¿e s¹ tu od zawsze. Stanowi¹ trwa³y element naszego krajobra-
zu, bêd¹c jego niezaprzeczaln¹ ozdob¹. Doceniamy ich piêkno zharmonizowane z ota-
czaj¹c¹ je czêsto przyrod¹. Jednak¿e to nie artystyczne piêkno decyduje o ich wielkiej
wartoœci. S¹ przede wszystkim œwiadectwem wiary naszych przodków i obecnych
mieszkañców tej ziemi. S¹ tak¿e trwa³ym elementem kultury i dowodem naszej wier-
noœci tradycji. Czêsto s¹ œwiadkami historii tych ziem, wspomnieniem dziej¹cych siê tu
wydarzeñ, ludzkich prze¿yæ i doœwiadczeñ. 

Opracowaniem niniejszym chcemy uzupe³niæ historiê poszczególnych miejscowoœci
o fakty zwi¹zane z istnieniem tych jak¿e wymownych obiektów, stanowi¹cych z pew-
noœci¹ cenne dla materialnej kultury dziedzictwo. Nie sposób oddzieliæ kultury od reli-
gii. Obydwie stanowi¹ o to¿samoœci cz³owieka i miejsca, w którym przysz³o mu ¿yæ. 

Pozbawienie cz³owieka sfery sacrum powoduje, ¿e cz³owiek bywa zagubiony. Jego
¿ycie ogranicza siê do tego, co materialne i doczesne. Ma³e obiekty sakralne, które mi-
jamy w codziennym pêdzie – krzy¿e, figury czy przydro¿ne kapliczki – skupiaj¹ nasz¹
uwagê, sk³aniaj¹ do tego, by siê na moment zatrzymaæ, pozwoliæ sobie na chwilê reflek-
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sji. Stwarzaj¹ doskona³e warunki do kontemplacji koniecznej do wkroczenia w pozama-
terialn¹ sferê rzeczywistoœci. Cz³owiek jako istota nie tylko cielesna, ale i duchowa, po-
trzebuje znaków. Poprzez to, co widzialne, ³atwiej dotrzeæ mu do tego, co niematerial-
ne. Przyroda i wpisane w ni¹ sakralne obiekty tworz¹ symbiozê, buduj¹c jedyny w swo-
im rodzaju krajobraz religijny. Przydro¿ne obiekty sakralne by³y miejscem zaspokajania
potrzeby modlitwy w ró¿nych intencjach, zarówno modlitwy indywidualnej, jak i wspól-
nej. Przechodz¹cy obok takiego miejsca, np. w drodze do pracy lub udaj¹cy siê w po-
dró¿, zdejmuj¹c czapkê z g³owy lub ¿egnaj¹c siê, chwalili Pana Boga albo wznosili ciche
proœby o pomyœlnoœæ w³asnych zamierzeñ, a wracaj¹c do domu dziêkowali Panu Bogu
za opiekê. Czy dzisiaj jest podobnie? Wiele siê zmieni³o, nadal jednak ka¿dy z tych obiek-
tów ma i dziœ swoich opiekunów, którzy utrzymuj¹ wokó³ nich porz¹dek, w miarê po-
trzeb i w³asnych mo¿liwoœci je odnawiaj¹, dekoruj¹ flagami i wstêgami, ozdabiaj¹ kwiata-
mi i p³on¹cymi zniczami. Œwiadczy to o nie przemijaj¹cej potrzebie ich zachowania, a tak-
¿e o tym, ¿e wiara nie nale¿y do przesz³oœci, ale ci¹gle ¿yje.

W cyklu publikacji dokumentuj¹cych aktualny stan przydro¿nych obiektów sakral-
nych na terenie nowotomyskich i podnowotomyskich parafii, bêdziemy siê starali: odno-
towaæ nazwiska ich twórców i fundatorów, motywy fundacji, materia³y, jakich u¿yto do
budowy tych obiektów; precyzyjnie okreœliæ ich lokalizacjê oraz rolê, jak¹ pe³ni¹ w ¿yciu
poszczególnych parafii. Nie bêdziemy te¿ pomijaæ informacji dotycz¹cych obrzêdowoœci
i tradycji zwi¹zanych z przydro¿nymi obiektami sakralnymi, problemów zwi¹zanych
z ich utrzymaniem i konserwacj¹. Ka¿dy obiekt zosta³ opisany na podstawie dostêpnych
Ÿróde³ i zilustrowany fotografiami. 

Opracowanie to nie powsta³oby bez pomocy wielu ¿yczliwych nam osób, gdy¿ wiêk-
szoœæ wykorzystanych w nim informacji pochodzi z ust œwiadków i opisów zachowanych
w niewielkiej iloœci w kronikach parafialnych i szkolnych. Wierzymy g³êboko, ¿e pozwo-
li ono na ocalenie od zapomnienia obiektów ma³ej architektury sakralnej, znajduj¹cych
siê na terenie parafii obejmuj¹cych teren naszej gminy. Rozpoczynamy od parafii pw. œw.
Andrzeja Boboli w S¹topach, do której nale¿y tak¿e wieœ Nowa Ró¿a. Opracowania do-
tycz¹ce kolejnych parafii ukazywaæ siê bêd¹ w kolejnych numerach „Przegl¹du Nowoto-
myskiego”. Mamy te¿ nadziejê na ksi¹¿kowe wydanie, zawieraj¹ce opracowanie wszyst-
kich obiektów ma³ej architektury sakralnej na terenie parafii obejmuj¹cych gminê Nowy
Tomyœl, z pe³n¹ ikonografi¹, która tu -  ze wzglêdów objêtoœciowych - musi byæ z
koniecznoœci ograniczona. 

Wszystkim mi³oœnikom lokalnej przesz³oœci i mieszkañcom ziemi nowotomyskiej,
których ta publikacja sk³oni do podzielenia siê swoj¹ wiedz¹ na temat istniej¹cych obiek-
tów ma³ej architektury sakralnej lub dalszych poszukiwañ dotycz¹cych ich informacji,
z góry dziêkujemy za pomoc w wype³nieniu luk, które byæ mo¿e znalaz³y siê w niniej-
szym opracowaniu. 

Nie mo¿na bowiem dobrze s³u¿yæ Narodowi, 
nie znaj¹c jego historii, tradycji, czy kultury.

œw. Jan Pawe³ II
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S¹topy 
Rys historyczny 
Wieœ S¹topy w gminie Nowy Tomyœl, le¿y ok. 2 km na pó³noc od stacji PKP i linii

kolejowej Poznañ – Nowy Tomyœl oraz drogi wojewódzkiej 308. Po³o¿ona jest na ob-
szarze ok. 1263,11 ha km2. Zamieszkuje j¹ ponad 630 mieszkañców. 

Nazwa wsi ³¹czy siê z krajobrazem tego miejsca i nawi¹zuje do pobliskich grzêza-
wisk, które nazywano „s¹topi¹”. Nazwê S¹topy wywodzi siê te¿ od staropolskiego s³o-
wa „s¹top”, inaczej miejsce sp³ywu, bowiem wieœ rozci¹ga siê wzd³u¿ naturalnego cie-
ku wodnego. 

Pierwsze wzmianki o wsi S¹topy (Sathop) znajduj¹ siê w rejestrze poboru podat-
ków z 1508 roku. Pierwotnie osada wchodzi³a w sk³ad dóbr lwóweckich, a w XVIII
wieku nale¿a³a do rodziny Szo³drskich z Wytomyœla. S¹topy powsta³y w wyniku œre-
dniowiecznej kolonizacji na obrze¿ach istniej¹cych na tych terenach puszczy. W tam-
tych czasach wsie lokowano na wykarczowanych i czêsto wypalanych lasach. W prze-
ciwieñstwie do innych wsi z tego terenu, w S¹topach nie zachowa³a siê ci¹g³oœæ gospo-
darki. Zosta³a ona wtórnie zasiedlona na prawie holenderskim. S¹topy pocz¹tkowo za-
mieszkiwane by³y przez ludnoœæ katolick¹ pochodzenia polskiego, jednak najprawdo-
podobniej w latach 1728-1736 wieœ uleg³a wyludnieniu. Ponowne zasiedlenie wsi do-
konane zosta³o za spraw¹ Marianny Szo³drskiej, w³aœcicielki dóbr wytomyskich. Nowi
osadnicy byli pochodzenia niemieckiego i wyznania ewangelickiego. Nap³yw ludnoœci
niemieckiej w tym okresie by³ znaczny, bowiem nowi osadnicy lokowani byli na dogod-
nych warunkach, pozwalaj¹cych im bogaciæ siê i rozbudowywaæ wieœ. W wiosce miesz-
ka³o zaledwie kilka rodzin polskich.

Wbrew panuj¹cym wówczas zasadom, przybysze zachowali uk³ad urbanistyczny
i krajobrazowy charakterystyczny dla wsi lokowanych w œredniowieczu. W du¿ej mie-
rze zachowana zosta³a równie¿ istniej¹ca sieæ dróg oraz sposób ustawienia budynków
mieszkalnych – szczytem do drogi. Wœród starej zabudowy wsi zachowa³y siê liczne
stare budynki z II po³owy XIX wieku – w tym najstarszy z 1808 roku. Wiele budynków
wpisanych zosta³o do rejestru zabytków. Wieœ posiada kszta³t wrzecionowy, zwany
tak¿e owalnic¹ – dwie g³ówne drogi tworz¹ swoiste wrzeciono, czyli pierwotny plac
wspólny. 

Na placu tym, co jest typowe dla zabudowy wrzecionowatej, znajduje siê do dziœ
staw, który kiedyœ pe³ni³ funkcjê poid³a dla zwierz¹t i zapasu wody do celów gaœniczych.
Gospodarstwa w centralnej czêœci wsi roz³o¿one s¹ wzd³u¿ obecnych ulic Szkolnej i Ko-
œcielnej. Kiedyœ ca³a wieœ otoczona by³a p³otami, postawionymi od zewnêtrznej strony
gospodarstw, poza stoj¹cymi obecnie stodo³ami. Na koñcach wrzeciona montowano
bramy, które na noc zamykano, by chroniæ wieœ przed dzikimi zwierzêtami. 

Za zewnêtrznym p³otem, okalaj¹cym wieœ, przebiega³a droga, która w wiosce S¹to-
py jest szczególnie regularna i wyró¿nia wioskê spoœród innych wsi owalnicowych.
Roz³ogi pól wsi S¹topy ograniczone s¹ lasami i do dzisiaj oddaj¹ jej charakter.
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Wieœ posiada³a dwie karczmy, które znajdowa³y siê na krañcach wrzeciona oraz
kuŸniê, która funkcjonowa³a jeszcze w latach 80. XX wieku. Wiêkszoœæ gospodarstw,
zw³aszcza te bogatsze, posiada³y wolnostoj¹ce piece chlebowe, które lokowano w
sadzie pomiêdzy stodo³¹ a zap³ociem. Infrastrukturê techniczn¹ tworzy³o 6 wiatra-
ków, stoj¹cych na polach przy drodze prowadz¹cej do Bukowca. 

W czasie okupacji hitlerowskiej mieszkañcy S¹topów wybudowali strzelnicê, któ-
rej pozosta³oœci – w postaci muru i p³ytkiego rowu – znajduj¹ siê przy obecnym cmen-
tarzu. Ca³oœæ budownictwa posiada cechy typowe dla  architektury olêderskiej wsi
rozproszonych z równiny nowotomyskiej. Dodaæ nale¿y, i¿ wg Ÿróde³ historycznych,
wiele wsi z naszego terenu mia³o swoje herby. W publikacji prof. Mariana Gumowskie-
go „Herby i pieczêcie wsi wielkopolskich” znalaz³ siê m. in. opis herbu i pieczêci wsi S¹-
topy. Tak w roczniku XIII z 1937 r. Marian Gumowski opisuje herb S¹topów: S¹topy
wieœ pow. nowotomyskiego. Herbem jej by³o s³oñce promieniste, wieñcem lauru otoczone.
Takie god³o widzimy na pieczêci wielkoœci 33 mm. Pieczêæ (…) znaleziono wyciœniêt¹ na do-
kumencie z 1740 roku w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu.

Wraz z koñcem II wojny œwiatowej, po opuszczeniu wsi przez ludnoœæ niemieck¹,
zaczêli osiedlaæ siê w niej Polacy, pochodz¹cy z ró¿nych stron kraju. Niemal natych-
miast po opuszczeniu ziemi nowotomyskiej przez wojska niemieckie, zaczêto organi-
zowaæ polskie szkolnictwo. W S¹topach zadania tego podj¹³ siê mieszkaj¹cy we wsi od
1942 roku nauczyciel Leonard Œliwiñski. Przy wsparciu jego ¿ony i zaanga¿owaniu
mieszkañców, ju¿ 26 stycznia 1945 roku otwarto Publiczn¹ Szko³ê Powszechn¹ w S¹-
topach, której dyrektorem z dniem 1 maja 1945 roku, decyzj¹ Inspektora Szkolnego
w Nowym Tomyœlu, zosta³ Leonard Œliwiñski.

Pañstwo Œliwiñscy rozpoczêli pracê od podstaw, organizuj¹c szko³ê, opiekê nad
dzieæmi, jednoczeœnie anga¿uj¹c siê w ¿ycie spo³eczne wsi. Ich zas³ug¹ jest tworzenie
organizacji lokalnych, kó³ zainteresowañ, a nawet gabinetu lekarskiego i œwietlicy.
Tworz¹c placówkê oœwiatow¹ nie zapomnieli równie¿ o potrzebach duchowych osie-
dlaj¹cych siê Polaków. Z ich inicjatywy powsta³ pierwszy we wsi krzy¿ na rozdro¿u
dróg gruntowych prowadz¹cych do Nowego Tomyœla i Starego Tomyœla, a nauka
w szkole rozpoczê³a siê od poœwiêcenia sal i ³awek szkolnych. 

W centrum wsi, na du¿ym placu, znajduje siê koœció³ katolicki pw. œw. Andrzeja
Boboli, wybudowany jako œwi¹tynia ewangelicka w latach 1906-1908. Zabudowê
przykoœcieln¹ tworzy³y te¿ pastorówka i organistówka, pochodz¹ce z tego samego
okresu. Projekt koœcio³a i budynków towarzysz¹cych zosta³ zatwierdzony w kwietniu
1906 roku przez Ministerstwo Robót Publicznych w Berlinie. Prace by³y prowadzone
przez radcê budowlanego Haupthnera z Poznania. Do 1945 roku koœció³ funkcjono-
wa³ jako œwi¹tynia ewangelicka. Jest to budynek murowany z ceg³y, na kamiennej pod-
murówce i otynkowany.

Od strony po³udniowej bry³ê koœcio³a wieñczy wie¿a wysokoœci 31 m, góruj¹ca
nad ca³¹ okolic¹, maj¹ca cztery zegary i przyleg³e do niej – po lewej i prawej stronie –
klatki schodowe na chór i drewniane balkony, typowe dla sakralnych budowli ewan-
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gelickich. Korpus nawy nakryty jest czteropo³aciowym dachem ceramicznym z sze-
œcioma oknami powiekowymi. Wie¿ê pocz¹tkowo pokrywa³a równie¿ dachówka, ale
w 1980 roku he³m wie¿y pokryto blach¹. Œwi¹tynia posiada pierwotny wystrój wnê-
trza – empory, prospekt organowy, drewniane sklepienie z dekoracj¹ malarsk¹ i œlicz-
ny witra¿ w prezbiterium, przedstawiaj¹cy Chrystusa nauczaj¹cego. Koœció³ zaprojek-
towano tak, ¿eby móg³ pomieœciæ 575 osób, z czego 200 na balkonach.

Pocz¹tkowo S¹topy nale¿a³y do parafii ewangelicko-augsburskiej w Nowym To-
myœlu, a od 1908 roku sta³y siê osobn¹ parafi¹, równie¿ ewangelick¹.

Dnia 25 sierpnia 1946 r. o godz. 17.00 odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia koœcio-
³a katolickiego przy licznym udziale wiernych i ca³ej okolicy. Poœwiêcenia odnowionej
œwi¹tyni poewangelickiej dokona³ proboszcz parafii ks. Stanis³aw Skaziñski z Nowego
Tomyœla, a uroczyste nieszpory odprawi³ ówczesny proboszcz z Bukowca ks. Wac³aw
Konwiñski. Pocz¹tkowo koœció³ by³ administrowany przez parafiê w Nowym Tomy-
œlu, a nastêpnie przeszed³ pod administrowanie parafii w Bukowcu. W koœciele odby-
wa³a siê tylko jedna msza œw. w niedzielê i uroczystoœci koœcielne. Mieszkañcy S¹to-
pów byli bardzo zwi¹zani ze swoj¹ œwi¹tyni¹ i sami odprawiali nabo¿eñstwa majowe,
czerwcowe i ró¿añcowe. Radoœæ nape³ni³a ich serca, gdy 1 czerwca 1976 roku, decy-
zj¹ Arcybiskupa Poznañskiego utworzono odrêbny oœrodek duszpasterski i zosta³
przydzielony tu duszpasterz ks. proboszcz Boles³aw Bugzel, który zamieszka³ w S¹to-
pach. Od 1980 roku koœció³ w S¹topach jest koœcio³em parafialnym dla mieszkañców
wsi: S¹topy i Nowa Ró¿a. Proboszcz, ks. Boles³aw Bugzel zjedna³ sobie szybko miesz-
kañców i przyst¹pi³ do renowacji koœcio³a. Wraz z powstaniem parafii odzyska³ teren
przykoœcielny, który zosta³ przez mieszkañców – pod czujnym okiem proboszcza –
zagospodarowany. Po utworzeniu odrêbnego oœrodka duszpasterskiego i przydziele-
niu duszpasterza, przyst¹piono do remontu œwi¹tyni. Z wnêtrza remontowanego ko-
œcio³a usuniêto figurê Serca Pana Jezusa oraz figurê Matki Bo¿ej, które znajdowa³y siê
na o³tarzach bocznych, po lewej i prawej stronie o³tarza g³ównego. 12 maja 1982 ro-
ku parafialna Rada Duszpasterska postanowi³a, i¿ figury które do czasu przebudowy
wnêtrza znajdowa³y siê w œwi¹tyni zostan¹ usytuowane w ró¿nych miejscach wsi.

Budynek koœcio³a wraz z wyposa¿eniem, zgodnie z decyzj¹ Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dn. 26 lutego 1996 roku, jest zabytkiem –
dobrem kultury narodowej i podlega ochronie prawnej. Od 1998 r. proboszczem
parafii S¹topy jest ks. kanonik Pawe³ Szu³cik. W latach 2007-2009 przeprowadzono
remont budynku koœcielnego, po³o¿ono now¹ dachówkê, za³o¿ono tak¿e nowe rynny
oraz odmalowano wnêtrze i elewacjê zewnêtrzn¹ wg zaleceñ konserwatora
zabytków.

•ród³a: Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, Kronika Szko³y Podstawowej im. Leonarda
Œliwiñskiego w S¹topach, Kronika parafialna parafii w S¹topach 
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Plan wsi S¹topy z oznaczonymi obiektami sakralnymi



Kapliczka Matki Bo¿ej Fatimskiej (fot. na ok³adce)
W odleg³oœci 1 300 m od krzy¿a znajduj¹cego siê przy dworcu kolejowym w S¹to-

pach, na terenie prywatnej posesji Józefa Sad³ochy, stoi przepiêkna kapliczka z figur¹ Mat-
ki Bo¿ej Fatimskiej, do której dotarcie u³atwia kierunkowskaz z napisem Siedlisko „Józe-
fówka”. Na czworobocznym, wykonanym z ceg³y, cokole umieszczono kolumnê z kost-
ki granitowej, a na niej oszklon¹ dooko³a, osadzon¹ w metalowej ramie, gablotê z figur¹
Matki Bo¿ej Fatimskiej wewn¹trz. Gablota przykryta jest 4. spadowym s³omianym gon-
tem, na szczycie którego znajduje siê krzy¿ z metalow¹ pasyjk¹. Znajduj¹ce siê w górnej
czêœci kolumny, cztery otwory zw. blendami pozwalaj¹ na zamocowanie w nich figurek
czterech œwiêtych – œw. Krzysztofa, œw. Floriana, œw. Józefa i œw. Franciszka. 

Kapliczka zosta³a poœwiêcona 15 lipca 1996 r. przez ówczesnego proboszcza parafii
w S¹topach, ks. Mieczys³awa Czerwiñskiego. Data poœwiêcenia kapliczki zwi¹zana jest
z 50. rocznic¹ œlubu rodziców Józefa Sad³ochy. Opiekuje siê ni¹ fundator, w³aœciciel Siedli-
ska „Józefówka”, Józef Sad³ocha wraz z rodzin¹. 

Krzy¿ przydro¿ny przy dworcu kolejowym
Mieszkaj¹cy na terenach po³o¿onych wokó³ dworca kolejowego, w rozproszonej

czêœci wsi, parafianie parafii w S¹topach, ufundowali w 1982 r. - na brzegu lasu, po
prawej stronie tu¿ za przejazdem kolejowym, na rozdro¿u dróg prowadz¹cych do wsi
oraz do dworca kolejowego – krzy¿ wykonany z drewna dêbowego. Na skrzy¿owaniu
jego ramion umocowano metalow¹ pasyjkê, a nad ni¹ pó³okr¹g³y daszek metalowy,
powy¿ej którego znajduje siê plakieta z inskrypcj¹ INRI. Krzy¿ ustawiony zosta³ na
podstawie wykonanej z kamienia polnego. Od frontu znajduje siê 3.stopniowe podejœcie,
równie¿ z kamienia polnego. Ca³oœæ ogrodzona zosta³a wspó³czesnym, metalowym,
ozdobnym op³otowaniem z jednoskrzyd³ow¹ bramk¹. Teren wokó³ obsadzono krze-
wami, pokryto grysikiem oraz g³azami. Na jednym z g³azów, po lewej stronie krzy¿a,
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w 2014 r. umieszczono tablicê z tekstem modlitwy: „Panie Jezu Ukrzy¿owany, który wi-
tasz przyje¿d¿aj¹cych i b³ogos³awisz wyje¿d¿aj¹cym, zmi³uj siê nad nami. Amen.” Inten-
cja postawienia tego krzy¿a jest jednoznacznie okreœlona. Mia³ on uzmys³awiaæ parafia-
nom, mieszkaj¹cym w odleg³oœci 2 km od wioski i koœcio³a, ich przynale¿noœæ do niego
i zjednoczenie z parafi¹, proboszczem i pozosta³ymi mieszkañcami. Poœwiêcenia pierw-
szego krzy¿a dokona³ w czerwcu 1982 r. ówczesny proboszcz, ks. Boles³aw Bugzel.
Zniszczony pod wp³ywem oddzia³ywania warunków atmosferycznych krzy¿ w 2015 r.
zast¹piony zosta³ nowym, równie¿ drewnianym, którego fundatorami byli Miros³awa
i Jerzy Patora. Zosta³ on wykonany z drewna dêbowego przez s¹topski tartak. Nowy
krzy¿ poœwiêcony zosta³ 26 wrzeœnia 2015 r. przez biskupa pomocniczego archidiecezji
poznañskiej ks. dra Damiana Bryla, w asyœcie ks. proboszcza Edmunda Paw³a Szu³cika. 

Pierwszym krzy¿em od pocz¹tku zajmowa³a siê Franciszka Metzgier. Obecnie opie-
kê nad krzy¿em sprawuj¹ mieszkaj¹cy w pobli¿u parafianie: Ma³gorzata Tritt, rodziny £a-
weckich i Borowiaków. Przy krzy¿u odbywa siê œwiêcenie wielkanocnych potraw oraz
witani s¹ – przybywaj¹cy do parafii – goœcie. 
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Krzy¿ na cmentarzu parafialnym 
Parafianie, mieszkaj¹cy w S¹topach, nie posiadali w³asnego miejsca pochówku. Zmar-

³ych parafian grzebano na cmentarzu parafialnym w Bukowcu. Staraniem pierwszego
proboszcza s¹topskiej parafii, ks. Boles³awa Bugzela, na potrzeby nowo powsta³ej para-
fii przekazany zosta³ teren dawnego cmentarza ewangelickiego, po³o¿ony przy wjeŸdzie
do wsi, po lewej stronie drogi prowadz¹cej od dworca kolejowego. W 1978 r. zaniedba-
ny dot¹d cmentarz ewangelicki zosta³ na nowo zagospodarowany i ogrodzony. Podczas
jego porz¹dkowania skrupulatnie wyjmowano z ziemi spoczywaj¹ce w niej szcz¹tki ludz-
kie i uk³adano w przygotowanej wczeœniej mogile, na koñcu g³ównej alejki, na wprost
wejœcia, na tle du¿ego dêbu. W miejscu tym nastêpnie postawiono krzy¿, który – wraz
z ca³ym cmentarzem – 18 paŸdziernika 1978 r. poœwiêci³ ks. biskup Marian Przykucki.
Przy krzy¿u ówczesny proboszcz s¹topskiej parafii 1 listopada tego roku odprawi³ mszê
œw. w intencji pochowanych tutaj uprzednio ewangelików. Krzy¿ wykonany jest z drew-
na i ustawiony na betonowym fundamencie o prostok¹tnej podstawie. Od frontu wyko-
nano 4. stopniowe schody. Na przeciêciu belek umocowano metalow¹ pasyjkê, nad któ-

Krzy¿ 
na cmentarzu parafialnym



r¹ znajduje siê pó³okr¹g³y metalowy daszek, a nad nim plakieta z inskrypcj¹ INRI. Od je-
go powstania opiekê nad krzy¿em sprawowa³y Leokadia Buda i Teresa Gromadzka.
Obecnie opiekuj¹ siê nim Kazimiera Bronka, Maria Rachuta oraz Gabriela Kapela, a tak¿e
dbaj¹cy o mogi³y swoich bliskich mieszkañcy.

Tablica na cmentarzu parafialnym  
W 2009 r. proboszcz parafii w S¹topach, ks. kanonik Edmund Pawe³ Szu³cik wraz

z parafianami, podj¹³ decyzjê o ustawieniu na cmentarzu parafialnym tablicy upamiêtniaj¹-
cej cz³onków rodzin ewangelickich, poprzednio tu spoczywaj¹cych. Zosta³a ona usytu-

owana po lewej stronie, przy wejœciu na teren cmentarza i zamocowana na 2. stopniowym
cokole w kszta³cie podkowy, wykonanym z kostki granitowej, zespoinowanej zapraw¹.
Prostopadle do coko³u, na którym umieszczona jest granitowa p³yta, ustawiony zosta³
g³az z kamienia polnego z przytwierdzon¹ do niego tablic¹ z br¹zowego granitu. Na niej
umieszczono dwujêzyczn¹: polsko –niemieck¹ inskrypcjê: „Naszym braciom i siostrom
z ewangelickiej parafii S¹topy do 1945 r. wierny pokój w Chrystusie”. Wykonawcami co-
ko³u byli Henryk Lotka oraz Józef Koz³owicz z S¹topów; natomiast granitow¹ p³ytê z na-
pisem wykona³ Ryszard Batura – kamieniarz z Cichej Góry. 

Kapliczka Serca Pana Jezusa przy ul. Dworcowej 
Na wjeŸdzie do wsi od strony dworca kolejowego, po prawej stronie drogi, na terenie

posesji pp. Berger, przy ul. Dworcowej – obok budynku mieszkalnego, ustawiona zosta-
³a Kapliczka Serca Pana Jezusa. Na pierwsz¹ propozycjê umieszczenia figury na tzw. s¹-
topskim rynku ówczesne w³adze pañstwowe nie wyrazi³y zgody. 

Ufundowana przez parafian, dla upamiêtnienia powstania parafii i jej pierwszego pro-
boszcza, kapliczka, w której umieszczono figurê Serca Pana Jezusa, poœwiêcona zosta³a
przez ks. proboszcza Boles³awa Bugzela w czerwcu 1982 r., w uroczystoœæ ku czci Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa. 
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Na betonowej, od frontu 2. stopniowej, podstawie znajduje siê cokó³ z kamieni
polnych zespolonych zapraw¹, a na nim czworoboczna kolumna, równie¿ z kamie-
nia polnego, na którym widnieje data ufundowania kapliczki – 1982 r. Czêœæ zasadnicz¹
stanowi gablota w formie wyd³u¿onego prostopad³oœcianu z metalowych prêtów,
o trzech oszklonych œcianach (dwóch bocznych i frontowej otwieranej) oraz tylnej wyko-
nanej z pustaków. Gablota nakryta jest 4. spadowym daszkiem, z krzy¿ykiem w zwieñ-
czeniu. Wewn¹trz umieszczona zosta³a figura Serca Pana Jezusa, otoczona ozdobnym
wieñcem kwiatowym. Kapliczka jest systematycznie odnawiana, wymieniono w niej m. in.
figurê Serca Pana Jezusa (obecna jest wykonana z tworzywa sztucznego) i oszklenie ga-
bloty. Wykonano tak¿e oœwietlenie, a wokó³ chodniczek z pozbruku. Obiekt otoczono
³añcuchowym ogrodzeniem, trawnikiem oraz rabatami kwiatowymi.  Ka¿dego roku pod
kapliczkê przybywa procesja wiernych i odbywa siê tu uroczystoœæ poœwiêcona Najœwiêt-
szemu Sercu Pana Jezusa. Kapliczk¹ opiekuje siê rodzina pp. Berger.

Krzy¿ przydro¿ny przy ul. Nowotomyskiej
Ka¿dy mieszkaniec wsi odpowie, ¿e ten krzy¿ stoi tu od zawsze, bo wszyscy go pamiê-

taj¹. Szukaj¹c informacji o jego powstaniu, w kronice szkolnej odnajdziemy taki oto zapis:
„21 maja 1945 r. odby³o siê poœwiêcenie ³aw szkolnych i pierwszego krzy¿a w S¹topach”.
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Mieszkañcy S¹topów postawili go w 1945 r. na rozstaju dróg polnych, prowadz¹cych do
Nowego Tomyœla i Starego Tomyœla. Jego inicjatorami byli pp. Œliwiñscy, którzy
organizowali po wojnie we wsi szko³ê. Jest on wotum wdziêcznoœci mieszkañców za
odzyskan¹ wolnoœæ. Poœwiêcenia pierwszego krzy¿a dokona³ nowotomyski proboszcz
ks. Stanis³aw Skaziñski. Z tym w³aœnie krzy¿em mieszkañcy zaczêli odbudowywaæ ¿ycie
z wojennych zgliszczy. Zdaniem starszych mieszkañców, mia³ on strzec przed z³em i
zaœwiadczaæ o tym, ¿e mieszkaj¹ tu chrzeœcijanie. Usytuowanie go w tym miejscu mia³o
znaczenie dla rolników, którym b³ogos³awi³, kiedy ju¿ wczesnym rankiem udawali siê do
pracy na pola uprawne, po³o¿one wzd³u¿ dróg prowadz¹cych do Nowego oraz Starego
Tomyœla. Mijaj¹c krzy¿ mê¿czyŸni zdejmowali czapki,  a wielu odmawia³o krótk¹ modli-
twê, któr¹ zapamiêta³y ich dzieci: „Przez krzy¿ i mêkê Twoj¹ zbaw Jezu duszê moj¹”.
Przy nim mieszkañcy S¹topów, w majowe wieczory, odprawiali nabo¿eñstwa ku czci
Matki Bo¿ej. Krzy¿ wykonywany by³ z drewna. Kiedy „starza³” siê i umiera³, tak jak ko-
lejne pokolenia mieszkañców S¹topów, na jego miejscu stawa³ nowy. Dziêki temu zacho-
wana zosta³a ci¹g³oœæ tradycji tego miejsca.

W czerwcu 1982 r. wykonano nowy krzy¿ i ogrodzenie metalowe na fundamencie.
Wówczas poœwiêci³ go pierwszy proboszcz parafii w S¹topach, ks. Boles³aw Bugzel.
Ostatnia wymiana krzy¿a na nowy mia³a miejsce w 2011 r. Okoliczni mieszkañcy ufun-
dowali nowy krzy¿ wraz z nowym ogrodzeniem z drewna dêbowego. Pod pó³kolistym,
promienistym daszkiem metalowym, na przeciêciu belek, umocowano bia³¹ pasyjkê z ¿y-
wicy syntetycznej. Nad daszkiem, równie¿ z ¿ywicy syntetycznej, zamocowana jest pla-
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kieta z inskrypcj¹ INRI. Na frontowej œcianie belki pionowej, poni¿ej pasyjki, znajduje siê
kamienna tabliczka, na której wygrawerowano napis: „Krzy¿ – Fundacja okolicznych pa-
rafian, poœwiêcony 25.09.2011r.” Frontow¹ œcianê pionowej belki ozdobiono wiankami
kwiatów. Ca³y obiekt umocowano na betonowej prostok¹tnej podstawie, wy³o¿onej
wokó³ kostk¹ pozbrukow¹ i p³ytkami ceramicznymi. Œciany boczne obudowano kamie-
niem polnym, zespolonym zapraw¹. Wokó³ wykonano ogrodzenie sztachetowe na fun-
damencie betonowym. Od frontu u³o¿ono kamienie oraz ustawiono kilka g³azów.

Po lewej stronie, przed ogrodzeniem, na jednym z g³azów wygrawerowano inskryp-
cjê: „W krzy¿u cierpienie, w krzy¿u zbawienie, w krzy¿u mi³oœci nauka...”. Na dwóch
pozosta³ych kamieniach umocowano figurki siedz¹cych anio³ków. Krzy¿ i op³otowanie
z drewna dêbowego wykona³ w 2011r. Tomasz Koz³owicz, natomiast napisy na kamien-
nych tabliczkach Zak³ad Kamieniarski p. Filipowicza z Nowego Tomyœla. Przy przygoto-
waniu podstawy i monta¿u obiektu zaanga¿owani byli: Józef Koz³owicz, Leszek Nazi-
mek, Andrzej Weiss, Dariusz Piechota, Kazimierz Pigla, Marek Janusz oraz Zak³ad
Drzewny – Tartak S¹topy. Odnowiony krzy¿ 25 wrzeœnia 2011 r. poœwiêci³ ówczesny
dziekan dekanatu lwóweckiego ks. kanonik  Ekspedyt B³aszczyk, w asyœcie proboszcza
parafii ks. kanonika Edmunda Paw³a Szu³cika. Rodzina Koz³owiczów w 2015r. ufundo-
wa³a ró¿aniec drewniany i umieœci³a go na konstrukcji metalowej, na belce pionowej
krzy¿a, nadaj¹c mu kszta³t serca. Poœwiêcenie ró¿añca wraz z nabo¿eñstwem modli-
tewnym, któremu przewodniczy³ ks. proboszcz Edmund Pawe³ Szu³cik, odby³o siê 21
czerwca 2015 r. Co roku w czerwcu, w wyznaczonym dniu, odbywa siê nabo¿eñ-
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stwo modlitewne prowadzone przez ks. proboszcza. W opiekê nad krzy¿em anga¿owa-
li siê zawsze okoliczni mieszkañcy, a szczególnie Helena Weiss, która by³a ¿on¹ so³tysa.
Obecnie pieczê nad nim i jego otoczeniem sprawuj¹ rodziny Koz³owiczów, Nazimków,
Weissów i Piechotów, wspierane przez okolicznych mieszkañców. Przywo³uj¹c historiê
tego krzy¿a, powsta³ego w trudnych powojennych czasach, warto przywo³aæ s³owa:
„Wci¹¿ pamiêtam Ten Krzy¿, który stoi do dziœ miêdzy niebem a ziemi¹. Gdzie mój
Zbawca i Pan za nas ¿ycie swe da³, uratowa³ nas od z³ej przysz³oœci.”

Krzy¿ przydro¿ny na skrzy¿owaniu ul. Bukowieckiej i ul. Polnej
Inicjatorami krzy¿a, który 10 czerwca 2016 r. stan¹³ w tej czêœci S¹topów, na rozdro-

¿u ulic Bukowieckiej i Polnej, byli: Krystyna i Janusz Krawczyk, Justyna i Mateusz Jandy, Jo-
lanta i Zdzis³aw Miœ oraz Barbara i Krzysztof Jandy, którzy – podzieliwszy siê odpowied-
nio zadaniami – uzyskali zgodê Nadleœnictwa Grodzisk Wlkp., do którego nale¿y grunt,
zg³osili budowê obiektu sakralnego do Starostwa Powiatowego, a po uprawomocnieniu
siê urzêdowej decyzji, przyst¹pili do realizacji tego zamierzenia. Tartak w S¹topach prze-
tar³ przekazane przez Nadleœnictwo Grodzisk Wlkp. drewno i scali³ elementy krzy¿a.
Krzy¿ wykonany zosta³ z drewna dêbowego i zachowa³ jego naturalny kolor. Na przeciê-
ciu ramion krzy¿a zawieszona zosta³a pasyjka wielkoœci 1 metra,  wykonana z ¿ywic syn-
tetycznych. Nad ni¹ znajduje siê plakieta z inskrypcj¹ INRI – Jezus Nazarejczyk Król ¯y-
dowski. Krzy¿ jest odpowiednio umocowany metalow¹ obejm¹. Tam te¿ umieszczono
pojemnik zawieraj¹cy informacjê o intencji jego powstania i nazwiskach fundatorów. Ca-
³oœæ ogrodzono niewysokim drewnianym p³otem. Wokó³ u³o¿ono kostkê pozbrukow¹.
Po lewej stronie przy ogrodzeniu ustawiono obelisk z inskrypcj¹: 

Bo¿e, nasz Ojcze!
w roku 1050. lecia chrztu Polski
dziêkujemy za ³askê wiary, 
za Twoje wejœcie w ¿ycie ka¿dego z nas,
za ³askê, która nam nieustannie towarzyszy.
W opiekê siê oddajem, starych ojców obyczajem
/Pieœñ uwielbienia/

Parafianie z ul. Bukowieckiej i ul. Polnej
S¹topy, dnia 10 czerwca 2016r.

Intencja powstania tego obiektu sakralnego wysz³a z serc przepe³nionych wiar¹, dla
przypomnienia wartoœci chrzeœcijañskich i znaczenia krzy¿a, z chêci zaproszenia do mo-
dlitwy i refleksji, ale tak¿e dla przywo³ania wspomnieñ z dzieciñstwa, spêdzonego
w otoczeniu bliskich przodków – rodziców i dziadków. Stawiaj¹c ten obiekt, uczczono
w ten sposób 1050. lecie chrztu Polski, dziêkuj¹c za ³askê wiary, która nieustannie to-
warzyszy w ¿yciu codziennym rodziny – cud ¿ycia dzieci i wnuków. Krzy¿, bêd¹cy œwia-
dectwem przywi¹zania do lokalnej spo³ecznoœci i miêdzyludzkiej solidarnoœci, spogl¹da
na mieszkaj¹ce w pobli¿u rodziny i obdarza je swoim b³ogos³awieñstwem, aby ¿y³y
w zgodzie, mi³oœci i wzajemnie sobie pomaga³y. 
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Uroczystego poœwiêcenia krzy¿a i ods³oniêcia obelisku 3 wrzeœnia 2016 r. dokona-
li: ks. senior Ekspedyt B³aszczyk (b. dziekan dekanatu lwóweckiego), w asyœcie ks. pro-
boszcza Paw³a Szu³cika oraz ks. seniora W³adys³awa Kasprzaka i ks. Marka Krysmanna
z parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu. Koncelebrowan¹ mszê œw.
w koœciele parafialnym, w intencji fundatorów i parafian, odprawili ks. Ekspedyt B³asz-
czyk i ks. Marek Krysmann. Krzy¿em opiekuj¹ siê okoliczni mieszkañcy. Teren wokó³
jest systematycznie upiêkszany.

Dziêki zaanga¿owaniu wielu osób, ich ¿yczliwoœci i ofiarnoœci powsta³ we wsi kolej-
ny obiekt sakralny. Parafianie nosz¹ w sercu ufnoœæ, ¿e w tej ma³ej wspólnocie, krzy¿
zawsze znajdzie poczesne miejsce; ¿e bêdzie tak, jak w anonimowej pieœni do¿ynkowej:

Choæby Tob¹, Chryste Panie
pogardzi³y obce ludy,
to na polskim zawsze ³anie
ch³op Ci sk³oni siê jak wprzódy.
Ch³op postawi Bo¿¹ Mêkê
u wrót wioski na rozstaju,
byœ wyci¹gn¹³, Jezu, rêkê
i w³odarzy³ w naszym Kraju.

Fundatorami krzy¿a s¹: Krystyna i Janusz Krawczyk, Justyna i Mateusz Jandy, Jolan-
ta i Zdzis³aw Miœ, Barbara i Krzysztof Jandy, Magdalena Miœ – Herbeæ i Krzysztof Her-
beæ, Ryszard Jandy, El¿bieta i Ryszard Brud³o, TARTAK S¹topy – Tomasz Gumu³a,
Nadleœnictwo Grodzisk Wlkp., Firma Budowlana S³awomir Herzog i Jadwiga Stani-
szewska, Wspólnota Ró¿añcowa S¹topów. W przygotowanie terenu i monta¿ krzy¿a
zaanga¿owa³y siê rodziny: Tkaczów, Czaprackich, Ratajczaków i Rzepeckich. Kamieñ
na tablicê pami¹tkow¹ ofiarowa³ Roman Sitek z Bolewic, natomiast napis na kamieniu
wykona³ odp³atnie Zak³ad Kamieniarski Witolda WoŸniaka z Jastrzêbska Starego.
Transport kamienia do Jastrzêbska, a nastêpnie jego ustawienie przy krzy¿u jest zas³u-
g¹ firmy Antoniny i Adama Krymów ze Starego Tomyœla. W oprawê uroczystoœci po-
œwiêcenia krzy¿a swój wk³ad wnieœli Miros³awa i Tadeusz Klimkowie z Cichej Góry.

Figura œw. Stanis³awa Kostki
Przed koœcio³em parafialnym pw. œw. Andrzeja Boboli w S¹topach, po jego lewej

stronie, na placu znajduje siê figura œw. Stanis³awa Kostki. Zosta³a ona ofiarowana przez
m³odzie¿ przystêpuj¹c¹ w 2005 r. do sakramentu bierzmowania. Œw. Stanis³aw Kostka
jest patronem dzieci i m³odzie¿y, dlatego te¿ przystêpuj¹cy do bierzmowania postano-
wili w³aœnie jemu zawierzyæ. Figura ustawiona jest na p³ycie granitowej, na czworobocz-
nej kolumnie wykonanej z ¿ó³tej ceg³y klinkierowej. Na frontowej œcianie kolumny
umocowana zosta³a granitowa tablica, na której umieszczono inskrypcjê: „Œw. Stani-
s³aw Kostko w opiece swej koœció³ i pasterzy, ojczyznê, dzieci i m³odzie¿ nasz¹ miej” S¹-
topy A. D. 2005r. Figura jest podœwietlona od do³u dwoma reflektorkami. 19 paŸdzier-
nika 2005 r. figurê poœwiêci³ ks. biskup Zdzis³aw Fortuniak, w obecnoœci ówczesnego
dziekana z Grodziska Wlkp. ks. W³adys³awa £apawy oraz proboszcza ks. Edmunda
Paw³a Szu³cika.
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Krzy¿ misyjny przy koœciele 
W 1978 r. odby³y siê w S¹topach pierwsze parafialne misje œwiête. Na pami¹tkê te-

go wydarzenia parafianie ufundowali krzy¿ misyjny. Zosta³ on postawiony na odzyska-
nym placu, po prawej stronie przy koœciele. 

Na drewnianym krzy¿u wyryto napis, uzupe³niany datami odbywaj¹cych siê – od
momentu jego postawienia – misji œwiêtych: „Pami¹tka misji œw. 8.1. – 13.1.1978r. OO
Franciszkanie 7.05 – 14.05.1989r.” W 2015 r. krzy¿ zosta³ wymieniony na nowy,
równie¿ drewniany. Na przeciêciu belek umocowano metalow¹ pasyjkê z Panem Jezu-
sem. Nad pasyjk¹ zamocowana jest plakieta z inskrypcj¹ INRI. Na frontowej œcianie bel-
ki pionowej, poni¿ej pasyjki, znajduj¹ siê trzy metalowe tabliczki, na których wygrawe-
rowano napisy: „Pami¹tka misji œw. Roku 2000, 18-23.10.1998r. Redemptoryœci”,
„Krzy¿ poœwiêci³ J. E. ks. biskup dr Damian Bryl S¹topy 26.09.2015r.”; ostatnia z tabli-
czek zawiera informacjê o fundatorach „Fundacja, wykonanie i postawienie Krzy¿a –
Tartak S¹topy 27.08.2015r.” Ca³y obiekt otoczony jest ozdobnymi krzewami i przy-
strojony kwiatami. Krzy¿em misyjnym opiekuj¹ siê parafianie.

Figura œw. Franciszka 
W g³êbi placu koœcielnego, po prawej stronie od wejœcia do œwi¹tyni, znajduje siê figu-

ra œw. Franciszka. Ufundowali j¹ parafianie z okazji 100. rocznicy powstania œwi¹tyni
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Figura œw. Stanis³awa Kostki Krzy¿ misyjny  przy koœciele (stan pierwotny)



w S¹topach. Wybieraj¹c figurê œw. Franciszka, kierowano siê g³ównie po³o¿eniem wsi
i jej otoczeniem. Wieœ S¹topy jest po³o¿ona wœród pól i ³¹k, otoczona piêknymi lasami,
w których mieszkaj¹ ró¿ne zwierzêta i ptactwo. Œw. Franciszka, którego przez ca³e ¿y-
cie otacza³y rozmaite stworzenia Bo¿e, œw. Jan Pawe³ II w 1979 r. ustanowi³ patronem
ekologów. Jego postawa mo¿e byæ na dzisiejsze czasy wzorem umi³owania stworzone-
go œwiata i braterskiego traktowania natury. Figura œw. Franciszka osadzona jest na
schodkowej, prostej g³owicy z granitu, której podstawê stanowi niewysoka baza i spo-
czywaj¹ca na niej czworoboczna kolumna. Ca³y obiekt wykonany jest z ¿ó³tej ceg³y
klinkierowej. Na frontowej œcianie kolumny umieszczono tabliczkê granitow¹ z in-
skrypcj¹: „Œw. Franciszku, patronie piêkna przyrody i cz³owieka Bo¿ego stworzenia –
w opiece swej parafiê i rodziny nasze miej! S¹topy 30.08.2009 r.” Poœwiêcenia figury
dokona³ Arcybiskup Metropolita Poznañski Stanis³aw G¹decki, w asyœcie ówczesnego
ks. dziekana kanonika Ekspedyta B³aszczyka oraz proboszcza ks. kanonika Edmunda
Paw³a Szu³cika.

Filary, na których umocowane s¹ figury, zarówno œw. Stanis³awa Kostki, jak i œw.
Franciszka budowali panowie: Henryk Lotka, Andrzej Ceyza oraz Józef Koz³owicz
z S¹topów, natomiast p³yty granitowe z uzgodnion¹ treœci¹ napisów oraz monta¿ figur
na p³ytach granitowych wykona³ Andrzej Wróbel – kamieniarz z Glinna. Pieczê nad fi-
gurami na placu koœcielnym sprawuj¹ parafianie.
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Kapliczka Chrystusa Króla przy ul. Szkolnej
Trudno nie zauwa¿yæ kapliczki Chrystusa Króla, usytuowanej na prywatnej posesji

pp. Piekarczuków, przy obecnej ul. Szkolnej 21. Powsta³a ona po II wojnie œwiatowej,
prawdopodobnie ok. 1950 r. Jej fundatorem by³a rodzina Bajonów, a intencjê jej powsta-
nia pomóg³ okreœliæ, mieszkaj¹cy obecnie we Wronkach, cz³onek rodziny – W³odzimierz
Bajon. Od 1946 r., przez ponad 15 lat, mieszka³ w S¹topach i wychowywany by³ przez
Jadwigê i Kazimierza Bajonów. Wg jego s³ów, ten chrzeœcijañski obiekt mia³ œwiadczyæ
o g³êbokiej wierze rodziny, broniæ j¹ przed nieszczêœciem i uœwiadamiaæ wszystkim, ¿e
Chrystus jest Panem œwiata i nale¿y akceptowaæ Jego wolê. Projektantem kapliczki by³ Ma-
rian Bajon, którego wspiera³ brat Józef. Bracia byli malarzami amatorami, mieszkali w Po-
znaniu, a do S¹topów przyje¿d¿ali do brata Kazimierza, który mieszka³ wraz z ¿on¹ Jadwi-
g¹ w³aœnie w tej posesji. S¹topy by³y dla nich te¿ miejscem malarskich inspiracji oraz wypo-
czynku od  zgie³ku miejskiego. Tutaj korzystali te¿ z dóbr przyrody, zbieraj¹c czêsto grzy-
by i jagody w pobliskich lasach. Chc¹c wyraziæ wdziêcznoœæ Bogu za stworzenie tak piêk-
nego œwiata, postanowili postawiæ kapliczkê. Marian, Józef i Kazimierz Bajonowie byli te¿
jej wykonawcami, a W³odzimierz Bajon – œwiadkiem jej budowy. Zbudowana jest ona
z elementów betonowych. Na ca³y obiekt sk³ada siê prostok¹tny cokó³ betonowy, na któ-
rym w póŸniejszym okresie, kolejni mieszkañcy posesji u³o¿yli p³ytki ceramiczne. Na co-
kole osadzona jest prostok¹tna niewysoka baza zakoñczona prostym fryzem. Figura
Chrystusa Króla umieszczona zosta³a na czworobocznej, prostok¹tnej kolumnie, zwieñ-
czonej prost¹ g³owic¹. Chrystus ma na g³owie koronê w kolorze z³otym. W lewej rêce
trzyma kulê ziemsk¹, na której jest umocowany krzy¿yk, a w prawej ma³e ber³o. Ca³oœæ
zwieñczona jest daszkiem namiotowym z okapem, umocowanym na metalowych prê-
tach. Na szczycie daszku umieszczono krucyfiks. Mieszkañcy nie pamiêtaj¹ uroczystoœci
poœwiêcenia kapliczki, gdy¿ by³a to uroczystoœæ z udzia³em wy³¹cznie rodziny fundato-
rów. Wg informacji cz³onka rodziny, poœwiêcenia dokona³ ks. Leonard Gierczyñski – pro-
boszcz z Bukowca. Do 1974 r. obiektem tym opiekowa³a siê rodzina Bajonów. Obecnie
opiekê nad nim sprawuje rodzina Piekarczuków. 

Kapliczka Matki Bo¿ej na rozwidleniu dróg Ró¿a – Nowa Ró¿a 
Na mocy decyzji ówczesnej Parafialnej Rady Duszpasterskiej z 12 maja 1982 r. ka-

pliczkê Matki Bo¿ej postanowiono ustawiæ w miejscu powitania obrazu Matki Bo¿ej Czê-
stochowskiej, który nawiedzi³ parafiê, tj. na koñcu zabudowañ przy ul. Szkolnej, na skra-
ju lasu przy rozwidleniu dróg do Ró¿y i Nowej Ró¿y. Tutaj w³aœnie ks. proboszcz Boles³aw
Bugzel, witaj¹c obraz Matki Bo¿ej, wypowiedzia³ s³owa: „A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka Moje-
go Pana przychodzi do mnie...”. Kapliczkê tê ufundowali parafianie. Na murowanej pod-
stawie z kamienia polnego, wy³o¿onej (w 2015 r.) p³ytkami ceramicznymi, znajduj¹ siê po
prawej i lewej stronie 2. stopniowe, a od frontu 4. stopniowe schody, na których ustawio-
no filar, równie¿ z tego kamienia. Na filarze, zakoñczonym prost¹ g³owic¹, znajduje siê
oszklona dooko³a, osadzona w metalowej ramie, gablota z figur¹ Matki Bo¿ej, otoczon¹
girland¹ z kwiatów. Gablota przykryta jest pó³okr¹g³ym daszkiem, z krzy¿em w zwieñcze-
niu. Wokó³ obiektu znajduj¹ siê rabaty kwiatowe i krzewy. Do schodów prowadzi chod-
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niczek, wykonany z pozbruku. Obiekt otoczony jest wspó³czesnym metalowym, ozdob-
nym ogrodzeniem, osadzonym w gruncie, z jednoskrzyd³ow¹ bramk¹ wejœciow¹, od we-
wn¹trz otoczonym kamieniem polnym. Przed ogrodzeniem posadzono krzewy i wyko-
nano chodnik z p³ytek betonowych. Kapliczkê w czerwcu 1982 r. poœwiêci³ ks. proboszcz
Boles³aw Bugzel. Ka¿dego roku, 31 maja, odprawiane jest tu uroczyste nabo¿eñstwo po-
œwiêcone Matce Bo¿ej. Pocz¹tkowo opiekê nad kapliczk¹ sprawowa³y rodziny Kozów,
Kowalów, Marchewków i W³adys³awa Pikosz. Obecnie kapliczk¹ opiekuj¹ siê: Agnieszka
Miklewicz, El¿bieta Muszyñska oraz okoliczni mieszkañcy. 

Osob¹ najbardziej zaanga¿owan¹ w budowê kapliczek w 1982 r.  by³ œp. Marcin
Koza, którego wspiera³o wielu mieszkañców wsi. Niektórzy z nich doskonale pamiêtaj¹
niestrudzonego i pracuj¹cego od wczesnych godzin rannych Marcina Kozê, który w wy-
konanie tych chrzeœcijañskich symboli w³o¿y³ swe serce. Podczas uroczystoœci poœwiêce-
nia obu obiektów byli wyznaczeni chrzestni, którzy ozdobili je piêknie wst¹¿kami i girlan-
dami. Trudno dziœ ustaliæ ich nazwiska, byli to z regu³y przedstawiciele rodzin mieszkaj¹-
cych w pobli¿u kapliczek, przede wszystkim z ulic Szkolnej i Dworcowej. Nale¿y dodaæ,
i¿ pod tymi obiektami zamurowano pojemniki zawieraj¹ce informacje o intencjach ich
powstania oraz nazwiskach ich chrzestnych. Patrz¹c na kapliczki i zagospodarowany wo-
kó³ nich teren, nale¿y uznaæ, ¿e mieszkañcy doceniaj¹ trud w³o¿ony w ich wykonanie.
Systematycznie je odnawiaj¹, upiêkszaj¹ i uzupe³niaj¹ ich otoczenie. Przeje¿d¿aj¹c lub
przechodz¹c obok nich, mo¿na  zauwa¿yæ, ¿e zawsze s¹ ozdobione kwiatami, zniczami
i flagami.
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Nowa Ró¿a 
Wieœ Nowa Ró¿a, wchodz¹ca w sk³ad parafii S¹topy, jest wsi¹ powsta³¹ w ramach

osadnictwa olêderskiego, w 1765r. Jest wsi¹ o zabudowie rozproszonej. Za³o¿ono j¹ na
trudnych, suchych, poroœniêtych gêstym lasem terenach. Podczas zaborów, w okresie
Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, tj. w latach 1815 –1848, miejscowoœæ by³a wzmian-
kowana jako Ró¿a Nowa. Podobnie jak S¹topy, by³a wsi¹ w wiêkszoœci zamieszka³¹
przez ludnoœæ pochodzenia niemieckiego, wyznania ewangelickiego. Po odzyskaniu nie-
podleg³oœci w 1945 r. wieœ zosta³a zasiedlona przez ludnoœæ pochodzenia polskiego. 

Figura Matki Bo¿ej Siewnej 
W 2015 r. Nowa Ró¿a obchodzi³a 250. rocznicê powstania. Rocznicê tê mieszkañ-

cy postanowili uczciæ, wznosz¹c trwa³y obiekt architektury sakralnej. 
Aby odszukaæ tê okaza³¹, powsta³¹ wówczas figurê, nale¿y zadaæ sobie trochê trudu.

Jad¹c drog¹ powiatow¹ z Nowego Tomyœla w kierunku Ró¿y, na skrzy¿owaniu dróg Ko-
zie Laski – Stary Tomyœl, przy krzy¿u nale¿y skrêciæ w prawo i drog¹ gruntow¹ kierowaæ
siê do miejscowoœci S¹topy. Po lewej stronie, przy lesie, znajduje siê drogowskaz na No-
w¹ Ró¿ê. Tutaj nale¿y skrêciæ w lewo i – mijaj¹c rozproszon¹ zabudowê – dojechaæ do
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lasu, gdzie po lewej stronie, na jego skraju, znajduje siê przepiêkny obiekt sakralny. Jest
to figura Matki Bo¿ej Siewnej. Pomys³odawc¹ i inicjatorem jej postawienia by³a El¿bieta
Jêdrzejczak. Miejsce usytuowania wybrali mieszkañcy, a grunt przekaza³ Hubert Kosio-
rek. Wykonawc¹ figury by³ rzeŸbiarz Piotr Masztalerz z Kórnika. Zosta³a ona wypalona
z gliny szkliwionej, w temperaturze 1 200 o C, na Uniwersytecie Artystycznym w Pozna-
niu.

Jej podstawê stanowi, wykonany z kamienia polnego, krzy¿ oraz umocowana na nim
prostok¹tna kolumna granitowa o rozmiarach 60/60/180, zakoñczona prost¹ dwupo-
ziomow¹ g³owic¹, na której osadzona jest figura Matki Bo¿ej Siewnej. Projekt wykona³
mieszkaj¹cy w Paproci prof. Piotr Szwiec z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
a wykonawc¹ by³ S³awomir Hirszfeld z Chmielinka. Kolumna usytuowana jest na prze-
ciêciu ramion krzy¿a. Na frontowej œcianie kolumny umocowana zosta³a metalowa ta-
bliczka z inskrypcj¹: „Figura Matki Bo¿ej Siewnej upamiêtniaj¹ca 250-lecie powstania wsi
Nowa Ró¿a 1765-2015”. Tabliczkê o gruboœci 5 mm wykona³ Zbigniew Chadaj z Pa-
proci. Metal przeznaczony na tabliczkê zosta³ wypalony, a od wewn¹trz wyt³oczony zo-
sta³ napis i ca³oœæ zosta³a proszkowo wymalowana.

Obiekt otoczony jest krzewami ozdobnymi, które ufundowali Adam Bzowski i Jan
Kosiorek. Figura zosta³a ufundowana przez mieszkañców Nowej Ró¿y i okolicznych
miejscowoœci. Teren przygotowali mieszkañcy w czynie spo³ecznym.

Uroczystoœæ poœwiêcenia odby³a siê 14 czerwca 2015 r. Figurê poœwiêci³ ówczesny
ks. dziekan dekanatu lwóweckiego Ekspedyt B³aszczyk, w asyœcie ks. proboszcza
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Edmund Paw³a Szu³cika z S¹topów i ks. proboszcza Artura Andrzejewskiego z Wyto-
myœla. Opiekê nad figur¹ sprawuj¹ mieszkañcy Nowej Ró¿y.

Krzy¿ przydro¿ny z dobudowan¹ kapliczk¹ Matki Bo¿ej 
Wieœ Nowa Ró¿a jest po³o¿ona po obu stronach drogi powiatowej, ³¹cz¹cej S¹topy

z wsi¹ Ró¿a. Po lewej stronie drogi z S¹topów nie by³o ¿adnego miejsca kultu religijne-
go. Ówczesny proboszcz, ks. Boles³aw Bugzel zaproponowa³, aby mieszkañcy Nowej
Ró¿y uczcili 5. rocznicê powstania parafii w S¹topach i postawili krzy¿. Miejsce usytu-
owania wskaza³a rodzina Bilskich  na swoich gruntach, na rozdro¿u dróg Nowa Ró¿a –
Ró¿a – S¹topy, przy posesji nr 31. 

26 czerwca 1982 r. krzy¿ poœwiêci³ jego pomys³odawca i inicjator, ks. proboszcz
Boles³aw Bugzel. Wzniesiony wówczas krzy¿ jest krzy¿em drewnianym, z pasyjk¹
w kolorze z³ota. Nad pasyjk¹ znajduje siê prosty daszek metalowy. Na belkach – kwia-
towa girlanda. Krzy¿ umocowano na betonowej podstawie i otoczono ozdobnym
wspó³czesnym op³otowaniem, z jednoskrzyd³ow¹ bramk¹ znajduj¹c¹ siê z ty³u obiek-
tu. Przed ogrodzeniem znajduj¹ siê rabaty kwiatowe. Teren wokó³ jest wy³o¿ony po-
zbrukiem. Po obu stronach ustawiono dwa g³azy polne.

W 1995 r. do krzy¿a dobudowano kapliczkê Matki Bo¿ej. Figurê Matki Bo¿ej pp.
Bilscy otrzymali od Henryka Fr¹ckowiaka z Nowego Tomyœla. By³a ona w³asnoœci¹ ro-
dziny Szwieców. Towarzyszy³a jej w latach syberyjskiej zsy³ki. Pani Szwiecowa wszêdzie
j¹ ze sob¹ zabiera³a i szczêœliwie wróci³a z ca³¹ rodzin¹ do Polski. Ca³e swoje ¿ycie ota-
cza³a tê figurkê szczególn¹ trosk¹. Po jej œmierci s¹siad przekaza³ j¹ Marii Bilskiej. Rodzi-
na Bilskich znalaz³a dla niej szczególne miejsce przy krzy¿u. Bronis³aw Bilski, wraz z sy-
nem Micha³em oraz bratem Szczepanem, dobudowa³ przy krzy¿u kapliczkê. Jest ona
wykonana z kamienia polnego zespolonego zapraw¹, zakoñczona daszkiem pó³okr¹-
g³ym z tego kamienia. Wewn¹trz usytuowana jest figura Matki Bo¿ej, podœwietlona
lampk¹. Poœwiêcenie tego obiektu mia³o miejsce 3 maja 1995 r., z udzia³em ówczesne-
go ks. proboszcza z S¹topów Mieczys³awa Czerwiñskiego.

Obecnie stoj¹cy krzy¿ jest ju¿ trzecim z kolei w tym miejscu. Pierwszy uleg³ znisz-
czeniu pod wp³ywem warunków atmosferycznych i w 1998 r. rodzina Bilskich posta-
nowi³a go wymieniæ na nowy. Ten zosta³ wykonany z drewna olchowego, a jego wyko-
nawc¹ by³ p. Toporek z W¹sówka. Poœwiêcenia dokona³ ks. proboszcz Edmund Pawe³
Szu³cik z S¹topów. Krzy¿ nie cieszy³ jednak d³ugo rodziny, gdy¿ drewno olchowe nie
jest trwa³e. W 2011 r., we wrzeœniu, postawiono nowy krzy¿. Jego fundatorami byli
Beata (córka pp. Bilskich) i Grzegorz Wegnerowie z Nowej Ró¿y, którzy zakupili drew-
no oraz Jan i Maria Dutkowie z Poznania, a techniczne prace wykona³ Tomasz Karaziñ-
ski – cieœla z Poznania. Uroczyste poœwiêcenie mia³o miejsce 4 wrzeœnia 2011 r.,
z udzia³em delegata Arcybiskupa Poznañskiego, kanclerza Kurii Metropolitalnej ks. pra-
³ata Ireneusza Dosza, w asyœcie ks. proboszcza Edmunda Paw³a Szu³cika. Rodzina Bil-
skich niezmiennie otacza ten znak wiary szczególn¹ trosk¹, o czym œwiadcz¹ m. in.  znaj-
duj¹ce siê wokó³ krzy¿a kwiaty, girlandy i liczne ozdoby. 
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Krzy¿ przydro¿ny na rozwidleniu dróg 
W latach 50. minionego stulecia, kiedy na terenie Nowej Ró¿y brakowa³o znaku

podkreœlaj¹cego przynale¿noœæ do wiary chrzeœcijañskiej, mieszkañcy postanowili posta-
wiæ krzy¿, który mia³ byæ wotum wdziêcznoœci za odzyskan¹ wolnoœæ i miejscem jedno-
cz¹cym wszystkich mieszkañców. 

Teren pod pierwszy w Nowej Ró¿y krzy¿ wskaza³ na swoich gruntach, ok. 100 m od
budynku mieszkalnego, Józef Flieger. Stan¹³ on na rozwidleniu dróg: D¹browa – S¹topy
– Bukowiec – Ró¿a. Drzewo na krzy¿ przekaza³ Lucjan Kocoñ, a wykonawc¹ krzy¿a by³
Jan Flieger, któremu pomagali: Marian Wolski, Jan Kosiorek, Leon Maciejewski. Krzy¿
zosta³ poœwiêcony przez ks. proboszcza Leonarda Gierczyñskiego z Bukowca. Przy
krzy¿u spotykali siê, szczególnie w maju, mieszkañcy, by odmawiaæ Litaniê Loretañsk¹
do Matki Bo¿ej oraz œpiewaæ pieœni maryjne. Opiekê nad krzy¿em sprawowa³a przede
wszystkim rodzina Fliegerów. Pomagali jej mieszkañcy. 

Krzy¿ by³ ju¿ dwukrotnie wymieniany. Od samego pocz¹tku jest wykonywany
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z drewna. Po ok. 30 latach uleg³ zniszczeniu i w 1982 r. zosta³, w tym samym miejscu na
rozwidleniu dróg, wymieniony. Wówczas te¿ otoczono go metalowym, ozdobnym,
wspó³czesnym ogrodzeniem, umocowanym na fundamencie betonowym. Po obu stro-
nach ogrodzenia posadzono dwa œwierki. Przed krzy¿em, na granicy dzia³ki, u³o¿one zo-
sta³y dwa kamienie pomalowane na kolor bia³y. W czerwcu 1982 r. krzy¿ poœwiêci³ ks.
proboszcz Boles³aw Bugzel z S¹topów. Kolejna wymiana mia³a miejsce w 2011 r., a po-
œwiêcenia dokona³ wówczas s¹topski ks. proboszcz Edmund Pawe³ Szu³cik.

Obecny krzy¿ jest tak¿e wykonany z drewna. Zmieni³o siê jego otoczenie, gdy¿ grunt
po³o¿ony za nim zosta³ zalesiony i mimo ¿e krzy¿ nadal stoi w tym samym miejscu, na
rozdro¿u, jest teraz otoczony du¿ymi drzewami œwierkowymi. Na nim znajduje siê me-
talowa pasyjka. Belki  od frontu s¹ ozdobione wiankami kwiatowymi oraz bia³o-czerwo-
nymi wst¹¿kami. Umocowany jest on na prostok¹tnej betonowej podstawie i otoczony
metalowym, ozdobnym, wspó³czesnym ogrodzeniem, a od strony frontowej znajduje
siê dwuskrzyd³owa, otwierana bramka. Przed op³otowaniem znajduj¹ siê rabaty
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kwiatowe i g³azy polne.  Na zakoñczenie majowych nabo¿eñstw ku czci Matki Bo¿ej
odbywa siê tu modlitewne spotkanie mieszkañców i proboszcza parafii w S¹topach.
Pieczê nad tym krzy¿em i jego otoczeniem sprawuje Janina Wolska.

Krzy¿ na dawnym cmentarzu ewangelickim 
Cmentarz ewangelicki w Nowej Ró¿y zlokalizowany by³ po prawej stronie drogi

prowadz¹cej z Nowej Ró¿y w kierunku Bukowca, na wzgórzu w lesie. Dla upamiêtnie-
nia miejsca pochówku dawnych mieszkañców Nowej Ró¿y, Gmina Nowy Tomyœl po-
stawi³a w 2011 r. – wykonany z dwuteownika i umocowany na betonowym cokole –
metalowy krzy¿. Na frontowej œcianie coko³u umieszczono tablicê granitow¹ z napi-
sem: „B³ogos³awieni s¹ odt¹d umarli, którzy w Panu umieraj¹ (Obj. 14.13.) Cmentarz
ewangelicki w Nowej Ró¿y IX. 2011 r.” Symboliczne poœwiêcenie krzy¿a odby³o siê 30
wrzeœnia 2011 r. Tablicê wykona³ Tomasz Malinowski z Nowego Tomyœla. Na zlecenie
Urzêdu Miejskiego, uporz¹dkowaniem terenu cmentarza i jego ogrodzeniem, zaj¹³ siê
Adam Krym ze Starego Tomyœla. Materia³ na ogrodzenie pochodzi³ z Nadleœnictwa
Grodzisk Wlkp. Metalowa konstrukcja krzy¿a powsta³a w zak³adzie Mariana Konickie-
go z Glinna, a zamontowana zosta³a przez firmê Adama Kryma ze Starego Tomyœla. 

Pasyjny Krzy¿ Serca Jezusowego Koñca Czasu
Na terenie prywatnej posesji pp. Matysiaków (pod nrem 16), po lewej stronie drogi

gruntowej prowadz¹cej z S¹topów, naprzeciwko œwietlicy wiejskiej stoi wysoki, prosty
krzy¿ wykonany z drewna dêbowego, umocowany na odlewie metalowym. Na nim
znajduje siê du¿a – 1,7. metrowa pasyjka Pana Jezusa, wykonana z sztucznego tworzywa
¿ywicznego, a nad ni¹ napis: INRI.  Dla uczczenia „Najœwiêtszych Ran i Najdro¿szej Krwi
naszego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa oraz dla zwyciêstwa i triumfu Niepokalanie
Poczêtej Najœwiêtszej Dziewicy i Matki Boga, Maryi”, na przedstawionym tu wizerunku
Pan Jezus jest zakrwawiony i ma du¿e serce. Na pionowej belce znajduje siê tabliczka
metalowa z inskrypcj¹: “ Pasyjny Krzy¿ Serca Jezusowego Koñca Czasu (ostatni œrodek
zaradczy dla œwiata). Trójco Przenajœwiêtsza, przez Œwiête, Niepokalane Serca Maryi,
ofiarujemy Ci, Wiecznie Ukochany Ojcze, ku Twojej nieskoñczonej Czci krwawi¹ce
zwyciêskie rany Naszego Pana Jezusa Chrystusa dla nawrócenia grzesznej ludzkoœci oraz
za dusze Kap³anów, ponosz¹cych wprost piekielne mêki w najg³êbszym ogniu
czyœæcowym. Krzy¿ poœwiêci³ Misjonarz Stanis³aw Gawlicki. Nowa Ró¿a 03.05.2016r.”
Przed obiektem znajduje siê 3.stopniowa baza wykonana z kamieni polnych,
zespoinowanych zapraw¹. Obok posadzono kwitn¹ce kwiaty. Krzy¿ stoi w s¹siedztwie
dwóch pokaŸnych dêbowych filarów, umocowanych odlewem betonowym. Na ka¿dym
z filarów wyrzeŸbiono znak ryby, a w ich niszy umieszczono figurki z kamienia. W filarze
stoj¹cym po lewej stronie znajduje siê figurka Matki Bo¿ej Bolesnej z sercem przebitym 7
mieczami, natomiast po prawej stronie - figurka œw. Charbela (Szarbela), pustelnika. W
przysz³oœci na filarach stan¹ figury wielkoœci ok. 1 m. Wykonany krzy¿ mia³ byæ
przekazany do parafii w Poznaniu, jednak nie zosta³ odebrany i w³aœciciele posesji uznali,
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¿e wol¹ Bo¿¹ jest, aby pozosta³ na terenie ich posiad³oœci. Zakupuj¹c pasyjkê, Roman
Matysiak chcia³ ukazaæ Pana Jezusa cierpi¹cego i pomalowa³ figurê, eksponuj¹c krwawi¹ce
rany. Intencj¹ Ma³gorzaty i Romana Matysiak by³o przekazanie wszystkim misji
poznawania wiary Chrystusowej.

Tartak w S¹topach przekaza³ i przyci¹³ drewno na wykonanie krzy¿a. Roman
Matysiak krzy¿ heblowa³ i pomalowa³. Samodzielnie te¿ wykona³ rzeŸbê ryby. Dêbowe
filary otrzyma³ od Nadleœnictwa Kuœlin. Opiekê nad krzy¿em sprawuj¹ pp. Matysiakowie,
mieszkaj¹cy w domu usytuowanym przy tym obiekcie.

•ród³a informacji: Kronika Szko³y Podstawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w
S¹topach, Kronika parafialna, ks. proboszcz Edmund Pawe³ Szu³cik, W³odzimierz Bajon,
Danuta Koz³owicz, Alicja Bobkiewicz, Józef Sad³ocha, El¿bieta i Henryk Jêdrzejczakowie,
Maria Bilska, Beata i Grzegorz Wegnerowie, Ludwik Czapracki, Rodzina Berger,
Kazimiera Bronka, Jolanta i Zdzis³aw Miœ, Maria i Julian Piekarczuk, Ma³gorzata i Roman
Matysiakowie . 

Materia³y zebrali: Barbara i Krzysztof Jandy, Justyna i Mateusz Jandy

Fot.: Krzysztof Bogusz, Barbara i  Krzysztof Jandy
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Damian Ro¿ek - Paw³owski

Tadeusz Œwita³a –
poznañski kronikarz o nowotomyskim rodowodzie

Nie by³o mnie w Poznaniu w roku 1945 ani w roku nastêpnym, jeœli nie liczyæ
dwudniowego pobytu na konferencji aktywu w Zarz¹dzie Wojewódzkim ZWM, na parterze
budynku przy ulicy Czerwonej Armii 1. Reprezentowa³em grodziskie ko³o tej organizacji.
S³ucha³em referatów, przemówieñ, instrukcji i napomnieñ, ale myœli moje snu³y siê nie wokó³
ich treœci, lecz wokó³ obrazu straszliwych zniszczeñ miasta. 

Na zawsze utrwali³a mi siê w pamiêci droga z dworca kolejowego do œródmieœcia, przez
most dworcowy, ulic¹ Towarow¹, placem Wolnoœci do Starego Rynku, gdzie piêkny
renesansowy Ratusz utraci³ dumn¹ wie¿ê. Droga wij¹ca siê meandrami, wœród stosów gruzu,
¿elastwa wojennego, powyrywanych z ziemi p³yt chodnikowych. 

Przygnêbiony widokiem skutków po¿ogi, na mniej zniszczonej ulicy Marsza³ka Focha nie
rozumia³em zgie³ku i wrzawy, beztroskich rozmów przechodniów, pogoni za drobiazgami
codziennoœci. Wydawa³o mi siê, i¿ poznaniacy nie przejmuj¹ siê zrujnowanym miastem i
czekaj¹cymi ich trudnoœciami odbudowy. Sam zreszt¹ da³em siê uprowadziæ kuzynce i jej
przyjació³ce do kawiarni Kamiñskiego na Marsza³ka Focha, gdzie kawa by³a zbo¿owa “prosto
ze stodo³y”, ale ciastka wykwintne. Podawano je wtedy, zdaj¹c siê na gust klienta, na du¿ym
szklanym talerzu na wysokiej nó¿ce. P³aci³o siê tylko za ciastka zjedzone. Elegancki ten
zwyczaj zosta³ póŸniej zaniechany, a szkoda. Miêdzy jednym a drugim kawa³kiem sernika,
podchwytywa³em urywki powitañ, zadziwieñ i radosnych okrzyków. Ludzie poznawali siê “od
nowa”, cieszyli siê - ¿e prze¿yli, ¿e wrócili, ¿e “s¹ i bêd¹”.

(Ze wstêpu do ksi¹¿ki Tadeusza Œwita³y „Poznañ 1945. Kronika wydarzeñ”, Poznañ 1985 r.)

***
Wpisuj¹c imiê i nazwisko Tadeusz Œwita³a do katalogu on-line Biblioteki Uniwersy-

teckiej w Poznaniu, odnajdziemy siedem – wydanych na przestrzeni dwudziestu lat –
tytu³ów jego ksi¹¿ek. Robi¹c to samo w katalogu Biblioteki Narodowej, odnajdziemy
szeœæ pozycji. Przegl¹daj¹c „Bibliografiê zawartoœci Kroniki Miasta Poznania: 1923-
1997”, przekonamy siê, ¿e autor Tadeusz Œwita³a opublikowa³ w niej ponad 120 arty-
ku³ów. W 1973 roku, po wydaniu jednej z jego ksi¹¿ek – „Opera poznañska 1919-
1969: dzieje teatru muzycznego”, Jerzy Waldorff zawo³a³ w polskim radio: „Wiêcej ta-
kich Œwita³ów!”

Do jego kronikarskich opisów Poznania i poznaniaków siêgaj¹ dziœ lokalni historycy,
regionaliœci i mi³oœnicy stolicy Wielkopolski. Wiêkszoœæ ¿ycia zawodowego Tadeusz
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Œwita³a spêdzi³ w Poznaniu. Urodzi³ siê 24. stycznia 1922 roku, w dwutysiêcznym
wówczas, powiatowym Nowym Tomyœlu. W nim spêdzi³ dzieciñstwo i wraca³ do nie-
go jako nastolatek, odwiedzaj¹c dziadków Mariannê i Franciszka Wolnych i rodzinê
matki Antoniny. W doros³ym ¿yciu wraca³ do Nowego Tomyœla, miêdzy innymi na roz-
mowy o du¿ej i ma³ej kulturze z ówczesnym dyrektorem nowotomyskiej biblioteki –
Czes³awem Krolkiem. 

Ojciec Tadeusza, Feliks Œwita³a (1895-1939), pochodz¹cy spod Kuœlina powstaniec
wielkopolski, wykonywa³ zawód trychinoskopisty. Dziêki posadzie ojca, rodzina Œwita-
³ów zajmowa³a s³u¿bowe mieszkanie w domu – przy ulicy Zb¹szyñskiej w Nowym To-
myœlu – przeznaczonym dla urzêdników. Dom zlokalizowany by³ wówczas na granicy
Nowego Tomyœla i Glinna. Z prawej strony jego znajdowa³o siê gospodarstwo Niemca
Konrada Schmidta, oddzielone od domu Œwita³ów stawami, potocznie nazywanymi
przez nowotomyœlan „¿abimi do³kami”. Zim¹ œlizga³y siê na nich miejscowe dzieciaki
i m³odzie¿. Na lewo od urzêdniczego domu, dwa domy dalej, mieszka³ z rodzin¹ bu-
downiczy Otto Schmidtchen, który vis a vis nale¿¹cej do niego willi, prowadzi³ „Sk³ad-
nicê wszelkich materia³ów budowlanych”. 

Zawód ojca, z jednej strony dawa³ rodzinie s³u¿bowy dach nad g³ow¹, z drugiej –
zmusza³ j¹ do czêstych przeprowadzek. W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego
Œwita³owie przeprowadzali siê wiêc kolejno – z Nowego Tomyœla do Zb¹szynia, ze
Zb¹szynia ponownie do Nowego Tomyœla, z Nowego Tomyœla do Bukowca. (W Bu-
kowcu Tadeusz prowadzi³ zastêp harcerski, nale¿¹cy do dru¿yny harcerskiej w Pora¿y-
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nie, któr¹ opiekowa³a siê genera³owa Jadwiga Sosnkowska). Ostatecznie – jeszcze
przed II wojn¹ œwiatow¹, Œwita³owie zamieszkali w Grodzisku Wlkp., przy ulicy Zb¹-
szyñskiej 11. 

Matka Tadeusza, Antonina z Wolnych (1895–1955) prowadzi³a dom oraz wy-
chowywa³a Tadeusza i jego m³odsze rodzeñstwo – Felicjê i Mariana. Podobno barw-
nie opowiada³a dowcipy i niekoñcz¹ce siê historie… Byæ mo¿e talent matki do snucia
barwnych opowieœci  sta³ siê z czasem zal¹¿kiem przysz³ego zawodu najstarszego sy-
na. 

Jeszcze przed œmierci¹ ojca w 1939 roku, Tadeusz rozpocz¹³ pracê jako biurali-
sta w kancelarii notarialnej Olgierda Niebieszczañskiego w Grodzisku Wlkp. W gro-
dziskiej dru¿ynie harcerskiej im. Tadeusza Koœciuszki by³ zastêpowym, sekretarzem
i kronikarzem. We wrzeœniu 1939 roku, siedemnastoletni Tadeusz Œwita³a, przez
Poznañ – Wrzeœniê – Kutno dotar³ na pole s³ynnej bitwy nad Bzur¹. Wyniós³ z niej
zranione lewe ramiê i pobyt w przejœciowym obozie jenieckim. Skoszarowany w Po-
znaniu, przed wywiezieniem do obozu w g³¹b Niemiec, uciek³ prosto do domu
w Grodzisku Wlkp. 

Jako przedwojenny harcerz nara¿ony by³ jednak na ponowne aresztowanie. Mat-
ka podsunê³a mu wiêc pomys³, by wyjecha³ na roboty do Niemiec. Hitlerowski Urz¹d
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Zatrudnienia „za³atwi³” wyjazd w ci¹gu dwóch dni. W gospodarstwie rolnym w oko-
licach Schwiebus (dziœ Œwiebodzin), Tadeusz spêdzi³ czas od listopada 1939 do stycz-
nia 1945 roku. Po powrocie do domu zasta³ tylko schorowan¹ i zmêczon¹ wojn¹
matkê. 

Po pó³rocznym pobycie w Grodzisku Wlkp., w trakcie którego stara³ siê zorga-
nizowaæ – jako przewodnicz¹cy grodziskiego oddzia³u – Zwi¹zek Walki M³odych,
wyjecha³ w czerwcu 1945 roku do Zielonej Góry.

W Zielonej Górze spotka³ kolegów z przedwojennego, grodziskiego harcerstwa,
z którymi w swoim mieszkaniu przy ulicy Gêsiej, utworzy³ Komendê Hufca Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego. Pracowa³ w Zaodrzañskiej Fabryce Mostów i Wagonów
„Wagmo” jako referent zaopatrzenia. W maju 1948 roku – jako zielonogórski ko-
respondent – rozpocz¹³ wspó³pracê z „Gazet¹ Zachodni¹”, wydawan¹ w Bydgosz-
czy. Wspó³praca ta sta³a siê pocz¹tkiem jego dziennikarskiej drogi. 

Notatki, które wysy³a³ z Zielonej Góry do Bydgoszczy, zwróci³y uwagê redakto-
ra naczelnego „Gazety Zachodniej” i 1 paŸdziernika 1948 roku, zaproponowano Ta-
deuszowi sta³¹ wspó³pracê. Kierownikiem – wówczas ju¿ „Gazety Lubuskiej” – zo-
sta³ 15. grudnia 1948 roku, po objêciu oddzia³u zielonogórskiego przez nowo utwo-
rzon¹ „Gazetê Poznañsk¹”. Wokó³ redakcji „Gazety Lubuskiej”, której redakcja
mieœci³a siê przy ulicy ¯eromskiego, skupi³ kilkudziesiêcioosobowe grono korespon-
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dentów z Zielonej Góry i Nadodrza. Sposób organizacji pracy w kierowanej przez
niego redakcji i wspó³pracy z korespondentami, zwróci³ uwagê redakcji „Gazety Po-
znañskiej”, w konsekwencji czego, Tadeusz Œwita³a dosta³ propozycjê pracy w Po-
znaniu i objêcia – od 1. lutego 1950 roku – stanowiska zastêpcy kierownika dzia³u
korespondentów „Gazety Poznañskiej”. Redakcja mieœci³a siê wówczas  przy ulicy
Kantaka 8. Po pó³ roku pracy w „Gazecie Poznañskiej” okaza³o siê, i¿ jego predys-
pozycje przerastaj¹ stanowisko, tak wiêc 1. wrzeœnia 1950 roku, zosta³ sekretarzem
redakcji „Gazety Poznañskiej”. We wrzeœniu 1951 roku podj¹³ roczn¹ naukê
w Oœrodku Szkolenia Dziennikarzy w Warszawie. Ukoñczy³ j¹ z wyró¿nieniem.
Z dyplomem nie wróci³ jednak do Poznania, tylko do Zielonej Góry, w której 1.
wrzeœnia 1952 roku obj¹³ stanowisko sekretarza redakcji nowo utworzonej „Gaze-
ty Zielonogórskiej”. 

Tadeusz Œwita³a w³¹czy³ siê w pracê spo³eczn¹. Z jego inicjatywy powsta³ w Zie-
lonej Górze oddzia³ Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. By³ prezesem Lubuskie-
go Towarzystwa Kulturalnego oraz Komitetu Winobraniowego. Z jego inicjatywy
w 1957 roku wydano, pierwszy po wojnie, Zielonogórski Informator Gospodar-
czo–Turystyczny. By³ równie¿ wspó³autorem scenariusza korowodu historycznego
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w dniu winobrania. Na parterze budynku redakcji „Gazety Zielonogórskiej” przy al.
Niepodleg³oœci, powsta³ Klub Zwi¹zków Twórczych, który wkrótce sta³ siê central-
nym punktem na kulturalnej mapie  miasta. Tadeusz Œwita³a zosta³ przewodnicz¹cym
Rady tego Klubu. 

Poznañ upomnia³ siê o niego ponownie w 1958 roku. Tadeuszowi Œwitale zapro-
ponowano wówczas objêcie kierownictwa poznañskiego oddzia³u Polskiej Agencji
Prasowej. Pracuj¹c i mieszkaj¹c w Poznaniu, studiowa³ jednoczeœnie w latach 1960 –
1964 w Wy¿szej Szkole Nauk Spo³ecznych w Warszawie. Poznañski oddzia³ PAP-
-u prowadzi³ przez 15 lat – do 1973 roku. 

W 1973 roku zosta³ kierownikiem dzia³u publicystycznego nowo powsta³ego
w Poznaniu tygodnika „Tydzieñ”. Nastêpnie, a¿ do przejœcia na emeryturê w 1982
roku, by³ w nim sekretarzem redakcji. 

Obok pracy dziennikarskiej, rzuci³ siê – podobnie jak by³o to w Zielonej Górze –
w wir pracy na rzecz poznañskiej kultury. Miejscem, z którym zwi¹za³ siê na ponad
30 lat, sta³ siê – od 1959 roku – najstarszy w Polsce kwartalnik miejski, tj. „Kronika
Miasta Poznania”. 1. marca tego roku zosta³ sekretarzem redakcji, a nastêpnie jej re-
daktorem. Pisanie na ³amach „Kroniki Miasta Poznania” sta³o siê podstaw¹ jego
dziennikarskiego warsztatu. Rozwin¹³ w „Kronice” nowy typ sprawozdañ z imprez
poznañskich, polegaj¹cy na pe³nej ich dokumentacji. Wprowadzi³ kronikê wydarzeñ
w pe³nych wymiarach i z ilustracjami. Wypracowa³ – przez lata udoskonalany – cha-
rakter i formu³ê redagowania, a tak¿e stylistykê pisma. Fascynowa³y go wszelkie
przejawy ¿ycia Poznania, a dzia³alnoœæ w „Kronice” przerodzi³a siê u niego w praw-
dziw¹ pasjê. 

Pogr¹¿y³ siê po prostu bez reszty w tym wydawnictwie. Nawykiem sta³o siê nieliczenie
godzin pracy, co w koñcu doprowadzi³o do przekszta³cenia prywatnego mieszkania
w faktyczn¹ siedzibê redakcji. Doœæ powiedzieæ, ¿e na pytanie, kiedy najpewniej mo¿na go
zastaæ na Placu Kolegiackim? (siedziba redakcji „Kroniki Miasta Poznania”) – s³ysza³o siê
przewa¿nie w odpowiedzi: „Wiesz, najlepiej wpadnij do mnie do domu wieczorem. Przy
okazji w spokoju porozmawiamy, bo przecie¿ móg³byœ wreszcie coœ napisaæ do Kroniki…”.
Inna rzecz, ¿e ten „wieczór” bardzo czêsto znaczy³ raczej noc; wtedy bowiem by³ ju¿ „wol-
ny” po – na przyk³ad – premierze w którymœ z teatrów, po wernisa¿u jakiejœ wystawy,
czy innych tego rodzaju zajêciach. Z kulturalnym ¿yciem Poznania zwi¹za³ siê bowiem ca³-
kowicie, traktuj¹c jednoczeœnie najpowa¿niej, jak mo¿na, funkcjê kronikarza tego wszyst-
kiego, co siê w mieœcie dzia³o. Bywa³ wiêc „wszêdzie” i zawsze mo¿na by³o redaktora Œwi-
ta³ê spotkaæ tam, gdzie coœ nale¿a³o odnotowaæ na potrzeby „Kroniki”.” 

– tak poznañski dziennikarz Zdzis³aw Kandziora wspomina³ redaktora Œwita³ê
w artykule napisanym po jego œmierci. 

W  „Kronice” Tadeusz Œwita³a cyklicznie publikowa³ teksty o Operze poznañ-
skiej, o Teatrze Muzycznym w Poznaniu (1956–1981), o 25. latach dzia³alnoœci Wy-
dawnictwa Poznañskiego, o Spó³dzielni Mieszkaniowej „Hipolit Cegielski”. Zapocz¹t-
kowa³ równie¿ cykl „Mottyniana”, czyli biografiê wielkich rodów poznañskich.
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Wszystkie te artyku³y cechowa³a zawsze jednakowa rzetelnoœæ w wyszukiwaniu i groma-
dzeniu dokumentacji, uczciwoœæ i solidnoœæ opracowania, zaanga¿owanie wobec tematu,
który w swych pracach podejmowa³. (Z. Kandziora). 

Z okazji 25. lecia pracy w „Kronice Miasta Poznania”, reporter „Expressu Po-
znañskiego” Romuald Po³czyñski, przeprowadzi³ wywiad z Tadeuszem Œwita³¹. Na
pytanie, dlaczego zosta³ dokumentalist¹, odpowiedzia³ bez namys³u – ze z³oœci, gdy¿
jako dziennikarz, wielokrotnie poszukuj¹c informacji, stwierdza³ ca³kowity brak do-
kumentacji i zapisów o dziejach wa¿nych postaci i instytucji. 

Spo³ecznie dzia³a³ w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, Towarzystwie Mi³o-
œników Miasta Poznania, Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego,
Wielkopolskim Towarzystwie Kulturalnym. Zosta³ mu przyznany Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, a krótko przed œmierci¹ odebra³ – przyznan¹ w³aœnie w
uznaniu zas³ug w dziedzinie dokumentalistyki – Nagrodê im. Edwarda Raczyñskiego. 

Zmar³ nagle 18. lutego 1991 roku, w wieku 69 lat. W jego pogrzebie, w alei
zas³u¿onych cmentarza junikowskiego w Poznaniu, wraz z bardzo licznymi bliskimi
mu osobami, uczestniczyli dwaj prezydenci Poznania: poprzedni - Andrzej Wituski i
ówczesny – Wojciech Szczêsny Kaczmarek. 

Koñcz¹c wspomnienie o Tadeuszu Œwitale, Zdzis³aw Kandziora napisa³:
Oddaliœmy ho³d cz³owiekowi, który ze wspó³czesnych dziejów tego miasta sw¹ prac¹
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kronikarza zdo³a³ tyle faktów zebraæ, udokumentowaæ i uchroniæ od zapomnienia dla
potomnych i historii. W “Kronice Miasta Poznania” pozostawi³ bardzo znacz¹cy, trudny do
przecenienia œlad, dziêki swojej wielkiej pracowitoœci, zaanga¿owaniu i dziêki
dziennikarskim uzdolnieniom. Nie ma ludzi niezast¹pionych. Niemniej, Tadeusza Œwita³ê
nie³atwo bêdzie zast¹piæ. 

Pozycje ksi¹¿kowe autorstwa Tadeusza Œwita³y:

1. Miêdzynarodowe konkursy im. Henryka Wieniawskiego 1935-1966, Poznañ
1967.

2. Opera Poznañska 1919-1969: opracowanie zbiorowe - album pod redakcj¹
Jerzego Waldorffa, wspó³udzia³ autorski i dobór fotogramów - Tadeusz Œwita³a,
Poznañ 1970.

3. Opera Poznañska 1919-1969: dzieje teatru muzycznego, Poznañ 1973.
4.  Opera poznañska w latach 1969-1979, Poznañ 1979.
5. Pierwsze lata: wspomnienia poznaniaków o latach 1945-1948, Poznañ 1980.
6. Poznañskie wspominki z lat 1918-1939 ( wspólnie z Tadeuszem Kraszewskim),

Poznañ 1973.
7. Poznañ 1945: kronika wydarzeñ, Poznañ 1986.
8. Trud pierwszych dni: Poznañ 1945: wspomnienia poznaniaków, Poznañ 1970.

Literatura przedmiotu:

S³ownik dziennikarzy polskich 1945-1985, red. W. Zuchniewicz, Warszawa 1986.
Zdzis³aw Kandziora, Pamiêci Redaktora Tadeusza Œwita³y, Kronika Miasta Poznania, Poznañ
1991, nr 1/2, s. 158-162.

Fot.: ze zbiorów Autora oraz Nowotomyska Galeria Internetowa

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

37Tadeusz Œwita³a - poznañski kronikarz o nowotomyskim rodowodzie



Maria Tyszkowska

V Nowotomyskie koncerty organowo-kameralne 
im. Krzysztofa Wilkusa „U Serca Jezusowego”

Ju¿ po raz pi¹ty – od czerwca do wrzeœnia – nowotomyscy melomani mieli okazjê
uczestniczyæ w letnich koncertach organowo – kameralnych „U Serca Jezusowego”,
aby napawaæ siê piêknem muzyki ró¿nych kompozytorów, epok i stylów w mistrzow-
skim wykonaniu znanych i uznanych artystów. Od ubieg³ego roku, odbywaj¹ce siê
w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, koncerty nosz¹ imiê zmar³ego przed
dwoma laty Krzysztofa Wilkusa – wieloletniego organisty poznañskiej katedry, kompo-
zytora i wirtuoza gry na tym instrumencie, który by³ kierownikiem artystycznym trzech
pierwszych edycji koncertów. 

Koncert 1 – 26 czerwca 2016 r.
Podczas pierwszego koncertu wyst¹pili: krakowski organista – Marek Stefañski oraz

Dumitru Harea z Mo³dawii graj¹cy na fletni Pana. 
Koncert ten rozpocz¹³ utwór na organy solo, utrzymana w tonacji mollowej Fuga

Sopra il Magnificat Jana Sebastiana Bacha. Nastêpnie artysta z Mo³dawii, z akompania-
mentem organowym, zaprezentowa³ muzykê do filmu Romeo i Julia w³oskiego twórcy
Nino Roty. W tym samym wykonaniu wybrzmia³ bardzo melodyjny utwór wspó³cze-
snego ukraiñskiego kompozytora i muzykologa Miroslawa Skoryka – Melody. Urzeka-
j¹cy liryczn¹ melodyk¹, harmoni¹ i piêknym dialogiem fletni z organami by³ kolejny
utwór, tym razem rosyjskiego kompozytora Gieorgija Sviridova – Romance. Rosjanie
twierdz¹, ¿e ten neoromantyczny kompozytor w swoich utworach ukazuje g³êbiê ro-
syjskiej duszy. Zupe³nie odmienny by³ Taniec neapolitañski z baletu Piotra Czajkowskie-
go – Jezioro ³abêdzie. Rytmiczny, melodyjny, p³ynny i utrzymany w umiarkowanym tem-
pie fragment pocz¹tkowy ustêpuje w nim miejsca motorycznej, szybkiej i pe³nej werwy
koñcowej partii, pozwalaj¹cej pokazaæ niezwyk³y kunszt wykonawczy artystów. Na-
strój ukojenia wprowadzi³ utwór najstarszego z klasyków wiedeñskich – Józefa Hayd-
na – Adagio i Rondo G-dur w wykonaniu organowym. Autorem kolejnego z zaprezento-
wanych tego wieczoru utworów – lirycznej pieœni ¿a³obnej Doina de Jale, wykonanej na
fletni z delikatnym akompaniamentem organów – jest Georges Zamfir – rumuñski
kompozytor, ale przede wszystkim wirtuoz gry na fletni Pana. Po nim artyœci zaprezen-
towali dwa utwory z muzyki filmowej w³oskiego kompozytora i dyrygenta – Ennio
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Morricone: nostalgiczny fragment ze œcie¿ki dŸwiêkowej do filmu Dawno temu w Ame-
ryce oraz melodyjn¹, nastrojow¹ muzykê z filmu Misja. Uznanie s³uchaczy zyska³o tak-
¿e wykonanie, utrzymanej w tanecznym rytmie, z piêkn¹ melodyk¹, Suity rumuñskiej
Georgesa Zamfira. Koncert zakoñczy³ siê brawurowym wykonaniem przez obu arty-
stów ilustracyjnego, radosnego, popularnego utworu Skowronek Gheorgesa Dinicu.

Koncert 2 – 10 lipca 2016 r.
Podczas drugiego koncertu wyst¹pi³ kwintet Castle Brass – zespó³ instrumentów dê-

tych blaszanych zamku kórnickiego w sk³adzie: Damian Kurek – tr¹bka, Maciej
GwóŸdŸ – tr¹bka, Miko³aj Olech – waltornia, Zbigniew Starosta – puzon (oraz s³owo
wi¹¿¹ce) i Zbigniew Wilk – tuba. 

Koncert rozpocz¹³ siê uwertur¹ do opery Gioacchino Rossiniego Wilhelm Tell, a w³a-
œciwie jej najbardziej znanym fragmentem – galopem, ukazuj¹cym w ca³ej krasie
brzmienie instrumentów dêtych blaszanych. Drugim – tak¿e uroczystym – by³ Marsz
ksiêcia Danii, podarowany temu ksiêciu przez kompozytora Jeremiaha Clarka z okazji
jego œlubu. Marsz ten nale¿y do gatunku royal musik i jest wykonywany bardzo czêsto
podczas œlubów, tak¿e królewskich, w koœcio³ach na ca³ym œwiecie. Po nim muzycy za-
prezentowali angielsk¹ kompozycjê barokow¹ Johna Stanleya – Trumpet Voluntary,
w której jeden z g³osów realizowany jest przez tr¹bkê piccolo, co wymaga od wyko-
nawcy niezwyk³ej precyzji i kultury wykonawczej. Ze wzglêdu na podnios³y charakter
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tak¿e ten utwór by³ i nadal jest wykonywany podczas wielkich uroczystoœci, mo¿na go
by³o us³yszeæ m. in. podczas œlubu ksiêcia Walii Karola i Diany Spencer. Kolejny utwór
– suita Georga Friedricha Haendla Muzyka na wodzie – dedykowany królowi Jerzemu,
czêsto grywany by³ podczas koncertów w parkach i ogrodach pa³acowych. Artyœci wy-
konali trzy czêœci tej suity o zró¿nicowanym tempie, rytmice i dynamice. 

Charakter zaprezentowanych tego wieczoru utworów pozwala okreœliæ ten kon-
cert jednym s³owem – uroczyœcie. Na takie okreœlenie z pewnoœci¹ zas³uguj¹ tak¿e ba-
rokowe kantaty, czyli utwory wokalno-instrumentalne – g³ównie o tematyce religijnej,
póŸniej tak¿e œwieckiej, spoœród których zespó³ Castle Brass wybra³ chora³ Jesu, Joy of
Man’s Desiring z Kantaty 147 Johannesa Sebastiana Bacha. Piêkne, aksamitne brzmienie
instrumentów wiernie oddawa³o treœæ chora³u …Jezu, radoœci ludzkiego pragnienia, œwiêta
m¹droœci, najjaœniejsza mi³oœci… 

Ostre brzmienie tr¹bek dominowa³o natomiast w Marszu triumfalnym z opery Aida
Giuseppe Verdiego. W innym nastroju utrzymana jest Pieœñ niewolników z opery
Nabucco tego samego kompozytora. G³ówn¹ melodiê “œpiewa³y” w niej tr¹bki, przy
wtórze ³agodnie brzmi¹cego puzonu, waltorni i tuby, chwilami zadziwiaj¹c s³uchaczy
potê¿nym forte. Melomanów z pewnoœci¹ zachwyci³o perfekcyjne wykonanie utworu
Wolfganga Amadeusza Mozarta – Eine kleine Nachtmusik cz. I. Jego szybkie tempo,
œpiewnoœæ, dynamiczne zmiany i ozdobniki wymagaj¹ niezwyk³ego kunsztu wykonaw-
czego, co zosta³o nagrodzone rzêsistymi brawami. Dostojnie i uroczyœcie zabrzmia³

TU I TERAZ

40 Maria Tyszkowska

Podczas drugiego koncertu wyst¹pi³ kwintet Castle Brass



utwór barokowy, tym razem francuskiego kompozytora Marca Antoina Charpentiera
– Te Deum, w oryginale bêd¹cy polifonicznym motetem dla solistów, chóru i orkiestry.
Na zakoñczenie artyœci zaprezentowali utwór bêd¹cy po³¹czeniem amerykañskiej go-
spelowej pieœni radosnego œwiêtowania O when the Saint oraz Alleluja z oratorium Me-
sjasz G. F. Haendla. By³ to muzyczny majstersztyk z piêkn¹, solow¹ parti¹ puzonu, po-
tem u duecie z tub¹, tr¹bk¹ piccolo, ze zrêcznie przeplataj¹cymi siê tematami obu utwo-
rów i fragmentami jazzuj¹cymi. 

Po tak wspania³ym wykonaniu owacjom nie by³o koñca, tote¿ zespó³ wykona³
jeszcze jeden utwór – weso³y, utrzymany w rytmie polki, jak sami muzycy mówi¹ -
dobry “na rozchodne”. 

Koncert 3 – 31 lipca 2016 r.
Wykonawcami trzeciego z lipcowych koncertów byli: Waldemar Krawiec –

organista z Zabrza oraz znany publicznoœci z poprzedniego koncertu – Damian
Kurek, trêbacz z Poznania. 

Koncert rozpocz¹³ Waldemar Krawiec Toccat¹ C-dur na organy solo Wilhelma
Ernsta Bacha, utrzyman¹ w szybkim tempie, o zró¿nicowanej dynamice i ciekawych
brzmieniach. S³uchacze podziwiali wirtuozeriê artysty i mo¿liwoœci brzmieniowe
naszych nowotomyskich organów. Kunsztem wykonawczym popisa³ siê te¿ Damian
Kurek, wykonuj¹c na tr¹bce solo Intradê wspó³czesnego holenderskiego
kompozytora Otto Kettinga. Kolejna zaprezentowana przez organistê kompozycja
to II Sonata D-dur op.49 niemieckiego kompozytora Wilhelma Rudnicka, zwi¹zanego
zawodowo m.in. z Legnic¹, gdzie przez niespe³na 30 lat by³ organist¹ i kantorem w
koœciele pw. œw. œw. Piotra i Paw³a. Wykonane po niej preludium chora³owe Wenn
ich nur habe op. 69 nr 2 na organy i tr¹bkê, tego samego kompozytora, jest
artystycznym opracowaniem pieœni protestanckiej. Trzyczêœciowa Sonata na organy i
tr¹bkê w³oskiego kompozytora i skrzypka okresu baroku – Givanni Bonaventury
Vivianiego, wykonana zosta³a na tr¹bce naturalnej, której skala bazuje na niewielkiej
iloœci dŸwiêków i która wymaga od artysty szczególnych umiejêtnoœci
wykonawczych. Pozostaj¹c w epoce baroku, muzycy wykonali Agnus Dei z - jedynej,
spoœród bardzo wielu mszy tego twórcy, skomponowanej dla koœcio³a katolickiego -
Mszy h-moll Jana Sebastiana Bacha. 

W oryginale czêœæ ta przeznaczona jest dla altu, tote¿ trêbacz wykona³ j¹ na
instrumencie zwanym flügelhorn (po polsku – skrzyd³ówka), którego ³agodniejsze i
ciemniejsze brzmienie jest bardziej zbli¿one do g³osu altowego. Kolejny wykonany
utwór, znany jako pieœñ Radoœnie Panu hymn œpiewajmy, pochodzi z utworu
wspó³czesnego amerykañskiego organisty, kompozytora i pedagoga – Charlesa
Callahana – Partita on Lasst uns erfreuen. Warto wspomnieæ, ¿e artysta ten swoj¹
wybitn¹ gr¹ na organach uœwietnia³ uroczystoœci koœcielne podczas wszystkich wizyt
papie¿a Jana Paw³a II w Ameryce. Na zakoñczenie artyœci wspólnie wykonali
3.czêœciow¹ Sonatê D-dur angielskiego kompozytora barokowego – Henry Purcella.
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Zgodnie z ówczesnym zwyczajem cz. I i III muzycy wykonali wspólnie, natomiast w
cz. II trêbacz odpoczywa³ po trudnej technicznie grze na tr¹bce naturalnej, bez
wentyli. Na bis artyœci uraczyli melomanów œpiewn¹ Ari¹ z Kantaty 147 Jana
Sebastiana Bacha.

Koncert 4 – 14 sierpnia 2016 r. 
Ciep³y, sierpniowy wieczór zgromadzi³ melomanów na kolejnym letnim koncer-

cie organowo-kameralnym, podczas którego wyst¹pili rosyjscy artyœci z Kaliningradu
– organista Evgenij Avramenko i jego ma³¿onka, flecistka Ksenija Avramenko, znani
nowotomyœlanom z koncertu w 2013 r.

Na pocz¹tku koncertu s³uchacze us³yszeli znan¹ kompozycjê barokow¹ – kon-
cert Wiosna z cyklu Cztery pory roku Antonio Vivaldiego, w którym podziwiaæ mo¿na
nie tylko muzyczn¹ pomys³owoœæ kompozytora i doskona³¹ konstrukcjê utworu, ale
te¿ odg³osy tytu³owej pory roku – œpiew ptaków, szmer wody, powiew wiatru,
grzmoty i b³yskawice, wiernie oddane przez tryle, szybkie pasa¿e, biegniki i figuracje
wykonane na instrumentach. Twórca nastêpnego utworu – Fryderyk II zwany Wiel-
kim, panuj¹cy w XVIII w. król Prus, w historii naszego kraju nie zapisa³ siê pozytyw-
nie, lecz w historii muzyki znany jest jako utalentowany flecista i kompozytor utwo-
rów na ten instrument. Artyœci wykonali jego trzyczêœciow¹ Sonatê IX na flet i orga-
ny. Po niej ponownie zabrzmia³ utwór Antonio Vivaldiego (zmieniony nieco przez Ja-
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na Sebastiana Bacha w barokowym stylu) – Koncert organowy, wykonany przez Evge-
nija Avramenko. Wariacje E-dur na temat zaczerpniêty z opery Gioacchino Rossinie-
go Kopciuszek, skomponowane przez Fryderyka Chopina by³y popisem wirtuozerii
flecistki, która zachwyci³a s³uchaczy piêkn¹ kantylen¹ oraz lekkimi, niezwykle szybki-
mi figuracjami. 

Równie piêknie zabrzmia³a Aria z Sonaty na flet i organy gruziñskiego kompozyto-
ra, pedagoga i dyrygenta z XX w., Otara Taktakishvili. Po niej organista zaprezento-
wa³ Tarantellê wspó³czesnego kompozytora rosyjskiego – Dmitry Dianova. Kolejny
utwór na flet i organy to Andante religioso o charakterze medytacyjno-modlitewnym,
skomponowane przez patronuj¹cego nowotomyskim koncertom, dobrze znanego
nowotomyskim melomanom, Krzysztofa Wilkusa. Koncert zakoñczy³ niezwykle po-
pisowy, wirtuozowski utwór Wilhelma Poppa – Fantazja na tematy z opery Rigoletto
Giuseppe Verdiego. Flecistka, wspierana przez akompaniuj¹cego organistê, z wdziê-
kiem i bardzo precyzyjnie wykonywa³a szybkie biegniki, figuracje, tryle, repetycje
dŸwiêków, zachwyca³a tak¿e wyj¹tkowo piêkn¹ kantylen¹. Doceniaj¹c kunszt wyko-
nawczy artystów, s³uchacze d³ugo i gromko oklaskiwali ich wystêp.

Koncert 5 – 9 wrzeœnia 2016 r. 
Wyj¹tkowo w pi¹tek, a nie w niedzielê, odby³ siê ostatni tegoroczny koncert z cy-

klu „U Serca Jezusowego”. Jego wykonawcami byli: Tomasz Glanc – polski organi-
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Oboista z Warszawy - Tytus Wojnowicz



sta, pianista, kompozytor, pedagog mieszkaj¹cy w Niemczech oraz Tytus Wojnowicz
– oboista z Warszawy.

Koncert rozpocz¹³ organista znan¹ Toccat¹ d-moll Jana Sebastiana Bacha. Nastêp-
nie Tytus Wojnowicz zaprezentowa³ – utrzyman¹ w stylu francuskim, z uroczystymi
i pompatycznymi czêœciami pierwsz¹ oraz trzeci¹ i drug¹ – weso³¹ – Fantazjê na obój
solo, tak¿e niemieckiego kompozytora barokowego – Georga Philippa Telemanna.
Pozostaj¹c nadal w okresie baroku, artyœci zaprezentowali chora³ Jesus bleibet meine
Freude (Jezu, b¹dŸ moj¹ radoœci¹) z Kantaty 147 Jana Sebastiana Bacha, jednej z naj-
bardziej donios³ych, w której kompozytor rozwa¿a obecnoœæ Chrystusa w ¿yciu
cz³owieka. W oryginale chora³ ten wykonuje chór, natomiast nowotomyscy meloma-
ni wys³uchali go w aran¿acji na obój oraz organy. Starofrancuski taniec Bourrée, ze su-
ity lutniowej e-moll Jana Sebastiana Bacha, by³ kolejnym, zaprezentowanym tego wie-
czoru, utworem barokowym. Tomasz Glanc wykona³ go na fortepianie, zgodnie
z oryginalnym zapisem nutowym, po czym improwizowa³, dodaj¹c elementy jazzu,
synkopowane rytmy, zmieniaj¹c harmonikê i osi¹gaj¹c brzmienie zupe³nie odbiegaj¹-
ce od barokowego.

S³uchacze wys³uchali tak¿e, wykonan¹ na oboju, wiernie odtworzon¹ partiê Badi-
nerii ze Suity h-moll Jana Sebastiana Bacha, a potem improwizuj¹c, swoj¹ muzyczn¹ wi-
zjê tego utworu przedstawi³ Tomasz Glanc, wykorzystuj¹c ró¿ne g³osy i barwy orga-
nów. Wspólnie artyœci wykonali jeszcze kompozycjê Tomasza Glanca Flotor, poœwiê-
con¹ zmar³emu w 2014 roku Krzysztofowi Wilkusowi. Poniewa¿ improwizacja jest
ulubionym elementem wystêpów Tomasza Glanca, chêtnie wraz z oboist¹ improwi-
zowa³ na temat pieœni, któr¹ wybrali s³uchacze – Panie dobry jak chleb. Koncert zakoñ-
czy³ siê wspólnym odœpiewaniem Sto lat ks. proboszczowi Tomaszowi Sobolewskie-
mu, obchodz¹cemu w tym dniu urodziny. Muzyczn¹ dedykacj¹ dla Jubilata by³ uro-
czysty Marsz ksiêcia Danii Jeremiaha Clarka, wykonany na oboju i fortepianie.

* * *
Za nami 5. edycji Nowotomyskich koncertów organowo-kameralnych im. Krzysztofa

Wilkusa „U Serca Jezusowego”, podczas których melomani, nie tylko z obu nowoto-
myskich parafii, mieli okazjê do spotkañ z muzyk¹ ró¿nych kompozytorów, epok
i stylów, w wykonaniu artystów z ró¿nych krajów. Repertuar by³ bardzo bogaty –
podczas 26 koncertów zaprezentowano blisko 300 wykonañ i urozmaicony – bo-
wiem oprócz dzie³ wielkich mistrzów mo¿na by³o us³yszeæ utwory mniej znanych
kompozytorów: gruziñskich, rosyjskich, norweskich, rumuñskich, belgijskich, irlandz-
kich, czeskich czy holenderskich. Wyst¹pi³o 40 solistów, w tym artyœci z Niemiec,
Holandii, Rosji, Mo³dawii, Bia³orusi i Ukrainy oraz z Polski – z Poznania, Warszawy,
Krakowa, Koszalina, Wroc³awia, Gdañska i £odzi. Szczególnie piêknie w naszym ko-
œciele brzmia³a muzyka w wykonaniu zespo³ów, które goœciliœmy oœmiokrotnie. By³y
wœród nich: „Camerata”, Zespó³ Muzyki Dawnej „Ictus”, Poznañski Chór Kameral-
ny, zespó³ TRB oraz dwa kwintety instrumentów dêtych blaszanych –„Poznañ
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Brass” i „Castle Brass”. Podczas koncertów artyœci prezentowali dzie³a pochodz¹ce
z ró¿nych okresów w historii muzyki. By³y te¿ koncerty „tematyczne” – „Od œre-
dniowiecza do wspó³czesnoœci”, „W krêgu œredniowiecza”, „Ave Maria”, „Motety
rodziny Bachów”, „Œw. Jan Pawe³ II na Ukrainie”. By³ recital organowy w po³¹czeniu
z poezj¹. By³a muzyka klasyczna, gospel & improwizacje oraz „Litanie sanctorum” –
Pieœni o œwiêtych. Po koncertach s³uchacze chêtnie nabywali p³yty z nagraniami pre-
zentowanych utworów, co dowodzi, ¿e duchowa uczta czêsto trwa³a d³u¿ej, tak¿e
po zakoñczeniu koncertu. Jak wielu melomanów, mam nadziejê, ¿e koncerty „U Ser-
ca Jezusowego” ju¿ na sta³e wpisz¹ siê w ¿ycie parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w Nowym Tomyœlu, ¿e bêd¹ nadal dostarczaæ nam wiele radoœci, prze¿yæ ar-
tystycznych i umilaæ niedzielne, letnie wieczory.

Organizatorem koncertów by³a nowotomyska parafia pw. Najœwiêtszego Serca Pa-
na Jezusa z ks. proboszczem Tomaszem Sobolewskim. Funkcje kierownika artystycz-
nego pe³nili: Krzysztof Wilkus (2012-2014) oraz Tomasz Glanc (2015-2016). Patro-
nat medialny sprawowa³o czasopismo parafialne „Jego Serce”.

Fot. Archiwum parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu 

45V Nowotomyskie koncerty organowo - kameralne im. Krzysztofa Wilkusa 
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Organizator koncertów - ks. proboszcz Tomasz Sobolewski
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Us³ysza³am kiedyœ stwierdzenie, ¿e
w ka¿dej ga³êzi drzewa kryje siê flet, tyl-
ko musi siê znaleŸæ ktoœ, kto go z niej po-
trafi wydobyæ. Czy to móg³by byæ Pan? 

Myœlê ¿e tak, tylko to wymaga przemy-
œlenia. Ci¹gle znoszê jakieœ ga³êzie do pra-
cowni. To jest u mnie wrêcz chorobliwe
i co siê okazuje? ¯e to po prostu le¿y
u mnie lata i dopiero póŸniej, po latach
stwierdzam, ¿e w³aœnie teraz bêdzie mi to
do czegoœ potrzebne. Mam np. taki pieñ
po przewróconym œwierku, przywieziony
z cmentarza ewangelickiego, jest ca³y wy-
próchnia³y, wszystkie korzenie ma wy-
próchnia³e i tak le¿y ju¿ parê lat, ale na
pewno kiedyœ zamieniê go w coœ ciekawe-
go.

Patrz¹c na Pana prace, odnoszê wra-
¿enie, ¿e chyba nie ma rzeczy, której nie
potrafi³by Pan wyrzeŸbiæ z drewna. Wy-
obra¿am sobie, ¿e patrz¹c na drzewa wi-
dzi ju¿ Pan te wszystkie anio³y, ptaki, tan-
cerki, które nastêpnie wychodz¹ spod Pa-
na d³uta.

Nie, raczej nie, widzê ¿e fragmenty

drzewa s¹ ciekawe i zostawiam je sobie na
póŸniej. 

Wychowa³ siê Pan w Borui Nowej
i podobno od dziecka zawziêcie Pan maj-
sterkowa³. Wziê³o siê to z zami³owania,
czy wymaga³o tego od Pana codzienne
¿ycie na wsi?

Nie pamiêtam kiedy zacz¹³em, ale pa-
miêtam siebie zawsze ze scyzorykiem.
Pierwsze by³y ³ódki, do tego: ¿agle, po-
k³ad, ³awki, ludziki z orzechów. Nie by³o
takiego samolotu, który przelecia³ po nie-
bie, a którego nie chcia³bym póŸniej wy-
strugaæ. Struga³em z drewna helikoptery
i odrzutowce. PóŸniej, jak ju¿ by³em
w szkole, to ukazywa³o siê czasopismo
„Modelarz”, w którym by³y rysunki mo-
deli statków, parowców, ró¿nych samo-
chodów itd. Kupowa³em je i wtedy to ju¿
siê zaczê³o powa¿ne majsterkowanie. Du-
¿e ¿aglowce wtedy robi³em, takie metro-
we – koga elbl¹ska, d¿onka japoñska,
„Dar Pomorza”, galeon Zygmunta Augu-
sta – szeœædziesi¹t parê dzia³ musia³em
wytoczyæ (œmiech). Jak to mi przesz³o, to
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Rozmowa z Edwardem Kupcem – mistrzem stolarskim pracuj¹cym w zawo-
dzie od ponad 45 lat; utalentowanym artyst¹ wykorzystuj¹cym w swej dzia³al-
noœci artystycznej ró¿ne techniki i ró¿norodne materia³y, a tak¿e potrafi¹cym
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cem równie utalentowanych kobiet. 
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postanowi³em spróbowaæ modeli butel-
kowych. W³o¿yæ ¿aglowiec do butelki –
no to by³ majstersztyk! Najmniejszy zrobi-
³em taki, by zmieœci³ siê w szyjce butelki,
której przekrój wynosi³ 8 milimetrów. To
jest moje zami³owanie, hobby, moja pasja.
Staram siê zawsze zrobiæ coœ innego, nie
powtarzaæ, nie robiæ drugi raz tego same-
go. W pierwszej klasie zrobi³em parowiec
i z ca³¹ klas¹ poszliœmy nad staw go wodo-
waæ, razem z naszym nauczycielem, któ-
rego twarz ju¿ mi siê nieco w pamiêci za-
maza³a. Pamiêtam, ¿e w pierwszej i dru-
giej klasie prowadzi³ z nami prace plastycz-
ne, prace rêczne – tak to siê kiedyœ nazy-
wa³o. Zawsze coœ majsterkowaliœmy. To
by³ pierwszy cz³owiek, który zauwa¿y³, ¿e
jestem inny i coœ potrafiê zrobiæ. Chwali³
mnie za to i mówi³, ¿ebym siê tego trzy-
ma³. To pamiêtam do dziœ. 

I trzyma³ siê Pan tego …
Tak. Szkoda tylko, ¿e nie mam ¿adnej

wy¿szej szko³y w tym kierunku. Ojciec
mówi³ zawsze, ¿e ch³opak to musi mieæ
zawód.

Kiedy ten zawód Pan sobie wybra³? 
Jak tylko skoñczy³em szko³ê podstawo-

w¹, to maj¹c 15 lat ju¿ pracowa³em w sto-
larni. To by³ niedu¿y zak³ad stolarski, któ-
ry powsta³ ju¿ przed wojn¹. Wojnê i ko-
munê przetrwa³, dziœ go niestety ju¿ nie
ma, ale mojego mistrza Stefana Kromê za-
wsze mi³o i z uœmiechem wspominam.

Czego siê Pan od niego nauczy³? 
Wszystkiego, co by³o zwi¹zane ze sto-

larstwem, przede wszystkim: wykonywa-
nia i renowacji mebli, pianin i fortepianów,
politurowania – takiego rêcznego, doœæ
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dobrze to robi³em. To by³a ciekawa praca
i zró¿nicowana. Tych wykonywanych
przedmiotów – od krzes³a, przez du¿e
mebloœcianki, szafy, boazerie – w takim
zak³adzie us³ugowym by³o mnóstwo.

Od blisko 50 lat pracuje z drewnem.
Z racji zawodu, z racji pasji oraz z racji
faktu, ¿e zawód jest jednoczeœnie pasj¹.

Majsterkowanie do dziecka. Szczerze
mówi¹c, nawet nie pamiêtam niczego in-
nego poza majsterkowaniem. Pocz¹w-
szy od lepienia domków na podwórzu
rodzinnego domu, przez kompozycje
wyd³ubane w korze, po modele wielkich
¿aglowców, a na miniaturach statków
koñcz¹c. Du¿o zmieni³o siê w tej dziedzi-
nie, kiedy rozpocz¹³em naukê i pracê
w zak³adzie stolarskim. Prawdziwym za-
k³adzie, przedwojennym, pachn¹cym

politur¹ i klejem kostnym. Przez 4 lata
nauczy³em siê ogromnie du¿o, bo
i ogromnie du¿o by³o pracy. Budowa
mebli od podstaw, tworzenie ró¿nych
wzorów u¿ytkowych, projektowanie
i wykonanie elementów dekoracyjnych
do konkretnych wnêtrz – koœcio³ów,
szkó³, mieszkañ prywatnych. Naszym
konikiem by³a renowacja mebli, a intar-
sjowanie drewnem, czyli sk³adanie wzo-
rów z ma³ych, okleinowych kawa³ków,
to by³o to, co lubi³em najbardziej. Tak,
jak d³ubanie w drewnie i innych, coraz
bardziej oddalonych od drewna suro-
wych, w których mo¿na by³o tworzyæ
to, co akurat przychodzi³o na myœl.[…]

Wrodzone predyspozycje i zami³owa-
nie, wzbogacone o naukê i praktykê po-
zwoli³y Panu zdobyæ konkretny fach. Kie-
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dy te umiejêtnoœci zacz¹³ Pan wykorzy-
stywaæ do pracy twórczej, do realizacji
swoich artystycznych pomys³ów?

W okresie mojej nauki w stolarni ju¿ ja-
kieœ rzeŸby powstawa³y. By³a wtedy mo¿-
liwoœæ zdobycia materia³ów – czy to sklej-
ki, czy jakichœ desek topolowych lub lipo-
wych. W domu, na wsi, w gospodarstwie,
to najwy¿ej jakaœ stara sztacheta by³a
ewentualnie. A jak by³ materia³, to by³y
mo¿liwoœci zrobienia ciekawych rzeczy.
Stara³em siê z takich okazji korzystaæ. 

Po ukoñczeniu nauki w zak³adzie sto-
larskim rozpocz¹³ Pan pracê w fabryce
samochodów. Czy to oznacza, ¿e rozsta³
siê Pan ze stolarstwem na pewien czas?

Nie, to by³o ca³y czas stolarstwo.

W „Tarpanie”, a dok³adniej w Fabryce Sa-
mochodów Rolniczych „Polmo”, my – ja-
ko oddzia³ stolarni – robiliœmy mnóstwo
rzeczy. By³y to skrzynie ³adunkowe, ele-
menty pod tapicerkê siedzeñ, boków,
drzwi. Jak byæ mo¿e nieco starsi pamiêta-
j¹, skrzynie do „Tarpanów” by³y drewnia-
ne, a wszystkie elementy stanowi¹ce pod-
k³ad pod tapicerkê, wykonane ze sklejki,
ewentualnie p³yty pilœniowej. Robiliœmy
te¿ elementy dla Pafawagu – do poci¹-
gów, do wagonów towarowych i pasa¿er-
skich – siedzenia, oparcia, zag³ówki. To
by³o robione w³aœnie w stolarni. Po paru
latach pracy zdoby³em tytu³ mistrza sto-
larskiego i zosta³em brygadzist¹. Nastêp-
nie, jako jedyny pracownik produkcji, zo-
sta³em wybrany na cz³onka zarz¹du firmy.
Wraz z jedenastoma dyrektorami zarz¹-
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dzaliœmy spó³k¹, w której pracowa³o oko-
³o 2 800 osób. Zosta³em za to odznaczo-
ny Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony dla FSR „Po-
lmo”. W wojsku te¿ pracowa³em jako cie-
œla. W pierwszym roku budowaliœmy jed-
nostkê, w drugim budowaliœmy w Juracie
wojskowe domy wypoczynkowe, tam te¿
koszarowaliœmy. Jako brygada ciesielska
stawialiœmy ró¿nego rodzaju budynki.
PóŸniej, przez trzy miesi¹ce pracowa³em
w Warszawie, w stolarni jednostki woj-
skowej, jako rezerwista, nastêpnie dwa
miesi¹ce we Wroc³awiu, równie¿ w sto-
larni. Tak ¿e ca³y czas praca z drewnem
i obojêtnie gdzie by³em, oprócz pracy za-
wodowej, zawsze coœ robi³em z prac arty-
stycznych.

Pokazywa³ Pan wtedy komuœ te swoje
prace?

To by³o raczej na zasadzie: kolega kole-
dze czy kole¿ance. Nie by³o to nigdzie wy-

stawiane. Pierwsze wystawy moich prac
odby³y siê dopiero z siedemnaœcie lat temu.

Zanim zacz¹³ Pan prezentowaæ swoje
prace doros³ym nowotomyœlanom, by³
ju¿ Pan dobrze znany dzieciom i m³odzie-
¿y, z którymi przeprowadzi³ Pan liczne
zajêcia i warsztaty plastyczne. Jak zaczê³a
siê ta dzia³alnoœæ dla najm³odszych?

Jeszcze kiedy pracowa³em w „Polmo”,
mnóstwo ró¿nych rzeczy robiliœmy dla
szkó³ i przedszkoli. To by³y g³ównie zamó-
wione rzeczy – meble, wyposa¿enie, bo-
azerie, szafki dla dzieciaków. Byliœmy
zak³adem opiekuj¹cym siê takimi instytu-
cjami. PóŸniej, jakieœ osiemnaœcie lat temu,
kiedy odwiedzi³em w Œwietlicy Socjotera-
peutycznej w Nowym Tomyœlu swojego
kolegê – terapeutê, wpadliœmy z nim na
taki pomys³, ¿eby spróbowaæ popraco-
waæ z przychodz¹cymi do œwietlicy dzieæ-
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mi. Chcia³em po prostu przekazaæ tê swo-
j¹ wiedzê i umiejêtnoœæ majsterkowania
dalej, m³odemu pokoleniu. Moja córka
umie zrobiæ wszystko, co potrzeba. Syl-
wia ma wiêcej narzêdzi ni¿ ja, ma je po-
uk³adane w dwóch skrzynkach – metrów-
ka, poziomica, wszystko ma, m³otkiem
te¿ popracuje. Dlatego zacz¹³em praco-
waæ z dzieciakami. Na pocz¹tku gratiso-
wo, traktowa³em to zajêcie jako wolonta-
riat i od tego siê zaczê³o. PóŸniej robiliœmy
pierwsze wystawy naszych prac w biblio-
tece, póŸniej wyje¿d¿aliœmy z tymi praca-
mi nieco dalej. Lubiê pracowaæ z dzieæmi,
dzieciaki te¿ mnie lubi¹, mimo mojego wy-
gl¹du (œmiech). Rozpoznawalnoœæ wœród
dzieci na ulicy – to te¿ jest fajne. Mnóstwo
tych prac robiê z dzieæmi w przedszko-
lach. W tej chwili mo¿e trochê mniej, bo
i czasu mniej i ró¿nych spraw siê nagroma-
dzi³o. Bardzo czêsto prowadzi³em warsz-
taty w przedszkolach, szko³ach podsta-
wowych, np., kiedy by³y organizowane
noce twórczoœci, warsztaty plastyczne,
imprezy plenerowe dla dzieci.

Jest Pan w stanie chocia¿ w przybli¿e-
niu podaæ liczbê zajêæ i warsztatów pla-
stycznych, jakie przeprowadzi³ Pan dla
najm³odszych?

Nie, nie mam pojêcia. Przez niemal¿e
20 lat to siê na pewno sporo nazbiera³o.
Bêdzie to chyba oko³o setki ró¿nych im-
prez plenerowych, spotkañ z dzieæmi
i warsztatów. Lubiê to robiæ. Po prostu. 

Ta Pana pasja zosta³a zauwa¿ona i do-
ceniona. Za pracê z m³odzie¿¹ otrzyma³
Pan wyró¿nienie australijskiej Fundacji
„Polcul” im. Jerzego Bonieckiego, wspie-
raj¹cej zaanga¿owanie i aktywnoœæ spo-

³eczn¹. Otrzyma³ Pan tak¿e tytu³ Zas³u-
¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl.
Ciesz¹ Pana takie wyró¿nienia?

Tak, oczywiœcie jestem zadowolony, ¿e
zosta³em zauwa¿ony, ¿e nie przechodzi
to wszystko gdzieœ bokiem i nie odchodzi
w zapomnienie. Jest to fajne i mi³e. 

Pamiêta Pan „Wieczór anielski”
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowym Tomyœlu? 

Oczywiœcie, ¿e pamiêtam. Myœlê, ¿e to
by³a pierwsza moja autorska wystawa.
Tych wystaw by³o wczeœniej wiêcej, ale
wspólnych z dzieæmi ze Œwietlicy Socjote-
rapeutycznej. Ta wystawa by³a taka tylko
moja. Pamiêtam, ¿e w okresie przed-
gwiazdkowym postanowi³em, ¿e co ty-
dzieñ stworzê jednego anio³a i nastêpnie
te anio³y przeka¿ê na jakiœ cel. Calutki rok
powstawa³y. Co tydzieñ powstawa³ jeden
anio³. By³ zaplanowany, rozrysowany
i wykonany z ró¿nych rodzajów drewna
i tak powsta³o chyba piêædziesi¹t szeœæ
tych – ró¿nego rodzaju – anio³ów. Prak-
tycznie nie by³o dwóch podobnych, ka¿dy
by³ inny. Dopiero po jakimœ czasie, jak ju¿
trochê tych anio³ów mia³em, pojawi³ siê
pomys³, ¿eby zorganizowaæ taki wieczór,
sprzedaæ je i pieni¹dze przeznaczyæ dla
dzieci z Domu Dziecka w Goœcieszynie
ko³o Wolsztyna. Do tego przy³¹czy³y siê
dwie artystki, jedna z Poznania (Anna Ga-
lica – przyp. red.), druga z okolic Zielonej
Góry (Lidia Kurzawa – przyp. red.) oraz
kilka firm nowotomyskich, które dodat-
kowo wspar³y Dom Dziecka swoimi pre-
zentami. Chyba zosta³y dwa, czy trzy
anio³y, które nie zosta³y sprzedane. Pra-
wie wszystkie siê rozesz³y, a pieni¹dze tra-
fi³y do dzieci. Odebra³y je, wspólnie z dy-
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rektorem Domu Dziecka, by³y szczêœliwe
i zadowolone. Warto by³o poœwiêciæ swój
czas. 

Od tamtej pory a¿ siedmiokrotnie pre-
zentowa³ Pan swoje prace w bibliotecznej
galerii. Kolejne wystawy œwiadcz¹ o tym,
¿e nieustannie Pan tworzy. Ma Pan jakieœ
swoje ulubione pory tworzenia – pory
dnia, nocy, roku, a mo¿e to jakieœ miej-
sca, przedmioty s¹ Ÿród³em inspiracji,
szczególnie sprzyjaj¹ Pana pracy arty-
stycznej?

Praktycznie nie ma nic takiego. Tworzê
póŸnymi popo³udniami, po pracy. Lubiê
popracowaæ w samotnoœci, u siebie w pra-
cowni. Najpierw rodzi siê pomys³, ¿eby
stworzyæ jak¹œ wystawê. Od tego siê za-
czyna, ale musi te¿ byæ pomys³, w jakim
kierunku ta wystawa pójdzie – czy drew-

no, czy metal, czy anio³y, czy ptaki. Ka¿da
wystawa musi mieæ swój przekaz. Oczy-
wiœcie stajê przy warsztacie, przy którym
tworzê, no i wtedy siê zaczyna kreœlenie
na kartce i szkicowanie. PóŸniej, jak two-
rzê w metalu to wa¿ne jest rozrysowanie,
¿eby wszystko dobrze pasowa³o. Potem
kujê metal, stary oczywiœcie, bo na tym to
u mnie polega, ¿eby to by³o ze starego
metalu, pozyskanego z ró¿nych rozbió-
rek, remontów, renowacji starych do-
mów, koœcio³ów, czy pa³aców. 

Jak d³ugo powstaje jedna Pana praca?
Ró¿nie to bywa. Nieraz trwa to ty-

dzieñ, nieraz dwa tygodnie, a jakbym ca³y
ten czas policzy³, to wychodzi od kilku do
kilkunastu godzin. Zale¿y, jaka to jest pra-
ca, czy prosta rzeŸba, czy bardziej skom-
plikowana. Moja najwiêksza praca – po-
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staæ Feliksa Szo³drskiego, która stanê³a
w sierpniu, przy okazji Jarmarku Chmielo-
-Wikliniarskiego, w Parku Miejskim zajê³a
mi mniej wiêcej dwieœcie godzin. By³a to
jednak du¿a praca. 

W 2011 roku, wystaw¹ rzeŸb zatytu-
³owan¹ „Drugie ¿ycie metalu”, zaskoczy³
Pan odbiorców. Jak wpad³ Pan na po-
mys³, aby metalowym przedmiotom da-
rowaæ drugie ¿ycie?

Chodzi³o o bardzo proste formy. Mia³o
to wygl¹daæ jak szkice na kartce, wykona-
ne grubym o³ówkiem lub pisakiem. Cho-
dzi³o mi o to, by przy u¿yciu jak najmniej-
szej iloœci elementów, jak najwiêcej poka-
zaæ. ¯eby wykorzystuj¹c kilka drutów,
prêtów, gwoŸdzi, stworzyæ coœ fajnego,
chodzi³o mi szczególnie o postacie uchwy-
cone w ruchu np. parê taneczn¹, która

tañczy tango. Dlatego te w³aœnie prace s¹
tak bardzo skromne, jeœli chodzi o iloœæ
elementów. 

Metal w Pana rêkach zyskuje drugie
¿ycie, a jak zwykle wygl¹da to pierwsze?

Wykorzystujê np. gwoŸdzie wyjête
miêdzy innymi z pod³ogi koœcio³a Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa na placu
Chopina, gdzie przeprowadzana by³a re-
nowacja. Tam by³o mnóstwo takich nie-
potrzebnych ju¿ gwoŸdzi. Pierwsza praca,
która z nich powsta³a, przeznaczona dla
w³odarzy niemieckiego miasta Goch.
Wpad³em na pomys³, ¿eby wyrzeŸbiæ
z drzewa orzechowego otwart¹ ksi¹¿kê,
z wyciêtym w œrodku krzy¿em, a na nim
Jezusem z cierniow¹ koron¹ wykutym
w³aœnie z tych poniemieckich gwoŸdzi. To
by³a jedna z pierwszych tego rodzaju
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prac. GwoŸdzie potrzebne do wykonania
kolejnych pochodzi³y z ró¿nych miejsc,
np. z pa³acu, który remontowaliœmy
w Niemczech, w którym w czasie wojny
mieœci³a siê siedziba Gestapo i SS. W³aœci-
ciel po wojnie go odzyska³ i tam przepro-
wadzaliœmy renowacjê. W trakcie ró¿-
nych remontów, czy rozbiórek, nigdy nie
zostawi³em le¿¹cego gwoŸdzia, czy inne-
go starego elementu, zawsze musia³em
podnieœæ i sprawdziæ, czy nie móg³by siê
przydaæ.

Pana prace prezentowane by³y rów-
nie¿ w innych miejscowoœciach i to nie tyl-
ko w Polsce. Jak by³y przyjmowane?

Poza Nowym Tomyœlem, moje prace
by³y wystawiane w Niemczech – w Bie-
senthal, w Centrum Wspó³pracy Polsko-
-Niemieckiej w Sulêcinie, w Domu Kultury
w Stêszewie, we Lwówku. Bardzo uro-

czyœcie siê to wszystko odbywa³o. Moje
prace s¹ inne, niepowtarzalne, trudno
gdzieœ znaleŸæ chocia¿by podobne. 

Z Pana twórczoœci¹ mo¿na siê zetkn¹æ
tak¿e w przestrzeni miejskiej. Które ele-
menty nowotomyskiego krajobrazu s¹
Pañskiego autorstwa?

Na pewno jest to metalowy tron w Par-
ku Miejskim i postaæ za³o¿yciela naszego
miasta Feliksa Szo³drskiego, która stanê³a
przy wejœciu do parku jego imienia. No
i mnóstwo ró¿nych innych, które robi³em
np. w koœcio³ach – renowacja anio³ów, ³a-
wek i pod³óg w koœciele na placu Chopina,
udzia³ w pracach przy organach. Konfesjo-
na³y s¹ mojego projektu i moje jest wyko-
nawstwo. Gdy jestem w koœciele i siê roz-
gl¹dam, to widzê tê moj¹ pracê. W ko-
œciele NMP Nieustaj¹cej Pomocy jest po-
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dobnie. £awek, które robi³em ju¿ w tej
chwili nie ma, bo zosta³y wymienione, ale
konfesjona³y te¿ robi³em. Przy wystroju
o³tarza równie¿ do³o¿y³em swoj¹ cegie³-
kê. Boazeriê w bibliotecznej czytelni to ze
Stefciem Krom¹ jeszcze robiliœmy. Jest te-
go trochê.

Ostatnia Pañska wystawa zatytu³owa-
na „Po naszych przodkach” bardzo ró¿-
ni³a siê od poprzednich. We wrzeœniu te-
go roku zaprezentowa³ Pan na niej nie to,
co stworzy³, ale to, co znalaz³. Proszê tro-
chê opowiedzieæ o swojej nowej pasji.

Ta pasja tkwi we mnie od lat. Zawsze
zbiera³em stare przedmioty. Jako ma³y
ch³opak gromadzi³em monety, ró¿nego
rodzaju starocie. PóŸniej mnóstwo ich
mia³em mieszkaj¹c w Bukowcu, ale gdy siê
przeprowadzaliœmy do Nowego Tomyœla,

niestety musia³em zlikwidowaæ tê moj¹
kolekcjê. Zawsze starocie by³y gdzieœ bli-
sko mnie. W pracowni siê nazbiera³o ich
mnóstwo. Postanowi³em, ¿e z okazji 230.
rocznicy powstania Nowego Tomyœla po-
œwiêcê pó³tora roku – bo tyle praktycznie
to trwa³o – na wyszukiwanie moim wy-
krywaczem metalu i wykopywanie z ziemi
ró¿nych elementów. Robi³em to z myœl¹
o – byæ mo¿e – izbie pamiêci po naszych
przodkach, czy te¿ mo¿e jakimœ pomiesz-
czeniu do nauki historii. Nie wiem, co z te-
go bêdzie, ale mam taki pomys³. Jestem na
etapie rozmów z naszymi w³odarzami,
z panem Burmistrzem. Bêdziemy szukaæ
pomieszczenia na ca³y mój zbiór tych sta-
roci i ró¿nych elementów zgromadzonych
u mnie w pracowni. Wszystko pochodzi
z Nowego Tomyœla i jego okolic, takiego
10. kilometrowego okrêgu wokó³ miasta,

57Szukam wci¹¿ czegoœ nowego...

NOWOTOMYŒLANIE

Wystawa pt. Jak Feniks… prezentowana by³a równie¿ w Biesenthal - 24 paŸdziernika 2015 r.



NOWOTOMYŒLANIE

58 Martyna Nowosadzka

Uciekaj¹cy czas – jedna z ulubionych prac Edwarda Kupca



bo na tak¹ odleg³oœæ siê przemieszczam
rowerem. To wszystko jest interesuj¹ce,
bo jest nasze, po prostu nasze.

Co najczêœciej gubili nasi przodkowie?
Najczêœciej gubili monety i guziki. Nasi

przodkowie – bo z nami, to ró¿nie bywa.
By³o widaæ na wystawie taki przekaz – co
po nas zostaje. 

Chyba niespecjalnie mamy z czego byæ
dumni?

Nie mamy z czego byæ dumni. By³em
parokrotnie z dzieciakami na spacerze
z moim wykrywaczem metalu. Po nim –
na pytanie, co po nas zostanie, odpowiada-
³y, ¿e kapselki po piwach i puszki. 

Z jakiego swojego znaleziska jest Pan
najbardziej dumny? Ma Pan jak¹œ swoj¹
„pere³kê”?

Takie moje „pere³ki” to kilka ciekawych
medali, np. medal wydany na setn¹ roczni-
cê urodzin Wilhelma I, czy te¿ tzw. oracz
Pi³sudskiego – medal przyznawany za re-
kultywacjê ziemi. Mam te¿ kilka medali
niemieckich, wojennych, no i monet, które
s¹ ju¿ wiekowe. 

Wystawa siê odby³a, ale rozumiem, ¿e
szuka Pan dalej …

W tej chwili mam trochê ma³o czasu,
ale bêdê dalej szuka³. Mo¿e siê uda gdzieœ
to wys³aæ do innej biblioteki, czy domu
kultury, do innego miasta, zobaczymy. 

Sporo jest na naszym terenie poszuki-
waczy tego, co skrywa ziemia?

Trudno powiedzieæ. Jest ich kilkadzie-
si¹t tysiêcy w Polsce. Tu, w Nowym To-
myœlu, nie wiem – mo¿e dwudziestka,

trzydziestka. Parê osób pozna³em, o resz-
cie wiem ze s³yszenia.

Praca zawodowa, dom, pracownia,
wystawy, Œwietlica Socjoterapeutyczna,
warsztaty z dzieæmi, poszukiwanie przed-
miotów pozosta³ych po naszych przod-
kach… a wiem, ¿e w sezonie jeszcze dzia³-
ka i dokarmianie kotów. Du¿o tego. Ile
godzin ma Pana doba?

Mój dzieñ trwa czternaœcie godzin. Ty-
le poœwiêcam na te wszystkie zajêcia.
Dwie godziny jakiegoœ odpoczynku na ka-
napie i osiem godzin obowi¹zkowo na
sen. 

A gdyby doba nagle mog³a mieæ wiêcej
ni¿ 24 godziny, zwolni³by Pan tempo, czy
wykorzysta³by ten czas na dodatkowe
wyzwania?

Tych wyzwañ w moim przypadku jest
mnóstwo, bo jest sporo spraw, które po-
zostaj¹ niezrealizowane, s¹ w zawiesze-
niu. Ju¿ myœlê o nastêpnej wystawie. Sta-
ram siê zawsze, by to, co prezentujê, by³o
czymœ innym, nowym. 

Pana ¿ona i córka równie¿ potrafi¹
w³asnorêcznie stworzyæ piêkne przed-
mioty – oryginalne ozdoby, fantazyjn¹ bi-
¿uteriê z ró¿norodnych materia³ów.
Wspieracie siê wzajemnie w swoich rêko-
dzielniczych pasjach? 

Oczywiœcie, przede wszystkim nie
szczêdz¹c sobie krytyki (œmiech). Dziew-
czyny czêsto mnie krytykuj¹ i przewa¿nie
maj¹ racjê. Przepiêkne rzeczy robi¹ – bi-
¿uteriê koralikow¹, sutasz – misterna pra-
ca, do której w ogóle nawet bym siê nie
wa¿y³ przymierzyæ. Ja jestem niecierpli-
wym cz³owiekiem, u mnie wszystko musi
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byæ zrobione szybko i za to w³aœnie jestem
przez nie krytykowany. ¯ona od zawsze
robi³a na szyde³ku, na drutach, piêkne ha-
fty ró¿nego rodzaju. Sylwia przy nas tak
samo. Podziwiam te moje dziewczyny,
których prace wêdruj¹ w ró¿ne strony
œwiata jako prezenty dla znajomych. 

Czy zdarza siê Wam wspólnie praco-
waæ?

Wspólnie pracujemy nad przygotowa-
niem siê do imprez plenerowych – majó-
wek, kiermaszów œwi¹tecznych, Przystan-
ków: Biblioteka! Ja wtedy wykonujê
pierwsz¹, surow¹ pracê, u mnie w pra-
cowni wycinam ró¿ne formy, a dziewczy-
ny zdobi¹, maluj¹. Ka¿dy ma wtedy swój
k¹cik, swoj¹ dzia³kê, ale wspieramy siê
wzajemnie. 

Czy w Pana domu rodzinnym równie¿
panowa³a podobnie twórcza atmosfera?

Mój najstarszy brat wyplata kosze. Mój
dziadek w czasie wojny pracowa³ w nie-
mieckiej firmie w Borui Koœcielnej, gdzie
wyplatane by³y fotele. Zak³ad ten mieœci³
siê naprzeciwko obecnego budynku Stra-
¿y Po¿arnej. Mama te¿ w³aœnie tam uczy³a
siê wyplatania. Brat robi³ koszyki, mamy
brat robi³ koszyki, mamy kuzyn robi³ ko-
szyki, ojciec pracowa³ w zak³adzie wikli-
niarskim w Nowym Tomyœlu, tak ¿e u nas
praktycznie wszyscy umieli coœ wypleœæ.

Pan te¿ umie?
Robi³em z wikliny stroje kobiece, prze-

piêkne! Stroje zrobione by³y dla dziew-
czyn, które prezentowa³y siê w nich na
wybiegu. Wszystko dlatego, ¿e zosta³em
kiedyœ poproszony o pomoc w wykona-
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niu prac na konkurs krawiecki pod nazw¹
„Pêtelka”. Pomog³em wiêc, nawet mane-
kina mia³em wypo¿yczonego ze sklepu.
Wykorzystaliœmy wiklinê, skórê, sznurki
– to co naturalne i zajêliœmy drugie, czy
trzecie miejsce. To by³o z 12 lat temu.

W swoim twórczym dorobku ma Pan
równie¿ obrazy.

Tak, jeszcze w paru domach wisz¹ mo-
je pejza¿e. Bardzo mi³o wspominam Miê-
dzynarodowe Plenery Malarskie „Piêkno
Ziemi Powiatu Nowotomyskiego” i wy-
stawy poplenerowe w Miejskiej i Powiato-
wej Bibliotece Publicznej. W latach 90. ro-
bi³em obrazy ze skóry, musia³em nawet
w³asn¹ firmê otworzyæ, bo one by³y za
granicê sprzedawane. Szczególnie Niem-
com siê podoba³y. To by³a malowana skó-

ra: drzewa, zachody s³oñca, martwa natu-
ra. PóŸniej moda na skórê przeminê³a, a ja
nie wracam do tego, co ju¿ kiedyœ robi-
³em, szukam wci¹¿ czegoœ nowego.

Jest Pan w domu tzw. z³ot¹ r¹czk¹?
To bardzo trudny temat (œmiech). Czê-

sto na to brakuje czasu i w konsekwencji
rodz¹ siê nieraz jakieœ nieporozumienia.
No, ale tak to bywa, ¿e dla siebie, dla do-
mu, jest tego czasu za ma³o. 

Jedna z Pañskich wystaw nosi³a tytu³
„Czasoprzestrzeñ” i nawi¹zywa³a tema-
tyk¹ do up³ywu czasu. Ostatnia wystawa
„… po naszych przodkach” to te¿ swego
rodzaju podró¿ w czasie. Czy s³usznie od-
noszê wra¿enie, ¿e czas i jego nieub³aga-
ny bieg fascynuje Pana?
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Tak, bardzo. Mówi siê, ¿e najwa¿niejsze
jest dzisiaj, teraz, bo nie wiemy, co bêdzie
jutro. Tego, co minê³o ju¿ nie zmienimy,
nic nie dodamy, nic nie ujmiemy. Czas p³y-
nie, widaæ to i to przemijanie jest ciekawe. 

Czy mo¿na powiedziec, ¿e ma Pan ja-
kiœ niezwyk³y zmys³ sztuki? 

Nie s¹dzê. Patrz¹c na kawa³ek mate-
ria³u, widzê w nim mo¿liwoœæ odzwier-
ciedlenia jednego z chodz¹cych mi bez
przerwy po g³owie pomys³ów i w³aœci-
wie nic wiêcej. Jestem prostym stola-
rzem, który ma zrêczne palce i pomy-
s³y, które te zrêczne palce, uzbrojone
w narzêdzie stolarskie, s¹ w stanie zre-
alizowaæ i to wszystko.

Wydaje mi siê, ¿e jednak to nie wszyst-
ko. Spytam wiêc inaczej: ma Pan poczu-

cie, ¿e zostawi po sobie coœ szczególne-
go?

Czasami spotykam jakiegoœ cz³owieka
i s³yszê: „A ja mam pana pracê”, „Mam
pana rzeŸbê”. Zdarza siê, ¿e ju¿ uciek³o
mi z pamiêci to, ¿e dane prace wykona-
³em, a okazuje siê, ¿e one s¹ jednak
gdzieœ, w ró¿nych miejscach. I jest tego
mnóstwo. Powstaje tych prac, myœlê oko-
³o setki rocznie, mo¿e wiêcej. Nie tylko na
wystawy s¹ przygotowywane, ale równie¿
s¹ zamawiane, na ró¿nego rodzaju okazje.

Pisuje pan jeszcze, od czasu do czasu,
jakieœ wiersze?

Jeden tomik wyszed³ i od tamtej pory
trochê wierszy powsta³o. To naprawdê
musi byæ jakieœ prze¿ycie, które uk³adam
sobie w g³owie i zatrzymujê. Szczególnie
w pracy, jak stojê przy maszynie i wci¹¿
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wykonujê te same, powtarzaj¹ce siê czyn-
noœci, to g³owa pracuje, myœli siê kot³uj¹,
póŸniej biorê kartkê, d³ugopis i zapisujê.

Du¿o ma Pan takich zapisanych karte-
czek w swojej szufladzie?

No z cztery, piêæ tomików bym z tego
wyda³, ale nie zabieram siê za to jeszcze,
tak na powa¿nie.

To mo¿e byæ plan na przysz³oœæ…
Szczerze mówi¹c, to nie mam ¿adnych

planów, ¿yjê dzisiejszym dniem. Na pew-
no bêdê przygotowywa³ nastêpn¹ wysta-
wê. Nie wiem jeszcze co to bêdzie, czy
drewno, czy metal, czy szk³o lub kamieñ.
Tyle ju¿ ró¿nych rzeczy stworzy³em, ¿e
coraz trudniej coœ nowego pokazaæ. Naj-
wa¿niejsza jest pierwszy egzemplarz, któ-
ry powstaje, póŸniej ju¿ idzie jedno za dru-
gim. Jak ju¿ wspomnia³em, poszukujê te¿

pomieszczenia na galeriê historyczn¹ po
naszych przodkach, na to co zgromadzi-
³em, a tak¿e na to, co ciekawego jest u in-
nych ludzi, a co byæ mo¿e chêtnie by od-
dali. Myœlê, ¿e mi siê to uda zrobiæ, z po-
moc¹ oczywiœcie. To ma byæ sala prezen-
tuj¹ca te zbiory, w której wszystko zosta-
nie wystawione i bêdzie na bie¿¹co wzbo-
gacane o nowe elementy. Jest te¿ plan, ¿e-
by anga¿owaæ m³odzie¿ i dzieci, by w ra-
zie potrzeby renowacji, czy oczyszczania
znalezisk uczestniczy³y w tych pracach.
Takie s¹ plany, a na ile to siê uda, to zoba-
czymy. 

¯yczê, ¿eby siê uda³o.

Fot. archiwum domowe Edwarda Kupca, 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyœlu oraz Urzêdu Miejskiego 
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Aleksandra Tabaczyñska

Jezioro B³êdno - na kajakowym szlaku

Któ¿ z nas, mieszkañców powiatu nowotomyskiego, nie by³ nad jeziorem B³êdno w
Zb¹szyniu. To szczególny akwen, o którym kr¹¿y wiele legend. Jedna z nich opowiada
o sumie potê¿nym jak wieloryb, którego nie chcia³a dziewczyna z D¹bków. D¹bki z
kolei, to niewielki p³at lasu nad jeziorem, który swoj¹ nazwê zawdziêcza rosn¹cym tam
dêbom. Dziœ to okolice Hotelu „Nawigator”. Uwiêziona w chatce na wyspie, panna nie
chcia³a suma, który z kolei ze z³oœci tak machn¹³ ogonem, ¿e wywo³ana fala zala³a wy-
spê. Pozosta³a po niej tylko p³ycizna na œrodku B³êdna. Inny przekaz g³osi, ¿e kajaka-
rzom bardzo trudno jest znaleŸæ ujœcie tego ogromnego jeziora do Obry, która prze-
zeñ przep³ywa, i b³¹dz¹. 

Oprócz legend istniej¹ te¿ opowieœci o autentycznych wydarzeniach. I tak – praw-
dziwe s¹ wspomnienia Kazimierza Berliñskiego, nie¿yj¹cego ju¿ zb¹szynianina, badacza
historii regionu, który pod koniec stycznia 1945 roku znalaz³ siê w grupie oko³o 200-
300 mieszkañców Zb¹szynia, wypêdzonych przez hitlerowców na zamarzniête B³êd-
no. Kazano im wyr¹bywaæ przerêble, ¿eby w ten sposób powstrzymaæ ofensywê Armii
Czerwonej. Potem lód mia³ byæ wysadzony w powietrze. Prawdopodobnie wszyscy
mieli i tak zgin¹æ, bo Niemcy nie liczyli siê przecie¿ z ludzkim ¿yciem. Jednak mieszkañ-
cy Zb¹szynia cudem ocaleli. Nadlecia³ rosyjski kukuruŸnik, Niemcy siê wystraszyli, a ¿e
wœród nich byli Œl¹zacy mówi¹cy po polsku, ci wiêc kazali naszym uciekaæ z lodu. S¹ te¿
na szczêœcie i bardziej pogodne, rzec by mo¿na wakacyjne i zabawne opowieœci. Mo¿e
ktoœ jeszcze pamiêta, co to jest „¿ó³ty czepek”. Tym, którzy nie wiedz¹ przypomnê, ¿e
jest to bezterminowa karta p³ywacka, daj¹ca posiadaczowi dodatkowe uprawnienia.
Tak¹ kartê mo¿na te¿ by³o zdobyæ nad jeziorem B³êdno. Jednak dystans 1500 m, któ-
ry nale¿y przedtem pokonaæ co najmniej dwoma stylami p³ywackimi, w Zb¹szyniu,
z powodu p³ytkiej wody mo¿na by³o przejœæ po dnie. Tak oczywiœcie ¿artowali p³ywa-
cy, staj¹cy przed wyzwaniem zdobycia „¿ó³tego czepka”. 

Szlak Karola Wojty³y
Przegl¹daj¹c d³ug¹ listê miejsc, do których dotar³ na kajaku nasz Ojciec œw., znajdzie-

my te¿ – le¿¹cy nad Obr¹ – Zb¹szyñ. Miasto goœci³o ówczesnego biskupa krakowskie-
go latem 1960 roku, o czym zreszt¹ niewielu jego mieszkañców wiedzia³o. Po latach
w Zb¹szyniu stan¹³ bardzo ciekawy i chyba jeden z najbardziej wymownych pomników
œw. Jana Paw³a II. Monument przedstawia siedz¹cego w kajaku, w cywilnym stroju i po-
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gr¹¿onego w modlitwie brewiarzowej biskupa. Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e kajak Ka-
rola Wojty³y ustawiony jest „pod pr¹d” nurtu Obry. Dziêki temu wita nadp³ywaj¹cych
kajakarzy, i zarazem… zachêca, ¿eby nie iœæ w ¿yciu na ³atwiznê. Trzeba mieæ w sobie
tê odrobinê hartu ducha, aby w imiê prawdy, jeœli trzeba, nie wahaæ siê tylko „pop³yn¹æ
pod pr¹d”. Przez Zb¹szyñ wiedzie równie¿ szlak kajakowy „Œladami Karola Wojty³y”,
na którym od ponad dziesiêciu lat organizowane s¹, ciesz¹ce siê sporym zainteresowa-
niem, papieskie sp³ywy kajakowe.

Stó³ eucharystyczny zbudowany z kajaka, mównica to œciêty pieñ drzewa, a krzy¿
sk³ada siê z czterech wiose³ – tak wygl¹da o³tarz na pla¿y B³êdna, przy którym odpra-
wiane s¹ msze œw. polowe. W 2013 roku uczestniczy³am w takiej eucharystii, któr¹
sprawowa³, ówczesny wikariusz parafii Najœwiêtszej Marii Panny Wniebowziêtej
w Zb¹szyniu, ks. Mateusz Kubiak. W modlitwie wziêli udzia³ uczestnicy sp³ywu Obr¹
szlakiem Karola Wojty³y. Jan Pawe³ II przep³ywa³ t¹ tras¹ w lipcu 1960 roku i biwako-
wa³ z m³odzie¿¹ w miejscu upamiêtnionym polowym o³tarzem. Uczestnicz¹c w tej nie-
codziennej modlitwie, us³ysza³am s³owa homilii ks. Mateusza, zachêcaj¹ce kajakarzy,
aby nie przegadali ca³ego czasu sp³ywu, ale spróbowali pokontemplowaæ piêkno œwia-
ta. Piêkno przyrody, bowiem widziane z perspektywy tafli wody, jest odblaskiem piêkna Stwór-
cy. Gdzie poza œwi¹tyni¹ mo¿na byæ bli¿ej Pana Boga, jak nie pod go³ym niebem w otoczeniu
wspólnoty – przekonywa³ kap³an. Zwróci³ te¿ uwagê na rolê sportu, któr¹ zawsze pod-
kreœla³ Jan Pawe³ II i zachêca³, by potraktowaæ sp³yw nie tylko jako zwyczajny wysi³ek
fizyczny, ale tak¿e jako spotkanie z Bogiem pod patronatem œw. Papie¿a. Ide¹ sp³ywu
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„szlakiem Karola Wojty³y” jest oddanie ho³du naszemu wielkiemu rodakowi – mówi³ z kolei
przedstawiciel organizatorów, Tomasz Szczechowicz ze Zb¹szyñskiego Centrum Spor-
tu i Rekreacji – nie zale¿y nam na biciu rekordów frekwencji. Jest to trudne ze wzglêdów bez-
pieczeñstwa, jednak ka¿dego roku przybywa ludzi, którzy pragn¹ przep³yn¹æ Obrê œladem
Papie¿a.

Dwanaœcie lat temu, na starcie stawi³o siê dziesiêæ osób, wówczas by³o ich ponad
150. W zamyœle organizatorów stu uczestników wydawa³o siê liczb¹ graniczn¹, kajaka-
rze jednak przybywaj¹ z ca³ej Polski – od Szczecina przez Zielon¹ Górê, Poznañ, a¿ po
liczne mniejsze oœrodki naszej ojczyzny. Jeœli ktoœ raz spróbuje, to wraca do Zb¹szynia.
S¹ wœród uczestników osoby, które bra³y udzia³ we wszystkich sp³ywach. I tak na przy-
k³ad w dziewi¹tej wyprawie po Obrze wziê³o udzia³ ponad 80 za³óg kajakowych. Sp³yw
„Szlakiem Karola Wojty³y” rozpoczyna siê w Kopanicy (15 km od Zb¹szynia). Kajaka-
rze nocuj¹ na terenie zb¹szyñskiego kampingu, a nastêpnego dnia po porannej mszy œw.
polowej, rozpoczyna siê drugi etap sp³ywu. W po³udnie wioœlarze dop³ywaj¹ do pomni-
ka Jana Paw³a II w Zb¹szyniu, przy którym czeka kap³an i wspólnie odmawiany jest
Anio³ Pañski. Meta rajdu jest zlokalizowana w Trzcielu. Ten sp³yw dedykowany jest nie
tyle m³odzie¿y, co ca³ym rodzinom. Nie ma trudnych przepraw, czy innych przeszkód.
Atmosfera jest wspania³a, trasa wije siê wœród malowniczych lasów i ³¹k. W tak piêk-
nym otoczeniu mo¿na doskonale wypocz¹æ i zregenerowaæ si³y w radosnej zadumie
i modlitwie.
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Garœæ wiadomoœci geograficznych
Jeziora zb¹szyñskie tworz¹ Pojezierze Zb¹szyñskie, po³o¿one w tzw. bruŸdzie zb¹-

szyñskiej, pomiêdzy Pojezierzem £agowskim a Pojezierzem Poznañskim. Przep³ywa
przez nie, p³yn¹ca na pó³noc, rzeka Obra. Jezioro B³êdno jest jeziorem przep³ywowym,
najwiêkszym w ci¹gu jezior zb¹szyñskich. Rzeka Obra dop³ywa do jeziora z po³udnia,
poprzez przesmyk, od strony Jeziora Nowowiejskiego i odp³ywa z czêœci œrodkowej,
kieruj¹c siê najpierw na wschód (ok. 500 m), a nastêpnie skrêca na pó³noc. B³êdno po-
³o¿one jest na po³udniowo-zachodnim krañcu miasta Zb¹szyñ. W jego bezpoœrednim
s¹siedztwie le¿¹ wsie: Perzyny i Przyprostynia – po stronie wschodniej, N¹dnia i Nowa
Wieœ -po stronie pó³nocno-zachodniej; a nieco dalej na po³udnie, przy przesmyku ³¹cz¹-
cym z Jeziorem Nowowiejskim – Nowa Wieœ Zb¹ska.

B³êdno jest jeziorem rynnowym. Ma kszta³t wyd³u¿ony, z rynn¹ ukierunkowan¹ po-
³udnikowo. Jego po³udniow¹ czêœæ stanowi poszerzone koryto dop³ywaj¹cej od po³u-
dnia Obry. Linia brzegowa jeziora jest s³abo rozwiniêta, a zdecydowanie najwiêksz¹
czêœæ stanowi brzeg p³aski, bagnisty, znajduj¹cy siê przy wschodniej i pó³nocnej stronie.

Drugim, wiêkszym dop³ywem zbiornika jest rów bez nazwy, dop³ywaj¹cy ze wscho-
du od strony miejscowoœci Perzyny. W pó³nocnej czêœci jeziora znajduje siê tak¿e kilka
rowów, zaliczanych do odp³ywów z jeziora: rowy miejskie I i II, p³yn¹ce na pó³nocny
wschód oraz rów bez nazwy z okolic D¹bek, odp³ywaj¹cy na pó³noc. W pobli¿u ro-
wów prowadzi³a prace Kopalnia Kredy Jeziornej i Torfu w Zb¹szyniu.

Jezioro Zb¹szyñskie nale¿y do typu jezior sandaczowych, czyli p³ytkich, z brzegami
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gêsto poroœniêtymi trzcin¹ i nieco s³abiej rozwiniêtymi ³¹kami podwodnymi. Na jezio-
rze prowadzona jest gospodarka rybacka.

Jezioro s³u¿y te¿ rekreacji – pla¿owaniu oraz uprawianiu sportów wodnych. W se-
zonie przewija siê tu ok. 25 tysiêcy osób. Indywidualna zabudowa letniskowa jest nie-
liczna i rozproszona. Przez jezioro przebiega szlak kajakowy, s¹ tu doskona³e warunki
do ¿eglowania. W Zb¹szyniu istnieje pla¿a miejska z k¹pieliskiem, wypo¿yczalni¹ sprzê-
tu p³ywaj¹cego i campingiem. Jezioro B³êdno ma 742 ha – wg innych Ÿróde³ 760 ha –
powierzchni, d³ugoœæ 7 100 m, szerokoœæ 2 270 m, maksymalna g³êbokoœæ wynosi
9,6 m. Zbiornik wodny jest najwiêkszym na ca³ym szlaku Obry. Akwen i jego okolice
zamieszkuj¹ liczne gatunki ptaków: trzcinniczek, potrzos, brzêczka, ³yska, perkoz dwu-
czuby, krzy¿ówka, gêœ gêgawa, b¹k, b³otniak stawowy, ³abêdzie, od pewnego czasu po-
jawi³y siê kormorany, a tak¿e oczywiœcie ryb: leszcze, p³ocie, wêgorze, sandacze. Zaob-
serwowano te¿ pi¿maki i wydry. 

Jezioro zarasta – badania, opinie, propozycje
Jezioro B³êdno chyba nie ma sobie równych w iloœci opowieœci, które siê rodz¹ u je-

go brzegów. Poza t¹ ludow¹ charakterystyk¹, jezioro obserwuj¹ badacze, naukowcy
i regionaliœci. Jednym z nich jest Zenon Matuszewski, który w Internetowym Kantorze
Wydawniczym Muzeum Regionalnego Ziemi Zb¹szyñskiej I Regionu Koz³a opubliko-
wa³ artyku³ pt. „Przyczynek do historii obszarów wodnych Zb¹szynia”. W materiale
tym poszukuje przyczyn, dla których powierzchnia B³êdna – niestety – siê zmniejsza.
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W swoich badaniach i ustaleniach autor siêgn¹³ a¿ po XV. wieczne zapiski kronikarza
Jana D³ugosza. Wykaza³, ¿e dla obiektywnego i rzeczywistego ukazania przesz³oœci
oraz rozwoju okreœlonego obszaru, koniecznym jest poznanie zachodz¹cych tam
zmian krajobrazu. Zmian dokonuj¹cych siê, zarówno dziêki naturalnym procesom, jak
i bardziej lub mniej odpowiedzialnej dzia³alnoœci cz³owieka.

Od wielu lat naukowo jeziorem B³êdno zajmuje siê równie¿ prof. dr hab. Zygmunt
M³ynarczyk, geograf z poznañskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rodowity
zb¹szynianin organizuje tutaj obozy naukowe swoich studentów oraz kieruje prowa-
dzonymi badaniami. Prof. M³ynarczyk opiniowa³ te¿ kwestiê napowietrzania akwenu,
który jest zanieczyszczony i ¿eby pomóc samooczyszczaniu jeziora nale¿y je dotleniaæ.
Pod jego kierunkiem powsta³a praca doktorska, dotycz¹ca stanu wody tego zbiornika.
Warto tu dodaæ, ¿e niestety woda w B³êdnie – choæ chemicznie czysta i zawsze dopusz-
czana przez Sanepid do k¹pieli – wygl¹d ma jak z ka³u¿y. Mo¿na tylko stwierdziæ, ¿e ta-
ka jej uroda, bo nigdy nie by³a przejrzysta. 

Powierzchnia tafli wody zmniejsza siê w wyniku zarastania. Proces ten jest nie-
uchronny, choæ na szczêœcie wymaga czasu. £atwo udowodniæ, o ile zmniejszy³o siê dzi-
siejsze jezioro w stosunku do tego sprzed lat. Nawet o kilkaset metrów od obecnego
brzegu. Wystarczy sprawdziæ, gdzie jest torf, a nie ma ju¿ wody i mamy gotow¹ odpo-
wiedŸ na pytanie o zasiêg dawnego B³êdna. 

Niestety, dla kurcz¹cych siê granic akwenu, przyroda funkcjonuje wed³ug swoich
praw. I jeœli chcemy opóŸniæ proces zarastania brzegów i pozbyæ siê biogenu, który
u¿yŸnia jezioro, musimy usuwaæ star¹ trzcinê. Inn¹ metod¹ ratowania jeziora, uzupe³-
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niaj¹c¹ – powinno byæ napowietrzanie, co mo¿na realizowaæ przy pomocy aeratora
oraz wpuszczenia na taflê motorówek i uruchomienia wodnego toru narciarskiego. 

Nie ma nic przyjemniejszego ni¿ bliskoœæ zimnej wody w upalne dni. Karol Wojty³a
przekonywa³ nas o tym wielokrotnie. Jako m³ody cz³owiek, a potem kap³an i biskup
krakowski, lubi³ nie tylko górskie wêdrówki czy narciarstwo. Równie chêtnie, razem
z m³odzie¿¹, wybiera³ siê na sp³ywy kajakowe, które stanowi³y zreszt¹ jedn¹ z form
prowadzonego przez niego duszpasterstwa akademickiego. Wodne szlaki papie¿ naj-
chêtniej przemierza³ w swoim sk³adanym kajaku nazwanym „kaloszem”. To wielkie
szczêœcie mieæ w s¹siedztwie miejsca, w których przebywa³, ewangelizowa³ i siê modli³. 

Wakacje sprzyjaj¹ odwiedzaniu interesuj¹cych miejsc, szczególnie takich, w których
³atwo po³¹czyæ „przyjemne z po¿ytecznym”, czyli odpocz¹æ i nie zapomnieæ o Bogu,
a mo¿e nawet wzmocniæ swoj¹ wiarê. B³êdno le¿y ok. dwadzieœcia kilometrów od No-
wego Tomyœla. Nie trzeba te¿ czekaæ na wakacje, aby nacieszyæ siê Obr¹ i jeziorem zb¹-
szyñskim. Brak w³asnego kajaka nie jest ¿adn¹ przeszkod¹, ¿eby pod¹¿yæ papieskim
szlakiem. Odpowiedni sprzêt zapewniaj¹ bowiem najczêœciej organizatorzy sp³ywów.
Kajaki mo¿na te¿ wypo¿yczyæ na miejscu. Nale¿y siê tylko upewniæ, czy nie zosta³y
wczeœniej zarezerwowane. No i oczywiœcie wszystko, co pakujemy do plecaka, w³ó¿-
my jeszcze do foliowych worków – na wodzie mog¹ siê przecie¿ zdarzyæ wywrotki.

Fot. Aleksandra Tabaczyñska
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Zenon Matuszewski - regionalista, autor tekstu "Przyczynek do historii obszarów
wodnych Zb¹szynia"



Gra¿yna Matuszak 

Pasja odnaleziona po latach

Ewa Ruga³a – nowotomyœlanka z urodzenia, zawodowo – specjalistka ds. sprze-
da¿y w Aesculap Chifa, prywatnie – ¿ona, matka dwóch utalentowanych córek – San-
dry i Kamili, pasjonatka sportu, kobieta aktywna, uwielbiaj¹ca p³ywaæ, jeŸdziæ na rowe-
rze i biegaæ na dystansach do 15 km, a nade wszystko rysowaæ. O tym, ¿e umie to ro-
biæ, przekona³a wielu nowotomyœlan, prezentuj¹c publicznie swoje prace w bibliotecz-
nej Galerii na Piêtrze. Jej pierwsza wystawa zatytu³owana „Twarze œwiata” mia³a miej-
sce w nowotomyskiej bibliotece w lutym 2013 roku.

Zainteresowanie rysowaniem przejawia³a od dziecka. Mia³a szczêœcie dorastaæ
w wielopokoleniowym domu. To zajmuj¹cy siê rzeŸb¹, malarstwem i rysunkiem, jej
dziadek – Stefan Czubiñski rozbudzi³ w dzieciñstwie jej twórcze zami³owania. Czêsto –
jak wspomina – po przyjœciu ze szko³y sz³am do pokoju dziadka, wyjmowaliœmy farby i ra-
zem malowaliœmy. Bardzo lubi³am ten wspólnie spêdzany czas. To w³aœnie dziadek uczy³
mnie stawiaæ moje pierwsze kroki w rysowaniu. Ktoœ m¹dry powiedzia³ kiedyœ, ¿e istnieje kil-
ka rzeczy, które wzbogacaj¹ nasze ¿ycie, jedn¹ z nich s¹ chwile spêdzone z naszymi dziad-
kami.

Po szkole podstawowej chcia³a pójœæ do liceum plastycznego w Poznaniu, zosta-
³a jednak w Nowym Tomyœlu. W miarê dorastania rysowanie odchodzi³o poma³u na
drugi plan. Kiedy wysz³a za m¹¿ i pojawi³y siê dzieci, w ogóle nie by³o na nie czasu. Jed-
nak, jak to zazwyczaj bywa, raz za³apany bakcyl wczeœniej czy póŸniej daje o sobie znaæ.
I tak w³aœnie by³o w jej przypadku. Bêd¹c ³adnych parê lat temu na wczasach w Ustro-
niu Morskim, podczas spaceru, zainteresowa³a siê prac¹ ulicznego portrecisty. U¿ywa-
ne przez niego narzêdzie, tzw. wiszer, s³u¿¹cy do zmiêkczania i rozmazywania kreski
i efekty, jakie dziêki niemu uzyskiwa³, zaintrygowa³y j¹ do tego stopnia, ¿e postanowi³a
znów spróbowaæ swoich si³ i zaczê³a rysowaæ. 

Od piêciu lat, kiedy córki sta³y siê bardziej samodzielne i wiêcej czasu mo¿e po-
œwiêciæ w³asnym zainteresowaniom, realizuje siê twórczo, rysuj¹c portrety osób mniej
i bardziej znanych. Zajmuje j¹ g³ównie portret realistyczny, bo jak mówi, zawsze intere-
sowa³y j¹ twarze. Prace wykonuje w o³ówku, jest on jej ulubionym narzêdziem. W za-
sadzie jest eksperymentuj¹cym, ca³kowitym samoukiem, który czerpie inspiracje z ob-
serwacji. Pocz¹tkowo jej rysunki by³y bardzo miêkkie, z czasem, w miarê rozwoju
umiejêtnoœci, kreska sta³a siê bardziej dominuj¹ca i ekspresyjna. Oczywiœcie, jest na bie-
¿¹co z publikacjami dotycz¹cymi technik rysunkowych, jednak do wszystkiego docho-
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dzi sama. Portrety zazwyczaj rysuje ze zdjêæ, nie tworzy ich bezpoœrednio z natury.
Nieraz wystarczy jej jedna fotografia, a czasem potrzebuje kilku ujêæ, których obserwa-
cja przeradza siê w obraz. Moment, w którym bierze o³ówek do rêki, czêsto przy
akompaniamencie ulubionych dŸwiêków Enigmy, a czasami tak¿e w towarzystwie
lampki dobrego wina, jest jej czasem, ulubion¹ odskoczni¹ od codziennoœci. Pracuje
okresami, mniej latem, wiêcej podczas d³u¿szych jesienno-zimowych wieczorów, ale
ma tu równie¿ du¿e znaczenie wewnêtrzna potrzeba, czasem impuls lub czyjœ inspiru-
j¹cy wyraz twarzy.

Jej trwaj¹cy od kilku lat powrót do dzieciêcych zami³owañ i pracowite rozwija-
nie swoich umiejêtnoœci, sprawi³a, ¿e czuje siê doceniana przez otoczenie. Dziœ tworzy
prace nie tylko dla siebie, ma sporo portretowych zamówieñ. Praca spiêtrza siê szcze-
gólnie w okolicach œwi¹t, poniewa¿ wiele osób zamawia rysunkowe z myœl¹ o œwi¹tecz-
nych prezentach.

Ostatnio pani Ewa zaczê³a próbowaæ swoich si³ tak¿e w innych technikach pla-
stycznych. Poznaje zasady tworzenia grafiki komputerowej. Ma za sob¹ pierwsze pró-
by rysowania kredkami pastelowymi, zg³êbia tak¿e arkana sztuki malarskiej. W techni-
ce olejnej, obok portretów, powstaj¹ tak¿e martwe natury. Byæ mo¿e to one w³aœnie
w przysz³oœci stan¹ siê przedmiotem kolejnej autorskiej wystawy.

Z TEKI...
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Ewa Ruga³a podczas otwarcia wystawy jej prac pt. "Twarze œwiata" 
w nowotomyskiej bibliotece – 12 lutego 2013 r.
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Salvador Dali
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Pablo Picasso
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Keith Richards z zespo³u Rolling Stones
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Samuel Lee Jackson
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Tom Hanks
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David Bowie
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Ryan Gosling
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Clint Eastwood
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Whitney Houston



Z TEKI...

84 Gra¿yna Matuszak

Kamila
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Lipiec – wrzesieñ 2016 r. 

Wakacje z NOK-iem
Na czas letnich wakacji Nowotomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ dla dzieci i m³o-

dzie¿y specjalny program. Wakacje zainaugurowa³a akcja Kino-Przedszkole, w ramach
której odby³a siê projekcja trzech bajek, po³¹czona z zabawami integracyjnymi. Bardzo
du¿ym powodzeniem cieszy³y siê warsztaty kulinarne zorganizowane z okazji Œwiatowe-
go Dnia Hot-Doga, podczas których dzieci mog³y samodzielnie skomponowaæ ten popu-
larny przysmak. W wakacyjnej ofercie znalaz³y siê równie¿: poranki z zumb¹, turniej bu-
le, spotkania z szachami, studio nagrañ, warsztaty taneczne: hip-hop i taniec towarzyski
oraz warsztaty plastyczne, zabawy z glin¹ samoutwardzaln¹ i dmuchawce – latawce. Od-
by³y siê tak¿e warsztaty teatralne z poznañsk¹ grup¹ Mozaika, w ramach których dzieci
i m³odzie¿ poznawa³y pantomimê, a podczas zajêæ z cyklu „Edumania” uczestniczy³y w za-
bawach jêzykowych, ³amig³ówkach, malowaniu twarzy i innych atrakcjach.  W ramach
wspó³pracy z KP Policji w Nowym Tomyœlu jedno z sierpniowych przedpo³udni poœwiê-
cone zosta³o bezpieczeñstwu. Realizuj¹c program prewencyjny „Bezpieczne wakacje”,
nowotomyscy policjanci – przy wspó³pracy z pracownikami NOK-u i stra¿nikami miejski-
mi – przygotowali zadania teoretyczne i praktyczne oraz konkursy plastyczne. W waka-
cyjny program wplecione zosta³y te¿ atrakcje, z których mogli skorzystaæ starsi mieszkañ-
cy Nowego Tomyœla, np. koncert Silent Disco czy „Wakacyjne Grillowanie przy Wielkim
Ekranie” w Parku im. F.  Szo³drskiego. Zró¿nicowany wakacyjny program Nowotomy-
skiego Oœrodka Kultury umo¿liwia³ nowotomyœlanom ciekawe spêdzenie lata w mieœcie. 

86 Lipiec - wrzesieñ 2016

KRONIKA WYDARZEÑ

Dzieci z w³asnorêcznie wykonanymi flagami z okazji Euro 2016



Patrycja znowu najlepsza
Podczas Mistrzostw Polski Kobiet i Mê¿czyzn w Podnoszeniu Ciê¿arów w Mroczy,

2 lipca, w kategorii 69 kg kobiet startowa³a zawodniczka LKS „Budowlani – Ca³us” No-
wy Tomyœl Patrycja Piechowiak. Po zaciêtej rywalizacji zawodniczka z Nowego Tomy-
œla po raz kolejny zosta³a Mistrzyni¹ Polski Seniorek. By³ to bardzo wa¿ny start naszej
zawodniczki, poniewa¿ mistrzostwa kraju by³y ostatnim startowym sprawdzianem dla
zawodniczek kadry olimpijskiej. 

20 lat Œrodowiskowego Klubu Strzeleckiego LOK 
Œrodowiskowy Klub Strzelecki LOK w Nowym Tomyœlu 2 lipca obchodzi³ 20. lecie

dzia³alnoœci w dziedzinie strzelectwa sportowego. W jubileuszowym spotkaniu uczest-
niczy³ zaprzyjaŸniony klub strzelecki z Ruhlsdorf w Niemczech. W ramach jubileuszu
zorganizowany zosta³ dwubój strzelecki z kbks i pistoletu Margolin o Puchar 20. lecia.
Jego posiadaczem zosta³ Dobros³aw Ruta, II miejsce w tej konkurencji zaj¹³ Eugeniusz
Weso³y, a III – Adam Redlich. Przeprowadzono równie¿ drugie strzelania z kbks dla
kobiet o Puchar Prezesa Œrodowiskowego Klubu Strzeleckiego. W tym strzelaniu zwy-
ciê¿y³a przedstawicielka goœci – Jenny Migura, II miejsce zdoby³a Lidia Kostecka, a III –
Rita Schmidt. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy. 

Godziny popo³udniowe cz³onkowie nowotomyskiego klubu wraz z goœæmi spêdzili
na motorówkach na jeziorze zb¹szyñskim. Uroczyste spotkanie z okazji 20. lecia odby-
³o siê w Restauracji – Hotelu Kopernik, gdzie m. in. wspólnie obejrzano mecz pi³ki no¿-
nej Niemcy – W³ochy. Kolejnego dnia rozegrano mecz w pla¿owej pi³ce siatkowej o Pu-
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char Przechodni. Zwyciêzcami meczu zostali goœcie z Niemiec. Podczas po¿egnalnego
spotkania cz³onkowie Klubu Schutzenverein 1887 e. V Ruhlsdorf otrzymali od Burmi-
strza Nowego Tomyœla W³odzimierza Hibnera kosz wiklinowy wype³niony materia³a-
mi promocyjnymi. 

Letni wypoczynek dzieci ze Œwietlicy Socjoterapeutycznej 
Przez dwa tygodnie, od 4 do 15 lipca, dzieci ze Œwietlicy Socjoterapeutycznej w No-

wym Tomyœlu atrakcyjnie spêdzi³y wakacyjny czas, bawi¹c siê i ucz¹c podczas edukacyj-
no – profilaktycznych wycieczek. Wychowankowie œwietlicy m. in. zwiedzili Toruñ.
Uczestnicz¹c w zajêciach w planetarium, poznawali ¿ycie Miko³aja Kopernika; w ¯y-
wym Muzeum Piernika poznali tajniki pieczenia wyœmienitych toruñskich pierników.
Dzieci odwiedzi³y równie¿ partnerskie miasta Sulêcin i Dêbno, zapoznaj¹c siê z histori¹
i krajobrazem tych miast. Podczas zajêæ przyrodniczych w Deli Parku zg³êbia³y wiedzê
o – ¿yj¹cych obok nas – ptakach, mog³y podziwiaæ miniaturowe budowle z ca³ego œwia-
ta i prehistoryczne zwierzêta. We wroc³awskim Afrykarium i Oceanarium poczu³y
smak afrykañskiej d¿ungli i podziwia³y p³ywaj¹ce wokó³ ryby. W Manufakturze Lizaka
w Poznaniu pozna³y tak¿e tajniki tworzenia tych s³odyczy.

W Chojnikach o czarownicach 
So³tys wsi Chojniki Maria Starosta zorganizowa³a 9 lipca na terenie swojej posesji

spotkanie dla dzieci. Do jego poprowadzenia zaprosi³a Hannê Billert, etnografkê z Mu-
zeum na Goœciñcu, zlokalizowanego w – s¹siaduj¹cej z Chojnikami – Borui Nowej. Te-
matem przewodnim spotkania by³y czarownice. Ju¿ na powitanie pani Hanka opowie-
dzia³a dzieciom legendê o pewnej czarownicy. By³ to znakomity wstêp do zadania, w
które zaanga¿owano nastêpnie dzieci, a mianowicie do tworzenia w³asnych kukie³ek
czarownic i czarodziei z przygotowanych ³atek, kijków i innych materia³ów. W prze-
rwie miêdzy tworzeniem kukie³ek a harcami na œwie¿ym powietrzu, pani So³tys poczê-
stowa³a wszystkich w³asnorêcznie upieczonymi babeczkami, serkami z nowotomyskiej
mleczarni oraz owocami. Po zakoñczeniu twórczej pracy ka¿de dziecko nada³o swojej
kukie³ce imiê, a pani Hanka uraczy³a wszystkich s³uchaczy kolejn¹ barwn¹ legend¹
z mora³em, za któr¹ uczestnicy podziêkowali jej brawami. 

Spotkanie integracyjne diabetyków 
Nowotomyski Miejsko – Powiatowy Oddzia³ Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

zorganizowa³ 9 lipca piknik integracyjny w wigwamie w Przy³êku. Po powitaniu wszyst-
kich przyby³ych i omówieniu bie¿¹cych spraw, zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ stowarzysze-
nia, rozpoczê³a siê mniej oficjalna czêœæ spotkania. Na sto³ach pojawi³ siê poczêstunek,
z³o¿ony z dañ najczêœciej serwowanych w plenerowych warunkach. Gdy zagra³a muzy-
ka, uczestnicy spotkania rozpoczêli wspólne tañce i zabawê. Spotkanie stanowi³o oka-
zjê, by choæ na chwilê zapomnieæ o chorobie. Mimo to, prowadzone rozmowy czêsto
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dotyczy³y w³aœnie cukrzycy, z któr¹ zmagaj¹ siê cz³onkowie nowotomyskiego stowa-
rzyszenia. We wspólnym spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 70 osób. Zadanie zrealizowa-
ne zosta³o przy udziale dotacji pozyskanej z Gminy Nowy Tomyœl. 

Wizyta w partnerskiej gminie 
16 lipca do partnerskiego miasta Biesenthal w Niemczech uda³a siê delegacja, pod

przewodnictwem Burmistrza Nowego Tomyœla W³odzimierza Hibnera. Okazj¹ do
wizyty u naszych zachodnich przyjació³ by³o Œwiêto Jeziora Wukensee, z tradycyj-
nym wyœcigiem smoczych ³odzi. Delegacjê powita³ Burmistrz Biesenthal wraz z opie-
kunami nowotomyskiej grupy. Po oficjalnym otwarciu Œwiêta Jeziora przygotowano
nowotomyskie stoisko, na którym mo¿na by³o zakupiæ wiklinowe wyroby oraz
obejrzeæ pokaz wyplatania. W godzinach popo³udniowych nowotomyska delegacja
uda³a siê do miejscowoœci Tempelfelde, aby obejrzeæ Centrum Dzikich Kotów „Fe-
lidae”. Wieczorem odby³a siê uroczysta kolacja, w której udzia³ wziêli przedstawi-
ciele gmin wchodz¹cych w sk³ad powiatu Barnin, sponsorzy Œwiêta Jeziora, radni
z Biesenthal oraz dyrektor Urzêdu Biesenthal. W czasie spotkania burmistrz W³o-
dzimierz Hibner, w ramach podziêkowania za serdecznie przyjêcie, przekaza³ na-
szym partnerom obraz powsta³y podczas ubieg³orocznego pleneru malarsko-foto-
graficznego oraz wiklinowy kosz, który wypleciony zosta³ podczas pobytu delegacji
nad jeziorem Wukensee. 
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Rodzinno-sportowy piknik w Szarkach
16 lipca zorganizowany zosta³ w Szarkach „Piknik rodzinno–sportowy”. Impreza

zrealizowana zosta³a w ramach bud¿etu obywatelskiego gminy Nowy Tomyœl. W jej
przygotowanie w³¹czyli siê So³tys i Rada So³ecka Szarek, Nowotomyski Oœrodek Kul-
tury i Urz¹d Miejski. Zaplanowany na to wydarzenie program by³ urozmaicony i skie-
rowany do ró¿nych grup odbiorców. Czêœæ artystyczn¹ wype³ni³y wystêpy zespo³u
„Dambejk” z Kuœlina, „Weso³ej Ferajny” ze Zb¹szynia, Szkolnego Zespo³u M³odzie¿o-
wego i Walerii Fludry. Muzykê do zabawy tanecznej zapewni³ zespó³ „Trio”. Na uczest-
ników imprezy czeka³o wiele atrakcji, m. in. przeja¿d¿ki bryczkami, zamek dmuchany
i trampolina dla dzieci, pokaz samoobrony, ratownictwa medycznego i stra¿y po¿arnej,
prezentacja motocykli i warsztaty plecionkarskie. Imprezie towarzyszy³ I Bieg z Szara-
kiem na dystansach 2,7 km i 5 km. £¹cznie w biegach wystartowa³o 47 zawodników.
Na dystansie 2,7 km najszybsz¹ wœród kobiet by³a Joanna Guzik, a wœród mê¿czyzn Ra-
fa³ Krystians. W klasyfikacji kobiet na dystansie 5 km zwyciê¿y³a Marianna Perz, nato-
miast wœród mê¿czyzn Pawe³ Jankowiak. 

Wakacyjny czas dobrze zaprogramowany 
Dziêki sympatycznym robotom Finch oraz wskazówkom udzielonym przez automa-

tyka, uczestnicy zajêæ w nowotomyskiej bibliotece, którzy pomimo wakacyjnej pory,
mieli ochotê na odrobinê nauki, mogli siê przekonaæ, ¿e programowanie jest bardzo in-
teresuj¹cym zajêciem. Prowadz¹cy warsztaty Elwis Nowosadzki, podczas dwóch spo-
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tkañ, 21 i 28 lipca, zaprezentowa³ uczestnikom prosty jêzyk programowania – Scratch,
który umo¿liwia ³atwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji i gier. Programo-
wanie odbywa siê w sposób wizualny – elementy jêzyka Scratch maj¹ bowiem kszta³t
puzzli i mog¹ byæ uk³adane w okreœlonym porz¹dku. Na rozgrzewkê uczestnicy warsz-
tatów, przy pomocy tych¿e puzzli wprawili w ruch kota – bohatera Scratcha i sprawili,
¿e ten zacz¹³ wykonywaæ ich polecenia. Nastêpnie, stosuj¹c podobne zasady zaprogra-
mowali swoje roboty. Dziêki temu, na zakoñczenie zajêæ mog³y siê odbyæ wyœcigi robo-
tów, sterowanych tak, by pokonywa³y napotkane przeszkody. Warsztaty odby³y siê
w dwóch pó³toragodzinnych blokach, w ramach projektu „Link do przysz³oœci. Zapro-
gramuj swoj¹ karierê”. 

Wakacyjna impreza w Przy³êku 
Mieszkañcy Przy³êku wraz z zaproszonymi goœæmi bawili siê na wakacyjnej imprezie,

zorganizowanej 27 lipca przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich, Radê So³eck¹ i Stowarzysze-
nie „Nasz Przy³êk”. Imprezie przyœwieca³o has³o „Wieœ Przy³êk przyjazna i zgrana,
a super so³ectwo to nasza wygrana”, nawi¹zuj¹ce do znakomitego wyniku – II miejsca
so³tysa Bogus³awa Nawrota i so³ectwa Przy³êk w plebiscycie na Super So³tysa Wielko-
polski 2016. Swój premierowy program zaprezentowa³a m³oda grupa muzyczna
„Przy³êczanie” w sk³adzie: Martyna Kaczmarek-Rogacz, Iga Wróbel i Maksymilian
Wróbel, przygotowana przez Karola Rogacza. Instruktorzy ze Œrodowiskowego Klubu
Strzeleckiego LOK w Nowym Tomyœlu przeprowadzili konkurs strzelecki z broni pneu-
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matycznej o Puchar Super So³tysa. Grupa „Agama” zaprezentowa³a uzbrojenie woj-
skowe oraz umo¿liwi³a strzelanie z repliki prawdziwej broni. Anna i Szymon Saporowie
z „Domowego Zak¹tka” w Kopankach przeprowadzili warsztaty wykonywania naczyñ
glinianych. Dzieci mog³y korzystaæ z dmuchanego zamka i malowania twarzy. Zarów-
no dzieci, jak i doroœli, uczestniczyli w grach, konkursach i quizach oraz wspólnej zaba-
wie poprowadzonej przez so³tysa Bogus³awa Nawrota z DJ Markiem Andrysem. 

Nocny rajd rowerowy 
W ramach obchodów 230. lecia miasta, w nocy z 23 na 24 lipca, Oœrodek Sportu

i Rekreacji w Nowym Tomyœlu wraz z Sekcj¹ Rowerow¹ Nowotomyskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej, zorganizowali nocny rajd rowerowy. Uczestników rajdu na miejskim
stadionie powitali jego inicjatorzy, kierownik Dzia³u Kultury Spó³dzielni Mieszkaniowej
– El¿bieta Kaffler oraz dyrektor OsiR-u Artur £oziñski. Po zapoznaniu siê z regulami-
nem i tras¹ rajdu oraz po poczêstunku, 23. osobowa grupa cyklistów, ubranych w ka-
mizelki odblaskowe, o 23.00 wyruszy³a w drogê. Trasa rajdu liczy³a 23 km i wiod³a
z Nowego Tomyœla przez Ró¿ê, W¹sowo, Wytomyœl i Stary Tomyœl. Jeden z przystan-
ków zlokalizowany zosta³ w Pa³acu w W¹sowie, gdzie rowerzyœci pozowali do wspól-
nej fotografii. Po godz. 2 w nocy uczestnicy dotarli na metê na Stadionie Miejskim, gdzie
powitani zostali przez pracowników OSiR-u kie³bas¹ z grilla i napojami. Ka¿dy uczest-
nik otrzyma³ ponadto pakiet gad¿etów wydanych przez Gminê Nowy Tomyœl z okazji
jubileuszowych obchodów. 

Œwiêto Policji 
Obchody œwiêta nowotomyskich policjantów odby³y siê 24 lipca. Zainaugurowa³a je

uroczysta odprawa w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu.
W uroczystoœci, oprócz policjantów, uczestniczyli przedstawiciele powiatowych i gmin-
nych w³adz samorz¹dowych, przedstawiciele zaprzyjaŸnionych s³u¿b mundurowych
oraz zaproszeni goœcie. Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyœlu m³. insp.
Wojciech Kolasiñski przypomnia³ historiê dzia³alnoœci policji oraz podkreœli³ znaczenie
tej s³u¿by dla zachowania bezpieczeñstwa i spokoju. Ze s³owami podziêkowania zwró-
ci³ siê do podleg³ych sobie funkcjonariuszy, podkreœlaj¹c ich profesjonalizm, rzetelnoœæ
i poœwiêcenie w wype³nianiu s³u¿bowych obowi¹zków. W wyst¹pieniu Komendanta
nie zabrak³o równie¿ chwili wzruszenia, poniewa¿ tegoroczne obchody Œwiêta Policji
by³y okazj¹ do po¿egnania obecnego szefa nowotomyskich policjantów, który 2 sierp-
nia odszed³ na emeryturê. 

Podczas uroczystoœci awanse na wy¿sze stopnie otrzyma³o 57 policjantów. Œwiêto
by³o te¿ okazj¹ do uhonorowania funkcjonariuszy medalami i wyró¿nieniami. Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej srebrnym medalem „Za d³ugoletni¹ s³u¿bê” odznaczy³
aspiranta sztabowego Arkadiusza Pelca. 25 osób otrzyma³o Z r¹k Przewodnicz¹cego
Zarz¹du Terenowego NSZZ Policjantów Mieczys³awa Skrzypczaka, 25 policjantów
otrzyma³o br¹zowe medale NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego. 
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Zdrowa rodzina nie zna przemocy 
Na terenie gospodarstwa agroturystycznego Klimkowa Osada w Cichej Górze, 27

lipca, odby³a siê impreza rekreacyjna dla 150 dzieci z rodzicami. Zorganizowana zosta-
³a przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu, przy wspó³pracy z pe³no-
mocnikiem burmistrza ds. uzale¿nieñ i Zarz¹dem Rejonowym PCK w Nowym Tomy-
œlu, w ramach projektu „Zdrowa rodzina – nie zna przemocy”. Spotkanie poprowadzi-
li aktorzy ³ódzkiego Teatru „Muza”, których zadaniem by³o inicjowanie zabaw, wspól-
nych œpiewów i tañców. W przeprowadzenie imprezy w³¹czyli siê te¿ nowotomyscy
policjanci, którzy opowiadali o swojej codziennej pracy oraz przypominali dzieciom
podstawowe zasady, jakimi powinny siê kierowaæ podczas letniego wypoczynku. Du¿¹
atrakcj¹ dla najm³odszych by³a mo¿liwoœæ obejrzenia, i to od œrodka, policyjnego radio-
wozu. Ca³¹ imprezê uatrakcyjni³y wspólne gry i zabawy, przeja¿d¿ki bryczk¹, konkur-
sy z nagrodami i poczêstunek. W trakcie spotkania zrealizowany zosta³ program profi-
laktyczno-edukacyjny, poniewa¿ zadaniem imprezy by³o promowanie prawid³owych
wiêzi i kontaktów miêdzy dzieæmi i rodzicami podczas wspólnego spêdzania czasu, na
zasadach aktywnoœci i wspó³pracy. 

Spotkanie z organizacjami pozarz¹dowymi 
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu 28 lipca odby³o siê spotkanie informacyj-

no-konsultacyjne dla organizacji pozarz¹dowych. W pierwszej czêœci spotkania dorad-
ca Centrum PISOP Piotr Kotlarek omówi³ dostêpne Ÿród³a finansowania dzia³alnoœci
organizacji pozarz¹dowych. Druga czêœæ poœwiêcona zosta³a opracowaniu projektu
„Programu wspó³pracy Gminy Nowy Tomyœl z organizacjami pozarz¹dowymi na 2017
rok”. Spotkanie zorganizowane zosta³o przez Gminê Nowy Tomyœl we wspó³pracy
z Centrum PISOP. 

Zmiany kadrowe w nowotomyskiej policji 
W sali œlubów Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 1 sierpnia odby³a siê uroczystoœæ

powierzenia obowi¹zków s³u¿bowych nowym Komendantom Powiatowym Policji
w Nowym Tomyœlu. Zgodnie z ceremonia³em uroczyst¹ zbiórkê rozpocz¹³ meldunek
z³o¿ony Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu przez Z-cê Naczelnika
Wydzia³u Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu asp. sztab. Arka-
diusza Pelca. W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyœlu wszyst-
kich zebranych goœci powita³, prowadz¹cy uroczystoœæ, podinsp. S³awomir Miku³ko.
Naczelnik Wydzia³u Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu m³. insp. Adam Pó³toraczyk od-
czyta³ rozkazy personalne. Pierwszy z nich dotyczy³ odwo³ania dotychczasowego Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyœlu insp. Wojciecha Kolasiñskiego,
a kolejne dwa powierzenia obowi¹zków Komendanta Powiatowego Policji w Nowym
Tomyœlu – m³. insp. Jaros³awowi ¯urkowi i I Zastêpcy Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Nowym Tomyœlu – kom. S³awomirowi Wenderskiemu. Komendant Wojewódz-
ki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiñski, w obecnoœci w³adz powiatowych, za-
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proszonych goœci oraz policjantów i pracowników jednostki, wrêczy³ nowym Komen-
dantom akty powo³ania na stanowiska. Czêœæ okolicznoœciow¹ zakoñczy³y przemówie-
nia ustêpuj¹cego Komendanta, który podziêkowa³ za cztery lata wspólnej pracy w jed-
nostce, nowo powo³anych Komendantów oraz zaproszonych goœci. 

Festyn w Ró¿y
6 sierpnia zorganizowany zosta³ w Ró¿y wiejski festyn. Jego przygotowaniem zajêli

siê stra¿acy z OSP, Ko³o Gospodyñ Wiejskich i Rada So³ecka. W ramach wystêpów ar-
tystycznych zaprezentowali siê m. in. HIP-HOPowy Iruch i Grabek. Miejscowa Ochot-
nicza Stra¿ Po¿arna przeprowadzi³a pokaz udzielania pierwszej pomocy. Animatorzy
malowali dzieciom buzie. Du¿¹ atrakcj¹ by³a loteria fantowa, na któr¹ organizatorzy
pozyskali wiele ciekawych i wartoœciowych nagród. Po pó³nocy, w trakcie zabawy ta-
necznej, wœród uczestników rozlosowano m. in. tonê wêgla, rower, tucznika, gad¿ety
i bony konsumpcyjne oraz ksi¹¿ki, zdjêcia i kamizelki, przekazane przez detektywa
Krzysztofa Rutkowskiego. 

Patrycja Piechowiak na igrzyskach 
Patrycja Piechowiak zawodniczka LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl, jako je-

dyna polska reprezentantka w podnoszeniu ciê¿arów, uczestniczy³a w Igrzyskach Olim-
pijskich w Rio de Janeiro. Nowotomyska zawodniczka wystartowa³a 10 sierpnia w ka-
tegorii 69 kg, w grupie B. Swój start w rwaniu rozpoczê³a od 98 kg. W nastêpnym po-
dejœciu zaliczy³a 101 kg, ustanawiaj¹c tym samym swój rekord ¿yciowy. Niestety w pró-
bie ataku na 103 kg, co da³oby jej rekord kraju, nasza sztangistka przewróci³a siê na po-
most. Upadek spowodowa³ kontuzjê, która wyeliminowa³a nasz¹ zawodniczkê z dal-
szych startów. W konsekwencji nowotomyska sztangistka nie zosta³a na igrzyskach
sklasyfikowana, poniewa¿ nie zaliczy³a ¿adnego podejœcia w podrzucie. 

Warsztaty dla dzieci w Borui Nowej 
Od 10 do 13 sierpnia w Borui Nowej odbywa³y siê warsztaty pod nazw¹ „Zapo-

mniane zawody”, w których udzia³ wziê³o 22 m³odych mieszkañców tej wsi. Organiza-
tork¹ zajêæ by³a mieszkanka wsi Sylwia Nowicka–Kaczmarek. Dzieci uczestniczy³y m.
in. w warsztatach wyplatania wiklinowych koszyków, wianków z kwiatów oraz lepienia
misek z gliny. By³y te¿ zajêcia sportowe, m. in. mecze pi³ki no¿nej i zumba oraz zajêcia
plastyczne. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu prze-
prowadzili pogadankê na temat bezpieczeñstwa. Ostatniego dnia uczestnicy warszta-
tów udali siê do Parku Historycznego „Uroczysko Wo³ko³atka” w Woli Jab³oñskiej,
gdzie mieli okazjê poznaæ wierzenia wczesnych S³owian oraz ich rzemios³o i budownic-
two. Warsztaty zwieñczy³a wystawa prac plastycznych dzieci oraz ich wystêp podczas
III Œwiêta Zupy. Ka¿dy z uczestników zajêæ otrzyma³ pakiet upominków. Warsztaty sfi-
nansowane zosta³y ze œrodków pochodz¹cych z funduszu so³eckiego i od sponsorów. 
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III Œwiêto Zupy 
Ju¿ po raz trzeci Stowarzyszenie Mi³oœników Wsi „Pokochaj Wieœ” zaprosi³o

wszystkich, którzy zarówno lubi¹ gotowaæ, jak i degustowaæ, do Borui Nowej na Œwiê-
to Zupy. Tegoroczna edycja tej imprezy odby³a siê 13 sierpnia, a do rywalizacji w goto-
waniu zup zg³osi³o siê dziewiêæ zespo³ów: OSP i So³ectwo Boruja Koœcielna, Boruja No-
wa, Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu, wieœ Chojniki, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Al-
bertowsku, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Sêkowie, Jastrzêbsko Nowe, „Pizzburg” i Piz-
zeria „Ramzes”. Plenerowe kuchcenie rozpoczê³o siê o godz. 16.00. Po zakoñczonym
gotowaniu ka¿dy z uczestników imprezy mia³ okazjê spróbowaæ ugotowanych zup
i zdecydowaæ, która jego zdaniem jest najsmaczniejsza. O wy³onieniu zwyciêzcy decy-
dowa³a iloœæ osób, które ustawi³y siê za dru¿yn¹, która serwowa³a – ich zdaniem – naj-
smaczniejsz¹ zupê. Tegorocznym zwyciêzc¹ tej kulinarnej konkurencji zosta³ zespó³
z Borui Nowej, który ugotowa³ ¿urek, II miejsce – ex aequo – przyznano zespo³om
KGW z Albertowska za ogórkow¹ i z Chojnik za barszcz ukraiñski. Nagrody i dyplomy
wszystkim dru¿ynom wrêczy³a prezes Stowarzyszenia Mi³oœników „Pokochaj Wieœ”
Jolanta Rewald-Sa³ata. Imprezie towarzyszy³ kiermasz „Wiejskie smaki, wiejskie cuda”
oraz wystêpy dzieci z Borui Nowej, a tak¿e pokaz tañca towarzyskiego. 

Obchody Dnia Dzia³kowca
Impreza z okazji Dnia Dzia³kowca odby³a siê 13 sierpnia w ogrodzie dzia³kowym

przy ul. Zb¹szyñskiej, skupiaj¹cym 370 dzia³ek. Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹, z okazji
tego œwiêta przeprowadzony zosta³ konkurs na najpiêkniejsz¹ dzia³kê. Prezes Rodzin-
nego Ogrodu Dzia³kowego Józef Kasprzak wrêczy³ najlepszym dzia³kowiczom w po-
szczególnych kategoriach okolicznoœciowe puchary i nagrody. W kategorii: dzia³ki re-
kreacyjne uhonorowani zostali: Krystyna i Józef Tobysowie, Eugeniusz Janecki i Irena
Pelc. W kategorii: dzia³ki rekreacyjno–warzywne wyró¿niono Jacka Majszaka, Urszulê
Czaiñsk¹ i Jana Ma³yszczaka. Spoœród w³aœcicieli dzia³ek warzywnych w tym roku na-
grodzono: Urszulê i Jana Sza³ków, W³adys³awa Lamenta oraz Annê i Józefa Chojnac-
kich. Ponadto nagrodzono dzia³kowców najbardziej zaanga¿owanych w prace zwi¹z-
ku. W tym gronie znaleŸli siê: W³adys³awa Wtyk³o, Anna Gajewska, W³odzimierz
Krzy¿aniak i Grzegorz Zalewski. Imprezie towarzyszy³a czêœæ artystyczna, podczas któ-
rej wyst¹pi³ Lechos³aw Szarata. 

Jarmark Chmielo-Wikliniarski 
Tegoroczny Jarmark Chmielo-Wikliniarski zainaugurowany zosta³ 19 sierpnia kolo-

rowym korowodem, który wyruszy³ spod kosza giganta w kierunku Parku im. Feliksa
Szo³drskiego. Korowód poprowadzi³a Lwówecka Orkiestra Dêta. Mieszkañcom oraz
zaproszonym goœciom w przemarszu towarzyszyli motocykliœci z Nowotomyskiej Gru-
py Chmielowej oraz parada gratów – samochodów bior¹cych udzia³ w zawodach Maj-
ster Grat. Przy wejœciu do parku Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner,
wraz z nowotomyskim artyst¹ Edwardem Kupcem, ods³onili rzeŸbê przedstawiaj¹c¹
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postaæ Feliksa Szo³drskiego. Tradycyjny obrzêd jarmarkowy na parkowej scenie wyko-
nali mieszkañcy wsi Cicha Góra. Tego dnia na jarmarkowej scenie wyst¹pili: „Œpiewaj¹-
cy Przyjaciele”, zespó³ „Ann” oraz dzia³aj¹cy przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury
zespó³ „Fortunes”, który rozgrza³ publicznoœæ przed wystêpem gwiazdy wieczoru ze-
spo³u „£¹ki £an”. Wczeœniej mo¿na by³o pos³uchaæ przebojów operetkowych podczas
koncertu „Bal w operze”. Imprez¹ towarzysz¹c¹ Jarmarkowi by³ Turniej Par Bryd¿a
Sportowego, który odby³ siê w Klubie Osiedlowym Spó³dzielni Mieszkaniowej w No-
wym Tomyœlu. Zwieñczeniem pierwszego dnia jarmarku by³a dyskoteka „We Love
Clubbing”, podczas której znani DJ-e grali przez kilka godzin muzykê klubow¹. 

Drugiego dnia Jarmarku w godzinach przedpo³udniowych w Parku im. Feliksa Szo³-
drskiego mia³y miejsce okrêgowe obchody Dnia Dzia³kowca. Po mszy œw. w koœciele
pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy, przy akompaniamencie orkiestry, wyruszy³ do parku
orszak, w którym przemaszerowali dzia³kowcy z województwa wielkopolskiego oraz
zaproszeni goœcie. Na jarmarkowej scenie odby³a siê czêœæ oficjalna Dni Dzia³kowca. Po
po³udniu przed publicznoœci¹ zaprezentowa³y siê zespo³y taneczne dzia³aj¹ce przy No-
wotomyskim Oœrodku Kultury. Wyst¹pi³ te¿ zespó³ „Bayera”, a po nim zespó³ „Czer-
wony Tulipan” i zespó³ Rust. Gwiazd¹ wieczoru by³ tego dnia zespó³ „Blue Café”. Na
zakoñczenie mo¿na by³o obejrzeæ spektakl laserowo-multimedialny, a po nim rozpo-
czê³a siê kilkugodzinna dyskoteka, tym razem pod has³em „Crazy Night Dance Party”.
Tego dnia odby³o siê te¿ wiele wydarzeñ towarzysz¹cych Jarmarkowi: zawody wêdkar-
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skie, Ogólnopolski Turniej Speed Badmintona, ogólnodostêpne strzelanie z broni pneu-
matycznej, Miêdzymiastowe Zawody Strzeleckie z Broni Ma³okalibrowej dla Œrodowisk
Rzemieœlniczych o Puchar Starszego Cechu Rzemios³ Ró¿nych, Otwarty Turniej Tenisa
Ziemnego w grze singlowej, II Turniej Koszykówki Ulicznej oraz Ogólnopolski Turniej
Pi³ki No¿nej Orlików. Na jarmarkowej scenie Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzi-
mierz Hibner, Zastêpca Burmistrza Pawe³ Mordal oraz pose³ na Sejm RP Jakub Rutnic-
ki dokonali dekoracji zawodników, którzy brali udzia³ w II Turnieju Koszykówki Ulicz-
nej. W niedzielê œwiêtowano Do¿ynki Gminne, które rozpoczê³a msza œw. dziêkczyn-
na w koœciele pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy. Po mszy œw. korowód do¿ynkowy,
z udzia³em Zespo³u Pieœni i Tañca Ludowego „Siekieracy”, przeszed³ na teren parku,
gdzie odby³ siê obrzêd do¿ynkowy. Niezwykle interesuj¹cy by³ wystêp Zespo³u Folklo-
rystycznego z Malty, po którym odby³ siê koncert pt. „¯yjê jak chcê...” oraz wystêp ka-
baretu „WeŸrzesz”. W godzinach wieczornych wrêczono nagrody laureatom Ogólno-
polskiego Konkursu Plecionkarskiego im. Jana Bartosiewicza: Marcinowi Lubañskiemu
– I miejsce, Krzysztofowi Pierzyñskiemu – II miejsce i Bernardowi Borzêckiemu – III
miejsce. Puchar Starosty Nowotomyskiego otrzyma³ najstarszy uczestnik konkursu –
Eugeniusz Œwi¹tkowski, a puchar Burmistrza Nowego Tomyœla najm³odszy plecionkarz
– Karol Pierzyñski. Pucharami uhonorowano równie¿ Tadeusza Piêtê i Grzegorza Sta-
chowiaka. Na zakoñczenie 3. dniowego œwiêta obejrzeæ mo¿na by³o „Musicalow¹ Ga-
lê Teatru Broadway” w wykonaniu Teatru Broadway – Prywatnego Teatru Muzyczne-
go Ma³gorzaty Ob³ój. Niekwestionowan¹ gwiazd¹ niedzielnego wieczoru by³ zespó³
„Brathanki”, którego koncert zgromadzi³ setki fanów.

Nauczycielskie awanse
W Urzêdzie Miejskim 23 sierpnia odby³o siê spotkanie z nauczycielami i dyrektora-

mi przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Nowy To-
myœl. Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner wrêczy³ akty nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 13 nauczycielom, którzy w lipcu br.
zdali egzamin przed Komisj¹ Egzaminacyjn¹, powo³an¹ przez Burmistrza Nowego To-
myœla. W wyniku postêpowania egzaminacyjnego nauczycielami mianowanymi zostali:
Magdalena Przyby³a – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr
4 „Bolka i Lolka” w Nowym Tomyœlu, Agnieszka Kaleta – nauczycielka wychowania
przedszkolnego w Przedszkolu nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyœlu, Karolina
Kormañska – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 5 „S³onecz-
ko” w Nowym Tomyœlu, Edyta Ma³y – nauczycielka religii w Przedszkolu nr 1 „Misia
Uszatka” oraz w Przedszkolach nr 3 i nr 5 w Nowym Tomyœlu, Monika Kroma – na-
uczycielka jêzyka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki
w Nowym Tomyœlu, Honorata Marzyñska – Chudzik, Daria Mañkowska i Magdalena
P³oñska – nauczycielki jêzyka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³o-
dowskiej – Curie w Nowym Tomyœlu, Agnieszka Janaszak – nauczycielka wychowania
przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu, Marta
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Wysocka-Labrzycka – nauczycielka jêzyka polskiego w Zespole Przedszkolno–Szkol-
no–Gimnazjalnym w Bukowcu oraz Dorota Parniewicz – wychowawca œwietlicy i Wio-
leta ¯urawska-Koz³owska – nauczycielka jêzyka angielskiego, Miko³aj Tadeusz –
nauczyciel jêzyka hiszpañskiego w Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym
Tomyœlu. W obecnoœci Burmistrza Nowego Tomyœla i dyrektorów placówek oœwiato-
wych nauczyciele mianowani z³o¿yli œlubowanie. 

Rajd Samochodów Zabytkowych 
27 sierpnia odby³ siê V Rajd Samochodów Zabytkowych – Szlakiem Zb¹szyñskiego

Koz³a. Rajd wystartowa³ w zb¹szyñskich £azienkach, natomiast jego meta zlokalizowa-
na zosta³a w Parku im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. Trasa rajdu prowadzi-
³a przez miejscowoœci gmin Zb¹szyñ i Nowy Tomyœl. Podczas przejazdu o zwyciêstwo
w dziesiêciu konkurencjach rywalizowa³o w tym roku 75 za³óg z ca³ej Polski. 

Po przyjeŸdzie do nowotomyskiego parku uczestnicy rajdu mogli zapoznaæ siê
z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Na terenie Muzeum Wikliniarstwa
i Chmielarstwa przygotowano pokaz wyplatania z wikliny, a po nim og³oszone zosta³y
wyniki rajdowych konkurencji. Wrêczono nagrody w poszczególnych kategoriach aut:
auta wyprodukowane przed 1965 rokiem: I miejsce – Iza Patecka oraz Magdalena Ada-
mek, II miejsce – Karolina Grzeœkowiak i Piotr Grzeœkowiak, III miejsce – Monika Zie-
liñska i Dariusz Bobryk; auta wyprodukowane w latach 1966 – 1991: I miejsce – Kata-
rzyna Sycz i S³awomir Sycz, II miejsce – Alina Promiñska i Marek Promiñski, III miejsce
– Iga Jakubek i £ukasz Jakubek; dwusuwy: I miejsce – Magdalena Paczkowska i Grze-
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gorz Paczkowski, II miejsce – Maria Morisson i Miros³aw Morisson, III miejsce – Anita
Braniewska i Tomasz Braniewski. Na zakoñczenie rajdu odby³ siê pokaz elegancji. Pu-
charami i nagrodami uhonorowano za³ogi, których ubiór by³ najlepiej dobrany do mo-
delu i wieku auta. Rajd stanowi³ du¿¹ atrakcjê nie tylko dla jego uczestników, ale te¿ dla
mieszkañców naszego terenu, którzy mieli niebywa³¹ okazjê do obejrzenia pojazdów,
które ju¿ na co dzieñ nie je¿d¿¹ po naszych drogach. Organizatorami rajdu byli Barba-
ra i Krzysztof Szajkowie, a jego wspó³organizatorami na terenie Gminy Nowy Tomyœl:
Urz¹d Miejski oraz Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu, natomiast na Zie-
mi Zb¹szyñskiej: Zb¹szyñskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Zb¹szyñskie Cen-
trum Kultury oraz Urz¹d Miejski w Zb¹szyniu. 

Po¿egnanie wakacji w Paproci 
So³tys, Rada So³ecka i Ko³o Gospodyñ Wiejskich zorganizowali dla mieszkañców Pa-

proci, przede wszystkim tych najm³odszych, festyn na po¿egnanie wakacji. Impreza od-
by³a siê 27 sierpnia na terenie po³o¿onym przy wiejskiej œwietlicy. Dla dzieci przygoto-
wano wiele atrakcji, m. in. malowanie twarzy, tworzenie figurek z baloników i konkur-
sy z nagrodami. Doroœli tak¿e mi³o spêdzili czas, rozmawiaj¹c przy s³odkim poczêstun-
ku i obserwuj¹c zabawy swoich pociech. 

Do¿ynki w Jastrzêbsku Starym 
W Jastrzêbsku Starym 28 sierpnia odby³y siê do¿ynki wiejskie, po³¹czone z do¿yn-

kami parafialnymi. Uroczystoœæ zainaugurowa³a msza œw. do¿ynkowa odprawiona
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w koœciele parafialnym. Przy muzyce kapeli zb¹szyñskich dudziarzy do¿ynkowe wieñ-
ce wnieœli do koœcio³a przedstawiciele czterech wsi: Grubska, Jastrzêbska Starego, Ja-
strzêbska Nowego i Sêkowa. Po mszy œw. na placu koœcielnym odby³a siê wspólna bie-
siada, której towarzyszy³o wiele atrakcji, umilaj¹cych wspólnie spêdzany czas. Jedn¹
z nich by³a wystawa starych narzêdzi rolniczych oraz naczyñ gospodarskich. Du¿ym za-
interesowaniem cieszy³ siê jeden z eksponatów – ci¹gnik „Ursus” zwany „Bombaj”,
który zosta³ uruchomiony po 20 latach. Inicjatorem wiejskich do¿ynek by³ so³tys Hen-
ryk Krzeszowski, a w ich przygotowanie w³¹czy³y siê ró¿ne grupy spo³eczne dzia³aj¹ce
we wsi oraz ks. Proboszcz. Do¿ynki sfinansowane zosta³y z bud¿etu gminy Nowy To-
myœl, w ramach bud¿etu obywatelskiego i funduszu so³eckiego. 

77. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej
1 wrzeœnia pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich w Nowym Tomyœlu odby-

³a siê uroczystoœæ patriotyczna upamiêtniaj¹ca bohaterskich obroñców naszej ojczyzny
z 1939 roku. W okolicznoœciowym przemówieniu Zastêpca Burmistrza Pawe³ Mordal
podkreœli³, ¿e uczestnicy wydarzeñ II wojny œwiatowej zawsze bêd¹ je pamiêtaæ jako
czas bólu, cierpienia i wielu osobistych tragedii, a przede wszystkim trudny czas dla Pol-
ski. Na p³ycie pomnika wieñce z³o¿y³y delegacje organizacji kombatanckich, w³adz mia-
sta i powiatu, s³u¿b mundurowych, organizacji spo³ecznych oraz szkó³ i przedszkoli.
Oddano w ten sposób ho³d ¿o³nierzom walcz¹cym w obronie ojczyzny. Wartê hono-
row¹ przy pomniku zaci¹gnêli harcerze z 19 Dru¿yny Harcerskiej „Buki” im. Aleksan-
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dra Kamiñskiego oraz cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piê-
ty w barwach 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii. 

Wieczór Improwizacji Kabaretowych 
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 2 wrzeœnia odby³ siê Wie-

czór Improwizacji Kabaretowych, podczas którego wyst¹pi³a znana nowotomyskiej pu-
blicznoœci grupa „Kurnik Impro”. Dzia³aj¹ca ju¿ od prawie dwóch lat grupa, przygoto-
wa³a na ten wieczór wiele zabaw i gier, których przebieg by³ nieprzewidywalny, bo-
wiem opiera³ siê na improwizacji i stanowi³ odpowiedŸ na nietuzinkowe pomys³y pu-
blicznoœci. Wœród wielu propozycji, pojawi³y siê takie gry i zabawy jak: „Wiê-
cej/mniej”, „Wywiad wstecz”, „Wiadomoœci dla g³uchoniemych”, „Frizzy w ciemno”,
„Kwestie z kapelusza/kieszeni” i wiele innych. Na spotkanie przyby³o wielu fanów tej
formy rozrywki, anga¿uj¹cej do zabawy publicznoœæ.

Narodowe Czytanie 2016
Tegoroczne Narodowe Czytanie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

w Nowym Tomyœlu odby³o siê 2 wrzeœnia. Z uwagi na to, ¿e czytan¹ podczas tegorocz-
nej edycji tej akcji lektur¹ by³o „Quo vadis”, nowotomyskie bibliotekarki obra³y has³o
„Czytamy Sienkiewicza na Sienkiewicza”. Akcjê rozpoczêto na tarasie biblioteki, by na-
stêpnie – w strojach stylizowanych na epokê g³ównych bohaterów powieœci – przejœæ
do nowotomyskiego szpitala, usytuowanego w³aœnie na ulicy Sienkiewicza. W trakcie
happeningu bibliotekarki rozdawa³y przechodniom zak³adki do ksi¹¿ek, propaguj¹ce
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ideê Narodowego Czytania. W holu szpitala, w obecnoœci gospodarzy – ordynatora
Oddzia³u Chirurgicznego dra Miko³aja Firleja i naczelnej pielêgniarki Krystyny Pronobis,
dyrektor biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap odczyta³a przes³anie Prezydenta RP zwi¹za-
ne z Narodowym Czytaniem 2016. Nastêpnie pacjenci oddzia³ów: neurologicznego,
wewnêtrznego i chirurgicznego ws³uchiwali siê we fragmenty „Quo vadis” czytane
przez personel szpitala: ordynatora Oddzia³u Chirurgicznego dra Miko³aja Firleja oraz
pielêgniarki: Ma³gorzatê Uramowsk¹ i Danutê Liskowiak, pracownice Urzêdu Miejskie-
go: Marzenê Kortus i Wiolettê Kucz, cz³onkinie bibliotecznego Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki: Barbarê Konieczn¹ i Aleksandrê Ruteck¹ oraz poetki z Nowotomyskiego Piê-
tra Wyrazów Literackich: Dorotê Nowak i Katarzynê Mrozik Stefañsk¹. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ udzia³u w grze towarzyskiej z cytatami z dzie³ Sienkiewicza.
Wszyscy s³uchacze otrzymali zak³adki do ksi¹¿ek ze stemplem Narodowego Czytania
i upominki ufundowane przez Urz¹d Miejski. Narodowe Czytanie w Nowym Tomyœlu
zosta³o objête patronatem Burmistrza Nowego Tomyœla. 

Pejza¿e Arkadiusza Cypriana
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 5 wrzeœnia otwarta zosta³a wystawa

prac Arkadiusza Cypriana pt. „Pejza¿e”. Ekspozycja mia³a wyj¹tkowy charakter, ponie-
wa¿ jej autor jest osob¹ niepe³nosprawn¹ i maluje ustami. W 2013 roku zosta³ stypen-
dyst¹ Œwiatowego Zwi¹zku Artystów Maluj¹cych Ustami i Nogami i od tego czasu
wspó³pracuje z Wydawnictwem AMUN w Raciborzu. Jak sam o sobie mówi – jest sa-
moukiem, który bezustannie doskonali swój warsztat. Dzisiaj ma ju¿ na koncie ok. 800
prac, g³ównie pejza¿y, ale na jego obrazach pojawia siê te¿ martwa natura i tematyka
marynistyczna. Na wystawie w Nowym Tomyœlu zaprezentowa³ zosta³o 39 prac, ma-
lowanych technik¹ olejn¹. Wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ do 30 wrzeœnia. 

Zabytkowe pojazdy zawita³y do Nowego Tomyœla
9 i 10 wrzeœnia odbywa³ siê 43 Poznañski Miêdzynarodowy Rajd Pojazdów Zabyt-

kowych, wpisany do kalendarza FIVA (Miêdzynarodowej Federacji Pojazdów Zabytko-
wych) jako rajd kategorii B. Jego organizatorem jest Automobilklub Wielkopolski.
W Komitecie Honorowym tegorocznego rajdu znaleŸli siê: Marsza³ek Województwa
Wielkopolskiego Marek WoŸniak, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz Bur-
mistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner. W rajdzie udzia³ wziê³y 42 za³ogi z ró¿-
nych stron Polski. 10 wrzeœnia zawodnicy wyruszyli z Toru „Poznañ” – wykonuj¹c pró-
by sprawnoœciowe i rekreacyjne – na trasê, prowadz¹c¹ malowniczymi drogami Wiel-
kopolski przez Ceradz Koœcielny, Duszniki i Brody. Kulminacyjnym momentem rajdu
by³ konkurs elegancji o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœl, który odby³ na placu Nie-
podleg³oœci w Nowym Tomyœlu. Jury wybra³o piêæ najlepiej prezentuj¹cych siê za³óg,
w strojach adekwatnych do wieku i charakteru pojazdu. W drodze powrotnej do Po-
znania uczestnicy odwiedzili Sielinko, Buk oraz Fia³kowo.
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Szósta Chy¿a 10
Ju¿ po raz szósty, tym razem 10 wrzeœnia, zorganizowany zosta³ Nowotomyski Bieg

Uliczny „Chy¿a 10” oraz Rajd Nordic Walking. Bieg i rajd rozpoczê³y siê o godz. 14.00
na ul. Tysi¹clecia. Jak co roku trasa rajdu wynosi³a 10 km i przebiega³a ulicami Nowego
Tomyœla, Glinna i Starego Tomyœla. W imprezie uczestniczy³o oko³o 700 osób. 

Bieg g³ówny tegorocznej edycji „Chy¿ej 10” wygra³ Dariusz Szrama z D¹brówki Le-
œnej z czasem 34,01 min., II miejsce zaj¹³ Marcin Zagórny z Radnicy, a III – Bartosz Fe-
ifer z Wolsztyna. Najszybszym mieszkañcem gminy Nowy Tomyœl by³ Rafa³ Grabski
z Cichej Góry, który zameldowa³ siê na mecie jako 18. 

Wœród kobiet pierwsza na metê dotar³a Dorota Przybysz z Grodziska Wlkp., II by-
³a Agnieszka Golak z Wyrzeki, a III – Marta Andrzejewska z Boszkowa-Letnisko. Emi-
lia Perz z Bukowca, która dobieg³a na metê jako 11, by³a najszybsz¹ mieszkank¹ naszej
gminy. Rajd Nordic Walking wygra³a Barbara Mo¿d¿eñ z Gniezna. Drugi na metê do-
tar³ Jacek Guzek z Nowego Tomyœla. Wœród osób niepe³nosprawnych, które wystar-
towa³y na wózkach inwalidzkich, najszybciej do mety dotar³ Ryszard Król z Nowogro-
du Bobrzañskiego. Zawodnicy klasyfikowani byli ponadto w kategoriach dru¿ynowych:
zak³ady pracy, „chy¿e” rodzeñstwo, „chy¿e” ma³¿eñstwo i „chy¿a” rodzinka. 

Organizatorami imprezy byli: Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y”, Gmina Nowy
Tomyœl oraz Zespó³ Szkó³ nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyœlu. Patronat nad wyda-
rzeniem objêli: Burmistrz Nowego Tomyœl, „Dzieñ Nowotomysko-Grodziski” oraz
portal naszemiasto. pl. Partnerem organizacyjnym by³ Starosta Nowotomyski. 
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VI Przystanek: Biblioteka! 
10 wrzeœnia na terenie wokó³ nowotomyskiej biblioteki dzia³o siê – i to bardzo wie-

le – a¿ do póŸnych godzin wieczornych. Kilkuset uczestników wziê³o udzia³ w ple-
nerowej imprezie Przystanek: Biblioteka! Ju¿ po raz szósty – ca³e rodziny, doroœli,
m³odzie¿ i dzieci zmagali siê w Wielodziedzinowym Konkursie Wiedzy i Umiejêtno-
œci. Has³o tegorocznego Przystanku „7 dekad” nawi¹zywa³o do obchodzonego
w tym roku jubileuszu 70. lecia biblioteki. Na uczestników imprezy czeka³ poznaw-
czy, przepe³niony emocjami i rozmaitymi aktywnoœciami spacer przez minionych
siedem dziesiêcioleci, czyli spotkanie z „Retro bibliotek¹”, „Hippie bibliotek¹” „Bi-
bliotek¹ prze³omu”, „Woln¹ bibliotek¹”, „Bibliotek¹ bez œcian”, „Bibliotek¹ rozma-
itoœci” i „Bibliotek¹ przysz³oœci”. Swój Przystanek: Leœne tajemnice! mia³o równie¿
Nadleœnictwo Bolewice.

Na stanowisku cz³onków zarz¹du Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków mo¿na
by³o skorzystaæ z pomiaru cukru i ciœnienia. Tradycyjnie na Café Przystanku mo¿-
na by³o skosztowaæ pysznych wypieków bibliotekarek. Mo¿na by³o te¿ z³o¿yæ ¿y-
czenia Bibliotece – Jubilatce, z grup¹ „Mozaika” zabawiæ siê w zapomniane ju¿ dziœ
gry i zabawy, a tak¿e pos³uchaæ koj¹cych rytmów grupy „Przed Wschodem S³oñ-
ca”. 

Zwyciêzcy wszystkich przystankowych konkurencji otrzymali atrakcyjne i cenne
nagrody ufundowane przez sponsorów, wœród których znaleŸli siê: Starosta Nowo-
tomyski, Burmistrz Nowego Tomyœla oraz od lat wspieraj¹ce nowotomysk¹ bibliote-
kê firmy: Alkom Serwis, Comland, Firma Zbora³a i Elektropomiar. 
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Sukces naszego siatkarza
W Bu³garii rozegrane zosta³y Mistrzostwa Europy Juniorów w Pi³ce Siatkowej.

W mistrzostwach udzia³ wziê³o 12 dru¿yn. W meczu fina³owym, który rozegrany zo-
sta³ 10 wrzeœnia polscy siatkarze pokonali siatkarzy ukraiñskich w stosunku 3: 1, zdo-
bywaj¹c tym samym tytu³ Mistrza Europy. Dla nowotomyœlan ta wygrana ma szczegól-
ne znaczenie, poniewa¿ w dru¿ynie zwyciêzców – na pozycji przyjmuj¹cego – zagra³
S³awomir Busch, który swoje pierwsze kroki w siatkówce stawia³ w MUKS „Kangur”
Nowy Tomyœl, pod okiem trenera Jaros³awa Mleczaka. Jego ciê¿ka praca, a tak¿e
szczególne predyspozycje dostrze¿one zosta³y przez szkoleniowców z Rzeszowa i Spa-
³y. Obecnie S³awek jest ju¿ zawodnikiem AKS „Resovia” Rzeszów. 

Mistrzostwa Europy w Nowym Tomyœlu 
Przez osiem dni – od 10 do 17 wrzeœnia – w Nowym Tomyœlu odbywa³y siê Mistrzo-

stwa Europy Juniorów do lat 15 i 17 w podnoszeniu ciê¿arów. Rozgrywane w M³odzie-
¿owym Centrum Podnoszenia Ciê¿arów zawody by³y najwiêksz¹ sportow¹ imprez¹
w 230. letniej historii naszego miasta. Wystartowa³o w niej 320 zawodników z 32
pañstw. Reprezentacje Turcji i Polski, jako jedyne, wystawi³y pe³en 30. osobowy sk³ad.
Podczas mistrzostw pracowa³o 27 sêdziów, kilkudziesiêciu dzia³aczy i zawodników klu-
bu „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl, pracowników Polskiego Zwi¹zku Podnoszenia
Ciê¿arów i samorz¹dowych oraz wolontariuszy. Odby³o siê 35 startów. Rozdano a¿
180 medali – za boje w rwaniu i podrzucie oraz 90 medali – za dwubój, czyli tych naj-
wa¿niejszych, decyduj¹cych o tytu³ach mistrza, wicemistrza i br¹zowego medalisty
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mistrzostw Europy. Najlepszym dru¿ynom i zawodnikom wrêczono 28 pucharów. Kil-
kadziesi¹t statuetek otrzyma³y osoby i instytucje, które przyczyni³y siê do sukcesu za-
wodów zorganizowanych w Nowym Tomyœlu. 

W 30. osobowej ekipie Polaków, znalaz³a siê trojka zawodników z wielkopolskich
klubów, ca³a trójka to mieszkañcy naszego powiatu.

Polska ekipa zdoby³a 13 medali (jeden z³oty, cztery srebrne i osiem br¹zowych).
Z³oto dla Polski, w ostatnim dniu zawodów, wywalczy³ Jakub Wêgrzyn w kategorii po-
wy¿ej 94 kg. Do puli medali zdobytych przez reprezentacjê Polski swoje kr¹¿ki dorzu-
cili wszyscy startuj¹cy zawodnicy z powiatu nowotomyskiego. Martin Stasik – uczeñ no-
wotomyskiego gimnazjum – zdoby³ pierwszy medal dla naszego kraju, staj¹c na trzecim
miejscu podium, Piotr Kud³aszyk – uczeñ Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im.
dra Kazimierza Ho³ogi – zosta³ wicemistrzem Europy, a Martyna Komorowska z opa-
lenickiego klubu wywalczy³a br¹zowy medal. Dorobek zawodników powiatu nowoto-
myskiego to 23% wszystkich zdobytych przez Polaków kr¹¿ków Mistrzostw Europy.
W kategorii do lat 15 Polki zajê³y drugie miejsce, zaœ ich koledzy miejsce pierwsze.
Wœród 17. latków – dziewczêta zajê³y szóste miejsce, a ch³opcy równie¿ wygrali tê kla-
syfikacjê. 

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Ciê¿arów Hasan Akkusa bardzo wyso-
ko oceni³ mistrzostwa zorganizowane w Nowym Tomyœlu. O wydarzeniu tym g³oœno
by³o, zarówno w mediach regionalnych, jak i ogólnopolskich. Stanowi³o ono doskona-
³¹ promocjê naszego regionu. 

KRONIKA WYDARZEÑ

106 Lipiec - wrzesieñ 2016

Uroczystoœæ otwarcia Mistrzostw Europy Juniorów do lat 15 i 17 w podnoszeniu ciê¿arów



Dr Kazimierz Ho³oga S³ug¹ Bo¿ym
12 wrzeœnia o godzinie 10.00 w koœciele parafialnym pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy

w Nowym Tomyœlu mia³a miejsce inauguracja procesu beatyfikacyjnego Kazimierza An-
toniego Ho³ogi, osoby œwieckiej g³êbokiej wiary, ojca rodziny, lekarza, który w 1951 ro-
ku rozpocz¹³ pracê w szpitalu w Nowym Tomyœlu. Tu zas³yn¹³ jako wybitny lekarz, do-
skona³y diagnosta, niezawodny chirurg. Kierowa³ siê zawsze zasadami etyki lekarskiej
i wiary, do której siê publicznie przyznawa³. Poœwiêca³ ¿ycie osobiste na rzecz pacjentów,
których przyjmowa³ niezale¿nie od wyznaczonych godzin pracy. Liturgiê poprzedzi³a
modlitwa przy grobie kandydata na o³tarze na cmentarzu parafialnym.  Formu³ê rozpo-
czynaj¹c¹ proces beatyfikacji wyg³osi³ ks. abp Stanis³aw G¹decki Metropolita Poznañski,
który odczyta³ dekret powo³uj¹cy 3. osobowy trybuna³ beatyfikacyjny prowadz¹cy pro-
ces. W sk³ad trybuna³u weszli: ks. dr Rafa³ Pajszczyk – delegat biskupa, ks. dr Marcin
Czujek w roli promotora sprawiedliwoœci oraz ks. Tomasz Kokornaczyk jako notariusz.
Postulatorem procesu pozosta³ ks. Krzysztof Ró¿añski, który przygotowywa³ dokumen-
ty wymagane do rozpoczêcia procesu. On te¿ przypomnia³ biografiê kandydata na o³ta-
rze. Wymienieni duchowni odebrali dekrety nominacyjne i z³o¿yli przysiêgê zachowania
wiernoœci i rzetelnoœci procesu. Msza œw. odprawiona zosta³a w intencji w³aœciwego prze-
biegu procesu i szybkiego wyniesienia tego œwiadka wiary na o³tarze. Doktor Kazimierz
Ho³oga nie jest jeszcze b³ogos³awionym, ale z chwil¹ rozpoczêcia procesu beatyfikacyj-
nego przys³uguje mu tytu³ „S³ugi Bo¿ego”. Uroczystoœæ zapocz¹tkowa³a proces beatyfi-
kacyjny; kolejne jego etapy bêd¹ tajne. Ka¿dy kto posiada istotne informacje dotycz¹ce
kandydata i planowanego dochodzenia kanonicznego, a w szczególnoœci stosowne do-
kumenty, korespondencjê czy fotografie, mo¿e je przekazywaæ do koñca roku do po-
znañskiej kurii. Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego mo¿e potrwaæ dwa lata. 
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... po naszych przodkach
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 13 wrzeœnia mia³o miejsce otwarcie

wystawy zbiorów Edwarda Kupca – znalezisk nie tylko numizmatycznych i falerystycz-
nych z terenu naszej gminy. Edward Kupiec od dawna jest zbieraczem tzw. „staroci”,
a od niedawna poszukiwaczem, eksploruj¹cym przede wszystkim ró¿ne miejsca w na-
szej okolicy. Jego zdaniem ka¿de znalezisko ma swoj¹ wartoœæ historyczn¹ i edukacyj-
n¹. Ma s³u¿yæ nastêpnym pokoleniom. Aby znaleŸæ wartoœciowy przedmiot nie wystar-
czy jedynie wyposa¿yæ siê w specjalistyczny sprzêt, trzeba mieæ równie¿ tzw. dobry
wêch i kierowaæ siê w³asn¹ intuicj¹. Dziêki niej i dziêki ¿yczliwoœci znajomych, przyjació³
i rodziny, prócz monet, odznaczeñ i guzików uda³o mu siê zgromadziæ wiele przedmio-
tów codziennego u¿ytku – skrzynie, maszyny do szycia, tarki do prania, liczyd³a oraz
tak unikatowe przedmioty jak: pierwszy zamek z drzwi koœcio³a Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa, fragment nowotomyskiej starej latarni ulicznej czy fragmenty piszcza³ek
pochodz¹cych z poprzednich organów koœcielnych. Zamys³em pana Edwarda, przy-
œwiecaj¹cym gromadzeniu wymienionych wy¿ej eksponatów, by³o uczczenie 230. lecia
Nowego Tomyœla oraz – byæ mo¿e w przysz³oœci – zape³nienie nimi nowotomyskiej
izby pamiêci. Tradycyjnie podczas bibliotecznych wernisa¿y mo¿na wylosowaæ prace
artysty. Tym razem by³y to monety z kolekcji pana Edwarda, których posiadaczkami
zosta³y: Henryka Nawrot, Anna Adamczyk-Kamiñska i Wanda Maciejewska. Oprawê
muzyczn¹ wernisa¿u – na specjalne ¿yczenie artysty – zapewni³ Rafa³ Putz, który zapre-
zentowa³ swoje autorskie, poetyckie utwory. (Czyt. wiêcej: ss. 46-63)
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Tablica pami¹tkowa w Przy³êku 
18 wrzeœnia, przy krzy¿u, obok œwietlicy wiejskiej w Przy³êku, odprawiona zosta³a

msza œw. z okazji 90. urodzin œw. pamiêci Stanis³awa Przybylaka, który przez lata opie-
kowa³ siê krzy¿em i w 70. rocznicê tragicznej œmierci Ludwika Bocha oraz za zmar³ych
mieszkañców Przy³êku. Mszê œw. odprawi³ proboszcz parafii pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu ks. Tomasz Sobolewski.

Po mszy œw. ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ 70. rocznicê bohaterskiej œmierci œp.
Ludwika Bocha, który zamordowany zosta³ 2 listopada 1945 r. przez przestêpcê, gra-
suj¹cego po wojnie na terenie Przy³êku i napadaj¹cego na kobiety. W tym czasie we wsi
budowana by³a figura Pana Jezusa. Matka œp. Ludwika Bocha zebra³a ziemiê z krwi¹ sy-
na i umieœci³a j¹ pod coko³em stawianej figury. W miejscu, w którym zgin¹³, ówczesny
so³tys W³adys³aw Karwatka postawi³ pomnik z tablic¹. Czas i warunki atmosferyczne
zniszczy³y pomnik. Z inicjatywy poprzedniego so³tysa Przy³êku Mieczys³awa Kucza
i obecnego – Bogus³awa Nawrota ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ przy figurze, pod któ-
r¹ znajduje siê ziemia z krwi¹ œp. Ludwika Bocha. Wœród uczestników uroczystoœci by-
li przedstawiciele rodzin Stanis³awa Przybylaka i Ludwika Bocha, wœród nich Czes³awa
– siostra Ludwika, która jest jedynym, ¿yj¹cym, naocznym œwiadkiem tej tragedii. To
ona dokona³a ods³oniêcia tablicy. 

Laureaci ogólnopolskiego konkursu
Absolwenci Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu zostali laureata-

mi I Ogólnopolskiego Konkursu Digital Champions Szko³a. 19 wrzeœnia w Audytorium
Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odby³o siê uroczyste podsumowanie 1. edy-
cji konkursu, w którym wziêli udzia³ dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkó³
podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych z ca³ej Polski. Laureaci przed-
stawili w³asne koncepcje strategii cyfryzacji szkó³, innowacyjne zajêcia z wykorzysta-
niem nowych technologii oraz wymarzone lekcje przysz³oœci. Konkurs zosta³ zorgani-
zowany przez Fundacjê Edukacja na NOWO, w partnerstwie z wieloma instytucjami,
które wspieraj¹ rozwój kompetencji cyfrowych; m. in.: Ministerstwem Cyfryzacji,
Oœrodkiem Rozwoju Edukacji, Uniwersytetem Warszawskim, Poznañskim Centrum
Superkomputerowo – Sieciowym, Oœrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowañ
Komputerów w Warszawie i in. Konkurs jest organizowany cyklicznie. Laureaci wy³a-
niani s¹ w trzech kategoriach: e-Dyrektor, e-Nauczyciel i e-Uczeñ.

W kategorii e-Uczeñ Digital Champions Szko³a I nagrodê zdobyli uczniowie z Zespo-
³u Szkó³ nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego w Jastrzêbiu-Zdroju. II nagrod¹ uhonorowa-
ni zostali uczniowie z Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœla – Micha³
Bartol, Sandra Dachowska, Joanna Urbañska, pracuj¹cy pod opiek¹ Marzeny Lemañ-
skiej. III nagrodê zdobyli uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 10 w SOSW dla dzieci
nies³ysz¹cych w Radomiu. W chwili zg³oszenia projektu do konkursu laureaci II nagro-
dy byli uczniami klasy III E nowotomyskiego gimnazjum. Stworzyli oni w aplikacji iTunes
U warsztaty pod has³em „Matematyka jest git, z ni¹ zawsze bêdziesz fit” i zaprezento-
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wali je 19 wrzeœnia przed goœæmi, bior¹cymi udzia³ w gali podsumowuj¹cej konkurs.
Laureaci II nagrody na szczeblu ogólnopolskim otrzymali dyplomy oraz nagrody: ksi¹¿-
ki do nauki jêzyka angielskiego, dostêp do platformy GWO oraz Intel Compute Stick.

Babski kabaret
Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 20 wrzeœnia wyst¹pi³ Babski Kabaret

„Old Spice Girls”, tj. Barbara Wrzesiñska, Lidia Stanis³awska i Emilia Krakowska, czyli
artystki z tzw. górnej pó³ki. Jest to kabaret stworzony przez kobiety, dla kobiet i o ko-
bietach, ale równie¿ panowie mieli zapewnion¹ dobr¹ rozrywkê. Wystêp pe³en by³ za-
bawnych monologów, dowcipów, piosenek i improwizacji. Profesjonalny warsztat sce-
niczny, ponadczasowy, ¿yciowy humor, wdziêk i charyzma aktorek sprawi³y, ¿e wi-
downia doskonale siê bawi³a. Na program z³o¿y³y siê m. in. teksty autorstwa Marii
Czubaszek, Zbigniewa Korpolewskiego (autora tekstów m. in. dla Hanki Bielickiej
i kabaretu „Dudek”) oraz Krzysztofa Jaroszyñskiego (satyryka i scenarzysty pisz¹cego
m.in. dla Krystyny Sienkiewicz i Jana Kobuszewskiego). Dowcipne dialogi przeplatane
by³y wystêpami wokalnymi, a wszystko to utrzymane w duchu tradycyjnego,
klasycznego kabaretu literackiego. Nowotomyska publicznoœæ ¿ywo reagowa³a na
sceniczne popisy aktorek. 

Happening przeciw przemocy 
Z inicjatywy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu oraz Zespo³u Interdy-

scyplinarnego ds. Przeciwdzia³ania Przemocy 21 wrzeœnia odby³ siê happening pod ha-
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s³em,, Zdrowa rodzina – nie zna przemocy”. W happeningu udzia³ wziêli pedagodzy,
nauczyciele i uczniowie klas V i VI Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki
i Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej-Curie, uczniowie klas III a i III
c Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego oraz I Gimnazjum Akademickiego. Celem hap-
peningu by³o promowanie w³aœciwych postaw w rodzinie, szkole, w ¿yciu spo³ecz-
nym – postaw wolnych od nietolerancji, agresji i przemocy. Uczestnicy przemaszero-
wali ulicami miasta przed budynek Urzêdu Miejskiego, gdzie odczytali i z³o¿yli na rê-
ce Burmistrza Nowego Tomyœla W³odzimierza Hibnera odezwê nowotomyskiej
m³odzie¿y do mieszkañców Nowego Tomyœla. Po wys³uchaniu i przyjêciu odezwy,
Burmistrz podziêkowa³ m³odzie¿y za udzia³ w wydarzeniu promuj¹cym zachowania
bez przemocy we wszystkich sferach ¿ycia. 

Burmistrz, wraz z Sekretarz Gminy Danut¹ Gielec, przy³¹czyli siê do przemarszu.
Z Urzêdu Miejskiego, ulicami Poznañsk¹, Ogrodow¹, Barteckiego i Pi³sudskiego
uczestnicy przeszli do Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, nios¹c transparenty, skan-
duj¹c has³a neguj¹ce wszelkie przejawy przemocy oraz rozdaj¹c ulotki i materia³y
profilaktyczne. W ramach tego wydarzenia zaprezentowany zosta³ spektakl profilak-
tyczno-edukacyjny dla dzieci i m³odzie¿y,, Wyjœcie awaryjne” w wykonaniu Impresa-
riatu Artystycznego „Teart”. Po spektaklu og³oszone zosta³y wyniki konkursu na naj-
lepszy transparent happeningu. Konkurs wygra³a klasa VI b ze szko³y Podstawowej
nr 2. Happening zrealizowany zosta³ w ramach projektu, na realizacjê którego Gmi-
na Nowy Tomyœl uzyska³a dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Spo³ecznej. 
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Wizyta seniorów w Biesenthal 
Klub Seniora „Srebrny W³os” dzia³aj¹cy przy Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym

Tomyœlu oraz cz³onkowie ko³a PZERiI z Bukowca odwiedzili 21 wrzeœnia Biesenthal.
Pobyt w naszym mieœcie partnerskim, wspó³finansowany przez Urz¹d Miejski w No-
wym Tomyœlu, rozpocz¹³ siê od wizyty w Centrum Spotkañ Seniorów, gdzie nowoto-
myœlan powita³ Dyrektor Urzêdu Biesenthal. Podczas zwiedzania miasta nowotomy-
skim seniorom towarzyszy³a lokalna artystka Anna Schulz, inicjatorka powstania Szlaku
RzeŸb. Po po³udniu ca³a grupa przejecha³a do miejscowoœci Finowfurt. Kolejnym punk-
tem pobytu by³ rejs statkiem „Schippelschute” po Kanale Finow. Wizyta zakoñczy³a siê
wspólnym biesiadowaniem polskich i niemieckich seniorów w miejscowoœci Biesenthal-
-Danewitz. 

Wspó³praca z niemieckimi szko³ami
Uczniowie trzech szkó³ z gminy Nowy Tomyœl uczestniczyli w wycieczkach do gmi-

ny Biesenthal – Barnim w Niemczech, partnerskiej gminy Nowego Tomyœla. 22 wrze-
œnia uczniowie ze szkó³ podstawowych w Jastrzêbsku Starym i Wytomyœlu udali siê na
szkoln¹ wymianê do Biesenthal, gdzie znajduje siê szko³a podstawowa prowadz¹ca od
wielu ju¿ lat wspó³pracê z obydwoma nowotomyskimi placówkami oœwiatowymi.
Uczniowie wziêli udzia³ w integracyjnych zajêciach konwersacyjnych – w jêzyku angiel-
skim. Odby³y siê te¿ wspólne zajêcia muzyczne i spacer na wzgórze zamkowe. Ucznio-
wie obejrzeli ruiny zamku, wspinali siê na wie¿ê i wys³uchali legendy o Bia³ej Damie, re-
zyduj¹cej w tym w³aœnie miejscu. Obiad w greckiej restauracji by³ zwieñczeniem plene-
rowej wyprawy. Bogaty w wydarzenia dzieñ zakoñczy³y zabawy sportowe. 
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23 wrzeœnia na wycieczkê do zaprzyjaŸnionej szko³y w Grüntal wybrali siê uczniowie
ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu. Najpierw uczniowie z Polski i Nie-
miec udali siê do Centrum Informacyjnego Blumberger Mühle, gdzie odkrywano tajem-
nice biosfery, poznaj¹c nowe gatunki roœlin i zwierz¹t wodnych. Kolejnym punktem
programu by³y zajêcia na p³ywalni „baff” w Eberswalde. Po dotarciu do szko³y
w Grüntal wszyscy mieli mo¿liwoœæ wykazania siê sprawnoœci¹ fizyczn¹ oraz kondycj¹,
bior¹c udzia³ w rozgrywkach sportowych. Ca³odzienny pobyt w Niemczech by³ pe³en
wra¿eñ. Kolejne spotkanie partnerskie wspó³pracuj¹cych szkó³ odbêdzie siê w Polsce. 

Pierwsze posiedzenie w II kadencji
Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego w Nowym

Tomyœlu II kadencji odby³o siê 23 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu.
Przyby³ych na posiedzenie cz³onków Gminnej Rady powita³ Zastêpca Burmistrza Pa-
we³ Mordal, który poprowadzi³ pierwsz¹ czêœæ spotkania. O dzia³alnoœci Gminnej Rady
w I kadencji opowiedzia³a jej przewodnicz¹ca Eliza B¹bliñska-Masztalerz. Zastêpca Bur-
mistrza podziêkowa³ cz³onkom Rady I kadencji, wrêczaj¹c im okolicznoœciowe adresy
i upominki. Kolejnym punktem posiedzenia by³o wrêczenie nominacji nowym cz³on-
kom Gminnej Rady, którzy rozpoczynaj¹ swoj¹ 3. letni¹ kadencjê. Warto przypo-
mnieæ, ¿e Zarz¹dzeniem Burmistrza Nowego Tomyœla z 22 czerwca 2016 r. na 3. let-

KRONIKA WYDARZEÑ

113Lipiec - wrzesieñ 2016

Uczniowie z Jastrzêbska Starego, Wytomyœla i Biesenthal podczas zajêæ konwersacyjnych 



ni¹ kadencjê (2016 – 2019) powo³ane zosta³y osoby wskazane przez Radê Miejsk¹
w Nowym Tomyœlu – Wojciech Andryszczyk, Jakub Skrzypczak i Adam Szofer,
przedstawiciele Burmistrza Nowego Tomyœla – Adam Fr¹ckowiak i Pawe³ Mordal
oraz przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych wybrani podczas wyborów – Eliza
B¹bliñska-Masztalerz, Dariusz Borowski, Dominik Handzewniak, El¿bieta Jêdrzej-
czak, Przemys³aw Mierzejewski, Monika Perz, Jolanta Rewald-Sa³ata oraz Maria
Tyszkowska. Cz³onkowie Gminnej Rady, ze swojego grona, w g³osowaniu jawnym,
wybrali przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza. Funkcjê przewod-
nicz¹cej Gminnej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego, podobnie jak w I kadencji,
powierzono Elizie B¹bliñskiej-Masztalerz, wiceprzewodnicz¹c¹ zosta³a Jolanta Re-
wald-Sa³ata, a sekretarzem – Jakub Skrzypczak. Dalsz¹ czêœæ spotkania poprowa-
dzi³a nowo wybrana przewodnicz¹ca. Cz³onkowie Gminnej Rady omówili zasady
swojej wspó³pracy, ustalaj¹c m. in. czas i miejsce spotkañ, sposób komunikacji. Po-
jawi³y siê te¿ pierwsze propozycje wspólnych dzia³añ. 

Warsztaty tworzenia bi¿uterii Tiffany
Trzecie ju¿ spotkanie w Klubie Rêkodzie³a „Fantazja”, dzia³aj¹cym w Miejskiej

i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, które odby³o siê 27 wrze-
œnia poœwiêcone by³o tworzeniu fantazyjnej bi¿uterii ze szk³a. O etapach powstawa-
nia kolczyków, wisiorów i bransoletek mówi³a prowadz¹ca warsztaty Marta Jêdras
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z zielonogórskiej pracowni „Daruma”. Pokaza³a, jak nale¿y pracowaæ z lutownic¹
i szlifierk¹ do szk³a, aby efekt pracy by³ zadowalaj¹cy. Z barwnych szkie³ i kamieni
powsta³y oryginalne i unikatowe ozdoby. 

Awans do Ekstraklasy Dru¿ynowych Mistrzostw Polski
W si³owni Klubu LKS „Budowlani – Ca³us” 24 wrzeœnia odby³ siê fina³owy rzut

pierwszej ligi. Stawk¹ zawodów by³ awans do Ekstraklasy Dru¿ynowych Mistrzostw
Polski w podnoszeniu ciê¿arów. Nowotomyscy sztangiœci bardzo powa¿nie podeszli
do tej rywalizacji, wystawiaj¹c najmocniejszy sk³ad. Na pomoœcie walczy³o dwóch
medalistów mistrzostw Europy – Piotr Kud³aszyk i Martin Stasik, a tak¿e Rados³aw
Jarnut, Mateusz Miczyñski, Aleksander Kowalski i Arkadiusz Mocny. Ta ekipa zde-
cydowanie pokona³a rywali z WKS „Œl¹sk” Wroc³aw i KS Raszyn, zapewniaj¹c so-
bie awans do Ekstraklasy Dru¿ynowych Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciê¿arów. 

Po zawodach dzia³acze LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl zaprosili zawod-
ników, przyjació³ klubu, samorz¹dowców, wolontariuszy, którzy pomagali przy or-
ganizacji niedawnych mistrzostw Europy. Na spotkaniu w nowotomyskim gimna-
zjum wrêczono dyplomy i statuetki osobom, które w znacz¹cy sposób przyczyni³y
siê do sukcesu tych miêdzynarodowych zawodów. Drugim powodem do œwiêtowa-
nia by³o zwyciêstwo nowotomyœlan w I lidze i awans do ekstraklasy. Wszystkich
obecnych ugoszczono tortem i innymi s³odkoœciami. 

KRONIKA WYDARZEÑ

115Lipiec - wrzesieñ 2016

Ka¿da z uczestniczek warsztatów wykona³a dla siebie gustown¹ bi¿uteriê 



Firmy zagra³y w mistrzostwach 
W obiekcie Oœrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu 25 wrzeœnia odby³y siê

14 Mistrzostwa Reprezentacji Zak³adów Pracy w Pi³ce No¿nej. W turnieju wziê³y
udzia³ 4 zespo³y: Aesculap, Bero, Pal–Gaz i Bartex. Zawody rozegrane zosta³y syste-
mem ka¿dy z ka¿dym. Zwyciêzc¹ mistrzostw zosta³a dru¿yna Aesculap. Dyrektor
Oœrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu Artur £oziñski podziêkowa³ dru¿ynom
za udzia³ w rozgrywkach oraz wrêczy³ puchary, medale i bony konsumpcyjne ufundo-
wane przez restauracjê „Pizzburg”. 

Odpust i festyn parafialny w Wytomyœlu 
25 wrzeœnia w Wytomyœlu odby³ siê festyn parafialny. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê

msz¹ œw. odpustow¹, której przewodniczy³ ks. Grzegorz Ga³kowski – nowy proboszcz
parafii we Lwówku. Bezpoœrednio po liturgii mieszkañcy wsi i ich goœcie wziêli udzia³
w festynie parafialnym, zorganizowanym na terenie przy plebanii. Na uczestników cze-
ka³o wiele atrakcji. Czas umila³y koncerty, m. in. w wykonaniu dzieci z miejscowej szko-
³y, zespo³u „Wytomyœlanie”, zespo³u „Dambejk” i Sandry Ruga³y. Mo¿na by³o skorzy-
staæ z przeja¿d¿ki bryczk¹, wzi¹æ udzia³ w turnieju pi³ki siatkowej, zagraæ w szachy ple-
nerowe, uczestniczyæ w animacjach i innych atrakcjach. W loterii czeka³o na uczestni-
ków wiele ciekawych i wartoœciowych nagród, a punkty kulinarne serwowa³y smaczne
potrawy. 

W Klubie Mi³oœników Podró¿y 
Goœæmi wrzeœniowego spotkania Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”,

które odby³o siê 29 wrzeœnia w nowotomyskiej bibliotece byli Katarzyna i Andrzej Ma-
zurkiewiczowie, podró¿nicy, przewodnicy trekkingowi po Himalajach, autorzy i pre-
kursorzy profesjonalnych pokazów slajdów podró¿niczych, zawodowo zajmuj¹cy siê
fotografi¹ podró¿nicz¹ oraz organizacj¹ wyjazdów trekkingowych i poznawczych. Tym
razem zaprzyjaŸnieni z nowotomysk¹ ksi¹¿nic¹ podró¿nicy opowiedzieli o wielkich
œwiêtach nad Gangesem. Wraz z nimi klubowicze wybrali siê do Allahabadu na odby-
waj¹ce siê co 12 lat œwiêto Khumb Mela, które gromadzi dziesi¹tki milionów wyznaw-
ców hinduizmu. Zobaczyli te¿ wiele ciekawych miejsc nad Gangesem we wschodniej
czêœci Indii (stany Bihar i West Bengal). Goœcie opowiedzieli o miejscach pielgrzymko-
wych, ceremoniach i œwiêtach religijnych, jak równie¿ o ¿yciu codziennym tocz¹cym siê
w miastach i wioskach nad Gangesem. 

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

Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków, Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu, LKS „Budowlani
– Ca³us” Nowy Tomyœlu i Norbert Kowalewski

KRONIKA WYDARZEÑ

116 Lipiec - wrzesieñ 2016



AUTORZY

117“Przegl¹d Nowotomyski nr 3 (39) 2016

Barbara Jandy
z wykszta³cenia ekonomista, emerytka, by³y urzêdnik samo-
rz¹dowy. Cz³onek Zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa
Kulturalnego. Zainteresowania: podró¿e, poezja, teatr, ma³a
architektura sakralna. 

Krzysztof Jandy
z wykszta³cenia ekonomista, emerytowany pracownik drogo-

wnictwa. Regionalista,  zainteresowania: filatelistyka, numizma-
tyka, ma³a architektura sakralna, podró¿e. Cz³onek Polskiego
Zwi¹zku Filatelistów.

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

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.

Martyna Nowosadzka
absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, pracownik Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Nowym Tomyœlu, animatorka dzia³añ eduka-
cyjnych i kulturalnych dla dzieci i m³odzie¿y. Z zami³owaniem
czyta, zarówno Manna, jak i Mas³owsk¹. Podró¿uje po Polsce
i jeŸdzi na snowboardzie.



AUTORZY

118 “Przegl¹d Nowotomyski” nr 3 (39) 2016

Izabela Putz
romanistka, specjalista ds. animacji kultury w Miejskiej i Powiato-
wej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania:
psychologia spo³eczna, realia spo³eczno-polityczne, kultura Bia-
³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka i literatura francuska. 

Damian Ro¿ek-Paw³owski
politolog, dziennikarz, bibliotekarz. Na co dzieñ pracuje w Bi-
bliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Od 2013 roku jest sta³ym
wspó³pracownikiem „Przegl¹du Nowotomyskiego”, w którym
publikuje cykl artyku³ów poœwiêconych mieszkañcom Nowego
Tomyœla i okolic. Prowadzi autorski blog prezentuj¹cy nowoto-
mysk¹ przesz³oœæ  poprzednilokatorzy.blogspot.com.

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. Laureatka
dziennikarskiej nagrody „Znak Dobra” w 2012 r. Cz³onek Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zainteresowania: literatura
polska od pozytywizmu do XX. lecia miêdzywojennego oraz
XIX. wieczne malarstwo europejskie.

Maria Tyszkowska
absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej, emeryto-
wana nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych w Pañ-
stwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutos³awskiego w No-
wym Tomyœlu; w latach 1963 – 1988 jej dyrektor, a od 1996
do 2002 r. wicedyrektor. Cz³onek Nowotomyskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego. Zainteresowania: muzyka, wycieczki rowe-
rowe i podró¿e. 



SPIS TREŒCI

119“Przegl¹d Nowotomyski nr 3 (39) 2016

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

Barbara i Krzysztof Jandy, Zdawaæ siê mo¿e, ¿e s¹ tu od zawsze... 
Krzy¿e, figury i kapliczki na ziemi nowotomyskiej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Damian Ro¿ek -  Paw³owski, Tadeusz Œwita³a - 
poznañski kronikarz o nowotomyskim rodowodzie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

TU I TERAZ

Maria Tyszkowska , V Nowotomyskie koncerty 
organowo-kameralne im. Krzysztofa Wilkusa "U Serca Jezusowego"  . . . . . . . . . . 38

NOWOTOMYŒLANIE ...

Martyna Nowosadzka , Szukam wci¹¿ czegoœ nowego..
Rozmowa z Edwardem Kupcem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

WOKÓ£ NAS...  

Aleksandra  Tabaczyñska, Jezioro B³êdno - na kajakowym szlaku  . . . . . . . . . . 64

Z TEKI ....  Ewy Ruga³y 

Gra¿yna Matuszak, Pasja odnaleziona po latach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

KRONIKA WYDARZEÑ 

Lipiec - wrzesieñ 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

AUTORZY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117




