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Jan B¹belek 
Barbara i Krzysztof Jandy

Zdawaæ siê mo¿e, ¿e s¹ tu od zawsze …

Krzy¿e, figury i kapliczki na ziemi nowotomyskiej (2)

Kontynuuj¹c cykl publikacji dokumentuj¹cych aktualny stan przydro¿nych obiek-
tów sakralnych na terenie nowotomyskich i podnowotomyskich parafii, prezentujemy
dziœ obiekty znajduj¹ce siê na terenie parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a w Wytomy-
œlu, do której nale¿¹ tak¿e wsie: Kozie Laski, Ró¿a, czêœæ Starego Tomyœla i – admini-
stracyjnie nale¿¹ca do gminy Lwówek – Lipka Wielka. 

Autorzy opracowania – Jan B¹belek (Wytomyœl, Kozie Laski i Lipka Wielka) oraz
Barbara i Krzysztof Jandy (Ró¿a), podobnie jak poprzednio, odnotowuj¹ nazwiska
twórców i fundatorów obiektów, motywy fundacji, materia³y, jakich u¿yto do ich bu-
dowy; precyzyjnie okreœlaj¹ ich lokalizacjê oraz rolê, jak¹ pe³ni¹ w ¿yciu poszczegól-
nych parafii. 

W miarê mo¿liwoœci staraj¹ siê przeœledziæ historiê ich trwania. Nie pomijaj¹ te¿ in-
formacji 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 foto-
grafiami. Opracowanie to nie powsta³oby bez pomocy – wyj¹tkowo licznego tym ra-
zem – grona ¿yczliwych im osób, gdy¿ znaczna czêœæ wykorzystanych w tym materia-
le informacji pochodzi z ust œwiadków. Pomocne by³y tak¿e opisy zachowane w nie-
wielkiej iloœci w kronikach parafialnych i szkolnych. Owocna – zw³aszcza w przypad-
ku Wytomyœla – okaza³a siê równie¿  analiza dotycz¹cych tej wsi archiwaliów. Mamy
nadziejê, ¿e zgromadzony materia³ dokumentacyjny pozwoli na ocalenie od zapo-
mnienia obiektów ma³ej architektury sakralnej, znajduj¹cych siê na terenie parafii obej-
muj¹cych teren naszej gminy. 

Wszystkim mi³oœnikom lokalnej przesz³oœci i mieszkañcom ziemi nowotomyskiej,
których ta publikacja sk³oni do podzielenia siê swoj¹ wiedz¹ na temat istniej¹cych
obiektów ma³ej architektury sakralnej lub dalszych poszukiwañ dotycz¹cych ich infor-
macji, z góry dziêkujemy za pomoc w wype³nieniu luk, które mog³y znaleŸæ siê w ni-
niejszym opracowaniu. 

3Krzy¿e, figury i kapliczki na ziemi nowotomyskiej

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI



Wytomyœl
Rys historyczny 

Wytomyœl – po³o¿ony w odleg³oœci 8 km na pó³noc od Nowego Tomyœla, przy dro-
dze prowadz¹cej do Lwówka – jest jedn¹ z najstarszych wsi na terenie gminy Nowy To-
myœl. Œlady osadnictwa siêgaj¹ czasów prehistorycznych, co potwierdzaj¹ znaleziska ar-
cheologiczne siêgaj¹ce ok. 400 lat p. n. e. Pierwsze zapisy Ÿród³owe, w których wystê-
puje wzmianka o wsi Wytomyœl, pochodz¹ z po³owy XIII wieku (1250 r.). Wówczas
miejscowoœæ by³a okreœlana jako: de Vitomisl 1250, Withomisle 1280, Vythomysl 1508.
Nazwê wsi utworzono za pomoc¹ przyrostka dzier¿awczego *-ju, który dodano do na-
zwy osobowej Witomys³. Na przestrzeni lat nazwa wsi ulega³a kilkakrotnie zmianom:
Witomysl (1791), Wytomysle (1812 – 1819), Witomischel (1902) oraz Wytomyœl
(1922).

Ksi¹¿ê Przemys³aw I jako w³adca Wielkopolski wraz z kasztelanami: gnieŸnieñskim,
zb¹szyñskim, santockim i brodzkim zatwierdzi³ darowiznê Sulis³awa Brodowicza z Wy-
szyna, na rzecz osadzonych w Parady¿u cystersów. Jak podaje dokument, œwiadkami tej
darowizny byli: opat cystersów ³ekneñskich, zakonnik tego klasztoru, pleban z Wytomy-
œla Stefan, a tak¿e pisarz ksiêcia Przemys³awa. W roku 1288 ksi¹¿ê Przemys³ II przeka-
za³ wieœ biskupowi poznañskiemu Janowi II Na³êczowi. W zamian ksi¹¿ê otrzyma³ do-
bra Skrzynno, le¿¹ce na Ziemi Sandomierskiej. Przypuszczalnie w roku 1294 biskup Jan
odda³ Wytomyœl sêdziemu Gniewomirowi, który w 1296 roku otrzyma³ pobliski To-
myœl (obecnie Stary Tomyœl) od W³adys³awa £okietka w zamian za Kurowo pod Grodzi-
skiem. W roku 1298 biskup Andrzej Szymonowicz uniewa¿ni³ tê zmianê i maj¹tek wró-
ci³ pod kuratelê biskupstwa poznañskiego. 

Na prze³omie XIII i XIV wieku biskupi poznañscy przekazali Wytomyœl jako uposa¿e-
nie archidiakonom pszczewskim. W roku 1413 wieœ zosta³a zakupiona przez Sêdziwo-
ja Ostroróg i odt¹d wchodzi³a w sk³ad dóbr lwóweckich. W 1623 roku umar³ ostatni po-
tomek rodu, Jerzy hrabia z Ostroroga. W koñcu XVII wieku Wytomyœl nale¿a³ kolejno
do Opaliñskich i Unrugów z Miêdzychodu. W³oœci tomyskie Bogus³aw Unrug odkupi³ od
brata Jerzego w 1690 roku. W 1694 roku Bogus³aw sprzedaje (czy raczej zamienia siê
na inne) ziemie swojej siostrzenicy Mariannie Bogumile z Unrugów, wdowie po Jakubie
Pilchowskim. Gdy w³aœcicielem by³ Bogus³aw Unrug we wsi wybudowano szpital dla
biednych. Kres funkcjonowania tej placówki datuje siê na rok 1888, kiedy to szpital uleg³
zniszczeniu i nie odbudowano go ju¿ ponownie. 

W 1698 roku Marianna Unrug  wysz³a za m¹¿ za Ludwika Szo³drskiego wnosz¹c
w wianie m.in. Wytomyœl. Ludwik Szo³drski zmar³ w roku 1749. Po œmierci Marainny
Szo³drskiej w roku 1754 ziemie te, po podziale maj¹tku, otrzymuje jej wnuk Feliks Szo³-
drski. Z jego fundacji wybudowano istniej¹cy do dziœ, koœció³ pw. œw. Micha³a Archanio-
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³a, który zosta³ konsekrowny w 1880 r.  Feliks zmar³ w 1795 roku i w testamencie prze-
kazuje maj¹tek swojemu stryjecznemu wnukowi Wiktorowi Szo³drskiemu. Po œmierci
Wiktora w roku 1830 w³oœci dziedzicz¹ nieletni synowie W³odzimierz i Wiktor (tak sa-
mo mia³ na imiê jak ojciec). Kuratorem zostaje Douglas. Na skutek zad³u¿enia maj¹tek
zlicytowano w roku 1834. Przez krótki czas, w latach 1834 -1843, w³aœcicielem maj¹t-
ku by³ Stanis³aw Pawelski. Od 1843 do 1945 roku maj¹tek nale¿a³ do rodziny von Pon-
cetów ze Starego Tomyœla. W czasie II wojny œwiatowej mieszkaj¹cy w Wytomyœlu Po-
lacy, posiadaj¹cy w³asne gospodarstwa, zostali wywiezieni m. in. na tereny Generalnego
Gubernatorstwa, a na ich miejsce sprowadzono osadników z ówczesnych Niemiec. 

Po³o¿ona na pó³noc od Wytomyœla osada Lipka Ma³a powsta³a jako wieœ olêderska
w 1783 roku. W akcie lokacyjnym osady, wydanym 12 listopada 1783 roku przez Fe-
liksa Szo³drskiego – staroœcica ³êczyckiego, dziedzica Czempinia i majêtnoœci tomyskich
– przeczytaæ mo¿na: Wszem wobec y ka¿demu z Osobna, komu o tym wiedzieæ bêdzie na-
le¿a³o, mianowicie przysz³ey Zwierzchnoœci Maiêtnoœci Tomyslkiey, wiadomo czyniê niniejszym
Przywilejem moim niektórym mieszkañcom moim danym na to: i¿ przychylaj¹c siê do ich po-
korney Pro¿by, Las zwany Lipie nad Polem Witomyslkim wymierzyæ pozwoli³em….. W latach
50. XX wieku Lipka Ma³a zosta³a w³¹czona w administracyjne granice Wytomyœla.

Historia Wytomyœla jest œciœle powi¹zana z dziejami koœcio³a i parafii. Na podstawie
dostêpnych dokumentów wnioskowaæ mo¿na, ¿e koœció³ i wytomyska parafia istnia³y ju¿
w XII w., jednak pierwszy dokument poœwiadczaj¹cy powstanie koœcio³a pochodzi
z 1284 r. Jest nim akt erekcyjny zapisany w ksiêdze przywilejów katedry poznañskiej
pod numerami 22 i 60. W pierwszym okresie istnienia koœció³ nosi³ wezwanie œw. Mi-
cha³a i œw. Doroty. Jak wynika z ksiêgi przywilejów katedry poznañskiej, w 1414 roku
wzniesiony zosta³ nowy koœció³, wybudowany przez wojewodê poznañskiego i starostê
generalnego Wielkopolski Sêdziwoja Ostroroga, a tak¿e archidiakona pszczewskiego
o imieniu Sandko. Koœció³ ten uleg³ zniszczeniu podczas po¿aru wsi w I po³. XVII w. Od-
budowany zosta³ w 1729 r., przez dziedzica wytomyskiego, wojewodê poznañskiego
Ludwika Szo³drskiego. Œwi¹tynia pw. œw. Micha³a Archanio³a, zbudowana by³a w kszta³-
cie czworoboku i – podobnie jak poprzednie – w ca³oœci z drewna, wewn¹trz bogato
ozdobiona.

Obecny klasycystyczny koœció³ pw. œw. Micha³a Archanio³a powsta³ w koñcu XVIII
wieku z fundacji Feliksa Szo³drskiego. W roku 1800 œwi¹tynia zosta³a konsekrowana.
By³ to pierwszy murowany koœció³ w Wytomyœlu (wczeœniejsze by³y drewniane). Œwi¹-
tynia zbudowana jest na planie krzy¿a; jest jednonawowa z dwoma symetrycznymi ka-
plicami po bokach. Wewn¹trz œwi¹tyni znajduj¹ siê trzy klasycystyczne o³tarze. W o³ta-
rzu g³ównym umieszczony jest s³yn¹cy z cudów krucyfiks. Po jego lewej stronie znajdu-
je siê póŸnogotycka rzeŸba œw. Anny Samotrzeæ, pochodz¹ca z XVI wieku. Po bokach
o³tarza wisz¹ dwa obrazy ufundowane przed I wojn¹ œwiatow¹ przez w³aœcicieli okolicz-
nych maj¹tków. W kaplicy bocznej obok o³tarza znajduje siê obraz bractwa Anio³ów
Stró¿ów oraz Matki Boskiej Ró¿añcowej. 

W wyposa¿eniu koœcio³a warto zwróciæ równie¿ uwagê na ceramiczne stacje drogi
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krzy¿owej z XIX wieku oraz na witra¿ z 1800 roku, na którym widniej¹ inicja³y funda-
torów œwi¹tyni oraz herb rodowy Szo³drskich – £odzia. Wnêtrze œwi¹tyni kryte jest skle-
pieniem zwierciadlanym z lunetami. Na zewnêtrznych œcianach budynku umieszczone zo-
sta³y dwa epitafia poœwiêcone Karlowi Cunowowi (1787 – 1833) oraz zamêczonemu
w Dachau proboszczowi ks. Kazimierzowi Echaustowi (1871 – 1941). W pobli¿u koœcio-
³a znajduje siê murowano-drewniana dzwonnica pochodz¹ca z okresu jego budowy.

W 1861 r. parafia wytomyska le¿a³a w granicach administracyjnych powiatu bukow-
skiego. Z liczb¹ 2200 osób nale¿a³a do œredniej wielkoœci parafii, wœród 13 le¿¹cych w tym
powiecie. Pierwotnie zasiêg parafii wytomyskiej by³ znacznie rozleglejszy ni¿ wspó³cze-
œnie. Z pocz¹tkiem XX wieku obszar parafii Wytomyœl tworzy³o 17 miejscowoœci.
Oprócz obecnych (Ró¿y, Lipki Wielkiej, Kozich Lasek i czêœci Starego Tomyœla), by³y
to: Bobrówka, Glinno, Mniszek, Nowa Ró¿a, Nowy Tomyœl, Paproæ, Przy³êk, S¹topy,
Sêkowo, Stary Tomyœl, Lipka Ma³a, W¹sowo i W¹sówko. 1 lipca 1925 r. wymienione
wsie z wyj¹tkiem trzech ostatnich zosta³y w³¹czone do nowo utworzonej parafii kato-
lickiej w Nowym Tomyœlu. Jednak¿e mieszkañcy z terenu tzw. starotomyskich hub,
granicz¹cych z miejscowoœci¹ Kozie Laski, czynili starania o powrót do macierzystej pa-
rafii. Skutkiem tego Dekretem Kapitu³y Metropolitalnej w Poznaniu z dniem 1 maja
1939 roku wspomniany obszar wróci³ ponownie pod zarz¹d parafii w Wytomyœlu.
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Krzy¿ przydro¿ny od strony Starego Tomyœla
Krzy¿ przydro¿ny zlokalizowany na skraju wsi, po prawej stronie drogi powiatowej

Stary Tomyœl – Wytomyœl wyznacza granicê œcis³ej zabudowy wsi. Obecnie jest kon-
strukcj¹ drewnian¹ z ozdobnie wy¿³obionymi krawêdziami, z zamocowan¹ niewielk¹
metalow¹ pasyjk¹, pod któr¹ u do³u umieszczono drewnian¹ pó³kê na kwiaty. Ca³oœæ
otoczono niewysokim p³otkiem sztachetowym, zamontowanym na cementowej pod-
murówce. 

W tekœcie zamieszczonym w gazetce parafialnej „G³os od œw. Micha³a” (nr7/2008)
opisano go nastêpuj¹co: Krzy¿ przydro¿ny w Wytomyœlu, zosta³ postawiony jeszcze przed
wojn¹. W trakcie okupacji Niemcy zniszczyli go doszczêtnie. Gdy tylko wojna siê skoñczy³a,
krzy¿ zosta³ odbudowany dziêki inicjatywie ksiêdza Karola Mazurka i pomocy mieszkañców.
Po kilku latach przewróci³ siê ze staroœci i musia³ zostaæ kolejny raz odbudowany. Krzy¿, który
stoi do dzisiaj w Wytomyœlu jest ju¿ czwartym od ponad 70 lat i stoi niezmiennie w tym samym
miejscu.

Na podstawie ostatnio ustalonych faktów wiadomo, ¿e krzy¿ ten zosta³ zniszczony
w 1940 r. Do tego momentu usytuowany by³ jednak po przeciwnej ni¿ obecnie stronie
szosy. Sta³ po lewej stronie drogi dojazdowej do œwietlicy wiejskiej, naprzeciw nie u¿ywa-
nej ju¿ studni, jego ramiona zaœ, podobnie jak dziœ, wyznacza³y kierunki: pó³nocny i po-
³udniowy. Po wojnie z niewiadomych przyczyn zmieniono jego lokalizacjê. Aktualnie sto-
j¹cy tam krzy¿ postawiony zosta³ z inicjatywy Waldemara Borowiaka w 2004 roku i uro-
czyœcie poœwiêcony przez ks. prob. Zygmunta Stachowskiego. Od 2006 r., w Dni Krzy-
¿owe, zatrzymuje siê przy nim id¹ca z koœcio³a procesja, podczas której odmawiane s¹
modlitwy b³agalne o dobre urodzaje, o zachowanie ludzi i plonów od klêsk ¿ywio³owych
oraz o b³ogos³awieñstwo dla pracuj¹cych na roli. Inicjatorem procesji do Bo¿ej Mêki by³
proboszcz parafii Wytomyœl – ks. Wojciech Sza³ata. Opiekê nad krzy¿em sprawuj¹ oko-
liczni mieszkañcy. 

Kapliczka œw. Wawrzyñca
Kapliczka z figur¹ œw. Wawrzyñca usytuowana jest w centrum wsi, u zbiegu ul. Ko-

œcielnej z ul. Szkoln¹. Jest to kapliczka czworoœcienna, murowana, maj¹ca formê poœred-
ni¹ miêdzy kapliczk¹ domkow¹ a s³upow¹. Nie jest to pierwsza kapliczka z figur¹ œw.
Wawrzyñca, jaka stanê³a w tym miejscu. Najprawdopodobniej kapliczka z figur¹ tego
œwiêtego istnia³a ju¿ w XIX wieku. Zachowa³y siê natomiast udokumentowane informa-
cje oraz zdjêcia kapliczki istniej¹cej w okresie przedwojennym. By³a ona wykonana z ce-
g³y, otynkowana. Górna jej czêœæ oraz wszystkie naro¿niki zosta³y pomalowane na bia-
³o. W korpusie kapliczki – od strony wschodniej, po³udniowej i zachodniej – znajdowa-
³y siê trzy pó³koliste ³uki z umieszczon¹ poœrodku figur¹ œw. Wawrzyñca. Ca³oœæ przy-
krywa³ czterospadowy daszek, zwieñczony krzy¿em z metalow¹ pasyjk¹. Obiekt ogro-
dzony by³ niewysokim drewnianym p³otem sztachetowym. W okresie miêdzywojen-
nym opiekê nad kapliczk¹ sprawowali m. in. uczniowie pobliskiej szko³y podstawowej
oraz cz³onkowie Przysposobienia Rolniczego.
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Przy tej okazji w kronice szkolnej zanotowano:  Odnowienie figury œw. Wawrzyñca –
Na pocz¹tku kwietnia 1933 r. odnowi³em z dzieæmi oddz. V i X ca³¹ figurê œw. Wawrzyñca.
Ca³kowite koszta wynosi³y 7 z³. – dzieci wp³aci³y 3,50. Podobnie i maszt do chor¹gwi
zosta³ wymalowany. Natomiast na ³amach  „Orêdownika na powiat nowotomyski” (nr
103, z 6 IX 1934 r. mo¿emy przeczytaæ, ¿e  […] Obywatele wytomyscy darz¹ ich sympati¹
za ich bezinteresown¹ pracê przy odnowieniu figury œw. Wawrzyñca i za ró¿ne prace przy
pielêgnowaniu drzew przy ulicy G³ównej i Koœcielnej.

W czasie II wojny œwiatowej kapliczkê – na rozkaz Niemców – rozebra³ Antoni Min-
ge. Sama figura ocala³a, nie jest jednak pewne, co siê z ni¹ sta³o. Istniej¹ bowiem dwie
wersje jej wojennych losów. Wed³ug pierwszej, figurkê œw. Wawrzyñca z kapliczki za-
bra³a m³odzie¿ z Hitlerjugend i dla zabawy wrzuci³a j¹ do czêœci podziemnej budynku,
w którym znajdowa³y siê parafialne szalety. By³ to obiekt murowany z czerwonej ceg³y,
usytuowany na dzia³ce le¿¹cej pomiêdzy kapliczk¹ a koœcio³em. Stamt¹d zabra³ j¹ ówcze-
sny kierownik Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu – Jan Matuszewski, który przekaza³
figurkê pobliskim mieszkañcom i poprosi³ o przechowanie. 

Wed³ug drugiej wersji, Jan Matuszewski otrzyma³ informacjê o planie zniszczenia ka-
pliczki wraz z figur¹, któr¹ natychmiast zdemontowa³, zabezpieczy³ przed zniszczeniem
i ukry³ w parafialnych szaletach. Która z wymienionych wersji jest prawdziwa, trudno
dziœ ustaliæ. Faktem jest, ¿e Jan Matuszewski w czasie okupacji zmuszony zosta³ do opusz-
czenia swojego mieszkania znajduj¹cego siê w budynku Szko³y Podstawowej i zosta³
przeniesiony wraz z rodzin¹ do mieszkania pp. Nawrotów. Dom ten sta³ (stoi do dzisiaj)
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bezpoœrednio za wspomnian¹ kapliczk¹, a z jego ogrodu widoczne by³y parafialne sani-
tariaty. 

W zwi¹zku z tym, ¿e Jan Matuszewski móg³ byæ bezpoœrednim œwiadkiem incydentu
z udzia³em m³odzie¿y z Hitlerjugend, prawdopodobne jest, ¿e wydosta³ zbezczeszczon¹
figurê i ukry³ w innym miejscu. Druga wersja mówi¹ca o celowym ukryciu przez Jana Ma-
tuszewskiego figury w publicznych toaletach, aktualnie wydaje siê byæ szokuj¹ca, nie-
mniej jednak pamiêtaæ nale¿y, ¿e by³ to czas okupacji, represji, czas strachu o ¿ycie swo-
je i swojej rodziny. W wypadku przeprowadzania w polskich mieszkaniach rewizji,
wspomniane „bezimienne miejsce” wydaje siê byæ najbezpieczniejszym schowkiem. 

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej mieszkañcy Wytomyœla postanowili jak najszybciej
odbudowaæ kapliczkê œw. Wawrzyñca. Architektura kapliczki, pomimo zachowania
cech pierwowzoru, zosta³a trochê zmieniona. 

Obecnie jest to budowla nieco wiêksza od poprzedniej. Na trzystopniowym trzy-
stronnym cokole wymurowano filar z kamienia ³upanego, a figurê œw. Wawrzyñca usta-
wiono w przestronnym korpusie. Tak jak w wersji przedwojennej, œwi¹tek widoczny jest
z trzech stron œwiata, a ca³oœæ przykrywa betonowy daszek zwieñczony metalowym
krzy¿em. Œw. Wawrzyniec jest tutaj przedstawiony w stroju diakona, w prawej rêce
trzyma kratê (ruszt) – symbol jego mêczeñskiej œmierci, w lewej rêce ga³¹zkê palmy –
atrybut wszystkich mêczenników. 

W 1946 roku kapliczka zosta³a poœwiêcona. Po uroczystej mszy œw. odprawionej
w koœciele parafialnym, parafianie – w asyœcie sztandarów, chor¹gwi i feretronów – uda-
li siê pod przystrojon¹ girlandami figurê. Kapliczkê poœwiêci³ nowo powo³any proboszcz
parafii Wytomyœl – ks. Stanis³aw Stefaniak. Podnios³¹ atmosferê tej uroczystoœci spotê-
gowa³a obecnoœæ ks. Andrzeja Echausta, bratanka przedwojennego proboszcza wyto-
myskiej parafii, ks. Kazimierza Echausta, który w 1941 r., w wieku 70 lat, zosta³ areszto-
wany przez hitlerowców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie po
kilkunastu dniach zmar³ z wycieñczenia. 

Opiekê nad kapliczk¹ i jej otoczeniem sprawuj¹ mieszkañcy posesji znajduj¹cych siê
naprzeciwko, z ul. Koœcielnej i ul. Szkolnej. Figura wielokrotnie by³a odnawiana przez
miejscowych malarzy. Ostatnia gruntowna renowacja, wspó³finansowana przez 1. Ró¿ê
Ojców ¯ywego Ró¿añca z parafii Wytomyœl, mia³a miejsce w 2014 roku.

Czy kapliczka, o której piszemy jest najstarsz¹ kapliczk¹ istniej¹c¹ w tym miejscu? Nie
wiadomo. W „Przewodniku po powiecie nowotomyskim” Paw³a Andersa, w rozdziale
dotycz¹cym Wytomyœla przeczytaæ mo¿emy: W rozwidleniu tej owalnicy od strony p³d.
znajduje siê kapliczka z koñca XIX w., ze starsz¹ figur¹ œw. Wawrzyñca. W stwierdzeniu
tym zawarta jest sugestia dotycz¹ca istnienia w tym miejscu jeszcze starszej kapliczki,
z której to prawdopodobnie pochodzi obecna figura. 

Wg dostêpnych Ÿróde³, koœció³ w Wytomyœlu istnia³ ju¿ od XII wieku. Teren dawniej-
szej parafii Wytomyœl rozci¹ga³ siê w kierunku po³udniowym. Oprócz obecnie nale¿¹-
cych do niej wsi w jej sk³ad wchodzi³y tak¿e: W¹sowo, S¹topy, Nowy Tomyœl i przylega-
j¹ce do niego okoliczne wioski. Usytuowanie samej figury w XIX. wiecznej kapliczce,



zwróconej w stronê obecnej ulicy Koœcielnej, prowadz¹cej bezpoœrednio do bram ko-
œcio³a, œwiadczyæ mo¿e, ¿e œw. Wawrzyniec by³ nie tylko patronem samego Wytomyœla.
Jego s³u¿ebnoœci¹ by³o równie¿ b³ogos³awienie wiernym z innych miejscowoœci, udaj¹-
cych siê do swojej parafialnej œwi¹tyni.

Œw. Wawrzyniec jest opiekunem ubogich, patronuje tak¿e piekarzom, kucharzom,
ober¿ystom, piwowarom i szklarzom. Chroni równie¿ od ognia, którego jest opiekunem
i jednoczeœnie dba, aby ten pomaga³ ludziom, a nie wyrz¹dza³ im szkód.

Krzy¿ cmentarny na tzw. nowym cmentarzu
Pierwszy krzy¿, na tzw. nowym cmentarzu wzniesiony zosta³ prawdopodobnie

z chwil¹ jego za³o¿enia pod koniec XIX wieku. Który to ju¿ krzy¿ w tym miejscu? Nie
wiadomo. Wiadomo natomiast, ¿e przetrwa³ on na cmentarzu czasy okupacji. Po II woj-
nie œwiatowej, w miejsce podniszczonego krzy¿a, wzniesiono nowy, dêbowy, wykonany
przez miejscowego cieœlê Zygmunta K¹dzielê. Ofiarodawc¹ budulca by³ mieszkaniec
dawnej Lipki Ma³ej – Stefan Misztal. Na krzy¿u umieszczono wówczas du¿ych rozmia-
rów, wyrzeŸbion¹ w drewnie, postaæ Chrystusa Ukrzy¿owanego. RzeŸbê przekaza³ ów-
czesny proboszcz ks. Karol Mazurek. Nie wiadomo dok³adnie, sk¹d pochodzi³a figura.
Z informacji przekazanej przez jednego z parafian, przechowywana by³a na strychu za-
krystii w obecnym koœciele, a pochodzi³a z poprzedniej œwi¹tyni, która w XVIII wieku sta-
³a na starym cmentarzu. S¹ to jednak informacje nie potwierdzone.

W latach 80. ub. wieku, podczas stawiania nowego krzy¿a, rzeŸbê Chrystusa – ze
wzglêdu na jej z³y stan – przekazano do renowacji. Po zakoñczeniu prac konserwator za-
leci³ ochronê zabytkowej figury. W zwi¹zku z tym, decyzj¹ ówczesnego proboszcza, ks.
Ekspedyta B³aszczyka, figura Chrystusa Ukrzy¿owanego zosta³a przeniesiona do wnê-
trza koœcio³a i umieszczona na œcianie bocznej kaplicy zwanej kaplic¹ w¹sowsk¹. W chwi-
li obecnej, na czas remontu koœcio³a, rzeŸba zosta³a zdjêta. 

Po objêciu parafii przez ks. Zygmunta Stachowskiego (1994-2005), w czasie budowy
na cmentarzu chodnika, krzy¿ z lat 80. zosta³ zast¹piony obecnym. Aktualnie jest to wy-
soki, wykonany z pnia dêbowego, krzy¿ z zawieszon¹ na nim metalow¹ pasyjk¹. Do je-
go wykonania u¿yto pnia dêbu, który od kilkunastu lat sk³adowany by³ w proboszczow-
skiej stodole. Prace przygotowawcze prowadzone by³y na probostwie, gdzie z pnia ocio-
sana zosta³a biel. Natomiast sam¹ konstrukcjê krzy¿a, przy aktywnej pomocy kilku para-
fian, wykonano w zak³adzie stolarskim Jaros³awa Kaczmarka z Wytomyœla. Wówczas
tak¿e zosta³a odrestaurowana o³owiana wiekowa pasyjka, w której uzupe³niono ubytki
i naprawiono jedno z uszkodzonych ramion. 

Krzy¿ cmentarny na tzw. starym cmentarzu
Krzy¿ na tzw. starym cmentarzu wpisany jest w krajobraz wsi ju¿ od prze³omu XVIII

i XIX wieku. Wczeœniej w tym miejscu znajdowa³ siê drewniany koœció³ek, w otoczeniu
którego grzebano zmar³ych mieszkañców wytomyskiej parafii. Po likwidacji budynku
starej œwi¹tyni, teren po nim dalej pe³ni³ funkcjê cmentarza. Co ciekawe, znajduj¹cy siê
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tam krzy¿ przetrwa³ okres II wojny œwiatowej i nie zosta³, jak wiele innych, usuniêty
przez Niemców.

Który to ju¿ krzy¿ cmentarny w tej lokalizacji? Dok³adnie nie wiadomo. Przedostatni,
postawiony zosta³ w 1987 roku. Wykonano go w gospodarstwie Stanis³awa Kapelskie-
go w Lipce Ma³ej. W tym te¿ roku zosta³ uroczyœcie poœwiêcony przez ówczesnego pro-
boszcza – ks. Ekspedyta B³aszczyka. 

Pod koniec XX wieku stary cmentarz uleg³ znacznej degradacji, wiele zapomnianych
ju¿ mogi³ mocno nadszarpn¹³ z¹b czasu, coraz rzadziej odbywa³y siê tu pochówki zmar-
³ych. Sytuacja tego miejsca odmieni³a siê radykalnie w 2000 roku, kiedy to teren cmen-
tarza opiek¹ obj¹³ mieszkaniec Wytomyœla – £ukasz Horowski. On to ufundowa³, w paŸ-
dzierniku 2007 roku, obecnie znajduj¹cy siê tu krzy¿. Jego konstrukcjê wykonano
z drewna dêbowego, zamieszczona na nim pasyjka pochodzi z wczeœniejszego okresu.
Uroczystego poœwiêcenia krzy¿a dokona³ ówczesny proboszcz – ks. Wojciech Sza³ata. 

Figura œw. Anio³a Stró¿a z dzieckiem
Figura œw. Anio³a Stró¿a z dzieckiem znajduje siê w pó³nocnej czêœci ogrodu przyko-

œcielnego. Pos¹g ustawiony jest na niewysokim kwadratowym filarze, umieszczonym
poœrodku betonowego klombu. Figurka wzniesiona zosta³a z inicjatywy obecnego pro-
boszcza wytomyskiej parafii – ks. Artura Andrzejewskiego. Jej ods³oniêcie i poœwiêcenie
mia³o miejsce 28 wrzeœnia 2014 roku, w dniu uroczystych obchodów imienin patrona
parafii – œw. Micha³a Archanio³a.
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Postaæ œw. Anio³a Stró¿a nawi¹zuje do tradycji Bractwa Anio³ów Stró¿ów, za³o¿one-
go w wytomyskiej parafii w XVII wieku. Jego istnienie w tamtym okresie potwierdzaj¹
akta znajduj¹ce siê w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu:

Hieronim Wierzbowski, biskup sufragan i oficja³ poznañski, zatwierdza fundusz na msze ku
czci Œw. Anio³ów Stró¿ów, z³o¿ony przez Jana Krzemieniewskiego plebana w Wytomyœlu. Za-
twierdza te¿ w transumpcie dokument funduszowy z 9 VII 1691. Karol Poniñski, biskup sufra-
gan oficja³ poznañski, zatwierdza legat na drug¹ mszê œw. za zmar³ych cz³onków bractwa œw.
Anio³ów Stró¿ów przy koœciele parafialnym w Wytomyœlu i podaje w transumpcie dokument
z 19 V 1713 dotycz¹cy sumy zapisanej przez tamtejszego plebana Jana Krzemieniewskiego.

W koœciele parafialnym w Wytomyœlu do dnia dzisiejszego przetrwa³ zwyczaj odma-
wiania przez wiernych modlitwy „Aniele Bo¿y”. Modlitwa wypowiadana jest indywidu-
alnie przy przyjœciu do koœcio³a i wspólnie przez wszystkich wiernych na zakoñczenie
ka¿dej mszy œw. 

Grota Matki Bo¿ej z Lourdes 
Grota usytuowana jest nad przykoœcielnym stawem, znajduj¹cym siê po pó³nocnej

stronie œwi¹tyni. Nawi¹zuje ona do objawieñ Matki Bo¿ej Bernadetcie Soubirous w Lo-
urdes. Jest to obiekt o wymiarach 250 cm wysokoœci i 190 cm szerokoœci, wzniesiony
w ca³oœci z kamienia polnego. Grota – wraz z przylegaj¹cym do niej ogródkiem skalnym

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

12 Jan B¹belek, Barbara i Krzysztof Jandy

Figura œw. Anio³a Stró¿a z dzieckiem



– zajmuje ok. 56 m . W czêœci frontowej znajduj¹ siê dwie wnêki, po przeciwnej stronie
za³o¿enie kaskadowo wtapia siê w lustro wody stawu przykoœcielnego. W górnej, pó³-
kolistej wnêce, o wymiarach 70 x 100 cm, umieszczona zosta³a figura Matki Bo¿ej. Pod
wnêk¹ znajduje napis: Ave Maria, u³o¿ony z kolorowych brazylijskich minera³ów, przy-
wiezionych z podró¿y do tego kraju przez jedn¹ z parafianek. W dolnej wnêce (50 cm
x 35 cm), stylizowanej na wejœcie do jaskini, znajduje siê kanalik z p³yn¹c¹ wod¹, która
przep³ywaj¹c przez wnêtrze groty sp³ywa strumieniem do stawu. 

Woda przep³ywaj¹ca przez doln¹ niszê przypomina cudowne Ÿród³o w jaskini Mas-
sabielle, odkryte przez œw. Bernadettê 25 marca 1858 r., w dniu dziewi¹tego objawie-
nia siê jej Matki Bo¿ej. W za³o¿eniu architektonicznym tego obiektu, postaæ klêcz¹cej
œw. Bernadetty artysta umiejscowi³ w³aœnie przed „cudownym Ÿród³em”. Woda do
zasilania kaskady i kanaliku w jaskini pobierana jest ze stawu przy pomocy pompy elek-
trycznej.

Inicjatorem powstania groty by³ ówczesny proboszcz ks. Wojciech Sza³ata. Wg w³a-
snego projektu wykonali j¹ Benon Skrzypczak i jego córka Alina Skrzypczak ze Zb¹szy-
nia. Prace budowlane rozpoczêto 9 sierpnia 2006 roku, a zakoñczono 7 wrzeœnia tego
samego roku. W ostatnim dniu prac, pod jednym z kamieni g³ównej czêœci budowli, za-
murowana zosta³a butelka z umieszczon¹ w œrodku notatk¹. Spisano w niej wszelkie in-
formacje dotycz¹ce przebiegu prac i osób zaanga¿owanych w powstanie kapliczki.
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W drugiej i trzeciej dekadzie wrzeœnia, w otoczeniu groty powsta³o mini lapidarium
(ogródek skalny), wykonane przez mieszkañców Wytomyœla. 

Poœwiêcenie obiektu, w obecnoœci licznie zgromadzonych parafian, mia³o miejsce
w niedzielê, 1 paŸdziernika 2006 roku, podczas uroczystych obchodów imienin œw. Mi-
cha³a Archanio³a, patrona wytomyskiej parafii. Poœwiêcenia dokona³ ks. Wojciech Sza³a-
ta. W czasie uroczystoœci odczytany zosta³ wierszowany tekst, napisany na tê okazjê
przez g³ównego projektanta i wykonawcê groty Benona Skrzypczaka. 

Obecnie, w wyj¹tkowych okolicznoœciach, przy tym obiekcie sakralnym, odprawiany
jest o godz. 21.00 Apel Jasnogórski – wieczorna modlitwa do Matki Bo¿ej Jasnogórskiej,
Królowej Polski w intencji Ojczyzny i Koœcio³a. W maju, okazjonalnie, celebrowane s¹ na-
bo¿eñstwa majowe. Od wiosny do jesieni pieczê nad roœlinami rosn¹cymi w ogródku
skalnym i kwiatami ofiarowanymi Matce Bo¿ej i œw. Bernadecie sprawuje Cecylia Czub.

Epitafium Karola Cunowa
Epitafium Karola Cunowa wmurowane jest w zewnêtrzn¹ œcianê koœcio³a, tu¿ za mu-

rem po³udniowej kaplicy koœcielnej zw. kaplic¹ w¹sowsk¹. Epitafium o wymiarach 180
x 80 cm wykonane zosta³o z jasnego piaskowca. Górn¹ jego czêœæ stanowi ornament
z motywem roœlinnym (po lewej stronie – ga³¹zka dêbu z liœæmi i ¿o³êdziami, po prawej
– prawdopodobnie ŸdŸb³o trawy). W dolnej czêœci znajduje siê ornament wstêgowy
zwieñczony sup³em. Œrodek epitafium znajduje siê na wysokoœci ok. 200 cm nad tere-
nem przykoœcielnym. Z tekstu wy¿³obionej inskrypcji zamkniêtego w owal (o wymiara-
ch74 x 56 cm) mo¿na odczytaæ: 

TU SPOCZYWAJ¥ ZW£OKI Œ. P. KAROLA CUNOW 
¯Y£ LAT 44. UMAR£ DNIA 14. LUTEGO 1833.
BO¯E DAJ JEGO DUSZY WIECZNY SPOCZYNEK.

Pod napisem umieszczono cztery symbole skrzy¿owane w jedn¹ ca³oœæ: kosê – atry-
but œmierci; ³opatê – symbol wolnomularstwa lub profesji zmar³ego, w po³¹czeniu z ko-
s¹ symbolizuje koniec ¿ycia tj. z³o¿enie cia³a do ziemi; klepsydrê – symbol przemijania
i up³ywu czasu oraz skrzyd³a nietoperza W symbolice nagrobnej po³¹czenie klepsydry ze
skrzyd³ami by³o dawniej czêsto u¿ywanym znakiem, jednak¿e po³¹czenie jej ze skrzyd³a-
mi nietoperza jest bardzo wyj¹tkowe. Mo¿liwe, ¿e artysta wykonuj¹cy tê inskrypcjê, dla
dodania jej grozy, umieœci³ w³aœnie skrzyd³a nietoperza. Ogólnie przes³anie tych symboli
mo¿e brzmieæ: ¿ycie jest kruche (jak trawa œcinana kos¹), mija szybko i jego kres jest nie-
uchronny (skrzydlata klepsydra), po czym nadchodzi œmieræ i nicoœæ (³opata – grób i przemia-
na w proch).

W parafii wytomyskiej brak jest jakichkolwiek informacji o Karolu Cunowie. Kim by³,
sk¹d pochodzi³ i – najwa¿niejsze – czym zas³u¿y³ sobie na umieszczenie tego epitafium
na murach koœcio³a? Urodzi³ siê 10 lat przed konsekracj¹ tej œwi¹tyni, która mia³a miej-
sce w 1800 r., st¹d te¿ jego zas³ugi dla koœcio³a lub wytomyskiej parafii mog³y przypaœæ
na okres dwóch lub trzech dekad póŸniej, to jest np. na lata 1810 – 1833.
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Trochê informacji o Karolu Cunowie za-
wieraj¹  archiwa. Akta metrykalne parafii
michorzewskiej zaœwiadczaj¹, ¿e Karol Cu-
now by³ zarz¹dc¹ maj¹tku Sczanieckich
w W¹sowie. W kilku dokumentach (akty
urodzenia i chrztu) z lat 1826 – 1831, Karol
Cunow zapisany jest jako œwiadek: Carolus
Cunow – commissarius bonorum W¹sovien-
sium [Karol Cunow – zarz¹dca dóbr W¹so-
wo]. 

Dodatkow¹ informacj¹ o zwi¹zkach ro-
dziny Cunowów z W¹sowem jest informa-
cja o œmierci innego Cunowa, Wincentego:
Cunow dr. Wincenty um. 29 marca 1868 r. […]
Zmar³y urodzi³ siê w W¹sowie, maj¹tku Scza-
nieckich, w r. 1817. Ukoñczywszy szko³y w Po-
znaniu i na uniwersytetach w Wroc³awiu i Ber-
linie, rozpocz¹³ zawód lekarski pod okiem Ka-
rola Marcinkowskiego […]

Do ciekawych informacji dotar³ równie¿
B³a¿ej Lipiecki, za³o¿yciel internetowej
strony historyczno-informacyjnej o
Wytomyœlu. Z jego ustaleñ wynika, ¿e Karol
Cunow by³ te¿ dzier¿awc¹ Starego Tomyœla.
W aktach znajduj¹cych siê w Archiwum Ar-
chidiecezjalnym w Poznaniu, w Liber Mortuorum parafi Wytomyœl z lat 1820-1857, zapi-
sano: Cunow zmar³ w [Starym] Tomyœlu 14. II. 1834, w wieku 43 lat. By³ possessorem tej wsi.
Pochowany 17. II. 1834.  Na epitafium mo¿e byæ wiêc b³êdnie podany jest rok œmierci Cu-
nowa. 

Z informacji przekazanych przez jednego z by³ych mieszkañców Wytomyœla wynika,
¿e na pocz¹tku lat 50. XX wieku, w bliskiej odleg³oœci od tej pami¹tkowej tablicy zapa-
d³a siê ziemia, co mo¿e sugerowaæ, ¿e Karol Cunow móg³ byæ pochowany pod murami
koœcio³a. Aktualnie brakuje górnego ozdobnego zwieñczenia epitafium, które wczeœniej
uleg³o zniszczeniu.

Krzy¿ misyjny przy koœciele
Przed 1939 rokiem, w bliskiej odleg³oœci od obecnie znajduj¹cego siê tu krzy¿a misyj-

nego, sta³ tak¿e wysoki drewniany krzy¿ z zawieszon¹ na nim niewielk¹ pasyjk¹. Wize-
runek ukrzy¿owanego Chrystusa przykrywa³ ³ukowy metalowy daszek. Obiekt ten usy-
tuowany by³ równolegle do obecnej ul. Koœcielnej. W czasie II wojny œwiatowej prawdo-
podobnie zosta³ zniszczony lub zdemontowany.
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Pierwszy powojenny krzy¿ misyjny (wykonany z surowego drewna) wzniesiono
w czasie – odbywaj¹cych siê w 1947 roku – misji œwiêtych. Na teren przykoœcielny wnie-
siony zosta³ podczas uroczystej procesji, która wyruszy³a z drogi polnej od strony W¹-
sowa. Jak d³ugo sta³ – nie wiadomo. Z ogl¹du starych fotografii wynika, ¿e przez pewien
czas w tym miejscu nie by³o krzy¿a. Kolejny krzy¿ postawiono w ostatni¹ niedzielê paŸ-
dziernika 1974 roku. By³ to krzy¿ drewniany, z wy¿³obionym na jego belkach widocz-
nym napisem: ODNOWA – na belce poprzecznej i POJEDNANIE – na belce pionowej.
Wyryte napisy krzy¿owa³y siê w miejscu drugiej litery „o” w s³owie ODNOWA. 

Krzy¿ osadzono w dniu zakoñczenia misji parafialnych, prowadzonych przez misjona-
rzy Leona i Micha³a, OO Oblatów Maryi Niepokalanej z Sanktuarium Matki Bo¿ej Ko-
deñskiej (Kodeñ nad Bugiem). Przetrwa³ nieca³e 15 lat. 30 wrzeœnia 1989 roku posta-
wiono w tym miejscu nowy krzy¿, jako pami¹tkê kolejnych misji œwiêtych, przeprowa-
dzonych tym razem przez OO Franciszkanów z WoŸnik (m. in. o. B³a¿eja). Wtedy te¿,
w dniu zakoñczenia uroczystoœci, w wykopie przeznaczonym do posadowienia krzy¿a
misyjnego, umieszczono karteczki z zapisanymi przez parafian proœbami i podziêkowa-
niami. Krzy¿ ten stoi do dnia dzisiejszego. Wykonany zosta³ z drewna dêbowego w za-
k³adzie stolarskim B³a¿eja KaŸmierowskiego. 

Œwiadectwem przeprowadzanych, co kilka lat, misji parafialnych s¹ trzy pami¹tkowe
tabliczki. We wrzeœniu 2016 roku tabliczki z ma³o czytelnymi ju¿ napisami wymienione
zosta³y na nowe, ofiarowa³ je mieszkaniec Wytomyœla, Jan Szofer.

Krzy¿ misyjny przy koœciele
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Oto treœæ wy¿³obionych inskrypcji: 
Misje œwiête 
15 – 21. 09. 2014
Ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
(ks. Piotr Prusakiewicz CSMA – Zgromadzenie œw. Micha³a Archanio³a, animator
generalny Rycerstwa Œwiêtego Micha³a, redaktor naczelny dwumiesiêcznika
„Któ¿ jak Bóg” oraz „The Angels”)
Misje œwiête 

Rok 2000 
26.09. – 01.10. 1999
Ks. J. G¹szczak
(ks. Jerzy G¹szczak - proboszcz parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w W¹sowie)

Misje œwiête 
23.09. – 30.09. 1989
OO Franciszkanie

Epitafium ks. Kazimierza Echausta
Tablica pami¹tkowa ku czci zamêczonego w Dachau ks. Kazimierza Echausta,

znajduje siê na frontowej œcianie koœcio³a pw. œw. Micha³a Archanio³a w Wytomyœlu. W
2010 roku, z inicjatywy ks. proboszcza Wojciecha Sza³aty, na podniszczony - wyryty w
piaskowcu i ma³o ju¿ czytelny - napis na³o¿ono now¹ p³ytê, która zosta³a wykonana i
zamontowana przez Zak³ad Kamieniarski Paw³a Filipowicza z Wytomyœla. Jest to tablica
granitowa (64 x 64 cm) w kolorze grafitu, z wy¿³obion¹ z³otymi literami inskrypcj¹:
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Ks. Kazimierz Echaust urodzi³ siê 22 stycznia 1871 roku w Jaworach, z ojca Jana
i matki Julianny z domu Bitterlich. Pochodzi³ z rodziny o tradycjach kap³añskich.
Szko³ê œredni¹ ukoñczy³ w Œremie, teologiê studiowa³ w Seminarium Duchownym
w Poznaniu i GnieŸnie. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 24 lutego 1894 roku z r¹k
ks. abpa Floriana Stablewskiego. Swoj¹ pierwsz¹ mszê œw. odprawi³ dzieñ póŸniej
w koœciele parafialnym w ¯ernikach. By³ wikariuszem w Lesznie, Wschowie, Plesze-
wie i Œrodzie Wlkp., od 1898 r. administratorem w ¯ernikach. W styczniu 1902 ro-
ku, jako proboszcz, obj¹³ parafiê Ksi¹¿ (obecnie Ksi¹¿ Wlkp.), w której m. in. wybu-
dowa³ Dom Katolicki, by³ prezesem Kó³ka Rolniczego, prezesem Rady Nadzorczej
Banku Ludowego i patronem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich.
W 1919 roku stan¹³ tak¿e na czele komitetu zbieraj¹cego fundusze na wykupienie
z r¹k niemieckich terenu z zaniedbanymi mogi³ami – poleg³ych 29 kwietnia 1848
roku – Polaków, ok. 800 obroñców miasta. Przez 47 lat swojej pos³ugi by³ bardzo
zaanga¿owany w pracê duszpastersk¹, da³ siê poznaæ tak¿e jako wielki spo³ecznik
i patriota. 

Jesieni¹ 1918 roku w³¹czy³ siê w przygotowania do wybuchu powstania wielko-
polskiego na terenie pow. œremskiego. 6 paŸdziernika 1918 roku uczestniczy³
w spotkaniu konspiracyjnym u proboszcza Antoniego Wiœniewskiego w Mchach.
Omawiano na nim sprawy organizacyjne dotycz¹ce przysz³ych walk wyzwoleñczych
w okolicach Ksi¹¿a. Rozkaz o pe³nej mobilizacji, z zadaniem wyruszenia na Œrem,
dotar³ do Ksi¹¿a 30 grudnia o godz. 19.00. Przed wykonaniem tego zadania, 120.
osobowy oddzia³ powstañczy, oko³o pó³nocy, wkroczy³ do miejscowego koœcio³a,
w którym to patriotyczn¹ przemowê wyg³osi³ w³aœnie ks. proboszcz Kazimierz
Echaust.  Ten okres ¿ycia i dzia³alnoœci duszpasterskiej i spo³ecznej ks.  Echausta
omówi³ sczegó³owo Hieronim Szatkowski, na ³amach  s³ownika biograficznego
Ksiê¿y spo³eczników w Wielkopolsce 1894 - 1919 (t. 1, s. 175-176).

Po przeniesieniu z dniem 1 paŸdziernika 1928 roku do Wytomyœla  równie¿ ak-
tywnie w³¹czy³ siê w nurt ¿ycia parafii, miejscowych organizacji i lokalnej spo³eczno-
œci. Dowodem na to jest wiele zdjêæ z uroczystoœci rodzinnych, katolickich i stowa-
rzyszeniowych, zachowanych przez parafian, a udostêpnionych w Nowotomyskiej
Galerii Internetowej. Za jego duszpasterzowania powsta³y w parafii  organizacje
wchodz¹ce w sk³ad Akcji Katolickiej: Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej
(1934), Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej  (1934), Katolickie Stowarzy-
szenie Kobiet (1935), Katolickie Stowarzyszenie Mê¿ów (1935). Ponadto
powsta³y wówczas: Zwi¹zek Strzelecki „Strzelec” (1930),  Stronnictwo Narodowe
(1936), Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich (1938 )  i Kó³ko W³oœcianek
(1938).

Ks. Kazimierz Echaust postanowi³ tak¿e, ¿e w³aœnie tu, na tej ziemi, na ziemi wy-
tomyskiej, zakoñczy sw¹ s³u¿bê Bogu i ludziom. Chcia³ spocz¹æ ko³o swojej matki
Julianny, któr¹ po œmierci ojca opiekowa³ siê przez ok. 30 lat. Julianna Echaust zmar-
³a 31 paŸdziernika 1930 roku w Wytomyœlu, pochowana zosta³a na starym cmen-
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tarzu w skromnym grobowcu z czerwonej ceg³y. Zawierucha wojenna pokrzy¿owa-
³y te plany. Kilka lat po wojnie, w 1954 roku, w grobie tym spoczê³a jego starsza sio-
stra Józefa Nowacka, która jeszcze przed wojn¹, po wyjeŸdzie jej mê¿a Leonarda
do Ameryki, zamieszka³a wraz z ks. Kazimierzem. Grobowiec ten zachowa³ siê do
dnia dzisiejszego.

Po wybuchu II wojny œwiatowej i wkroczeniu we wrzeœniu 1939 roku do Wyto-
myœla wojsk niemieckich, ks. Echaust nie by³ pewny swojego dalszego losu. Œwiad-
czy o tym list wys³any z pocz¹tkiem 1941 roku do m³odszego brata W³adys³awa. 

Aresztowany zosta³ rankiem 6 paŸdziernika 1941 roku w miejscowoœci Lipka
Ma³a, w gospodarstwie swojej bratanicy Izabelli i jej mê¿a Seweryna Zerbe. Pozwo-
lono mu zabraæ tylko najpotrzebniejsze rzeczy i po przeszukaniu mieszkania wywie-
ziono. W dniu nastêpnym ponownie dokonano w tym domu rewizji. Dla pañstwa
Zerbe i siostry ks. Kazimierza – Józefy by³y to ciê¿kie chwile, bowiem w œrodkowej
szufladzie komody ukryte by³y kielich i srebrna monstrancja – wykonana w 1939
roku, z ofiarowanych przez parafian na ten cel, srebrnych monet i bi¿uterii. Jakie
skutki dla domowników mia³oby odkrycie naczyñ liturgicznych, trudno teraz oceniæ
Na szczêœcie Niemiec dokonuj¹cy rewizji zajrza³ tylko do dolnej i górnej szuflady..
Po tym wydarzeniu, w obawie przed ponownym przeszukiwaniem mieszkania, kie-
lich i monstrancjê zakopano w drewnianej skrzyni. Po zakoñczeniu wojny naczynia
te wróci³y do koœcio³a w Wytomyœlu. Po aresztowaniu ks. Echaust osadzony zosta³
w Forcie VII w Poznaniu, a stamt¹d 30 paŸdziernika przewieziony do obozu kon-
centracyjnego w Dachau. Tam nadano mu numer obozowy 28060. 

Tragiczne losy ks. Kazimierza Echausta z okresu II wojny œwiatowej opisane zo-
sta³y w publikacji ks. Wiktora Jacewicza SDB i ks. Jana Wosia SDB. O ostatnich
chwilach ¿ycia ks. Echausta przeczytaæ mo¿na we wspomnieniach obozowych ks.
Milana Kwiatkowskiego, który by³ przy nim w chwili œmierci i udzieli³ mu ostatniego
rozgrzeszenia 

Ks. Kazimierz Echaust zmar³ z wycieñczenia 19 listopada 1941 roku, po 44
dniach od momentu aresztowania. Niewiadomym zbiegiem okolicznoœci – w prze-
ciwieñstwie do wielu tysiêcy nazistowskich ofiar – udokumentowane jest miejsce je-
go pochówku. Urna z prochami ks. Echausta z³o¿ona zosta³a na cmentarzu Perla-
cher Forst w Monachium. Z informacji przekazanej przez polsk¹ parafiê katolick¹
w Monachium ( (http://www.pmk-muenchen.de/)  dowiedzieæ siê mo¿na, ¿e:
W tak zwanym KZ Ehrenhein I (Gaj Pamiêci ofiar obozów koncentr.) znajduje siê tablica
upamiêtniaj¹ca 4092 ofiary obozów koncentracyjnych w Dachau, Auschwitz, Buchenwald
i Flossenbürg. Za tablic¹ pami¹tkow¹ znajduj¹ siê 44 kamienne p³yty umieszczone na zie-
mi. Prochy ofiar, równie¿ urna z prochami ks. Echausta, s¹ w tym miejscu pochowane.

29 lutego 1948 roku w koœciele wytomyskim sw¹ mszê œw. prymicyjn¹ odprawi³
ks. Andrzej Echaust, bratanek ks. Kazimierza. Dla wszystkich parafian, którzy z sym-
pati¹ wspominali swojego ostatniego przedwojennego proboszcza, by³ to moment
wielkiej radoœci, ale te¿ i smutnych wspomnieñ z dramatycznych lat okupacji. 
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Krzy¿ na cmentarzu ewangelickim w dawnej
Lipce Ma³ej



Krzy¿ na cmentarzu ewangelickim w dawnej Lipce Ma³ej 
Cmentarz ewangelicki w dawnej Lipce Ma³ej zlokalizowany jest po prawej stronie dro-

gi gruntowej, le¿¹cej w rozproszonej czêœci Wytomyœla, miêdzy posesjami nr 27 i 28. 
Ustawianie krzy¿y na wszystkich cmentarzach ewangelickich w gminie Nowy Tomyœl

rozpoczê³o siê w 2009 roku. Akcjê tê, przy wsparciu ówczesnego burmistrza Henryka
Helwinga i Rady Miejskiej, zainicjowa³ regionalista Przemys³aw Mierzejewski. W okresie
czterech lat upamiêtniono w ten sposób szesnaœcie takich miejsc. Symboliczne poœwiêce-
nie krzy¿y w Grubsku, Kozich Laskach, Lipce Ma³ej i Starym Tomyœlu odby³o siê 30
wrzeœnia 2010 roku na cmentarzu ewangelickim w Starym Tomyœlu. Na zlecenie Urzê-
du Miejskiego, uporz¹dkowaniem terenów wymienionych cmentarzy i ich ogrodzeniem
zaj¹³ siê Adam Krym ze Starego Tomyœla, a materia³ na ogrodzenie pochodzi³ z Nadle-
œnictwa Grodzisk Wlkp. Metalowe konstrukcje krzy¿y powsta³y w zak³adzie Mariana
Konickiego z Glinna, zamontowane zosta³y przez firmê Janusza Borowiaka z Wytomy-
œla. Pami¹tkowe granitowe tablice z napisem: B³ogos³awieni s¹ odt¹d umarli, którzy w Panu
umieraj¹ wykona³ Tomasz Malinowski z Nowego Tomyœla. Tekst na tabliczki zapropo-
nowa³ ks. Tadeusz Raszyk z parafii ewangelicko-augsburskiej w Poznaniu.

Na krzy¿u w Lipce Ma³ej umieszczona zosta³a dodatkowa imienna tabliczka: Ferdy-
nand Maximilian Deckert 1864-1949, Otylia Deckert zd. Hannebohn 1882-1945, Augusta
Deckert 1861-1940.

Brak szacunku dla tych miejsc powraca w naszej pamiêci i we wspomnieniach naszych
przodków, tym bardziej wymowny jest fragment instrukcji w sprawie ochrony cmenta-
rzy wydanej 1987 roku przez Komisjê ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów Epi-
skopatu Polski.: Nale¿y zadbaæ o zachowanie cmentarzy, nagrobków zabytkowych i histo-
rycznych innych wyznañ czy narodowoœci, by by³y œwiadectwami chrzeœcijañskiego szacunku
dla ka¿dego cz³owieka, tolerancji i braterstwa. Ich zachowanie mo¿e budowaæ porozumienie
miêdzyludzkie i miêdzynarodowe oraz inspirowaæ ochronê polskich cmentarzy poza granicami
kraju. Wszelkie poczynania zmierzaj¹ce do likwidacji tych obiektów nale¿y uznaæ za sprzecz-
ne ze sprawiedliwoœci¹ i duchem chrzeœcijañskim. Rozbieranie starych, zabytkowych grobow-
ców, wykorzystywanie ich elementów oraz detali jak: p³yty, krzy¿e, tablice itp. do budowy no-
wych jest niedopuszczalne i nieetyczne.

Krzy¿ œródpolny 
Krzy¿ zlokalizowany na dawnej granicy miêdzy miejscowoœciami Wytomyœl i Lipka

Ma³a (W latach 50. XX wieku Lipka Ma³a zosta³a w³¹czona w administracyjne granice
Wytomyœla, usytuowany jest na ostatnim zakrêcie polnej drogi, przed posesj¹ nr 25,
w odleg³oœci 1,7 km od zwartej zabudowy wsi Wytomyœl.

Ten niepozorny drewniany krzy¿, ukryty wœród pól, w miejscu, gdzie polna dró¿ka
dochodzi do ostatniego zabudowania i koñczy swój bieg, jest najbardziej tajemniczym
krzy¿em znajduj¹cym siê na terenie Wytomyœla.

Krzy¿ ten zaznaczony zosta³ na mapach z lat 30. ubieg³ego wieku. Dawne mieszkan-
ki pobliskiego gospodarstwa z opowiadañ pamiêtaj¹, ¿e w tym miejscu zastrzelono kilka
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osób, których cia³a zosta³y z³o¿one w naturalnym zag³êbieniu terenu i wspólnie pocho-
wane w bezimiennym grobie. Ze wzglêdu na fakt, i¿ w okresie I wojny œwiatowej nie to-
czy³y siê w tych okolicach ¿adne walki, mo¿na przypuszczaæ, ¿e krzy¿ postawiony zosta³
w latach wczeœniejszych.

Wiêcej informacji na temat krzy¿a w Lipce Ma³ej pochodzi z okresu póŸniejszego. Nie
uda³o siê wprawdzie ustaliæ, co sta³o siê z krzy¿em w okresie II wojny œwiatowej. Wiado-
mo natomiast, ¿e po zakoñczeniu dzia³añ wojennych zosta³ w tym miejscu postawiony
nowy krzy¿, który poœwiêcony zosta³ przez ks. Antoniego Szymczaka (Proboszcz para-
fii Wytomyœl (1945 – 1946) lub ks. Stanis³awa Stefaniaka (Proboszcz parafii Wytomyœl
(1946 – 1950). Najprawdopodobniej zatem, krzy¿ podczas okupacji hitlerowskiej zo-
sta³ zniszczony lub usuniêty. 

W pierwszej po³owie lat 70. ubieg³ego wieku, udzia³em jednego z mieszkañców tego
terenu sta³o siê dziwne i niebezpieczne zdarzenie. Wracaj¹c bowiem rowerem z nie-
dzielnej mszy œw. odprawionej w wytomyskim koœciele, schroni³ siê przed deszczem pod
jednym z rosn¹cych wówczas przy krzy¿u wysokich œwierków. Kiedy deszcz stawa³ siê
coraz bardziej intensywny i na dodatek rozpêta³a siê burza, postanowi³ dla w³asnego bez-
pieczeñstwa dotrzeæ do domu. Po przejechaniu kilkunastu metrów, ogromny grzmot
i podmuch powali³ go wraz z rowerem na ziemiê. Na szczêœcie nie dozna³ przy tym ¿ad-
nych obra¿eñ. Okaza³o siê, ¿e mimo obecnoœci w pobli¿u wysokich drzew, piorun ude-
rzy³ bezpoœrednio w krzy¿, zostawiaj¹c na nim œlad w postaci pod³u¿nego pêkniêcia jego
pionowej belki. Krzy¿ ten mimo powa¿nego uszkodzenia, ko³ysz¹c siê w czasie silniej-
szych wiatrów, przetrwa³ jeszcze kilkanaœcie lat.
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Obecny krzy¿ pochodzi z 1987 roku i zosta³ postawiony z inicjatywy Piotra Po-
schwalda, który wykona³ go we w³asnym zakresie. Drewno u¿yte na budowê pochodzi
z prowadzonego wówczas w lipskim lesie zrêbu, a budulec przekaza³ ówczesny leœniczy
Jan Targiel. Uroczyste poœwiêcenie krzy¿a mia³o miejsce w niedzielê, 13 grudnia 1987
roku. Poœwiêci³ go proboszcz wytomyskiej parafii ks. Ekspedyt B³aszczyk. Aktualnie
opiekê nad krzy¿em sprawuj¹ Renata i Piotr Poschwald.

Opis krzy¿a najlepiej uzupe³ni wiersz poetki Reginy Sobik.

Polny krzy¿

Stoi samotny przy polnej drodze
krzy¿, stary i pochylony
na kogo czeka kogo wygl¹da
zapomniany i opuszczony

Maleñka kêpka polnych chwastów
smagana wiatrem drzewo pieœci
Na krzy¿u Zbawca tego œwiata
pe³en cierpienia i boleœci

Mijaj¹ lata znacz¹c swój œlad
i pory roku siê zmieniaj¹
one tak jak wszystko na œwiecie
biegn¹ zbyt szybko przemijaj¹

I tylko ten krzy¿ wci¹¿ taki sam
przy polnej drodze samotnie czeka
pe³en nadziei, pe³en mi³oœci
na serce ka¿dego cz³owieka

Krzy¿ na granicy Wytomyœla i W¹sowa 
Krzy¿ stoj¹cy na granicy administracyjnej Wytomyœla i W¹sowa usytuowany jest po

prawej stronie drogi ³¹cz¹cej obydwie miejscowoœci, przy skrzy¿owaniu z ul. Zachodni¹
w W¹sowie. 

Jest to krzy¿ dêbowy, wykonany z prostok¹tnych belek, z metalow¹ pasyjk¹, os³oniê-
t¹ metalowym ³ukowym daszkiem. Ca³oœæ otacza p³otek wykonany w ca³oœci z drewna.

Krzy¿ ten zaznaczony jest na mapach sprzed II wojny œwiatowej. Sta³ wówczas g³êbiej
w polu, na dzia³ce nale¿¹cej do Niemca Otto Abrama. Po wybuchu wojny w 1939 roku
i wkroczeniu na te tereny wojsk niemieckich, Abram stwierdzi³, i¿ krzy¿ ten utrudnia mu
prace polowe, skutkiem czego przeniós³ go na drug¹ stronê drogi. Jak opowiadaj¹ oko-
liczni mieszkañcy, po przeniesieniu krzy¿a, w czasie wykonywanej na tym polu orki,
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w krótkich odstêpach czasu pad³y Abramowi dwa konie. Nie wiadomo, czy to by³ zwy-
k³y przypadek, czy przestroga? Na pocz¹tku lat 40. XX wieku, krzy¿ ten – jak wiele in-
nych w owym czasie – zosta³ usuniêty. Wkrótce po wyzwoleniu, w 1945 roku, stara-
niem so³tysa W¹sowa, Romana B³achowiaka i miejscowej ludnoœci, rozpoczêto przygo-
towania do wzniesienia nowego krzy¿a. W nowym po³o¿eniu, front krzy¿a usytuowano
tak, aby zwrócony by³ w stronê wytomyskiego koœcio³a, który w owym czasie by³ dla
mieszkañców W¹sowa koœcio³em parafialnym (Parafia W¹sowo zosta³a wydzielona
z parafii Wytomyœl z dniem 1.09.1976 r.). W dniu poœwiêcenia krzy¿a (niedzielne po-
po³udnie 1945 roku) licznie zgromadzeni okoliczni mieszkañcy oczekiwali z niecierpli-
woœci¹ na przybycie od strony W¹sowa bryczki z ks. Antonim Szymczakiem (Pierwszy
powojenny proboszcz parafii Wytomyœl (1945 – 1946). Ks. Szymczak w tym samym
dniu œwiêci³ figurê œw. Rocha, usytuowan¹ na rozwidleniu dróg w kierunku G³uponi i Ku-
œlina, a opisywany tutaj krzy¿ poœwiêci³ w drodze powrotnej.

W 1950 roku proboszczem w Wytomyœlu zosta³ ks. Karol Mazurek, który wprowa-
dzi³ zwyczaj osobistego prowadzenia pogrzebu. W³aœnie do tego krzy¿a, pieszo, nieza-
le¿nie od pory roku i pogody, sam – na czele orszaku ¿a³obnego wyruszaj¹cego z domu
zmar³ego – odprowadza³ zmar³ych mieszkañców W¹sowa z tej okolicy. Tutaj, na grani-
cy W¹sowa i Wytomyœla, kondukt zatrzymywa³ siê, kap³an wsiada³ do doro¿ki (zim¹
sañ) lub samochodu, a karawan wraz z ¿a³obnikami rusza³ dalej w kierunku wytomyskie-
go koœcio³a. W asyœcie s³u¿by liturgicznej wprowadzano zmar³ego do Domu Bo¿ego.
Ceremonia³ ten usta³ z chwil¹ powo³ania samodzielnej parafii w W¹sowie.

Po 42 latach zniszczony ju¿ krzy¿ postanowiono zast¹piæ nowym. Budulec do jego
wykonania przekaza³a Krystyna Jagat – w darze wdziêcznoœci za losowe zdarzenie, któ-
re zakoñczy³o siê dla niej szczêœliwie. Konstrukcja tego krzy¿a zosta³a wykonana w go-
spodarstwie Stefana Sapora, a pieczê nad jego wykonaniem sprawowa³ cieœla Stanis³aw
Borowy. Krzy¿ postawiony zosta³ w 1987 roku i stoi do dnia dzisiejszego. Ciekawostk¹
jest fakt, i¿ przy demonta¿u starej konstrukcji, na jego pionowej belce, odczytano wy¿³o-
bion¹ d³utem datê: 1939. Nie uda³o siê precyzyjnie ustaliæ, dlaczego wyryto na nim tê da-
tê. Mo¿liwe, ¿e przygotowania do wymiany krzy¿a prowadzono tu¿ przed wybuchem II
wojny œwiatowej, a sfinalizowane zosta³y dopiero po jej zakoñczeniu.

Niezwyk³a jest równie¿ informacja podana przez pobliskich mieszkañców, i¿ obecny
krzy¿ nigdy nie zosta³ poœwiêcony. Kiedy poproszono ówczesnego proboszcza o po-
œwiêcenie nowo postawionego obiektu, ten oœwiadczy³, ¿e nie ma takiej potrzeby, ponie-
wa¿ miejsce to zosta³o poœwiêcone wczeœniej, przy stawianiu poprzedniego krzy¿a.

Opiekê nad krzy¿em i jego otoczeniem sprawuj¹ mieszkañcy W¹sowa – rodziny Ja-
roszyków i Saporów.

Krzy¿ przydro¿ny przy drodze Wytomyœl – W¹sowo
Historia krzy¿a, usytuowanego w pobli¿u posesji nr 39, po³o¿onej po lewej stronie

drogi gminnej Wytomyœl – W¹sowo, zaczyna siê prawdopodobnie ok. 1709 roku, kie-
dy to w okolicy panowa³a zaraza. „Morowe powietrze” zdziesi¹tkowa³o wówczas miej-
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Krzy¿ œródpolny

Krzy¿ przydro¿ny przy drodze 
Wytomyœl – W¹sowo



scow¹ ludnoœæ. Zmar³ych podczas epidemii mieszkañców grzebano poza obrêbem
wsi. Poniewa¿ krzy¿e pojawia³y siê w miejscach uznawanych za szczególne dla
mieszkañców, a do takich zaliczyæ mo¿na miejsce pochówku ofiar epidemii, dla upa-
miêtnienia i oznaczenia terenu, postawiono tam krzy¿. Pierwotna jego lokalizacja,
zaznaczana jeszcze na XIX. wiecznych mapach, znajdowa³a siê w odleg³oœci ok.
500 m na wschód od Wytomyœla i kilkadziesi¹t metrów dalej w kierunku pó³noc-
nym od obecnego po³o¿enia. Teren ten, najwidoczniej z obawy przed zara¿eniem,
by³ rzadko odwiedzany, z biegiem lat zosta³ zapomniany i w koñcu zamieniony na
pole uprawne. W miejscowych relacjach przewijaj¹ siê informacje o epidemii chole-
ry, cmentarz choleryczny istnia³ tak¿e w oddalonym zaledwie o 5 km W¹sowie. 

W 1894 roku Georg Paton – dawny w³aœciciel tego terenu, sprzeda³ czêœæ dzia³-
ki, na której znajdowa³ siê ów krzy¿, Walentemu Koniecznemu. Ziemiê otrzyma³a
w posagu jego córka Anna. M¹¿ Anny, Jan Lisek, jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹
zwróci³ siê do w³adz pruskich o wydanie pozwolenia na zmianê jego lokalizacji. Po
uzyskaniu zgody, przeniós³ krzy¿ bli¿ej drogi, w aktualne miejsce jego posadowie-
nia. Po wybuchu II wojny œwiatowej nastêpny w³aœciciel dzia³ki – Franciszek Fricz
otrzyma³ od w³adz okupacyjnych nakaz usuniêcia krzy¿a. Nie chc¹c nara¿aæ siê
Niemcom, w 1940 roku zdemontowa³ krzy¿ i ukry³ w stodole. Dwa lata póŸniej ca-
³a jego rodzina zosta³a wysiedlona do pobliskiej miejscowoœci Lipka Ma³a. 

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych i powrocie do swojego gospodarstwa, ukryte-
go krzy¿a ju¿ nie odnaleŸli. W odrodzonej Polsce, nowa w³adza komunistyczna nie
by³a przychylnie ustosunkowana do postawienia nowego obiektu sakralnego. Mimo
tego, ¿e stary krzy¿ nie przetrwa³ zawieruchy wojennej i na wiele lat znikn¹³ z lokal-
nego krajobrazu, ¿ywym œwiadectwem jego istnienia by³a kwitn¹ca corocznie kêpa
bia³ych narcyzów, posadzona dawno temu przez rodzinê Lisków. Kwiaty te rosn¹
po dzieñ dzisiejszy. W latach 80. XX wieku, Jerzy Fricz na nowo podj¹³ starania
o postawienie w tym miejscu nowego krzy¿a. 

Po za³atwieniu wszelkich formalnoœci i zebraniu dokumentacji technicznej, Rada
Narodowa Miasta i Gminy w Nowy Tomyœlu, w dniu 23 listopada 1987 roku, wy-
razi³a zgodê na postawienie krzy¿a wraz z ogrodzeniem. Wykonaniem drewnianej
konstrukcji zaj¹³ siê przyjaciel rodziny – miejscowy cieœla Zygmunt K¹dziela, meta-
lowe ogrodzenie wykona³ Jerzy Fricz, a krucyfiks ofiarowa³ kuzyn Jerzego – ks.
W³odzimierz Lisek, wnuk dawnych w³aœcicieli terenu, Anny i Jana Lisków. 13 grud-
nia 1987 roku krzy¿ zosta³ uroczyœcie poœwiêcony przez miejscowego proboszcza
ks. Ekspedyta B³aszczyka.

Pierwsze wiêksze obrzêdy religijne przy krzy¿u mia³y miejsce 15 maja 2015 ro-
ku. W tym dniu, kiedy w liturgii katolickiej wspominany jest patron rolników -œw.
Izydor z Sewilli, odby³o siê tu symboliczne œwiêcenie pól. Modlono siê wówczas
o dobre urodzaje i b³ogos³awieñstwo dla wszystkich rolników z wytomyskiej para-
fii. Opiekê nad krzy¿em sprawuje rodzina Friczów. 
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Nieistniej¹ca kapliczka z Figur¹ Matki Bo¿ej
Opisuj¹c œwi¹tki znajduj¹ce siê na terenie miejscowoœci Wytomyœl, nie sposób pomi-

n¹æ nieistniej¹cej ju¿ kapliczki, która usytuowana by³a na terenie posesji u zbiegu obecnej
ulicy Szkolnej i Polnej. 

Nie uda³o siê ustaliæ, kiedy kapliczka powsta³a, ani kto i w jakiej intencji j¹ wybudowa³.
Wiadomo tylko, kiedy zosta³a rozebrana. W okresie II wojny œwiatowej, z rozkazu
w³adz niemieckich jej demonta¿u dokona³ mieszkaniec Wytomyœla Antoni Seide. O miej-
scu jej usytuowania, œwiadcz¹ fragmenty podstawy, które czêœciowo zachowa³y siê do
dnia dzisiejszego. Niestety, do czasów wspó³czesnych nie zachowa³y siê (nie s¹ znane)
¿adne fotografie tego obiektu. Z relacji starszych mieszkañców wynika, ¿e by³a to muro-
wana kapliczka z czerwonej ceg³y, o wysokoœci ok. 2 metrów. Sta³a ukoœnie do wspo-
mnianych dróg, w samym naro¿niku, za drewnianym p³otem posesji (obecnie jest to
miejsce przed p³otem betonowym, gdzie zamontowane jest lustro drogowe). Figura
Matki Bo¿ej umieszczona by³a w niszy górnej czêœci korpusu budowli. Wiêcej szczegó-
³ów z jej architektury nie uda³o siê ustaliæ. Wiadomo natomiast, ¿e sama rzeŸba ocala³a.
W czasie okupacji zosta³a ukryta przez Józefê i Jana Maciejewiczów, na których dzia³ce
zlokalizowana by³a kapliczka. 

W okresie powojennym, po œmierci jej mê¿a Jana, który zosta³ pochowany na cmen-
tarzu w Wytomyœlu, samotn¹ p. Józefê postanowi³a zabraæ do siebie jej córka Stanis³a-
wa Kulus, mieszkaj¹ca wraz z mê¿em w Wieleniu nad Noteci¹. Starszej kobiecie, zwi¹-
zanej przez wiele lat z Wytomyœlem i jej mieszkañcami, trudno by³o zdecydowaæ siê na
tak¹ zmianê. Aby przekonaæ matkê do wyjazdu, córka Stanis³awa obieca³a, ¿e w przy-
sz³oœci, gdy ta spocznie w Bogu, na jej grobie umieszczona zostanie przywieziona z Wy-
tomyœla figura Matki Boskiej, któr¹ przez wiele lat tak sumiennie siê opiekowa³a. Józefa
Maciejewicz zmar³a w Wieleniu 6 czerwca 1957 roku, w wieku 77 lat. Obietnica dana
wczeœniej przez jej córkê Stanis³awê zosta³a spe³niona. Wizerunek Matki Bo¿ej z przed-
wojennej wytomyskiej kapliczki sta³ przy grobie p. Józefy na cmentarzu wieleñskim
przez 56 lat. W lipcu 2013 roku na tym miejscu pochowana zosta³a inna osoba, skut-
kiem czego grób Józefy Maciejewicz zosta³ zlikwidowany. Niemniej jednak figurka, cho-
cia¿ bardzo ju¿ zniszczona, zachowa³a siê.

Zbieranie informacji o tej nieistniej¹cej kapliczce rozpoczê³o siê w 2009 roku, wraz
z za³o¿eniem internetowej strony historyczno-informacyjnej o Wytomyœlu. Uzyskane
wówczas informacje dotyczy³y tylko jej ogólnego wygl¹du. Podane tu szczegó³y uda³o siê
ustaliæ dopiero niedawno, dziêki informacji uzyskanej od Marioli Kaczmarek, ¿e w latach
50. ub. wieku figurka zosta³a przewieziona do Wielenia. Do odnalezienia miejsca jej usy-
tuowania i poznania nowych faktów, przyczyni³y siê kolejne wskazówki przekazane
przez szeœæ osób m. in.: z Nowego Tomyœla, Rybnika, Szczecina i Wielenia. 

Dziêki dobrej woli proboszcza parafii pw. Wniebowziêcia Matki Bo¿ej i œw. Micha³a
w Wieleniu, ks. kanonika Romana Poplewskiego, w dniu 14 maja 2016 roku, figura Mat-
ki Bo¿ej – po ok. 70 latach – wróci³a do Wytomyœla. 
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Jest to figura Matki Bo¿ej Królowej Wszechœwiata, o wysokoœci 98 cm, wykonana
z wypalonej gliny. W prawej rêce Matka Bo¿a trzyma siedz¹cego ma³ego Jezusa. Ten
z kolei, w lewej d³oni dzier¿y – opart¹ na swojej lewej nodze – kulê ziemsk¹ zwieñczo-
n¹ aktualnie uszkodzonym krzy¿em. Kula ziemska z krzy¿em – czyli jab³ko królewskie
– jest symbolem panowania nad ca³ym œwiatem. Praw¹ r¹czkê z charakterystycznym
u³o¿eniem palców [kciuk uszkodzony] Jezus wznosi gestem b³ogos³awienia. Podniesione
i z³¹czone ze sob¹ dwa palce, wskazuj¹cy i œrodkowy, symbolizuj¹ dwie strony natury Je-
zusa: bosk¹ i ludzk¹. Z³¹czone ze sob¹ opuszkami trzy pozosta³e palce symbolizuj¹ nie-
roz³¹cznoœæ Trójcy Œwiêtej. U stóp Matki Bo¿ej, stoj¹cej na kuli ziemskiej, widoczny jest
w¹¿-szatan, trzymaj¹cy w paszczy ga³¹zkê z jab³kiem. Jest to symbol grzechu pierwszych
rodziców Adama i Ewy, a Maryja Niepokalanie Poczêta, jako Matka Zbawicielka, zmia¿-
d¿y mu g³owê – oznaka Jej zwyciêstwa nad wszelkim z³em.

14 paŸdziernika 2016 roku po renowacji figura wróci³a do Wytomyœla. Na czas re-
konstrukcji kapliczki wyeksponowana zosta³a w prezbiterium wytomyskiego koœcio³a,
po lewej stronie o³tarza g³ównego. Kolory zosta³y odtworzone wed³ug pierwszych na³o-
¿onych barw. Podczas prac konserwatorskich w tylnej czêœci figury odkryty zosta³ nie-
wielki schowek. Niestety, by³ pusty. Wykonana w figurze skrytka s³u¿y³a zapewne do
umieszczenia w niej kartek np. z tekstami modlitw, próœb lub informacj¹, kto, kiedy i w ja-
kiej intencji wykona³ ten ma³y obiekt sakralny. Có¿, nie poznaliœmy tej tajemnicy! Wnio-
skuj¹c na podstawie wygl¹du figurki, mo¿na przypuszcz¹, ¿e powsta³a prawdopodobnie
na pocz¹tku XX wieku.

W miêdzyczasie okaza³o siê, ¿e w jednej z posesji, nieopodal pierwotnej lokalizacji
przedwojennej kapliczki, przechowa³ siê postument wykonany z lanego betonu, na któ-
rym bezpoœrednio umieszczona by³a Figura Matki Bo¿ej. O tym, ¿e pochodzi z opisywa-
nego obiektu sakralnego, obecni w³aœciciele posiad³oœci dowiedzieli siê zupe³nie przypad-
kowo. W 1991 roku, podczas remontu domu, przy demonta¿u przydomowego chod-
nika, jedna z wydobytych p³yt okaza³a siê niezwyk³ej formy. Kszta³tem przypomina³a
œciêt¹ piramidê z wy¿³obionym konturem, o wymiarach: podstawa 60 x 60 cm, wierzch
45 x 45 cm i 30 cm wysokoœci. 68. letni Alfons Wajman, który wykonywa³ przebudo-
wê budynku, poinformowa³ w³aœcicieli, ¿e jest to segment z korpusu rozebranej w cza-
sie okupacji kapliczki. 

Poza drobnymi uszkodzeniami, powsta³ymi prawdopodobnie w czasie rozbiórki
obiektu, zachowa³ siê w dobrym stanie. Masa tego przedmiotu (ok. 150 kg) œwiadczy
o solidnej konstrukcji ca³ego obiektu. Aby zabezpieczyæ odnaleziony fragment, gospoda-
rze nieruchomoœci, przenieœli go wówczas w bezpieczne miejsce. Identycznie jak wcze-
œniej, zakopany zosta³ spodni¹ warstw¹ do góry, równo z poziomem gruntu. Tak zabez-
pieczony, bez dodatkowych uszkodzeñ, przetrwa³ kolejne 25 lat. Gdy wybuch³a II woj-
na œwiatowa, Alfons Wajman mia³ 16 lat, dodatkowo by³a to tak¿e jego siedziba rodo-
wa, mieszka³ w niej do pocz¹tku lat 50. ub. wieku. Mo¿na, wiêc mieæ pewnoœæ, ¿e jego
przekaz jest wiarygodny.
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Lipka Wielka
Lipka Wielka, wchodz¹ca w sk³ad parafii Wytomyœl, po³o¿ona jest w gminie Lwówek

Wlkp. – niedaleko granicy administracyjnej z gmin¹ Nowy Tomyœl. Jest wsi¹ o zabudo-
wie rozproszonej. Przez jej centrum przebiega droga powiatowa nr 2708P, ³¹cz¹ca Sta-
ry Tomyœl ze Lwówkiem. Jednak¿e g³ówny ci¹g zabudowy usytuowany jest na przestrze-
ni 3 km wzd³u¿ drogi lokalnej biegn¹cej z Bolewic do W¹sowa. 

Brak danych Ÿród³owych uniemo¿liwia dok³adne ustalenie czasu za³o¿enia tej miejsco-
woœci. Dopiero rozwój na tych terenach osadnictwa olêderskiego przybli¿a nieco wiêcej
faktów z historii wsi. „Lipie Olêdry” – tak brzmia³a nazwa za³o¿onej tu ok. 1763 roku
osady olêderskiej. PóŸniejsza nazwa niemiecka wsi to Gross Lipke. Po odzyskaniu nie-
podleg³oœci w 1919 roku nadano jej nazwê Wielka Lipka, w tym samym roku dekretem
z 27 czerwca zmieniono na obecn¹ nazwê Lipka Wielka. Osiedleni tu na prze³omie XVIII
i XIX wieku koloniœci byli w wiêkszoœci narodowoœci niemieckiej. Ówczeœni mieszkañcy
s³ynêli z hodowli gêsi (lub kaczek), œwiadczy o tym opis dawnej pieczêci umieszczonej
w opracowaniu K. E. Goldmana „Die ältesten Siegel und Wappen der Neutomischeler und
umliegenden Holländergemeinden” wydanym w Deutsche Blätter in Polen 1926 (Jg. III):
Lipka Du¿a (Lipker Hauland. Lipie Hld., Groß-Lipke); piêæ z lewa na prawo p³yn¹cych rzêdem
kaczki lub gêsi. Lipka Du¿a mia³a byæ znana z powodu hodowli gêsi lub kaczek, tak¿e w dal-
szej okolicy. W 1837 roku wieœ liczy³a 27 gospodarstw i 180 mieszkañców. Z przekazów
ustnych wynika, i¿ w pewnym okresie w osadzie mieszka³y tylko dwie polskie rodziny.
W 1921 roku liczba gospodarstw wzros³a do 43, a liczba ludnoœci zamieszkuj¹cej Lipkê
Wielk¹ zwiêkszy³a siê do 234 mieszkañców (159 Niemców i 75 Polaków). 

Wieœ przynale¿a³a wówczas do parafii lwóweckiej. Do lat 30. ub. wieku funkcjonowa-
³a w niej publiczna szko³a powszechna. Prawdopodobnie ostatnim pracuj¹cym w niej na-
uczycielem by³ Jerzy Popio³ek, który po zakoñczeniu roku szkolnego 1933/34, z dniem
30 czerwca przeniesiony zosta³ w stan spoczynku. Rok póŸniej budynki szkolne przezna-
czone zosta³y do wydzier¿awienia: Budynek szkolny w Lipce Wielkiej, sk³adaj¹cy siê z miesz-
kañ na 2 rodziny, zabudowañ gospodarczych i ogrodu owocowego zaraz lub póŸniej do wy-
dzier¿awienia. Zg³oszenia przyjmuje: So³ectwo Gromady Lipka Wielka [so³tys Jan Szofer,
podso³tys Józef Dolata].W strukturze ludnoœci Lipki Wielkiej sytuacja zmieni³a siê diame-
tralnie po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Opuszczone poniemieckie gospodarstwa za-
siedlone zosta³y przez rodziny polskie z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Pami¹t-
k¹ po dawnych mieszkañcach tego terenu jest zniszczony ju¿ przez up³yw czasu cmen-
tarz ewangelicki, znajduj¹cy siê w zachodniej czêœci wsi.

Krzy¿ przydro¿ny 
Krzy¿ ten jest jedynym obiektem sakralnym na terenie miejscowoœci Lipka Wielka.

Usytuowany jest naprzeciwko przystanku PKS, przy skrzy¿owaniu drogi powiatowej
Wytomyœl – Chmielinko z drog¹ gminn¹ prowadz¹c¹ do W³adys³awowa. Aktualnie jest
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to wysoki, wykonany z bali dêbowych, krzy¿ z zawieszon¹ na nim metalow¹ pasyjk¹.
Wokó³ otoczony jest granitow¹ kostk¹, a ca³oœæ ogrodzona czterema niewysokimi s³up-
kami, po³¹czonymi metalowym ³añcuchem. 

Nie jest wiadomym, czy krzy¿ sta³ w tym miejscu ju¿ przed wybuchem II wojny œwia-
towej. Lipkê Wielk¹ zamieszkiwa³a wówczas w wiêkszoœci ludnoœæ narodowoœci nie-
mieckiej wyznania ewangelickiego. Czêœæ opuœci³a te tereny tu¿ przed zakoñczeniem
dzia³añ wojennych, a ci, którzy pozostali, wyjechali do Niemiec w okresie póŸniejszym.
Wiadomo natomiast, ¿e w tym miejscu krzy¿ sta³ w 1946 roku, a jego konstrukcja prze-
trwa³a 35 lat. Z biegiem czasu drewno ulega³o powolnemu niszczeniu, a¿ na prze³omie
lat 1980/81 odpad³o jedno z ramion krzy¿a. Wówczas z inicjatywy ówczesnego so³ty-
sa Antoniego S³ociñskiego, przy wsparciu pozosta³ych mieszkañców, postanowiono
wznieœæ nowy i oryginalny w swojej konstrukcji krzy¿. 

Czynnoœci z tym zwi¹zane wykonywane by³y bez ¿adnych pozwoleñ i powiadamiania
urzêdów pañstwowych. A by³ to rok 1981, w którym to kilka miesiêcy póŸniej wprowa-
dzono stan wojenny, a wszelkie dzia³ania spo³eczne znajdowa³y siê pod nadzorem s³u¿b
mundurowych. Na sfinansowanie tego przedsiêwziêcia postanowiono przeprowadziæ
we wsi zbiórkê pieniê¿n¹, której podj¹³ siê jeden mieszkañców. Wszyscy chêtnie przy³¹-
czyli siê do tej akcji, niestety informacja o przeprowadzanej kweœcie dosta³a siê do Urzê-
du S³u¿by Bezpieczeñstwa w Nowym Tomyœlu. Nied³ugo po tym, w mieszkaniu osoby
przeprowadzaj¹cej ow¹ zbiórkê, pojawi³ siê funkcjonariusz „czwórki” [termin podany
przez rozmówcê] i zarekwirowa³ uzbieran¹ kwotê. Po tym zdarzeniu, dalsze przygoto-
wania prowadzone by³y z zachowaniem wiêkszej ostro¿noœci.

Nowy krzy¿ wykonany zosta³ w czynie spo³ecznym przez mieszkañców. By³ to
obiekt wytworzony z ¿elbetonu, pokryty na zewn¹trz lastryko, a wykonano go w zak³a-
dzie kamieniarskim w s¹siedniej wsi Bolewice. Dodatkowo, dla upamiêtnienia maj¹cej
miejsce w 1979 roku pierwszej pielgrzymki Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do Polski, na je-
go pionowej belce umieszczono granitow¹ tabliczkê z inskrypcj¹: Na wieczn¹ pami¹tkê
pobytu w Polsce / Papie¿a Jana Paw³a II / I drugiego tysi¹clecia Pañstwa Polskiego.

Po zakoñczeniu tych prac rozpoczêto bezpoœrednie przygotowania do wymiany sta-
rego krzy¿a na nowy. Najpierw usuniêto dotychczasowy krzy¿, a umieszczona na nim
pasyjka o wysokoœci 53 cm zosta³a odnowiona i nastêpnie zamontowana na jego nowej
konstrukcji. Fakt znikniêcia krzy¿a ponownie zaktywizowa³ w³adze komunistyczne. Tym
razem dwóch funkcjonariuszy SB, w celu rozeznania sprawy, pojawi³o siê u so³tysa wsi.
Antoni S³ociñski oœwiadczy³ im, ¿e krzy¿ przewróci³ siê sam ze staroœci, a pozosta³oœci po
nim zosta³y tylko uprz¹tniête. Po tym epizodzie jeden z mieszkañców Lipki Wielkiej, zna-
j¹cy osobiœcie funkcjonariusza z Pionu IV SB, podj¹³ z w³asnej inicjatywy interwencjê
w sprawie ukrócenia dzia³añ utrudniaj¹cych posadowienie nowego krzy¿a.

Kolejnym etapem prac by³o przygotowanie fundamentu z gotowym ju¿ otworem
wpustowym. Wykonan¹ w Bolewicach konstrukcjê krzy¿a, na miejsce jego lokalizacji,
przewieziono przystosowan¹ wczeœniej do tego celu furmank¹. Dok³adnej daty jego po-
sadowienia nie uda³o siê ustaliæ. Z relacji mieszkañców wynika, ¿e by³o to wiosn¹ 1981
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roku. W przedsiêwziêciu tym uczestniczyli prawie wszyscy mieszkañcy Lipki Wielkiej.
Mimo i¿ ca³a akcja mia³a miejsce pod os³on¹ nocy, przeprowadzona zosta³a szybko
i sprawnie. Bezpoœrednio po niej nast¹pi³o poœwiêcenie nowego krzy¿a przez ówczesne-
go proboszcza parafii wytomyskiej ks. Karola Mazurka.

Niestety, ten solidny i wykonany z wielk¹ starannoœci¹ krzy¿, który w zamyœle miesz-
kañców mia³ na wiele lat wpisaæ siê w pejza¿ Lipki Wielkiej, uleg³ przypadkowemu znisz-
czeniu. Latem 2007 roku krzy¿ zosta³ powalony przez skrêcaj¹c¹ na tym skrzy¿owaniu
maszynê ¿niwn¹. Konstrukcja krzy¿a zosta³a tak zniszczona, ¿e przywrócenie jej do sta-
nu pierwotnego okaza³o siê ju¿ niemo¿liwe. Na dodatek zniszczeniu uleg³y tak¿e pami¹t-
kowa tabliczka i sama pasyjka, u której po³amane zosta³y ramiona. W 2009 roku miesz-
kañcy przyst¹pili do budowy nowego, aktualnie stoj¹cego przy drodze krzy¿a. Tym ra-
zem jako surowca u¿yto pnia dêbu, przekazanego przez Nadleœnictwo Bolewice.
Wstêpne prace przy obróbce pnia wykonane zosta³y na terenie gospodarstwa Teresy
i Artura Wyrwa³ów, gdzie mieszkañcy podzieleni na mniejsze grupy, przez kilkanaœcie
kolejnych dni, usuwali z dêbu korê i biel. Sama konstrukcja krzy¿a wykonana zosta³a
w zak³adzie stolarskim Jaros³awa Kaczmarka z Wytomyœla. Ofiarodawc¹ nowej pasyjki,
która zawis³a na krzy¿u, by³ mieszkaniec Lipki Wielkiej – Józef Napiera³a. Granitowa
kostka, materia³ na ogrodzenie i posadzone w otoczeniu krzy¿a krzewy, sfinansowane
zosta³y z funduszy przekazanych przez mieszkañców. 

W obawie przed ponownym uszkodzeniem krzy¿a, za zgod¹ w³aœciciela przylegaj¹-
cego do krzy¿a gruntu, £ukasza Horowskiego, krzy¿ przesuniêto nieco w pole. Przed
wzniesieniem konstrukcji krzy¿a, w miejscu jego posadowienia, zabetonowano butelkê,
w której umieszczono notatkê z dat¹ tego wydarzenia i podpisami wszystkich osób bio-
r¹cych w nim udzia³. Tradycj¹ Lipki Wielkiej jest, ¿e przy krzy¿u, w ka¿d¹ Wielk¹ Sobo-
tê ma miejsce œwiêcenie potraw. Zwyczaj ten trwa nieprzerwanie ju¿ od 1946 roku.
I w³aœnie ten wyj¹tkowy dzieñ wybrali mieszkañcy na poœwiêcenie nowego krzy¿a. Krzy¿
uroczyœcie poœwiêcono w Wielk¹ Sobotê – 11 kwietnia 2009 roku. Aktu tego dokona³
proboszcz parafii Wytomyœl, ks. Wojciech Sza³ata. Aktualnie opiekê nad terenem wokó³
krzy¿a sprawuje El¿bieta Koœmider.

Kozie Laski
Wieœ Kozie Laski, wchodz¹ca w sk³ad parafii Wytomyœl, jest wsi¹ o zabudowie roz-

proszonej. Po³o¿ona jest po obydwu stronach drogi powiatowej nr 2708P, ³¹cz¹cej Sta-
ry Tomyœl z Wytomyœlem. Miejscowoœæ ta powsta³a w 1767 roku na bazie osadnictwa
olêderskiego. Przywilej lokacyjny nadany jej przez Feliksa Szo³drskiego datowany jest na
18 listopada 1772 roku. Zapisano w nim: […] i¿ prawem dziedzicznym moim niektórym
Olêdrom moim y ieych Sukcessorom dawszy Protekcyê, puszczam Sady z Pastwiskami w Ko-
Ÿielaskach z Szko³¹, mieyscu Pogrzebowym, siedem y pu³ Morgów Roli do niey […]. Z aktu lo-
kacyjnego domniemywaæ mo¿na, i¿ w miejscu lokalizacji cmentarza istnia³a szko³a. Dla
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uposa¿enia pracuj¹cego w niej nauczyciela, nadano 7,5 morgów roli [ówczesna morga to
ok. 0,5 ha] zwolnionych z wszelkich op³at i czynszów. Aktualnie powierzchnia dzia³ki, na
której znajduje siê cmentarz ewangelicki wynosi ok. 0,23 ha. Po³o¿ony jest on we wschod-
niej czêœci wsi, po lewej stronie drogi prowadz¹cej do W¹sowa.

Powsta³a osada – podobnie jak i inne miejscowoœci typu olêderskiego – otrzyma³a swo-
je w³asne pieczêcie. Na jednej z nich, widnieje rycz¹cy lew, a dooko³a tego god³a umiesz-
czony jest okalaj¹cy napis: G. E. R. I. T. S. S. I. G. E. L 1774. Druga mniejsza przedstawia: dwie
oparte o siebie tarcze, ka¿da z trzema ma³ymi prostopad³ymi pod³u¿nymi paskami. 

Oprócz dawnej nazwy Kozielaski funkcjonowa³a te¿ nazwa Kozieloske i Kozilas, nazwy
niemieckie to: Koselowsker, Koszelaskie Olêdry i Königsfelde. Wieœ u zarania swego za³o¿e-
nia zamieszkiwana by³a w wiêkszoœci przez ludnoœæ niemieck¹, w 1789 roku liczy³a 32 go-
spodarstwa z 193 mieszkañcami. Z biegiem lat, w wyniku ma³¿eñstw mieszanych lub
przez wykup olêderskich gospodarstw, zaczêli siê tu osiedlaæ równie¿ Polacy. W roku
1837 liczba gospodarstw wzros³a do 40, a osób do 242. W 1879 roku – na ogóln¹ licz-
bê 375 mieszkañców – by³o 80 katolików i 259 ewangelików. Jeszcze w roku 1921 na
322 mieszkañców 64 % stanowili Niemcy. 

Na prze³omie XIX i XX wieku we wsi dzia³a³y dwa wiatraki, usytuowane one by³y we
wschodniej czêœci wsi, w pobli¿u skrzy¿owania drogi lokalnej Kozie Laski – W¹sowo
z drog¹ biegn¹c¹ z Ró¿y do Wytomyœla. Jeden z nich – „starszy” – sta³ na wzniesieniu le-
¿¹cym naprzeciw dzisiejszej posesji nr 13. Jego w³aœcicielem by³ Karol Hirt. Og³oszenie za-
mieszczone w nrze 193 „Goñca Wielkopolskiego” z 1882 roku g³osi³o: Nowy wiatrak
o dwóch gankach jest na sprzeda¿, u w³aœciciela Karola Hirt, Kozielaski p. Nowy Tomyœl. Drugi
z nich – „m³odszy” – umiejscowiony by³ ok. 150 m w kierunku po³udniowo-wschodnim
od wspomnianego skrzy¿owania. Pozosta³oœci z jego podbudowy w gruncie zachowa³y
siê do dnia dzisiejszego. Istnienie pierwszego wiatraka potwierdzaj¹ sporz¹dzone mapy
z tego okresu, a drugiego przekazy ustne. Jak d³ugo s³u¿y³y okolicznym mieszkañcom nie
wiadomo, bowiem Ksiêgi Adresowe z lat 30. ub. wieku i sporz¹dzone mapy ju¿ ich nie wy-
kazuj¹. 

W II Rzeczypospolitej w Kozich Laskach istnia³a szko³a powszechna. Jej budynek, jako
obiekt szkolny, istnia³ ju¿ w XIX wieku. Obecnie jest to posesja nr 24, w której mieœci siê
œwietlica wiejska. W czasie II wojny œwiatowej okupant urz¹dzi³ w niej w³asn¹ szko³ê dla
dzieci niemieckich. Po wyzwoleniu ponownie w ³awkach szkolnych zasiad³y polskie dzie-
ci. Nauka odbywa³a siê do poziomu klasy czwartej, resztê edukacji uczniowie pobierali
w Szkole Podstawowej w Wytomyœlu (rocznik 1965, w Szkole Podstawowej w Chmie-
lince). Szko³a zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1976 roku. Ostatni¹ pracuj¹c¹ tu nauczyciel-
k¹ by³a Maria Ostrowicz.

Jak wskazuje jedna z XIX. wiecznych map, wydana w 1859 roku, wieœ Kozie Laski od
strony zachodniej graniczy³a z osad¹ o nazwie Koz³owo. Po³o¿enie tego terenu sugeruje,
¿e mo¿e to byæ po³udniowo-zachodnia flanka wsi Wytomyœl z dzisiejszymi posesjami nr
2 i 2a. Czy faktycznie taka wyodrêbniona miejscowoœæ istnia³a w owym czasie i owym
miejscu, czy jest to po prostu b³¹d ówczesnego kartografa – trudno wspó³czeœnie oceniæ.
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Krzy¿ przy by³ej zlewni mleka
Krzy¿ zlokalizowany jest naprzeciw przystanku PKS, przy skrzy¿owaniu drogi powia-

towej Stary Tomyœl – Wytomyœl z drog¹ gminn¹, biegn¹c¹ w kierunku centrum wsi Ko-
zie Laski. 

Nie uda³o siê ustaliæ, czy krzy¿ w tej lokalizacji istnia³ ju¿ przed II wojn¹ œwiatow¹. Z re-
lacji starszych mieszkañców wsi wynika, ¿e przed 1939 rokiem krzy¿ sta³, ale 700 m da-
lej w kierunku Wytomyœla. Aktualnie jest to miejsce po³o¿one ok. 5 m od krawêdzi jezd-
ni, w naro¿niku ogródka przy drodze dojazdowej do posesji nr 46. Zniszczony zosta³
w latach niemieckiej okupacji, a po wyzwoleniu nie zosta³ odrestaurowany. 

Pierwszy powojenny krzy¿ w obecnym miejscu jego posadowienia wykonany zosta³
w gospodarstwie Micha³a Górniaczyka. Wzniesiony w 1946 lub 1947 roku, przetrwa³
do lat 70. ub. wieku. Oko³o 1976 roku podniszczony ju¿ krzy¿ zast¹piono nowym, któ-
ry uroczyœcie poœwiêci³ ówczesny proboszcz parafii w Wytomyœlu – ks. Karol Mazurek.
Mimo i¿ jego konstrukcja zrobiona zosta³a z drewna dêbowego, ju¿ po kilku latach zaist-
nia³a koniecznoœæ jego wymiany. Obecny obiekt jest równie¿ krzy¿em dêbowych, tym
razem, aby przed³u¿yæ jego trwa³oœæ, belki wyciêto z samej twardzieli pnia. Umieszczo-
na na nim du¿a metalowa pasyjka pochodzi z krzy¿y stoj¹cych tutaj wczeœniej. Tu¿ nad
ziemi¹ zamontowano drewnian¹ skrzynkê na kwiaty, a w najbli¿szym otoczeniu posa-
dzono kwiaty i u³o¿ono œcie¿kê z p³yt chodnikowych. Przy wykonywaniu konstrukcji
krzy¿a, wzniesienia i zagospodarowaniu terenu pracowa³o wielu mieszkañców wsi. Uro-
czyste poœwiêcenie krzy¿a mia³o miejsce prawdopodobnie w 1983 roku, a poœwiêcenia
dokona³ wytomyski proboszcz ks. Ekspedyt B³aszczyk. 

Zim¹ 2014 roku krzy¿ ten zosta³ przewrócony przez przeje¿d¿aj¹cy drog¹ samo-
chód, który wpad³ w poœlizg. Na szczêœcie z³ama³ siê tylko u podstawy, a zarówno jego
g³ówna konstrukcja, jak i pasyjka nie uleg³y zniszczeniu. Po skróceniu uszkodzonej pio-
nowej belki i wykonaniu metalowego wzmocnienia, krzy¿ postawiono na nowo. Dodat-
kowo w jego otoczeniu wykonano drewniany sztachetowy p³otek. Aktualnie opiekê nad
terenem wokó³ krzy¿a sprawuje Teresa Przybylak.

Krzy¿ przydro¿ny 
Krzy¿ usytuowany w odleg³oœci 1km od przystanku PKS, znajduj¹cego siê przy dro-

dze powiatowej Stary Tomyœl – Wytomyœl, w kierunku centrum wsi Kozie Laski, stoi po
lewej stronie drogi gminnej, tu¿ przed posesj¹ nr 54.

Krzy¿ ten zosta³ postawiony w 2002 roku z inicjatywy Joanny i Henryka Kahl. Na
drewnianej konstrukcji zawieszona jest ma³a metalowa pasyjka, os³oniêta ³ukowym dasz-
kiem. Ca³oœæ ogrodzono niewysokim drewnianym p³otem. Aby jednak poznaæ okolicz-
noœci posadowienia tego krzy¿a, nale¿y cofn¹æ siê w czasie o kilkadziesi¹t lat i przenieœæ
w okolice budynku dawnej szko³y podstawowej, w którym obecnie mieœci siê œwietlica
wiejska. Wtedy to, przed II wojn¹ œwiatow¹, mieszkaniec Kozich Lasek – Stefan Andrysz-
czyk, na dzia³ce po³o¿onej po lewej stronie drogi, za skrzy¿owaniem znajduj¹cym siê
przy budynku szko³y, postawi³ przydro¿ny krzy¿. Dok³adna data jego posadowienia nie
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jest znana, wiadomo tylko, ¿e krzy¿ musia³ ju¿ istnieæ w latach 30. XX w., poniewa¿ za-
znaczono go na mapie z 1935 roku. W czasie okupacji, jak wiele innych tego typu obiek-
tów sakralnych, zosta³ zniszczony. Po wojnie jego fundator nosi³ siê z zamiarem ponow-
nego postawienia w tym samym miejscu nowego krzy¿a. Inicjatywy tej, z powodu trud-
noœci ze strony w³adz komunistycznych, a tak¿e swojej choroby, nie uda³o mu siê zreali-
zowaæ. Jego plany urzeczywistni³ dopiero w 2002 roku jego wnuk – Henryk, jednak
z przyczyn formalnych zosta³a wybrana nowa lokalizacja. W stosunku do dawnej lokali-
zacji, miejsce jego obecnej lokalizacji znajduje siê o 400 m bli¿ej drogi powiatowej Stary
Tomyœl – Wytomyœl.

Poœwiêcenie nowo postawionego krzy¿a mia³o miejsce w niedzielê 17 listopada 2002
roku. Poœwiêci³ go proboszcz wytomyskiej parafii ks. Zygmunt Stachowski. To on ofia-
rowa³ umieszczon¹ na krzy¿u metalow¹ pasyjkê, któr¹ wczeœniej znaleziono na terenie
probostwa w Wytomyœlu. Od 2013 roku przy krzy¿u, w ka¿dy pi¹tek maja o godz. 21:
00, odprawiane s¹ nabo¿eñstwa majowe po³¹czone z Apelem Jasnogórskim. Inicjatorem
i prowadz¹cym te modlitwy jest obecny proboszcz parafii w Wytomyœlu -ks. Artur An-
drzejewski. Aktualnie opiekê nad krzy¿em sprawuj¹ Urszula i Marian Turczynowscy.

Krzy¿ na cmentarzu ewangelickim
Cmentarz ewangelicki w Kozich Laskach po³o¿ony jest po lewej stronie drogi gminnej,

biegn¹cej przez centrum wsi w kierunku W¹sowa. Usytuowany jest w odleg³oœci ok.
1,4 km od œwietlicy wiejskiej.

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

37Krzy¿e, figury i kapliczki na ziemi nowotomyskiej

Krzy¿ przy by³ej zlewni mleka Krzy¿ przydro¿ny 



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

38 Jan B¹belek, Barbara i Krzysztof Jandy

Krzy¿ na cmentarzu ewangelickim



Podobnie jak opisany wczeœniej krzy¿ na cmentarzu ewangelickim w dawnej Lipce
Ma³ej postawiony zosta³ w ramach akcji ustawiania krzy¿y na cmentarzach ewangelickich
w gminie Nowy Tomyœl w 2009 roku i wraz z krzy¿ami z Grubska, Kozich Lasek, Lipki
Ma³ej i Starego Tomyœla symbolicznie poœwiêcony 30 wrzeœnia 2010 r. na cmentarzu
ewangelickim w Starym Tomyœlu. Na zlecenie Urzêdu Miejskiego, uporz¹dkowaniem te-
renu i jego ogrodzeniem zaj¹³ siê Adam Krym ze Starego Tomyœla, a materia³ ogrodze-
niowy pochodzi³ z Nadleœnictwa Grodzisk Wlkp. Metalowa konstrukcja krzy¿a powsta-
³a w zak³adzie Mariana Konickiego z Glinna, a zamontowa³a j¹ firma Janusza Borowiaka
z Wytomyœla. Pami¹tkow¹ granitow¹ tablicê z napisem: B³ogos³awieni s¹ odt¹d umarli, któ-
rzy w Panu umieraj¹ wykona³ Tomasz Malinowski z Nowego Tomyœla. 

Ró¿a
Zabudowania wsi Ró¿a, nale¿¹cej do parafii Wytomyœl, rozci¹gaj¹ siê prostopadle do

drogi asfaltowej Nowy Tomyœl – W¹sowo, wzd³u¿ drogi prowadz¹cej do S¹topów.
Wieœ po³o¿ona jest nad rzeczk¹ S¹topy. Wschodni¹ czêœæ wsi wype³nia dawny zespó³
dworski, po którym pozosta³y przebudowane budynki folwarczne z drugiej po³owy XIX
wieku i czworaki z prze³omu wieków XIX i XX. Pierwsza wzmianka o tej miejscowoœci
pochodzi z 1508 roku, kiedy to wieœ wchodzi³a w sk³ad dóbr lwóweckich, a jej w³aœci-
cielem by³ Marcin Lwowski – Ostroróg. Ok. roku 1793 wieœ nale¿a³a do Szo³drskich,
dziedziców z Wytomyœla. Liczy³a wtedy 17 domów i 67 mieszkañców, w tym 47 kato-
lików i 20 protestantów. 

Nazwa wsi zmienia³a siê w ró¿nych latach. I tak w 1772 nazywano j¹ Rosze, a od
1846r. do dzisiejszego dnia to Ró¿a. W okresie Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego miej-
scowoœæ zalicza³a siê do wiêkszych w ówczesnym powiecie bukowskim i nale¿a³a do
okrêgu lutomyœlskiego. Stanowi³a ona czêœæ rozleg³ego maj¹tku Tomyœl Stary. W latach
1852-1921 maj¹tek nale¿a³ do rodziny Schwarzkopfów. Do tej rodziny nale¿eli znamie-
nici obywatele np. nadprezydent Poznania, zarz¹dca w rzecznych liniach statków paro-
wych i wysocy urzêdnicy pañstwowi.

Krzy¿ przydro¿ny
Krzy¿ przydro¿ny znajduje siê po lewej stronie drogi powiatowej z Nowego Tomyœla

do W¹sowa. Przeje¿d¿aj¹cy t¹ tras¹ bardzo czêsto zwracaj¹ uwagê na umieszczon¹ na
krzy¿u, doskonale odzwierciedlaj¹c¹ cierpienie, figurê ukrzy¿owanego Pana Jezusa. 

Obecnie stoj¹cy w tym miejscu krzy¿ wykonany zosta³ w 1982 roku z drewna dêbo-
wego, przekazanego przez Nadleœnictwo Grodzisk Wlkp. Belki krzy¿a s¹ owalne, za-
montowane na metalowym tragarzu. Na belkach krzy¿a znajduje siê zabytkowa figura
Pana Jezusa. Jest to barokowa rzeŸba nieznanego autora, wykonana z dêbowego drew-
na. Liczy sobie ju¿ ponad 400 lat. Cia³o Chrystusa przedstawione jest w ekspresyjnym
ujêciu, silnie zwisaj¹ce ku do³owi. Rêce wyci¹gniête ku górze w kszta³cie litery V. G³owa
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w koronie cierniowej mocno pochylona. Korpus nieznacznie odchylony od poziomu, no-
gi lekko ugiête w kolanach, prawa stopa zachodzi na lew¹ i obie przebite s¹ jednym
gwoŸdziem. Sk¹pe perisorium zawi¹zane jest na prawym boku. G³êboko zaznaczone s¹
obojczyki i ¿ebra. Wyostrzone zosta³y rysy twarzy, a w³osy doœæ g³êboko rzeŸbione. 

RzeŸba Chrystusa uznana zosta³a za zabytek klasy 0 i jest – od 1966 roku – pod nad-
zorem konserwatorskim. Poddawana jest badaniu, uzupe³nianiu braków i konserwacji
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Nad rzeŸb¹ znajduje siê
pó³okr¹g³y daszek metalowy, wymieniony w 2015 roku ze wzglêdu na zniszczenie.
W 2008 roku krzy¿ zosta³ ogrodzony z trzech stron p³otkiem drewnianym, sztacheto-
wym. Wokó³ krzy¿a po³o¿ono równie¿ kostkê pozbrukow¹. Nie jest to pierwszy krzy¿
stoj¹cy w tym miejscu. Historia krzy¿a przydro¿nego w Ró¿y siêga okresu œredniowie-
cza. Dok³adnej daty ustawienia pierwszego krzy¿a ju¿ dzisiaj nie da siê ustaliæ. Z ustnego
przekazu wiadomo, ¿e by³o to za czasów panowania króla Boles³awa Krzywoustego.
Ten to w³adca Polski za sprawê priorytetow¹ postawi³ sobie ca³kowit¹ chrystianizacjê
ziem polskich. Chcia³ bowiem dokoñczyæ dzie³a swego ojca W³adys³awa Hermana.
Krzewiciele wiary chrzeœcijañskiej dotarli m. in. do osady ukrytej w gêstwinie dzikich ró¿
i kolczastych g³ogów nad rzeczk¹ Zatopi¹. Miejsce to nazwano Ró¿¹. 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

41Krzy¿e, figury i kapliczki na ziemi nowotomyskiej

Krzy¿ przydro¿ny



Sta³ tu wówczas chram, czyli œwi¹tynia pogañska. Stawiaj¹c w tym miejscu krzy¿,
oznaczono to miejsce jako zajête przez Koœció³. Stan¹³ on w pobli¿u pierwszego sta-
wu, osada natomiast ulokowana by³a – dok³adnie na tym samym miejscu co dzisiejsza
wieœ – pomiêdzy obydwoma stawami po³¹czonymi rzeczk¹ – dziœ rowem. 

Opuszczona œwi¹tynia popad³a w ruinê lub te¿ zosta³a celowo zniszczona. Drewnia-
ny krzy¿ te¿ uleg³ destrukcji, ale na jego miejsce zaraz stawiano nowy, choæ czasem
w innym miejscu. Obecny stoi na miejscu „o³tarza obiatnego”, ogromnego g³azu na-
rzutowego o p³askiej powierzchni, na którym sk³adano ofiary ca³opalne, a tak¿e usta-
wiano stos i spalano cia³a zmar³ych. Prochy natomiast wk³adano do urn glinianych i za-
kopywano w ziemi. Niektóre z nich odkopa³ Zdzis³aw Grzymek, przedwojenny dzie-
dzic Ró¿y, inne byæ mo¿e kryje ziemia w niedalekiej odleg³oœci od krzy¿a.

Mieszkañcy Ró¿y zawsze dbali o swój krzy¿, bo przy nim siê wspólnie modlili. Do
niego „przyprowadzali” zmar³ych mieszkañców wsi w ostatniej drodze na cmentarz
wytomyski. Przy krzy¿u zatrzymywa³y siê wszystkie pielgrzymki, zmierzaj¹ce têdy do
„Œwiêtego Anio³a” w wytomyskim koœciele. Krzy¿ wówczas by³ inaczej ustawiony,
tzn. przodem do tzw. drogi koœcielnej. Ramiona krzy¿a niczym drogowskaz pokazy-
wa³y kierunek do koœcio³a w Wytomyœlu. Tu¿ przed 1900 rokiem odwrócony zosta³
frontem do drogi g³ównej, biegn¹cej w kierunku W¹sowa. Mia³o to zwi¹zek z plano-
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wanym przejazdem cesarza Wilhelma II. Od czasu wybudowania nowej szko³y w Ró-
¿y stoi na – obecnie wydzielonym – ogrodzonym jej terenie. 

Na pocz¹tku okupacji hitlerowskiej likwidowano wszelkie znaki chrzeœcijañskie.
Niemcy robili to pod os³on¹ nocy. Pasyjkê umieszczon¹ na krzy¿u uratowa³ kierow-
nik szko³y Czes³aw Przyby³. Dowiedzia³ siê bowiem od ówczesnego so³tysa Ró¿y,
Niemca Gustawa Wintera, o planowanym zniszczeniu krzy¿a. Tu¿ przed zmrokiem
zdj¹³ figurê Pana Jezusa i dobrze ukry³ na szkolnym strychu. PóŸnym wieczorem, wraz
z przedwojennym so³tysem Stanis³awem Kuczem i Leonem Maciejewskim, pociêli
krzy¿ na opa³, a postument zakopali w ogrodzie. Przez okres wojny figura Pana Jezu-
sa by³a skrzêtnie, przez Czes³awa Przyby³a, przechowywana. Towarzyszy³a mu przez
ca³y okres wojny. Mia³ j¹ u siebie w mieszkaniu, wszêdzie tam, gdzie rzuci³ go los. Po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych postawiono nowy krzy¿ i zawieszono tê piêkn¹ nie-
spotykan¹ rzeŸbê. Nale¿y dodaæ, ¿e artysta wykonuj¹cy to dzie³o wzorowa³ siê na ma-
larstwie Grinberga, o czym œwiadczy m. in. charakterystyczny sk³on g³owy Chrystusa.
Obecnie s¹ na œwiecie dwie takie rzeŸby – jedna w Muzeum Miejskim w Monachium,
a druga w³aœnie na krzy¿u przydro¿nym w Ró¿y. 

Czes³aw Przyby³ wiedzia³, ¿e figurka jest niepowtarzalna i w trosce o jej zachowa-
nie wyst¹pi³ o objêcie tego unikalnego zabytku sta³ym nadzorem konserwatorskim.
Opiekowa³ siê krzy¿em do koñca swego ¿ycia, jako spo³eczny opiekun zabytków.

Ostatni krzy¿ zosta³ poœwiêcony w 1982 r. przez proboszcza ks. Karola Mazurka.
Kwiaty i znicze s¹ ozdob¹ krzy¿a. Opiekê nad tym obiektem sakralnym sprawuje Mar-
ta Kahl wraz z mieszkañcami Ró¿y.

Kapliczka Matki Bo¿ej Królowej Polski 
W lesie, na rozstaju dróg gruntowych prowadz¹cych do Wytomyœla i Kozich Lasek,

id¹c z wioski Ró¿a odnajdujemy piêkn¹ kapliczkê Matki Bo¿ej Królowej Polski z Dzieci¹t-
kiem. Aby zobaczyæ ten obiekt sakralny, jad¹c z Nowego Tomyœla drog¹ powiatow¹
w kierunku W¹sowa, nale¿y tu¿ przed zabytkowym krzy¿em skrêciæ w lewo, w drogê
gruntow¹ i zatrzymaæ siê w odleg³oœci ok. 700m od drogi bitumicznej. Stoi ona wœród
czterech wysokich œwierków, na tle drzew akacjowych. Jej podstawê stanowi trzystop-
niowy du¿y cokó³ betonowy, z którego wyrasta oko³o 2. metrowa kolumna z czerwo-
nej ceg³y, zakoñczona prost¹ g³owic¹. Tylna œciana kolumny jest przed³u¿ona i stanowi
zaplecze zabezpieczaj¹ce figurê Matki Bo¿ej. Boczne œciany s¹ oszklone, natomiast
otwarta jest czêœæ frontowa. Ca³oœæ przykryta jest czterospadowym daszkiem betono-
wym, z zamieszczonym na szczycie metalowym krzy¿em. Matka Bo¿a Królowa Polski
na g³owie ma koronê i ubrana jest w królewskie szaty. W lewej rêce trzyma Dzieci¹tko,
z – zwieñczonym krzy¿em – jab³kiem królewskim w lewej d³oni. W prawej d³oni nato-
miast trzyma ber³o. 

Historia tej kapliczki jest bardzo ciekawa i siêga roku 1884. Zosta³a ona ufundowana
przez Katarzynê Kurowsk¹ w akcie przeb³agalnym o przebaczenie za dokonan¹ wcze-
œniej kradzie¿. Poszkodowanymi byli wracaj¹cy – z jarmarku w Grodzisku Wlkp. do

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

43Krzy¿e, figury i kapliczki na ziemi nowotomyskiej



Lwówka – ¯ydzi, którzy zatrzymali siê po drodze na odpoczynek. Kobieta zakrad³a siê
do œpi¹cych i sierpem odciê³a mieszki z pieniêdzmi. Drêczy³o j¹ jednak sumienie i posta-
nowi³a za skradzione pieni¹dze zbudowaæ kapliczkê na rozstaju dróg. W okresie II woj-
ny œwiatowej figura by³a niszczona przez cz³onków Hitlerjungend z Kozich Lasek, którzy
podczas æwiczeñ rzucali w kapliczkê kamieniami. Skradziono te¿ wtedy ber³o. W roku
1940 Niemcy nakazali usun¹æ kapliczkê z pola pp. Szoferów. P. Szofer na rozkaz Niem-
ców j¹ rozebra³. Gruz zakopano w miejscu, gdzie sta³a kapliczka, a figurê ukryto w szo-
pie. Po wojnie postanowiono zbudowaæ kapliczkê na rozstaju dróg. Wówczas potrzeb-
ne by³o pozwolenie w³adz. P. Szofer uzyska³ od w³adz radzieckich w Poznaniu pozwo-
lenie na budowê pomnika. Zbudowano wtedy cokó³ i na kolumnie umieszczono figurê
Matki Bo¿ej. Figura jednak nie mia³a zadaszenia ani p³otu dooko³a, tak jak to by³o przed
wojn¹. Brakuj¹ce ber³o ufundowa³ prof. Stanis³aw Musia³. W 1955 roku figura zosta³a
doszczêtnie zniszczona przez grupê wandali. Dziêki zaanga¿owaniu dwóch pañ – Anny
Huchwajdy i Kazimiery Szofer, które zebra³y na ten cel pieni¹dze, kapliczkê odbudowa-
no. Nie uda³o siê jednak odtworzyæ takiej, jak¹ by³a w pierwotnej wersji. W odbudowê
zaanga¿owani siê mieszkañcy Ró¿y z Wojciechem Janasem na czele. Poprawili ca³¹ kon-
strukcjê obiektu, wykonali rêcznie daszek oraz oszklenie. Krzy¿yk na daszku wykona³
Feliks Hoza. 

Przy kapliczce czêsto gromadzili siê w tym okresie mieszkañcy i odprawiali nabo¿eñ-
stwo loretañskie. Z czasem ta tradycja zaczê³a zanikaæ. Obecnie mieszkañcy gromadz¹
siê tu w maju, raz w tygodniu, na nabo¿eñstwie do Matki Bo¿ej. Przed kapliczk¹ stoi ³a-
weczka i Matka Bo¿a zaprasza wszystkich na modlitwê. Opiekê nad kapliczk¹ sprawuj¹
mieszkañcy wsi. 

Mauzoleum rodziny Schwarzkopfów
Przy drodze prowadz¹cej do S¹topów, w odleg³oœci 600 m od wsi Ró¿a, po lewej

stronie, odnajdujemy malowniczo po³o¿one w lesie mauzoleum o cechach neogotyckich.
Zbudowane zosta³o ok. 1893 roku. W tym miejscu spoczywali cz³onkowie niemieckiej
rodziny Schwarzkopfów – w³aœcicieli maj¹tku Ró¿a.  

Jest to rodzaj monumentalnego grobowca, w formie wolnostoj¹cej. Tylna, strzelista
œciana kapliczki, o wysokoœci ok. 5 m, przypominaj¹ca kszta³tem kopu³ê, widoczna jest
z odleg³oœci 200 m od drogi powiatowej Ró¿a – S¹topy. Naprzeciwko kaplicy znajduje
siê wysoka, zamkniêta neogotyckim ³ukiem brama, równie¿ z ceg³y klinkierowej, w któ-
rej znajduje siê pó³owalny otwór, w którym poprzednio by³a umocowana ozdobna ¿e-
liwna brama. Nad ³ukiem bramy znajdowa³a siê kamienna tablica z piaskowca z inskryp-
cj¹ w jêzyku niemieckim: Es ist noch eine / Ruh vorhanden / Dem Volker Gottes (A zatem
pozostaje odpoczynek dla ludu Bo¿ego; List do Hebrajczyków 4,9).

Od kaplicy grobowej w postaci otwartej, g³êbokiej niszy, biegnie niskie betonowe
ogrodzenie, pe³ni¹ce pierwotnie funkcjê podmurówki dla kutego, ¿eliwnego p³otu. To
ogrodzenie istnia³o jeszcze na pocz¹tku lat 80. minionego wieku, chocia¿ by³o ju¿ zde-
wastowane. Od strony frontowej kaplicê grobow¹ utrzymuj¹ cztery betonowe filary. Do
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czêœci g³ównej, tzw. o³tarzowej, prowadz¹ trzystopniowe schody z klinkieru i ta czêœæ jest
wybetonowana. W g³êbi, poœrodku, znajduje siê wnêka o strzelistym zakoñczeniu, w któ-
rej znajdowa³ siê o³tarz g³ówny. Nad ³ukiem kaplicy by³a umieszczona tablica kamienna
z piaskowca z inskrypcj¹: Das ist aber der Wille dass der / mich gesandt hat, dass, wer den sohn
/ siecht, und glaubet an ihn, habe das / ewige Leben, und ich werde ihn / auferwecken am jung-
sten Tage. (To bowiem jest wol¹ Ojca mego, aby ka¿dy kto widzi Syna i wierzy w Niego, mia³ ¿y-
cie wieczne./ A ja go wskrzeszê w dniu ostatecznym; Ewangelia wg œw. Jana 6.40.)

Pomiêdzy bocznymi filarami, po obu stronach g³ównego o³tarza, w pó³kolistych niszach,
znajdowa³y siê tablice kamienne z piaskowca z nazwiskami spoczywaj¹cych tu osób, wraz
z datami. Aktualnie tablic ju¿ nie ma. Widoczne s¹ tylko œlady po nich w postaci zerwanych
tynków. Przed g³ówn¹ naw¹ kaplicy, po obu stronach, znajdowa³y siê groby rodziny
Schwarzkopfów. Teren jest obecnie piaszczysty. Obiekt znajduje siê na terenie Nadleœnic-
twa Grodzisk, obrêb Pora¿yn, Leœnictwo Ró¿a, oddzia³ 297i i objêty jest jego opiek¹. W la-
tach 2006 – 2007 wyremontowano stary dach, opierzenia i pokryto je blach¹ ocynkowa-
n¹. Zosta³ tak¿e uporz¹dkowany teren wokó³ mauzoleum. Zakres i charakter wykona-
nych prac zosta³ uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.
Wszystkie prace zosta³y sfinansowane ze œrodków w³asnych Nadleœnictwa Grodzisk. 
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Tomasz Siwiñski

Edward Janicki – sylwetka prezesa KS „Polonia” 

Tekst biograficzny o Edwardzie Janickim jest kolejnym z nieformalnego cyklu poœwiê-
conego prezesom Klubu Sportowego „Polonia” w Nowym Tomyœlu. Na ³amach „Prze-
gl¹du Nowotomyskiego” ukaza³y siê dot¹d artyku³y Tomasza Siwiñskiego, których bo-
haterami byli: Zygmunt Kabza (2/26/2013), Aleksander Preisler (1/29/2014), Zyg-
munt Fabrowski (2/30/2014), Karol Hoffmann (3/31/2014), Bronis³aw Koz³owski,
(2/34/2015) i Stanis³aw Porzuckowiak (4/36/2015). W tekœcie Nowotomyska
Drukarnia Kresowa” w latach 1925 – 1939 i jej dalsze dzieje… (2/34/2015) po-
staæ Wac³awa Milczyñskiego przedstawi³a Gra¿yna Matuszak. W ka¿dym tekœcie w ¿y-
ciorysy „sterników” Klubu zosta³y wplecione najwa¿niejsze wydarzenia z dziejów „Po-
lonii”. Mamy nadziejê, ¿e w roku jubileuszu 95. lecia powstania „Polonii” zdo³amy przy-
bli¿yæ Czytelnikom sylwetki jeszcze dwóch nie¿yj¹cych prezesów Klubu.

Edward Janicki urodzi³ siê 15 wrzeœnia 1915 roku w Buer – Hassel (powiat Gelsen-
kirchen). Jego ojcem by³ Jerzy Janicki, a matk¹ Anna Janicka z domu Dolata. Rodzina Ja-
nickich trafi³a do Westfalii w poszukiwaniu pracy. Jerzy pracowa³ jako górnik w kopal-
niach wêgla kamiennego. Edward by³ jednym z dziewiêciorga rodzeñstwa.

Pod koniec lat dwudziestych XX wieku
Edward wraz z rodzin¹ przeprowadzi³ siê do
niepodleg³ej ju¿ Polski i zamieszka³ w Miejskiej
Górce. Rodzina Janickich prowadzi³a gospo-
darstwo rolne, które nadzorowa³a matka
Edwarda, gdy¿ ojciec nadal pracowa³ w nie-
mieckich kopalniach. Po ukoñczeniu polskiej
szko³y powszechnej (wczeœniej – w Niemczech
– rozpocz¹³ swoj¹ edukacjê w tamtejszej szko-
le), Edward wiêkszoœæ czasu spêdza³ w Rawi-
czu, gdzie w latach 1933-1935 pobiera³ naukê
w Publicznej Szkole Dokszta³caj¹cej Zawodo-
wej, jednoczeœnie praktykuj¹c w zawodzie pie-
karza u mistrza piekarskiego Szymczaka. 16 lu-
tego 1935 roku zda³ egzamin czeladniczy w za-
wodzie piekarza. 

W 1937 roku zosta³ wcielony do wojska.
Trafi³ do szko³y podoficerskiej, któr¹ ukoñczy³
w stopniu kaprala. S³u¿y³ w 4 Kompanii CKM.
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Bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej 1939 roku, pocz¹tkowo w szeregach Armii „£ódŸ”.
W drugiej po³owie wrzeœnia – pomiêdzy Rykami a Garwolinem – dosta³ siê do niewoli.
Trafi³ do obozu dla jeñców Birstonas, gdzie przebywa³ od 23 wrzeœnia do listopada 1939
roku (figurowa³ na liœcie Litewskiego Czerwonego Krzy¿a). Jak wspomina³, ¿o³nierze
z pu³ku, w którym s³u¿y³, mieli mo¿liwoœæ oddania siê w rêce Niemców lub Sowietów,
jednak s³ysz¹c o tym, w jaki sposób NKWD traktuj¹ jeñców zdecydowali o poddaniu siê
hitlerowcom.

Po zwolnieniu z obozu trafi³ do Królewca, gdzie – w miêdzynarodowym towarzy-
stwie (Polacy, Ukraiñcy, Francuz i schorowany Niemiec) – pracowa³ w piekarni Hansa
Radtke. W³aœciciel zak³adu sam z nimi nie pracowa³, mia³ jednak du¿e zaufanie do swo-
ich pracowników, w tym tak¿e do Edwarda. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e pracownicy prze-
mycaj¹ nadpieki chleba do stoczni, dla pracuj¹cych tam niewolniczo ludzi. Nie wyci¹ga³
z tego faktu ¿adnych konsekwencji, a nawet, gdy Edward zosta³ aresztowany, wydosta³
go z r¹k gestapo. Edward Janicki by³ dobrze traktowany przez niemieckiego pracodaw-
cê, mia³ przy tym sporo swobody. Tu¿ przed dramatycznym oblê¿eniem miasta przez
Armiê Czerwon¹ mia³ mo¿liwoœæ opuszczenia Królewca i ucieczki w g³¹b III Rzeszy, ale
z niej nie skorzysta³. Po zdobyciu miasta i zakoñczeniu dzia³añ wojennych, podobnie jak
tysi¹ce innych osób, by³ przeganiany z jednego miejsca w inne. Po roku tu³aczki, okra-
dziony przez czerwonoarmistów, dotar³ do Miejskiej Górki. 

Pocz¹tkowo podj¹³ pracê w gospodarstwie rodziców, postanowi³ jednak zg³osiæ siê na
ochotnika do Milicji Obywatelskiej. Podj¹³ s³u¿bê w komisariacie w Miejskiej Górce. Dziê-
ki temu, ¿e uznano jego stopieñ wojskowy, zosta³ komendantem tamtejszej jednostki.
Przyznano mu równie¿ s³u¿bow¹ kwaterê. W tym czasie o¿eni³ siê z Mari¹ z domu Zie-
liñsk¹ (ur. 1916r.). Z tego zwi¹zku mia³ córkê Mieczys³awê (ur. 1946 r.). Z Miejskiej
Górki skierowany zosta³ do pracy w Gostyniu, a w 1953 roku zosta³ komendantem Ko-
mendy Powiatowej Milicji w Nowym Tomyœlu, zastêpuj¹c na tym stanowisku Ludwika
Krawczyka. Zamieszka³ na placu Chopina, niedaleko obecnego wejœcia na stadion.

Z PRZESZ£OŒCI

48 Tomasz Siwiñski

W 4 kompanii CKM; Edward Janicki – pi¹ty od prawej w trzecim rzêdzie od do³u; 1939 r.



Udziela³ siê spo³ecznie. Po Ludwiku Krawczyku zosta³ równie¿ prezesem Klubu Sporto-
wego „Gwardia” Nowy Tomyœl – tak¹ bowiem w latach 1950-1956 nazwê nosi³ KS
„Polonia”, nale¿¹cy wówczas do Zrzeszenia Klubów Sportowych „Gwardia” (do histo-
rycznej nazwy „Polonia” Klub wróci³ w 1956 roku). 

Prezes Edward Janicki doprowadzi³ do koñca, rozpoczêt¹ przez Ludwika Krawczyka,
budowê stadionu przy placu Chopina. Nowy obiekt powsta³ w miejscu, gdzie dotychczas
znajdowa³y siê dzia³ki milicjantów i zast¹pi³ istniej¹ce dot¹d tzw. boisko pana Kozy, znaj-
duj¹ce siê za restauracj¹ „Kresowianka”. By³ bardzo zaanga¿owany w dzia³alnoœæ na
rzecz sportu. Jak wspominaj¹ byli pi³karze, a tak¿e syn, robi³ du¿o wiêcej ni¿ powinien.
By³ szanowan¹ postaci¹. Wspólnie z komendantem Wojskowej Komendy Rejonowej,
Stanis³awem Porzuckowiakiem, dba³ o to, aby najlepszych zawodników nie wcielano do
zasadniczej s³u¿by wojskowej, albo je¿eli ju¿ musieli odbyæ s³u¿bê to w jednostce, w któ-
rej mogli uprawiaæ sport. Dziêki jego staraniom najlepsi zawodnicy dru¿yny pi³ki no¿nej
nie odchodzili z klubu, mo¿na by³o zatem prowadziæ z nimi systematyczn¹ pracê szkole-
niow¹. Dru¿yna pi³ki no¿nej szybko osi¹gnê³a sukcesy i ju¿ w 1954 roku awansowa³a do
klasy „A”, bêd¹c w niej czo³owym zespo³em.

W tym czasie „Gwardia” znacz¹co poszerzy³a sw¹ dzia³alnoœæ o inne dyscypliny spor-
tu. Powo³ano sekcjê boksu, której zawodnicy startowali w lidze wojewódzkiej. Powsta-
³a dru¿yna pi³ki rêcznej mê¿czyzn, kontynuowano tradycje pi³ki siatkowej mêskiej i ¿eñ-
skiej, a tak¿e tenisa ziemnego. W 1954 roku podjêto pierwsz¹ próbê utworzenia sekcji
bryd¿a sportowego. Lekkoatleci i tenisiœci sto³owi z powodzeniem reprezentowali no-
wotomysk¹ „Gwardiê” w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego. Stworzono mo¿li-
woœæ powstania sekcji pi³ki koszykowej mê¿czyzn. Tak wielu sekcji, wczeœniej ani póŸniej,
nie posiada³ ¿aden nowotomyski klub sportowy. By³ to swoisty sukces prezesa Janickie-
go Edward Janicki dba³ równie¿ o to, by sportowcy byli szkoleni przez trenerów najwy¿-
szej klasy. Oprócz wykwalifikowanej kadry nowotomyskich trenerów i instruktorów
sportowych, któr¹ tworzyli m. in. Kazimierz Kaatz czy Lech Bondarowicz, sprowadza³
z Poznania trenerów tej klasy co: Henryk Czapczyk, Ryszard Œmiglak czy Kazimierz Œmi-
glak (wczeœniej trener komisji selekcyjnej reprezentacji Polski) i innych. Funkcjê prezesa
sprawowa³ do kwietnia 1957 roku, kiedy to zosta³ zast¹piony przez Stanis³awa Porzuc-
kowiaka. Nadal pozosta³ jednak dzia³aczem klubowym.

Po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie, w Nowym Tomyœlu, zmar³a ¿ona Edwarda – Maria. 
23 kwietnia 1955 roku Edward Janicki o¿eni³ siê z W³adys³aw¹, z domu Kosanowsk¹

(ur. 1922 r.). W³adys³awa pochodzi³a z Grodziska Wlkp. By³a pracownikiem umys³o-
wym, zatrudnionym najpierw w Zak³adach Miêsnych w Grodzisku Wlkp., nastêpnie
w PZGS w Nowym Tomyœlu, a po przeprowadzce do Poznania – w przesypowni ce-
mentu. Janiccy doczekali siê dwóch synów: Adama (rocznik 1955, zmar³ tragicznie
w wieku 11 lat) oraz Dariusza (rocznik 1957). Obaj synowie urodzili siê w Nowym To-
myœlu. W 1962 roku Edward Janicki wraz z rodzin¹ opuœci³ Nowy Tomyœl i osiad³ w Po-
znaniu, zamieszkuj¹c przy ul. Grunwaldzkiej. Podj¹³ w Poznaniu pracê w charakterze
œledczego, a nastêpnie zosta³ komendantem milicji w Obornikach Wlkp. 
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W 1971 roku przeszed³ na emeryturê. Bêd¹c na emeryturze, przyj¹³ propozycjê, ja-
k¹ z³o¿y³ mu prezes Gwardyjskiego Klubu Sportowego „Olimpia” – Stanis³aw Koniecz-
ny i zosta³ kierownikiem Hotelu „Olimpia” na Golêcinie.

Edward Janicki lubi³ przyrodê, las, grzybobrania. Wiêkszoœæ czasu spêdza³ nie w Po-
znaniu, lecz w Chludowie, pomagaj¹c synowi Dariuszowi i synowej Reginie w prowadze-
niu gospodarstwa i piekarni. Doczeka³ siê czworga wnucz¹t. Zmar³ 16 sierpnia 1998 ro-
ku w Poznaniu. ¯ona W³adys³awa zmar³a w 2011 roku.

•ród³a:
Wywiad z Dariuszem Janickim; Komunikaty Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej
w Poznaniu 1951-1957; J. Owsiañski, T. Siwiñski, Historia futbolu wielkopolskiego, Poznañ
2013; L. Bondarowicz, Urz¹dzenia sportowe oraz ich konserwacja w powiecie nowotomy-
skim, praca magisterska, Poznañ 1960.

Zdjêcia: archiwum Dariusza Janickiego oraz Andrzeja Wojtkowiaka
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Edward Janicki wita dzia³a-
czy i pi³karzy „Dynama”

Berlin. Stadion  w Nowym
Tomyœlu – 1962. 
Pierwszy z lewej: 

Andrzej Wojtkowiak

Edward Janicki 

z wnuczk¹ 



Szymon Konieczny

Ajax Ró¿a – ma³y klub z dumn¹ nazw¹

Nazwa klubu sportowego, a zw³aszcza klubu pi³karskiego, ma ogromne znaczenie.
Czasami jest odzwierciedleniem charakteru jego twórców, ich bojowym zawo³aniem,
a czasami wyrazem ich fascynacji. Zapo¿yczanie nazw, zw³aszcza w klubach pi³ki no¿-
nej ma doœæ d³ugie tradycje. Dzia³o siê tak na ca³ym œwiecie, tak¿e w Polsce. Nie inaczej
sta³o siê na pocz¹tku lat 70. XX wieku w podnowotomyskiej Ró¿y, w której powsta³
klub o wiele mówi¹cej nazwie „Ajax”. Przeciêtny znawca pi³ki no¿nej od razu skojarzy
tê nazwê z holenderskim Klubem z Amsterdamu. Wszak „Ajax” Ró¿a to brzmi dum-
nie!

Pocz¹tki pi³karstwa w Ró¿y
Ju¿ pod koniec lat 60. ubieg³ego wieku zainteresowanie pi³k¹ no¿n¹ – w Ró¿y oraz

pobliskim W¹sowie – deklarowa³o wielu m³odych ludzi. Spotykali siê oni, by wspólnie
pograæ w pi³kê, nie maj¹c jednak konkretnego miejsca do trenowania i rozgrywania me-
czów. Dopiero w 1971 roku, w ramach Ludowego Zrzeszenia Sportowego, powsta³
Klub Pi³karski, którego pe³na nazwa brzmia³a: LZS „Ajax” Ró¿a. By³ to klub jednosek-
cyjny. Jego za³o¿ycielami byli: Jan Kucz, Wojciech Kapela (obaj nie¿yj¹cy) oraz Tadeusz
Knapkiewicz.

Holenderskie akcenty
Sk¹d nazwa „Ajax”? Choæ wspó³za³o¿yciel Klubu Tadeusz Knapkiewicz ju¿ nie pamiê-

ta, co by³o konkretn¹ przyczyn¹, nadania Klubowi tak szacownej w pi³karskim œwiecie
nazwy, mo¿na przypuszczaæ, z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa, ¿e fakt ten ma zwi¹zek
z kilkoma sukcesami amsterdamskiego Klubu na prze³omie lat 60. i 70. ubieg³ego wieku.
Otó¿, mistrz Holandii wyst¹pi³ w 1969 roku w madryckim finale Pucharu Europy, jed-
nak uleg³ w nim, stosunkiem 1: 4, w³oskiemu A. C. Milan. Dwa sezony póŸniej siêgn¹³ po
to trofeum, pokonuj¹c 2: 0 Panathinaikos Ateny w finale na stadionie Wembley w Lon-
dynie. W barwach tego klubu gra³y wielkie osobowoœci ówczesnej pi³ki – Johan Ne-
eskens i nade wszystko – Johan Cruijff, w których zapatrzeni byli polscy fani futbolu

Przyjmuj¹c nazwê s³awnego klubu, grupa m³odych adeptów pi³ki no¿nej postanowi³a
„podkolorowaæ” szar¹ rzeczywistoœæ komunistycznej Polski. Nie jest to jedyny na na-
szym terenie przyk³ad zaczerpniêcia nazwy od s³ynnego klubu. Podobnym przyk³adem
jest te¿ choæby „Borusja” Boruja Koœcielna, która sw¹ nazwê zawdziêcza popularnej
wówczas Borussii Moenchengladbach. Powróæmy jednak do Ró¿y.
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Dzia³alnoœæ klubu
Dru¿yna „Ajaxu” rozgrywa³a mecze na boisku, umiejscowionym na lotnisku, któ-

re u¿ytkowa³a Powiatowa Stacja Zabiegów i Ochrony Roœlin (PSZOR). Znajdowa³o
siê ono przy drodze z Ró¿y do W¹sowa (ulica Zachodnia w W¹sowie). Mieczys³aw
Janas, by³y pi³karz „Ajaxu”, wspomina: bramki nasze sta³y w poprzek lotniska, tak ¿e
samoloty rolnicze robi¹ce opryski l¹dowa³y i startowa³y pomiêdzy nimi, ale gdy ju¿ lotnisko
przeniesiono, ustawiliœmy je wzd³u¿. Klub nie mia³ swojej siedziby, co wynika³o z nie-
wielkich zasobów lokalowych we wsi. Zawodnicy przechowywali wiêc sprzêt sporto-
wy w swoich domach. 

Dzia³alnoœæ klubu finansowa by³a przez samych zawodników. Aby uzyskaæ œrodki
na sprzêt sportowy, stroje, napoje na mecze, farby, kredy i op³aty sêdziów, klub
„Ajax” organizowa³ zabawy taneczne, które odbywa³y siê w Ró¿y. Stroje pi³karskie
pocz¹tkowo ka¿dy z zawodników pra³ we w³asnym zakresie. PóŸniej, za drobn¹
op³at¹, praniem strojów zajmowa³a siê jedna z gospodyñ z Ró¿y. 

Organizacja meczów w roli gospodarza polega³a przede wszystkim na przygoto-
waniu boiska. Malowano wówczas bramki, wytyczano linie boiska i ustawiano chor¹-
giewki. W pierwszych latach dzia³alnoœci klubu na mecze wyjazdowe wyruszano
traktorem z RSP (Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna) z kryt¹ przyczep¹ albo w³a-
snym transportem.
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Grupa m³odych adeptów pi³ki no¿nej w okresie poprzedzaj¹cym powstanie klubu 
– prawdopodobnie 1969 r.



Wystêpy ligowe. Fuzja z S¹topami
Pewn¹ rzecz¹ jest, i¿ dru¿yna „Ajaxu” Ró¿a wystêpowa³a w latach 70. XX wie-

ku w tzw. klasie rozgrywkowej „W” – utworzonej i prowadzonej przez Powiatowe
Zrzeszenie Ludowych Zespo³ów Sportowych w Nowym Tomyœlu. Bra³y w niej
udzia³ i inne wiejskie oddzia³y LZS. W premierowym sezonie zespó³ z Ró¿y zaj¹³,
w jednej z trzech grup rozgrywkowych, IV lokatê

Jak twierdzi Mieczys³aw Janas, nie podaj¹c jednak konkretnych dat, pod koniec
lat 70. nast¹pi³a fuzja dru¿yn z Ró¿y i S¹topów. Nowo powsta³a dru¿yna przyjê³a
nazwê „Spójnia” Ró¿a i rozgrywa³a swe mecze w S¹topach. Dru¿yna „Spójni” Ró-
¿a przez zaledwie dwa sezony bra³a udzia³ w rozgrywkach organizowanych przez
poznañski Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. By³y to sezony 1980/1981
i 1981/1982. Takie informacje mo¿na zaczerpn¹æ z komunikatu poznañskiego
zwi¹zku. Zachowa³y siê do dziœ tabele z wy¿ej wymienionych sezonów, kiedy to
„Spójnia” Ró¿a uzyska³a nastêpuj¹ce wyniki. W sezonie 1980/1981 zajê³a 7. miej-
sce na 10 zg³oszonych dru¿yn. Rozegrano 15 meczów, „Spójnia” zdoby³a 9 punk-
tów przy bilansie bramek 29: 40. W kolejnym sezonie „Spójnia” zajê³a 5. miejsce
na 9 zg³oszonych dru¿yn, rozegrawszy 10 meczów. Uzyska³a 7 punktów, a bilans
bramek wynosi³ 16: 24.
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Sk³ad wyjœciowy „Ajaxu” na mecz z „Zawilcem” w Przy³êku. Od lewej stoj¹: Henryk Kucz, Bogdan Minge,
Henryk Weber, Zdzis³aw Wolski, Jerzy Wolski, Tadeusz Knapkiewicz, Franciszek Berger. Od lewej klêcz¹:

Edward Jankowski, Mieczys³aw Janas, Józef Nawrocki, Pawe³ Wachocz, Sylwester Ha³aduda – 1974 r. 



Pi³karskie dykteryjki
Atmosfera panuj¹ca w latach 70. wokó³ Klubu z Ró¿y by³a wyj¹tkowa. Du¿ym

wydarzeniem dla ca³ej wsi, a zw³aszcza m³odzie¿y, by³ ka¿dy mecz miejscowego
„Ajaxu”. Jak relacjonuje Mieczys³aw Janas, dru¿yna z Ró¿y mia³a nawet swój hymn.
Piosenka owa by³a wspólnie œpiewana przez zawodników i kibiców, wtedy kiedy
nadje¿d¿a³a dru¿yna goœci. Brzmia³a nastêpuj¹co: Jad¹ goœcie jad¹, z góry i pod górê /
przyjechali do nas, to dostan¹ w rurê. Istnia³a tak¿e wyjazdowa wersja, która brzmia-
³a nieco odmiennie: Jedzie „Ajax” jedzie, pod górê i z góry / dziœ jedzie do S¹top, do³o¿y
im w rury. Najstarszym, w owym czasie, kibicem „Ajaxu” Ró¿a by³ mieszkaniec tej
wsi – Józef Kucz, licz¹cy sobie wówczas 95 lat. Jak relacjonuje Mieczys³aw Janas, by³
on bardzo wiernym kibicem i bywa³ na ka¿dym meczu, œledz¹c poczynania m³odych
pi³karzy a¿ do swojej œmierci. Zdrowie i wiek nie pozwala³y mu jednak bywaæ na me-
czach wyjazdowych. 

Jednym z najciekawszym meczów, które rozegra³ „Ajax”, by³ mecz z dru¿yn¹
z Przy³êku. Otó¿, tego dnia na meczu zabrak³o arbitra, wiêc pi³karze obydwu dru-
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Dwaj pi³karze „Ajaxu” – 
Mieczys³aw Janas i Henryk Weber; 
18 maja 1975 r. 
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¿yn umówili siê, ¿e jego rolê pe³niæ bêdzie jeden z rezerwowych zawodników z Ró-
¿y. Warto wspomnieæ, ¿e tego dnia wia³ bardzo silny wiatr. W pierwszej po³owie
spotkania to „Ajax” gra³ pod wiatr i przegrywa³ 0: 10. W pewnym momencie sê-
dziowania odmówi³, zapewne za³amany wynikiem, wspomniany wczeœniej rezerwo-
wy gracz „Ajaxu”. Jego miejsce zaj¹³ z kolei pi³karz z Przy³êku. Nie przeszkodzi³o
to jednak zawodnikom z Ró¿y, graj¹c z wiatrem, nie tylko odrobiæ straty, ale tak¿e
ostatecznie wygraæ spotkanie stosunkiem bramek 11: 10. 

Na pocz¹tku lat 70. XX wieku w sk³ad dru¿yny pi³karskiej z Ró¿y wchodzili na-
stêpuj¹cy pi³karze: Jan Kucz, Henryk Kucz, Bogdan Minge, Tadeusz Knapkiewicz,
Franciszek Berger, Pawe³ Wachocz, Piotr Bia³y, Wojciech Kapela, Karol Kucz, Eu-
geniusz Sobiak, Henryk Lotka, Zygmunt Wechczyñski oraz Jerzy Kucz (wszyscy
z Ró¿y), Mieczys³aw Janas, Henryk Weber, Wojciech Stolarczyk, Mieczys³aw Ka-
sprzak i jego brat, Ireneusz Wieczorek, Józef Marchewka, Zygmunt Królik oraz
Edward Jankowski (wszyscy z W¹sowa), Zdzis³aw Król, Zdzis³aw i Jerzy Wolscy
(wszyscy z Ró¿y Nowej), Józef Nawrocki i Sylwester Ha³aduda (ze Starego Tomy-
œla). 

Na koniec
Historia pi³karstwa na terenie naszego powiatu jest niedostatecznie zbadana i opi-

sana. Niniejszym artyku³em, pragnê zachêciæ innych, do podjêcia tego tematu. Na-
le¿y zacz¹æ od próby ocalenia od zapomnienia wspomnieñ i zdjêæ dotycz¹cych histo-
rii klubów oraz zrzeszeñ pi³karskich na naszym terenie. 

•ród³a:
Komunikaty Wydzia³u Gier i Ewidencji Poznañskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej z lat

1980-1982 – z archiwum Tomasza Siwiñskiego
T. Siwiñski, Dzieje Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” Boruja Koœcielna
Wspomnienia Mieczys³awa Janasa oraz Tadeusza Knapkiewicza (spisane w 2014 roku) ksi¹¿ka

Tomasza Siwiñskiego „Wiadomoœci Nowotomyskie”, nr 4, 1988 r. 
T. Siwiñski, Dzieje Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” Boruja Koœcielna, Nowy Tomyœl, 2014.

Zdjêcia ze zbiorów Mieczys³awa Janasa
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Otrzymanie harcerskiego krzy¿a to dla wielu m³odych osób pocz¹tek niezapomnianej przygody



Krystian Dybek

Z nami droga zaczyna siê tam, gdzie jej nie ma…

19 Dru¿yna Harcerska BUKI im. Aleksandra Kamiñskiego 

Dziêki wspólnocie, jak¹ jest dru¿yna harcerska uczymy siê wspó³pracy i zaufania. Wie-
my, ¿e zawsze mo¿emy na sobie polegaæ. Staramy siê wychodziæ w œwiat, aby móc spe³-
niaæ marzenia i dawaæ sobie wzajemnie poczucie, ¿e warto cieszyæ siê ka¿d¹ chwil¹.
W ci¹gu jednego roku prze¿ywamy wiele momentów, które od lat zapisuj¹ wielk¹ ksiê-
gê naszych wspomnieñ. 

Ka¿dy z nas zastanawia siê nad wyborem swojej ¿yciowej drogi. Jedn¹ z takich dróg
wybraliœmy my – nowotomyscy harcerze. W 1998 roku powsta³a nasza dru¿yna har-
cerska, która przyjê³a nazwê: 19 Dru¿yna Harcerska  BUKI im. Aleksandra Kamiñskie-
go w Nowym Tomyœlu. Za³o¿ycielk¹ dru¿yny by³a druhna podharcmistrzyni Agata No-
wak, prowadzi³a j¹ do roku 2006. Przez osiem pierwszych lat istnienia naszej dru¿yny
spotykaliœmy siê g³ównie na zbiórkach w harcówce, która mieœci siê w nowotomyskim
Hufcu ZHP im. Emilii Sczanieckiej, w budynku Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego.
Chêtnie wyje¿d¿aliœmy do nieistniej¹cej ju¿ bazy harcerskiej w Pr¹dówce oraz w³¹czali-
œmy siê w lokalne inicjatywy podejmowane na rzecz spo³eczeñstwa. W nasz kalendarz
na sta³e wpisa³ siê udzia³ w uroczystoœciach patriotycznych. Nie mog³o zabrakn¹æ rów-
nie¿ integracji z innymi jednostkami harcerskimi. Z innymi dru¿ynami najczêœciej spoty-
kaliœmy siê podczas rajdów, w których braliœmy udzia³ oraz takich, które sami organizo-
waliœmy. Od samego pocz¹tku istnienia dru¿yny aktywnie w³¹czaliœmy siê w pomoc przy
organizacji Przegl¹du Ma³ych Form Teatralnych „Teatr w walizce”, któremu od lat pa-
tronuje nowotomyska Komenda Hufca. W 2006 roku w dru¿ynie nast¹pi³a zmiana ka-
dry i now¹ dru¿ynow¹ zosta³a druhna przewodniczka Kamila Starosta. By³ to czas, kie-
dy z racji rozpoczêcia nauki w nowych szko³ach, sporo osób zakoñczy³o swoj¹ przygo-
dê z harcerstwem.

Niezbêdny by³ nabór nowych cz³onków dru¿yny, w wyniku którego poszerzyliœmy
swoje szeregi o kilkanaœcie druhen i druhów. Wtedy ju¿ nie mieliœmy w Pr¹dówce swo-
jej bazy, do której moglibyœmy siê udaæ np. na biwak, mimo to zawsze udawa³o nam siê
znaleŸæ ciekawe miejsce, aby wspólnie spêdziæ czas. W tym okresie kontynuowaliœmy na-
sz¹ wspó³pracê z zaprzyjaŸnionymi œrodowiskami harcerskimi, a wiele zbiórek poœwiêci-
liœmy na zdobywanie nowych sprawnoœci. Jednoczeœnie w ¿yciu wielu z nas – zw³aszcza
starszych cz³onków dru¿yny i kadry – zachodzi³y ¿yciowe zmiany. Nowe szko³y, prze-
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prowadzki, zawieranie ma³¿eñstw, sprawi³y, ¿e zbiórki odbywa³y siê coraz rzadziej, a¿
do ca³kowitego ich zawieszenia. 

Przez dwa lata, nasza aktywnoœæ ogranicza³a siê praktycznie do uczestnictwa w lokal-
nych obchodach wa¿nych, historycznych rocznic. Przy okazji jednej z nich, w 2010 ro-
ku, po dwuletniej przerwie w dzia³alnoœci dru¿yny, druhna komendantka harcmistrzyni
Dorota Piechota wysz³a z inicjatyw¹ reaktywowania zbiórek. Kilku harcerzy podjê³o wy-
zwanie. Postanowiliœmy przywróciæ œwietnoœæ nowotomyskiemu harcerstwu. Dru¿yno-
wym zosta³ druh £ukasz Kwiecieñ, a pierwsze zbiórki odbywa³y siê w bardzo ma³ym
gronie – ok. 8 osób. Mimo tak ma³ej frekwencji, uda³o siê nam wspólnie zorganizowaæ
plenerow¹ grê dla uczniów szkó³ podstawowych. Gra odby³a siê w Parku Kultury i Wy-
poczynku i mia³a na celu zaprezentowanie jej uczestnikom – potencjalnym kandydatom
na harcerzy, ile radoœci niesie ze sob¹ codzienna harcerska s³u¿ba. By³ to nasz pierwszy
sukces. Na kolejn¹ zbiórkê przysz³o ponad 40 osób. Mo¿na sobie wyobraziæ nasze za-
skoczenie, kiedy to oœmioosobowa grupa nagle rozros³a siê tak, ¿e w harcówce zabra-
k³o miejsc do siedzenia. 

W kilka tygodni po akcji naboru, Rada Dru¿yny podjê³a decyzjê o wyremontowaniu
siedziby Hufca, w której odbywa³y siê nasze zbiórki. Determinacja i samozaparcie kadry
pozwoli³y na pozyskanie od darczyñców niezbêdnych materia³ów, dziêki którym wyma-
lowaliœmy œciany, po³o¿yliœmy wyk³adzinê oraz p³ytki w czterech pomieszczeniach na-
szej komendy. Zbiórki odbywa³y siê tradycyjnie w ka¿dy pi¹tek o godzinie 16: 00, nie-
stety na ka¿dym kolejnym spotkaniu ubywa³o nowych cz³onków. M³oda kadra nieco siê
przestraszy³a, ¿e jednak nie bêdzie potrafi³a ponownie wskrzesiæ w m³odych ludziach
harcerskiego p³omienia. Wspólnie zastanawialiœmy siê, co mo¿na by zrobiæ inaczej. Po
burzliwych dyskusjach doszliœmy do wniosku, ¿e nale¿y obraæ nieco inny kierunek – zre-
zygnowaæ z jednorazowych akcji naboru, a zast¹piæ je dzia³aniami organizowanymi
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Mam szczer¹ wolê ca³ym ¿yciem pe³niæ s³u¿bê Bogu i Polsce… – to s³owa przyrzeczenia, jakie z³o¿yli harcerze
na polanie w Sêkowie w 2011 r.



w ci¹gu ca³ego roku. Jako cel g³ówny obraliœmy promocjê dru¿yny poprzez udzia³ we
wszelakich akcjach i imprezach organizowanych na terenie naszej gminy. 

Na pocz¹tek zaanga¿owaliœmy siê w przeprowadzenie zabawy dla dzieci, organizo-
wanej z okazji zakoñczenia lata przez p. El¿bietê Kaffler – kierowniczkê Klubu Osiedlo-
wego Spó³dzielni Mieszkaniowej. Ju¿ w trakcie trwania zabawy zostaliœmy poproszeni
o wsparcie kolejnej akcji, jak¹ by³a „Chy¿a 10”. W ten sposób dru¿yna zrobi³a kolejny
ma³y krok naprzód w byciu zauwa¿onym przez spo³ecznoœæ Nowego Tomyœla. Na
zbiórkach, z tygodnia na tydzieñ, pojawia³o siê coraz wiêcej nowych osób. W tym okre-
sie – a by³ to rok 2012 – dotychczasowy dru¿ynowy, ze wzglêdu na za³o¿enie rodziny
odda³ swoj¹ funkcjê przybocznemu (Krystianowi Dybkowi – przyp. redakcji), który
z ogromn¹ przyjemnoœci¹ pe³ni j¹ do dziœ. W dalszym ci¹gu wa¿na by³a dla nas aktyw-
noœæ, wsparcie i pomoc grupom dzia³aj¹cym non profit na terenie naszej gminy, a przy
okazji urozmaicenie harcerskiego stylu ¿ycia. Dru¿yna liczy³a ju¿ ponad 20 osób i wci¹¿
siê rozrasta³a. W nastêpnych latach, zaczêliœmy anga¿owaæ siê w kolejne przedsiêwziê-
cia, m. in.: Przystanek: Biblioteka!, Pi¹tkowe harce w Strefie Koloru (Oddzia³ dla Dzieci Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – przyp. redakcji), Osiedlowe podchody. 
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Z naszymi dzia³aniami wykroczyliœmy tak¿e poza teren naszego miasta i wspieraliœmy
ró¿nego rodzaju akcje, m. in. w Bolewicach, Opalenicy, Jastrzêbsku Starym czy Bukow-
cu. Na tym etapie nie martwiliœmy siê ju¿ o nowych cz³onków, harcerze chêtnie i z wiel-
kim zaanga¿owaniem brali udzia³ we wszystkich inicjatywach. 

Nasza dru¿yna sta³a siê spójnym organizmem. Ka¿dy z nas dok³ada swoj¹ cegie³kê do
podejmowanych przez ni¹ przedsiêwziêæ i inicjatyw. Wiemy, ¿e gdyby nie chêci ka¿de-
go z nas, to ¿adna akcja nie przebieg³aby tak sprawnie. Nie spoczywamy na laurach i or-
ganizujemy równie¿ w³asne imprezy dla lokalnej spo³ecznoœci, s¹ to m. in.: Harcerski Rajd
na Szlaku, Majówka, a tak¿e aktywnie w³¹czamy siê w ogólnopolsk¹ akcjê Betlejemskie-
go Œwiat³a Pokoju.

60 Krystian Dybek
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Harcerski Rajd na Szlaku organizujemy od trzech lat w okresie Œwiatowego Dnia Tu-
rystyki. Uczestnicy rajdu, podzieleni na patrole rodzinne b¹dŸ klasy szkolne, spotykaj¹
siê przed Komend¹ Hufca w Nowym Tomyœlu, aby wyruszyæ w trasê piesz¹ lub rowe-
row¹. Na obydwu trasach rajdu, które wiod¹ przez okoliczne lasy, na wszystkich uczest-
ników czeka wiele zadañ sprawdzaj¹cych refleks, kreatywnoœæ, umiejêtnoœæ wspó³pra-
cy w grupie oraz sprawnoœæ ruchow¹. Na mecie rajdu, która co roku zmienia swoj¹ lo-
kalizacjê, na wszystkich przyby³ych goœci, czeka ciep³y posi³ek w postaci tradycyjnej har-
cerskiej grochówki, kie³basy z grilla oraz mnóstwo placków, które domowymi sposoba-
mi wypiekaj¹ rodzice harcerzy, a dziêki pomocy Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Sêkowie
wydawanie posi³ków z Harc-kawiarenki przebiega bardzo sprawnie. Na najm³odszych
uczestników rajdu na mecie czekaj¹ atrakcje w postaci gier zespo³owych i indywidual-
nych oraz dmuchane zamki. 
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Harcerska Majówka to kolejna forma zaprezentowania lokalnej spo³ecznoœci naszych
dzia³añ i umiejêtnoœci. Odbywa siê od dwóch lat w Rodzinnych Ogrodach Dzia³kowych
w Nowym Tomyœlu. Pierwsz¹ Majówkê po³¹czyliœmy ze skautowym œwiêtem JOTT.
JOTT to dzieñ, w którym skauci wyruszaj¹ w drogê i spotykaj¹ siê na szlaku, aby wspól-
nie radowaæ siê jednoœci¹, jak¹ tworz¹. My równie¿ spotkaliœmy siê na drodze: harcerze
m³odsi, harcerze starsi oraz wêdrownicy. Tego dnia jednak nie byliœmy sami, trasê, któ-
r¹ przygotowaliœmy przeby³a te¿ dru¿yna ze Lwówka, a zadania, które na nas czeka³y
by³y ciekaw¹ form¹ budowania wiêzi. 

Uznaliœmy, ¿e wspólnota, jak¹ tworzymy, to nie tylko dru¿yna czy hufiec, postanowi-
liœmy wiêc zaprosiæ do wspólnej zabawy mieszkañców oraz gromadê zuchow¹. Impreza
na terenie Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych uda³¹ siê wspaniale. Dziêki temu zmêcze-
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Gra terenowa podczas obo-
zu w Niesulicach – lipiec
2013 r. 



ni, brudni, ale i usatysfakcjonowani mogliœmy odpocz¹æ po trzynastokilometrowej wê-
drówce. Podczas trwania Majówki nasi harcerze przygotowali kolejn¹ ju¿ Harc- kawiaren-
kê z domowymi wypiekami, harcersk¹ grochówk¹ i gor¹c¹ herbat¹. Nie zabrak³o rów-
nie¿ harcerskich zabaw, w których mieszkañcy chêtnie brali udzia³. Podczas kolejnej Ma-
jówki, zaprosiliœmy rodziny do udzia³u w grze terenowej Œladami Mieszka I, daj¹cej mo¿-
liwoœæ sprawdzenia swoich zdolnoœci strzeleckich, spróbowania swych si³ w chodzeniu na
szczud³ach, a tak¿e pisania gêsim piórem. 

By³y równie¿ dmuchane zamki i ulubiona wata cukrowa. Swoj¹ obecnoœci¹ podczas
pikniku zaszczyci³ nas p. Edward Kupiec, dziêki któremu uczestnicy mogli wykonaæ
ozdoby z drewna. Ka¿da rodzina znalaz³a coœ dla siebie! 

Od lat, z du¿¹ radoœci¹ docieramy do nowotomyœlan z Betlejemskim Œwiat³em Poko-
ju. To harcerska sztafeta z p³omieniem nadziei, niesionym przed Œwiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia. W Grocie Narodzenia Pañskiego w Betlejem p³onie wieczny ogieñ. To w³aœnie
od niego co roku zapalana jest jedna malutka œwieczkê, której p³omieñ – niesiony przez
skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty – obiega œwiat. P³omieñ otrzymu-
jemy z r¹k druhny Komendant, która odbiera go w poznañskiej Farze, a w ubieg³ym ro-
ku pojechaliœmy po niego a¿ do Zakopanego, pomagaj¹c jednoczeœnie w organizacji Be-
tlejemskiego Zlotu w Zakopanem. 

Œwiat³o w pierwszej kolejnoœci trafia do Komendy Hufca, gdzie uroczyœcie wprowa-
dzamy je podczas Betlejemskiego Œwieczowiska, organizowanego w naszej harcówce.
Œwiadkami tego wydarzenia s¹ zaproszeni goœcie, nasi przyjaciele, którzy przez ca³y rok
wspieraj¹ nasz¹ harcersk¹ s³u¿bê. To wyj¹tkowe œwiat³o pozwala na chwilê zadumy,
umila czas podczas Wigilii i kolêdowania. Sztafeta nie koñczy siê wœród nas, z Betlejem-
skim Œwiat³em Pokoju staramy siê dotrzeæ do ka¿dego. Dlatego odwiedzamy nowoto-
myskie instytucje, okoliczne koœcio³y, mieszkañców miasta i wiosek. Pojawiamy siê ze
œwiat³em równie¿ na nowotomyskiej Pastora³ce w muszli koncertowej, gdzie oficjalnie
przekazujemy je mieszkañcom miasta. Cyklicznie przeprowadzan¹ przez nas akcj¹ s¹
Pi¹tkowe harce w Strefie Koloru, które odbywaj¹ siê od 2015 roku w Miejskiej i Powiato-
wej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, a powsta³y z wspólnej inicjatywy naszej
dru¿yny oraz bibliotekarek z bibliotecznego Oddzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y. To cykl
spotkañ przeznaczonych dla dzieci ze szkó³ podstawowych oraz naszych zuchów. Ka¿-
de spotkanie jest wyj¹tkowe i ró¿ni siê od poprzedniego. Zawsze dobierany jest motyw
przewodni, a dzieci poprzez zabawê maj¹ mo¿liwoœæ doskonalenia swoich umiejêtnoœci
w czytaniu oraz rozwijaniu swojej kreatywnoœci. 

Osiedlowe podchody to kolejny cykl zabaw, tym razem organizowanych we wspó³pra-
cy z Klubem Osiedlowym Spó³dzielni Mieszkaniowej. Podchody, które w œrodowisku
harcerskim znane s¹ od samych pocz¹tków dzia³alnoœci to forma zabawy na œwie¿ym po-
wietrzu, która ma przede wszystkim rozwijaæ w uczestnikach umiejêtnoœæ kreatywnego
myœlenia, rozwi¹zywania zadañ oraz orientacji w terenie, a tak¿e sprzyjaæ pracy w gru-
pie i podejmowaniu w³aœciwych decyzji. ¯aden miesi¹c nie jest nam ani uczestnikom za-
bawy straszny, dlatego podchody organizujemy o ka¿dej porze roku. Wymienione ak-
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cje to formy pracy oraz zabawy, nie tylko z harcerzami, ale równie¿ z dzieæmi niezrze-
szonymi w naszym zwi¹zku. Doskonale zdajemy sobie bowiem sprawê, ¿e nie ka¿dy
mo¿e byæ zuchem czy harcerzem. Oprócz szczerych chêci najm³odszych, w naszym har-
cerskim dzia³aniu potrzebujemy równie¿ wsparcia ich rodziców, którzy chocia¿by mu-
sz¹ dowieŸæ dzieci na nasze zbiórki i je z nich odebraæ. 

Oprócz tych wszystkich akcji, które kierujemy do innych, tych niezrzeszonych, rów-
nie du¿a jest liczba imprez i spotkañ przeznaczonych tylko i wy³¹cznie dla naszej dru¿y-
ny, abyœmy mogli jeszcze bardziej zacieœniaæ ze sob¹ przyjacielskie i braterskie wiêzi. Jed-
n¹ z takich imprez by³ cykl zadañ konkursowych, organizowanych przez G³ówn¹ Kwa-
terê naszego Zwi¹zku. Dziêki doskona³ej wspó³pracy ca³ej dru¿yny mogliœmy zaj¹æ ko-
lejno II i I miejsce w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Turnieju Zastêpów, w których
konkurencja by³a bardzo du¿a, poniewa¿ bra³y w nim udzia³ dru¿yny z ca³ej Polski. Przy-
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k³adowym zadaniem, które wykonaliœmy w ramach konkursu, by³o zorganizowanie ob-
chodów Œwiêta Flagi.Nie mo¿emy równie¿ pomin¹æ jednodniowych wyjœæ do lasów,
z kompasem i map¹ w d³oni, zawsze zakoñczonych ogniskiem i œpiewaniem piosenek,
które przypominaj¹ nam o idea³ach, bêd¹cych dla nas swego rodzaju ¿yciowym drogo-
wskazem. Nawet na jednodniowych wypadach nigdy nie brakuje kie³basek, grochówki,
kaszanki czy nawet go³¹bków z prawdziwego, leœnego ogniska. Kilkudniowe biwaki, czê-
sto organizowane w weekendy, to kolejne formy pracy i zabawy, które przeznaczone s¹
tylko dla cz³onków naszej organizacji. Nie brakuje wyjazdów, na których jesteœmy tylko
w sk³adzie naszej dru¿yny, ale oczywiœcie najbardziej lubimy biwaki organizowane wspól-
ne z innymi dru¿ynami. Gdy oko³o stu osób, podczas tradycyjnych œwiecowisk czy
ognisk, zgodnym chórem œpiewa wszystkim nam znan¹ i lubian¹ pieœñ, wtedy czujemy
prawdziwie harcersk¹ moc. 

To w³aœnie podczas biwaków uczymy siê najwiêcej, m. in.: historii ZHP, szyfrów, hi-
storii naszego kraju, harcerskiej musztry, orientacji w terenie, zasad panuj¹cych w lesie,
bezpieczeñstwa w spotkaniach z nieznajomymi osobami, metod rozpalania ognisk, spo-
sobów na pakowanie plecaków oraz wielu, wielu innych. Na ¿adnym biwaku nie mo¿e
zabrakn¹æ nocnych manewrów i gier terenowych, które nierzadk¹ trwaj¹ nawet do
3 nad ranem. W czasie ostatniego roku uda³o nam siê spêdziæ kilkanaœcie dni wspólnie
ze skautami z Holandii, którzy odwiedzili Fundacjê hOlendry w Nowej Ró¿y. Czas wy-
pe³niony by³ nie tylko zabaw¹, ale równie¿ najlepsz¹ form¹ utrwalania naszych umiejêt-
noœci pos³ugiwania siê jêzykiem obcym. Piêknie zlokalizowana, w otoczeniu lasu, siedzi-
ba Fundacji hOlendry to dla nas magiczne miejsce. Od dwóch lat spotykamy siê tam z jej
za³o¿ycielk¹, p. Zofi¹ Schroten – Czerniejewicz, na wspólnym biwakowaniu i ogniskach. 

Mi³ymi wspomnieniami i du¿ym sentymentem nape³niaj¹ nas liczne spotkania, jakie
odbywaliœmy z œp. druhem harcmistrzem Józefem Maciejewskim. By³ wieloletnim in-
struktorem naszego Hufca, jednym z g³ównych wspó³za³o¿ycieli Harcerskiej Bazy w Pr¹-
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– luty 2014 r.



dówce. Chêtnie dzieli³ siê z nami swoimi wra¿eniami z lat m³odoœci i dokonaniami w har-
cerskiej s³u¿bie. D³ugie godziny spêdzone na rozmowach z druhem, w jego prywatnej
harcówce, jak¹ urz¹dzi³ w swoim domu, dodawa³y nam si³y, pozytywnej energii i moty-
wowa³y do dalszego dzia³ania. Po¿egnaliœmy druha w maju 2016 roku. 

Du¿ym wyzwaniem, z jakim zmierzyliœmy siê latem by³a wspó³organizacja Ogólnopol-
skiego Rajdu Odkrywców – najwiêkszej imprezy o charakterze turystyczno-krajoznaw-
czym, organizowanej przez Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego podczas wakacji. Przez sie-
dem dni, ponad tysi¹c cz³onków naszej organizacji poznawa³o historiê i ciekawe miejsca
Ziemi Lubelskiej.

Nasza dru¿yna by³a odpowiedzialna za jedn¹ z 10 tras, przygotowanych dla uczest-
ników, a temat przewodni pozwoli³ nam wcieliæ siê w postacie ludzi ¿yj¹cych w czasach
ord tatarskich. Podczas trwania rajdu byliœmy odpowiedzialni za przygotowanie i w³aœci-
we pokierowanie uczestnikami, tak aby mogli zapoznaæ siê z ciekawymi miejscami w tej
piêknej czêœci naszego kraju. Mnóstwo poznanych nowych osób, jeszcze wiêcej uœmie-
chu i ¿yczliwoœci ze strony nieznanych nam wczeœniej ludzi, doda³o nam si³y i energii na
dalsze dzia³ania w naszej harcerskiej wêdrówce.

Oprac. Martyna Nowosadzka

Zdjêcia: archiwum 19 DH Buki w Nowym Tomyœlu 
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Bogus³aw czy Bogdan? Chyba nie ja jed-
na ró¿nie wymawiam Twoje imiê?

A to dlatego, ¿e ja sam je zmienia³em.
W dzieciñstwie nie podoba³o mi siê imiê
Bogus³aw, wybrane dla mnie przez moje-
go dziadka. Do tego stopnia, ¿e przedsta-
wia³em siê „Bogdan”. Mama mówi³a na
mnie „Boguœ”, niektórzy do dziœ mówi¹
„Bodzio”. No i st¹d siê wziê³o, ¿e nawet
w artyku³ach prasowych czasem wystêpu-
jê jako Bogdan Nawrot. Teraz mi siê podo-
ba, gdy do mnie mówi¹ „panie Bogus³a-
wie”, wiêc zacz¹³em zwracaæ wiêksz¹
uwagê na to, by oficjalnie przedstawiaæ siê
swoim w³aœciwym imieniem.

Urodzi³eœ siê w okolicy, pochodzisz
z naszej ziemi – w jakiej rodzinie dorasta-
³eœ?

Urodzi³em siê w Paproci. Dziadkowie
kupili nasze gospodarstwo w 1910 roku,
czyli ma ponad 100 lat i w czasie wojny by-
³o jednym z trzech polskich gospodarstw
we wsi. Reszta by³a niemiecka. Moi rodzi-
ce od II wojny œwiatowej uprawiali chmiel,
co by³o nasz¹ tradycj¹ i konikiem. Ojciec
by³ wieloletnim prezesem Sekcji Produ-
centów Chmielu w Paproci. Pracy na go-
spodarstwie mieliœmy sporo, bo liczy³o

ono 16 hektarów i w sumie wszystkie pra-
ce polowe, takie jak choæby pielêgnacja
i rwanie chmielu, wykonywa³o siê rêcznie,
a bronowanie i oranie przy pomocy koni-
ków. Do wiêkszych prac zamawialiœmy
ewentualnie maszyny z SKR-ów, czyli kó-
³ek rolniczych. Przenosi³y siê wtedy od rol-
nika do rolnika, jak komu pasowa³o, tak by
obrobiæ wszystkie pola. Dopiero w 1978
roku kupiliœmy ci¹gnik, a potem inne ma-
szyny. Poza dwoma koñmi, hodowaliœmy
trzodê chlewn¹ i krowy, wiêc te¿ oddawa-
liœmy mleko wprost do mleczarza, który
jeŸdzi³ po wsi i zbiera³ kany z ³awek przy
drogach. Nieraz takie ³awki stoj¹ do dziœ
po wsiach. Uprawialiœmy te¿ ogórki oraz
ziemniaki i buraki dla zwierz¹t.

Masz rodzeñstwo?
Tak, mam czworo rodzeñstwa, czyli

jest nas pi¹tka. I same ch³opaki (œmiech).
Ostatni, najm³odszy brat urodzi³ siê, gdy
mia³em ju¿ 21 lat. W naturalny sposób nie
móg³ byæ moim kompanem w dzieciñ-
stwie.

Przypuszczam, ¿e wspólnie z braæmi
pomagaliœcie rodzicom w gospodarstwie?

Oczywiœcie, w³aœciwie we wszystkim.
Pocz¹wszy od ¿niw, sianokosów i wszel-
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kich prac polowych, poprzez dbanie
o zwierzêta, a¿ do prac w kuchni, zwi¹za-
nych z myciem naczyñ i nakrywaniem do
sto³u w czasie przyjmowania goœci, bo
przecie¿ nie mieliœmy sióstr! A, ¿e jestem
najstarszy z rodzeñstwa, wiêc wiadomo –
w razie jakiejœ wpadki wina spada³a zawsze
na mnie. Musia³em uwa¿aæ na tych m³od-
szych. Jestem z rocznika 1961 i pamiêtam
jeszcze czasy, gdy w naszym domu wisia³y
lampy naftowe, a my z braæmi odrabiali-
œmy lekcje przy jednym stole. W 1965 ro-
ku za³o¿yliœmy energiê elektryczn¹. Ca³a
wieœ nie zosta³a zelektryfikowana od razu.

W Cichej Górze powsta³a taka grupa ini-
cjatywna i od nich piêæ naszych gospo-
darstw poci¹gnê³o liniê do siebie. Gdy po-
jawi³ siê pr¹d, mo¿na by³o ju¿ kupiæ silnik
elektryczny, oœwietliæ mieszkanie… Zupe³-
nie inne ¿ycie. 

Dzieliliœcie obowi¹zki, ale te¿ zabawy.
Lata 60. i 70. szczególnie na wsi, to lata in-
tegracji doros³ych s¹siadów, ale te¿ i dzie-
ci. Po lekcjach spêdzaliœcie pewnie z kole-
gami mnóstwo czasu w lasach i na ³¹-
kach… 

Jasne! Zacznijmy od zimy. Zim¹ zima

NOWOTOMYŒLANIE

68 Sylwia Kupiec

Pierwsza w ¿yciu wycieczka 
do Poznania; przy starym ZOO 
z kuzynk¹ Ani¹ – 1969 r. 



by³a ca³¹ zimê (œmiech). Gdy na ³¹kach
rozlewiska zamarz³y w listopadzie, to do
marca mróz trzyma³. Po zajêciach szkol-
nych musieliœmy najpierw przywieŸæ
z kopca buraki, ziemniaki, uci¹æ sieczki dla
koni itp. A póŸniej szliœmy „na lód” i zosta-
waliœmy tam tak d³ugo, a¿ nie zrobi³o siê
ciemno. Graliœmy w hokeja. Dru¿yna sk³a-
da³a siê z nas – czterech braci oraz dzieci
okolicznych s¹siadów – tam trzy, tam czte-
ry itd.. Oczywiœcie, kij hokejowy nie by³ ze
sklepu, tylko uciêty z leszczyny, a kr¹¿ek
zrobiony z drewna, ale i tak te mecze by³y
super! Gdy œnieg sypa³ w nocy, na drugi
dzieñ mieliœmy obowi¹zkowe odœnie¿anie
naszego lodowiska i potem znów granie.
Nie nudzi³o nam siê!

Organizowaliœmy te¿ kuligi, kiedyœ mie-
liœmy takie du¿e sanie. Zaczynaliœmy od
kuligów konnych, potem przyszed³ ci¹-
gnik, wiêc robiliœmy kuligi ci¹gnikowe. Gdy

ju¿ byliœmy starsi, braliœmy do kany grzañ-
ca w³asnej roboty i jechaliœmy w plener,
a potem rozpalaliœmy ognisko na jakiejœ
polance. Teraz siê tak nie da, chocia¿by
dlatego, ¿e nie ma zim. Odk¹d mamy wi-
gwam w Przy³êku zorganizowaliœmy jeden
kulig, bo nie ma œniegu. Latem graliœmy
w pi³kê no¿n¹. Niesamowicie du¿o. Tro-
chê jeŸdziliœmy rowerami, ale dominowa³a
pi³ka. Nawet gdy nie by³o pogody, to po
wywiezieniu s³omy z jednego s¹sieku, robi-
liœmy sobie boisko w stodole. Na œcianie
rysowaliœmy bramkê i graliœmy. Gdy teraz
patrzê, jak dla m³odzie¿y buduje siê bo-
iska, a ona nie chce graæ, to po prostu….
Myœmy sami sobie wyciêli ¿erdzie, zrobili-
œmy bramki, pomalowaliœmy wapnem od
ojca, chocia¿ na jakiœ czas, zanim deszcz ich
nie zmy³ i tak zorganizowaliœmy sobie bo-
isko. Huœtawkê te¿ mieliœmy w³asnej robo-
ty, przewieszon¹ na dêbie.
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Domki na drzewie?
Te¿. Chocia¿ bardziej sza³asy. S¹siedzi

mieli taki zaroœniêty lasek, wiêc ga³êzi na
sza³asy w tym buszu by³o mnóstwo. Ca³e
lato i wakacje spêdzaliœmy w takim namio-
cie. Jedzenie braliœmy sobie z domu i od ra-
na do wieczora bawiliœmy siê w chowane-
go, w „strzelanki”, w Indian, bo wtedy
w telewizji puszczali Winnetou. Mama za-
wsze mówi³a, ¿e chyba siê za ma³o napra-
cowaliœmy, skoro jeszcze chce siê nam tak
biegaæ. A my faktycznie mieliœmy potrzebê
bycia na powietrzu, w ruchu. Zreszt¹ nie
tylko pomagaliœmy w swoim gospodar-
stwie, ale ¿eby mieæ grosz na cokolwiek,
chodziliœmy zarabiaæ na rwaniu porzeczek
do innych gospodarzy. Kolonii dla dzieci ze
wsi nie by³o, wiêc my na wakacje szliœmy
kilometr dalej, do babci. 

Wyobra¿am sobie te Wasze harce
i jednoczeœnie zastanawiam siê, czy ju¿

wtedy mia³eœ sk³onnoœci przywódcze, pe³-
ni³eœ funkcje spo³eczne – choæby prze-
wodnicz¹cego klasy? 

Przewodnicz¹cym nie by³em. Chodzi-
³em do Tysi¹clatki w Nowym Tomyœlu –
wiesz, tysi¹c szkó³ na Tysi¹clecie Pañstwa
Polskiego, czyli do dzisiejszej Szko³y Pod-
stawowej nr 1. Zosta³a oddana w 1966 ro-
ku i ja by³em trzecim rocznikiem, który za-
czyna³ j¹ od zera. Mimo ¿e w Paproci te¿
by³a szko³a, nawet dwie, rodzice chcieli po-
sy³aæ dzieci do nowych. U mnie w klasie
wszyscy siê znali z nowotomyskich przed-
szkoli, a ja jako bardzo nieœmia³y, by³em
w zasadzie z boku. Nie odzywa³em siê
w klasie za wiele i nie by³em wybitny, wiêc
za wyj¹tkiem recytacji wierszyków na ape-
lach, niewiele by³o mnie tam widaæ. Z do-
mu w Paproci mia³em do szko³y 3,5 kilo-
metra, które oczywiœcie pokonywa³em
pieszo. Na dodatek czêsto mia³em lekcje
na drug¹ zmianê. Zajêcia koñczy³y siê
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o 15.30 i zim¹ wraca³em ju¿ po ciemku.
Wtedy czasem tato wychodzi³ mi naprze-
ciw. Nawet do dziœ pamiêtam te recytacje
z apeli, albo wierszyk, jaki ksi¹dz Micha³
Kosicki kaza³ mi mówiæ w koœciele. Posta-
wi³ mnie na krzeœle, a ja recytowa³em: Nie
p³acz Jezusku, nie p³acz maleñki, przyszliœmy
dzisiaj do Twej stajenki… A to by³o 50 lat te-
mu! Ksi¹dz Kosicki w ogóle przygotowy-
wa³ mnie do I Komunii Œw. i bywa³ w na-
szym domu. Przychodzi³ graæ w karty, jak
wszyscy proboszczowie po kolei. S¹siad
by³ so³tysem, ojciec by³ w radzie so³eckiej
i równie¿ radnym Gromadzkiej Rady Na-
rodowej w Nowym Tomyœlu, a ¿e u so³ty-
sa Jasia Budy nie by³o takich mo¿liwoœci,
wszyscy do nas przychodzili graæ w karty.
Mama za to aktywnie dzia³a³a w Zarz¹dzie
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Paproci
i w organizacjach koœcielnych, woziliœmy
wiêc te¿ ksiêdza po wsi tras¹ kolêdow¹ –
kiedyœ saniami, potem powózkami.

Pamiêtam z domu tradycjê darcia pie-
rza przez kobiety. A, ¿e kobieta nie pój-
dzie w ciemnoœciach sama do s¹siada, wiêc
mê¿czyŸni te¿ szli. Oni grali w osobnym
pokoju w karty, dzieci figlowa³y w innym,
a kobiety dr¹c pierze œpiewa³y, opowiada-
³y ró¿ne historie, dowcipy. Trochê zmieni-
³a to telewizja. U nas oczywiœcie pierwszy
telewizor mia³ so³tys i do niego chodzi³o siê
na Klossa. My telewizor kupiliœmy, gdy po-
szed³em do I klasy.Jeœli chodzi o dzia³ania
spo³eczne, to jako Nawroty za³o¿yliœmy na
wsi komórkê ZMW, czyli Zwi¹zku M³o-
dzie¿y Wiejskiej „Wici”, w której by³em
skarbnikiem. Zwi¹zek wydawa³ gazetê
„Zarzewie”, do której my te¿ pisaliœmy ar-
tyku³y. W ramach Zwi¹zku szukaliœmy ja-
kiejœ siedziby. Pocz¹tkowo przecie¿ spoty-
kaliœmy siê w domach albo w GS-ie. Nie
by³o mowy o zorganizowaniu imprezy czy
dyskoteki dla m³odzie¿y. A, ¿e wtedy
w œwietlicy w Paproci mieœci³ siê magazyn
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ZEAS-u, w którym ju¿ tylko zalega³y stare
szkolne ³awki, wieszaki i szafy, napisaliœmy
wniosek do p. naczelnik Kornowskiej, ¿e-
by nam przekaza³a tê œwietlicê do zago-
spodarowania. Pani Kornowska siê zgodzi-
³a. Przejêliœmy pomieszczenie, wszystkie
rzeczy wywieŸliœmy, ale okaza³o siê, ¿e
pod³oga jest w bardzo kiepskim stanie. No
to zabraliœmy siê za remont- pod³ogê na-
prawiliœmy, wymalowaliœmy œciany, firany
kupiliœmy, dostaliœmy trochê pieniêdzy
z urzêdu i od Ko³a Gospodyñ Wiejskich
i dziêki temu m³odzie¿ z Paproci zyska³a
œwietlicê! Nie mieliœmy wygód, sanitaria-
tów, ale dla nas to by³ skarb. Zabawy, dys-
koteki, spotkania! Rewelacja! To by³y lata
70., a œwietlica istnieje do dziœ. 

Niepostrze¿enie przeszed³eœ do lat
m³odoœci, zatrzymajmy siê w momencie,
gdy zaczyna³eœ naukê w szkole ponadpod-
stawowej. W jakim zawodzie?

Na lata 70. przypad³a moja m³odoœæ,
w czasie której budowaliœmy dom. Przewi-
nê³o siê u nas mnóstwo rzemieœlników.
Z podziwem patrzyliœmy z braæmi na pra-
cê tzw. „z³otych r¹czek” – murarzy, cieœli,
malarzy. A wiadomo, jak kiedyœ by³o – ro-
dzice chcieli, ¿eby dzieci mia³y dobrych
fach w rêku, wiêc jako najstarszy syn,
pierwszy zdoby³em zawód stolarza. Prak-
tyki mia³em w nieistniej¹cej ju¿ nowotomy-
skiej firmie, bo najpierw poszed³em do za-
wodówki, a póŸniej od razu do trzyletnie-
go Technikum Drzewnego w Poznaniu,
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które by³o fili¹ technikum gdañskiego. Po
szkole zawodowej przez 10 lat pracowa-
³em w „Remobudzie”. Technikum robi-
³em w weekendy, a ¿e soboty by³y wtedy
pracuj¹ce, musia³em siê zwalniaæ na zajê-
cia. W sobotê o godzinie 12.10 mia³em
poci¹g do Poznania, a zajêcia w niedzielê
od rana, wiêc spa³em w szkole. To by³ te¿
czas stanu wojennego: lata 1979 -1982.
Wiadomo, nieciekawie. Trudno by³o na-
wet wyjœæ na miasto, za to ka¿dy przywo-
zi³ jakieœ zakazane wiersze, piosenki i tym
siê ¿y³o (zaczyna recytowaæ)... ¯y³ Gomu³-
ka, cz³owiek prawy, co za polskie cierpia³
sprawy, pewnie Polskê by wyzwoli³, lecz mu
Chruszczow nie pozwoli³ (œmiech). Ca³e ze-
szyty tego mieliœmy... 

(œmiech)... Jak tylko zaczynasz przyta-
czaæ jakiœ tekst od razu widaæ twoj¹ saty-
ryczn¹ swadê. Zdecydowanie móg³byœ zo-
staæ artyst¹ kabaretowym…

Moja mama jest osob¹ takiego weso³e-
go usposobienia. Muszê Ci jednak powie-
dzieæ, ¿e oprócz tego, ¿e uda³o mi siê swo-
je zdolnoœci pokazaæ u Renaty (Œmiertelnej
– przyp. red.) w teatrze albo na Turniejach
Wsi, o czym pewnie jeszcze porozmawia-
my, to z dzieciñstwem wi¹¿e siê takie mo-
je niespe³nione marzenie sceniczne. 

Zawsze podoba³a mi siê muzyka akor-
deonowa, ale rodzice maj¹c kilkoro dzieci
i sporo wydatków, nie od razu mogli mi
kupiæ taki instrument i dodatkowo op³acaæ
lekcje. Dosta³em go dopiero w 8. klasie
podstawówki. Zdecydowanie za póŸno,
by móc nauczyæ siê na nim graæ. Jednak
spróbowa³em – pojecha³em do Stasia Ka-
pusty, który mnie przyj¹³ na naukê, ale po
pó³ roku urodzi³o mu siê dziecko i przesta³
uczyæ prywatnie. Poszed³em wtedy do
szko³y zawodowej, a na akordeonie nie

gram, czego czêsto mi brakuje, choæby
podczas wyjazdów autokarowych.

To w ramach dygresji, bo do sceny
oczywiœcie wrócimy, a Ty zacz¹³eœ opo-
wiadaæ o swojej pierwszej pracy zawodo-
wej…

By³a to praca w ci¹g³ej delegacji – robili-
œmy meble, boazerie i inne zlecenia, to
w Miêdzyrzeczu, to w Opolu, to w Zako-
panem. W ca³ej Polsce. Mia³em wtedy
dwadzieœcia kilka lat i taka robota mi odpo-
wiada³a – wyjechaæ to tu, to tam, coœ zoba-
czyæ. W koñcu, jako 23. latek pozna³em
moj¹ ¿onê. Z Przy³êku. Spotkaliœmy siê ju¿
wczeœniej, ale tak bli¿ej poznaliœmy siê
w Borui na do¿ynkach, natomiast w kolej-
nym roku, 2. czerwca 1984 roku wziêli-
œmy œlub. 

... i w ten sposób, jak wspomnia³eœ
wczeœniej, znalaz³eœ siê w Przy³êku.

W ten sposób znalaz³em siê w Przy³ê-
ku, bo zamieszkaliœmy w domu rodzinnym
mojej ¿ony Marii – znanej bardziej jako
Marlena. I teraz, jakkolwiek to zabrzmi
nieskromnie, muszê powiedzieæ, ¿e miesz-
kañcy Paproci trochê zazdroszcz¹ Przy³ê-
kowi so³tysa (œmiech). Tak po prostu s³y-
szê…, ale wracaj¹c do w¹tku. W 1984 ro-
ku urodzi³ siê nasz syn Andrzej, a w 1986
roku córka, Kasieñka. Musieliœmy jakoœ za-
rabiaæ na ¿ycie, na rodzinê, a ¿e wtedy na-
st¹pi³y intensywne przemiany gospodar-
cze w Polsce, otworzy³y siê nowe mo¿li-
woœci.Na popularnoœci zyska³y wtedy pie-
czarki, wiêc z ¿on¹ wziêliœmy siê za ich
uprawê. W 1989 roku za³o¿yliœmy pierw-
sz¹ pieczarkarniê, rok póŸniej drug¹, mieli-
œmy te¿ alejê czereœniow¹ za Lwówkiem.
I z tego siê ¿y³o. W tunelu uprawialiœmy
pomidory, ogórki i ró¿ne warzywa oraz
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kwiaty. Robiliœmy wianki na Wszystkich
Œwiêtych. Du¿o rzeczy „produkowa³o”
siê w domu i sprzedawa³o. Taka dzia³al-
noœæ mia³a nawet swoj¹ nazwê w urzêdzie
skarbowym – dzia³ specjalny. Wszystko
by³o legalnie. Od 1992 roku zaczê³a siê
jednak inflacja, ceny zaczê³y spadaæ, pie-
czarki nie mia³y odbiorców, zrobi³a siê ta-
ka „wolna amerykanka”. Stwierdziliœmy,
¿e trzeba spróbowaæ czegoœ innego. Po-
stanowiliœmy przerzuciæ siê na handel.

Wtedy otworzyliœcie sklep „Cypisek”?
Tak. W tym roku mija dok³adnie 25. lat

istnienia naszej firmy. Bêdzie to nasz rok
jubileuszowy i bêdziemy œwiêtowaæ. Za-
czynaliœmy od sklepiku przy ul. Bohate-
rów, naprzeciw salonu z firanami, a od
1993 roku zajmowaliœmy ju¿ ma³y lokal
miêdzy delikatesami a ksiêgarni¹ na depta-
ku. W tym samym miejscu co dziœ, tylko
zdecydowanie mniejszy metra¿owo. Po-
cz¹tkowo sprzedawaliœmy tylko ubranka
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dla maluchów i drobne zabawki, grzechot-
ki, smoczki. Sam sklep to jest historia. Infla-
cja by³a w tym czasie galopuj¹ca, kosmicz-
nie oprocentowane kredyty – 50% w sto-
sunku rocznym, pieni¹dze b³yskawicznie
traci³y na wartoœci. Trudno dziœ opowie-
dzieæ, jak by³o trudno. Chodzi³o siê dora-
biaæ gdzieœ po godzinach. Bodaj¿e w 1994
roku wyjecha³em na wizê do Niemiec, do
pracy w stolarni. Dziêki temu uda³o mi siê
zarobiæ pieni¹dze na sp³atê kredytu i za-
czê³o iœæ nam trochê lepiej. W tej chwili
sklep prowadzi ¿ona, ona jest w³aœcicielk¹.
Nieustannie wzbogacamy asortyment i siê
rozwijamy, wychodz¹c naprzeciw potrze-
bom klienta. Najbardziej ciesz¹ nas takie
przypadki, gdy okazuje siê, ¿e ktoœ kto ja-
ko dziecko otrzymywa³ zabawki kupione
w naszym sklepie, przyprowadza teraz do
nas swoje dzieci.

To wielki komplement dla Was, bo ta
bran¿a chyba nie jest ³atwa. Jak sprzedaje
siê zabawki?

Wiêcej na ten temat powiedzia³aby Ci
Marlena… JeŸdzimy na targi zabawek.
Ogl¹damy te cuda i g³êboko siê zastana-
wiamy: co chwyci? Nawet jeœli producenci
pokazuj¹, które produkty bêd¹ reklamo-
wane, to i tak nie wiemy, czy spodobaj¹ siê
dzieciom. Z drugiej strony – wiele zaba-
wek jest sprzedawanych tylko dziêki rekla-
mie, a to mo¿e wcale nie byæ fajny pro-
dukt. Dzieciom podobaj¹ siê maskotki
z bajek, które widzia³y w kinie czy telewi-
zji. Same mówi¹, co rodzice maj¹ im kupiæ.
Czasem dziadek ma listê zabawek, któ-
rych nazw nawet nie umie wymówiæ. 

W ostatnich latach widzimy te¿ du¿y
nacisk producentów, importerów i rodzi-
ców na zabawki edukacyjne. Zabawka po-
winna daæ siê rozkrêciæ, skrêciæ, wykrze-

saæ z dziecka inwencjê, pomóc w logicz-
nym myœleniu. Tak jak kiedyœ nasze bierki
albo kostka Rubika. Popularne s¹ ró¿ne
gry, mocno wracaj¹ planszówki. Du¿o siê
inwestuje we wczesn¹ edukacjê – mamy
takie firmy, które adresuj¹ swoje zabawki
do dzieci ju¿ w pierwszym roku ¿ycia, gdy
dziecko poznaje kszta³ty, kolory, æwiczy
chwytanie. Ktoœ nad tym pracuje i s³u¿y to
rozwojowi maluchów. Coraz mniej jest za-
bawek z Chin, s³abej jakoœci. Czasem je
bierzemy, potrzeba jakiegoœ bêbenka,
cymba³ków i jeœli nie ma innych, musimy
przywieŸæ takie, jakie s¹, ale generalnie lu-
dzie mówi¹, ¿e: nie staæ ich na kupowanie
tanich rzeczy. Chc¹ dobrej zabawki. St¹d
w Internecie zabawki s¹ potem odsprzeda-
wane, bo jeœli produkt by³ dobry, to dziec-
ko go nie popsu³o. No i legendarne klocki
LEGO, które zdobywamy z trudem, bo
gdy robimy zamówienie na targach, to do-
stajemy tylko 30% zapotrzebowania. Jest
taki popyt na LEGO, ¿e brakuje plastiku do
jego produkcji. 

Nie rozumiem...
To specyficzny plastik, musi mieæ odpo-

wiednie atesty. W³aœnie w Meksyku budu-
j¹ du¿¹ fabrykê LEGO, ¿eby sprostaæ po-
trzebom odbiorców…

Fakt, ¿e jest w nich coœ niesamowitego.
Mój pierwszy zestaw LEGO SPACE z edy-
cji ‘81 rodzice kupili mi w Pewexie za
dolary, a klocki s¹ produkowane nieprze-
rwanie od lat 60....

... w³aœnie czekamy na kolejn¹, pono-
woroczn¹ dostawê, wiêc mo¿e coœ sobie
wybierzesz (œmiech)

Od sklepu niedaleko do tematu nowo-
tomyskiego Stowarzyszenia Kupców. Kie-
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dy i w jakim celu zosta³o powo³ane? By³eœ
inicjatorem jego powstania? 

Nie, ale wspó³organizatorem i obec-
nym wiceprezesem. Stowarzyszenie Kup-
ców powsta³o w 2000 roku. Zak³adali je
wtedy m. in. Mateusz Koœciañski, Karol So-
ko³owski, Marek Roœciszewski, Wojtek
Starkowski. Mia³a to byæ odpowiedŸ na
wolny rynek, na markety, które zaczê³y
wchodziæ do Polski. Chcieliœmy jakoœ zwi¹-
zaæ klientów z naszymi sklepami, wiêc wy-
emitowaliœmy bony towarowe, które ro-
zesz³y siê na niesamowit¹ skalê. Stowarzy-
szenie mia³o ponad sto sklepów, bo dzia³a-
liœmy na terenie ca³ego powiatu i ros³o w si-
³ê. Robiliœmy spotkania, familiady, do dziœ
organizujemy bale charytatywne Stowa-
rzyszenia Kupców i w³aœnie w sobotê – 21.
stycznia 2017 roku, odbêdzie siê 17. z ko-
lei taki bal. Robimy je od pocz¹tku. I to jest
nasz sukces. 

Pocz¹tkowo wspó³pracowaliœmy m. in.
ze zrzeszeniem grodziskim, stowarzysze-
niem z Pniew, mieliœmy wspólne spotka-
nia. Jednak¿e u nas dzia³aj¹ ludzie bardzo
zapracowani i nie mamy zbyt wiele czasu,
by udzielaæ siê na tym polu. W tej chwili
oprócz mnie w zarz¹dzie s¹: Jaros³aw Zim-
ny, Marek Roœciszewski, Krystyna Worsa,
Barbara Sowa i Leokadia Judek. Przed or-
ganizacj¹ balu spotykamy siê dos³ownie siê
dwa razy i tyle. Resztê za³atwiamy telefo-
nicznie. Mówimy, ¿e trzeba to przekazaæ
komuœ m³odszemu, ale brak chêtnych. 

Pamiêtam, jak¹ atrakcj¹ by³o otrzymy-
wanie przed Bo¿ym Narodzeniem w za-
k³adzie pracy Waszych bonów... Jakie
mieliœcie jeszcze inne, poza obrotem bo-
nami, statutowe cele?

Statut, statutem, ale mam œwiadomoœæ,

¿e Stowarzyszenie na pewno powinno
dzia³aæ szerzej. Kiedyœ organizowaliœmy
szkolenia, zapraszaliœmy ludzi z Urzêdu
Skarbowego, z firm ubezpieczeniowych.
Stowarzyszenie organizowa³o dla sklepów
obowi¹zkowe szkolenia przedmedyczne
oraz kursy mistrzowskie i pedagogiczne,
dla tych którzy chcieli zatrudniaæ uczenni-
ce. Teraz cz³onków jest tak ma³o, ¿e to
praktycznie upad³o. 

Mówi³eœ o odpowiedzi na wolny rynek
– nie mieliœcie jako Stowarzyszenie ¿adne-
go wp³ywu na powstrzymanie ju¿ na po-
cz¹tku tego zalewu marketów w mieœcie?

Niby mówimy, ¿e zalew, a w Internecie
czytam: Dlaczego jeszcze nie ma u nas Lidla?
Ale wracaj¹c do tamtych czasów – w wie-
lu punktach istnia³y osiedlowe sklepy, a je-
œli ju¿ handel by³ wczeœniej w jakimœ miej-
scu, to nie mogliœmy zahamowaæ otwarcia
tam marketu, bo nie ma na to przepisu.
Popatrz – by³ Domar, przysz³a Biedronka,
by³ Supersam – powsta³a obecna Polska
Chata, druga Biedronka jest w miejscu
punktu gastronomicznego, Tesco – sklepu
meblowego, Netto jest w miejscu Domu
Us³ug, a Intermarché na osiedlu Pó³noc, to
te¿ dawny sklep osiedlowy. Taki by³ plan
zagospodarowania w mieœcie. Wszêdzie,
gdzie powstawa³y markety, prowadzony
by³ wczeœniej handel i nie mo¿na by³o tego
zablokowaæ. Nawet jeœli chodzi o Kau-
fland, to na dworcu PKS mieœci³y siê kiosk
i kawiarnia, wiêc na tej podstawie mo¿na
by³o budowaæ. W budynku Bricomarché,
z kolei, istnia³ wczeœniej zak³ad handlu –
WSS i tak dalej...

Tylko, ¿e teraz ma³y handel zosta³ po
prostu zar¿niêty...
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No tak... Kwiaciarnie, piekarnie maj¹
racjê bytu, ale sklepy wielobran¿owe,
odzie¿owe maj¹ ciê¿ko. Dlatego my siê
rozwijamy, ¿eby w ogóle istnieæ. Jeœli jesteœ
du¿y – przetrwasz, a jak ma³y... to wiado-
mo. Myœlê, ¿e to jest, niestety, nieodwra-
calne.

Jesteœ znanym spo³ecznikiem – nie tyl-
ko z powodu dzia³alnoœci w Stowarzysze-
niu Kupców, ale wrêcz przeciwnie – to
dopiero pocz¹tek inicjatyw, jakie podej-

mowa³eœ na rzecz swojej Ma³ej Ojczyzny,
które doprowadzi³y Ciê do bycia radnym
nowotomyskiej Rady Miejskiej i so³tysem
Przy³êku. Co by³o pierwsze i jakie to by³y
inicjatywy?

Najpierw, w 1998 roku, zosta³em rad-
nym Rady Miejskiej, a w 2002 roku zosta-
³em so³tysem Przy³êku. Zanim jednak po-
wierzono mi te funkcje, wykona³em sporo
pracy spo³ecznej. Ale po kolei. 

Gdy przeprowadzi³em siê do Przy³êku
by³y lata 80. Nie wszyscy ju¿ mieli telefony
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W tym roku obchodzimy jubi-
leusz 25. lecia naszej firmy

Otwarcie kolejnego Balu
Charytatywnego Stowarzy-
szenia Kupców Nowotomy-
skich – na zdjêciu cz³onkowie
zarz¹du 



stacjonarne, a o komórkach wtedy jeszcze
nikt nie marzy³. Wówczas powsta³ pomys³
za³o¿enia komitetu telefonizacji wsi – jak
go nazwaliœmy, ¿eby ka¿dy móg³ mieæ tele-
fon w domu. Aparat telefoniczny mia³ wte-
dy tylko so³tys. Mnie wybrano na prze-
wodnicz¹cego komitetu, licz¹cego ok. 40.
cz³onków. Pozbiera³em od ludzi deklara-
cje i uda³o nam siê doprowadziæ do za³o¿e-
nia wszystkim telefonów stacjonarnych.
Ale to by³a radoœæ! Koszty by³y spore i roz-
liczane procentowo, wiêc ten, kto miesz-

ka³ bli¿ej miasta z za³o¿enia mia³ mieæ ta-
niej, a ten co dalej, dro¿ej... ¯eby to wy-
równaæ, wiele rzeczy robiliœmy w czynie
spo³ecznym – wkopywaliœmy kable i ci¹-
gnêliœmy je w g³¹b wsi, by umo¿liwiæ ka¿-
demu kontakt ze œwiatem. I to by³ pierw-
szy sukces naszej grupy i mój, jako cz³owie-
ka, który przyszed³ do Przy³êku z ze-
wn¹trz. Gdy pojawi³a siê kolejna inicjatywa
– wodoci¹gowanie wsi, znów wybrali
mnie, bo stwierdzili, ¿e Nawrot dobrze siê
spisa³ przy telefonizacji. Wodoci¹gi to by³a
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Przekazanie Oddzia³owi
Dzieciêcemu nowotomy-
skiego szpitala darów z Balu
Charytatywnego Stowarzy-
szenia 

W czasie uroczystoœci 300.
lat Przy³êku otrzyma³em od-
znaczenie Zas³u¿ony dla Mia-
sta i Gminy Nowy Tomyœl -
18. lipca 2004 r.



jednak sprawa zdecydowanie grubsza. De-
klaracje z³o¿y³o prawie 100 osób, chc¹-
cych mieæ wodê, a ja nie zna³em jeszcze
Przy³êku, nie wiedzia³em kto, jak siê nazy-
wa, gdzie mieszka i jak do niego trafiæ. Nie
tylko musia³em szybko zorientowaæ siê
w terenie, ale i nauczyæ ksiêgowoœci. Lu-
dzie wp³acali po dwa miliony w starych pie-
ni¹dzach… Dzia³ania by³y d³ugie i ¿mudne,
trudno je w ogóle opisaæ, ale w koñcu
wszyscy, którzy chcieli mieæ dostêp do wo-
dy, otrzymali go. 

Trzecim pomys³em mieszkañców Przy-
³êku by³ remont œwietlicy i dobudowanie
do niej zaplecza kuchennego. I kogo znów
wybrali, ¿eby kierowa³ pracami? No, wia-
domo, mnie. 

We wsi zaczê³o siê krêciæ ¿ycie spo³ecz-
ne, mieszkañcy stawali siê powoli zwart¹
grup¹. Miêdzy innymi dlatego, ¿e w miê-
dzyczasie wystartowaliœmy w Turniejach
Wsi, organizowanych przez Nowotomy-
ski Oœrodek Kultury. Poznaliœmy siê dziêki
pracy, a zintegrowaliœmy siê jeszcze bar-
dziej przez zabawê. Gdy ju¿ siê raz ze so-
b¹ zetknêliœmy, to ka¿dy odnalaz³ swoje

miejsce w grupie. Spotykaliœmy w œwietlicy,
gdzie odbywaliœmy próby i fajnie siê ze so-
b¹ dogadywaliœmy. Poprzedni so³tys za
bardzo siê nie w³¹cza³ w nasze dzia³ania,
wiêc inni namawiali mnie, ¿ebym to ja zo-
sta³ so³tysem w nastêpnej kadencji. Opie-
ra³em siê, ¿e nie mam czasu, mam sklep,
dzieci. Namówiliœmy wiêc Teresê Pyliñsk¹,
by wystartowa³a w wyborach na so³tysa
w 1998 roku, ale trzema g³osami przegra-
³a. Jednoczeœnie przekonano mnie, bym
startowa³ na radnego, jako cz³owiek dzia-
³aj¹cy spo³ecznie, którego niby wszyscy
znaj¹. Nie wiedzia³em wtedy nic o Radzie
Miejskiej, ale siê zgodzi³em. I tak nie bêdê
¿adnym radnym – stwierdzi³em, a okaza³o
siê, ¿e wygra³em w swoim okrêgu. Gdy mi-
nê³y 4 lata kadencji rady, w Przy³êku
wrêcz mi przykazano, ¿e nikt inny nie mo-
¿e wygraæ wyborów so³eckich, tylko ja.
W koñcu siê zgodzi³em i sta³a siê rzecz nie-
samowita, bo takiej iloœci ludzi œwietlica
wiejska wczeœniej nie widzia³a. Na zebra-
nie Rady So³eckiej przysz³o 100 osób, któ-
re chcia³y zmiany. Dosta³em 66 g³osów,
a mój poprzednik resztê. Od 2002 roku
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Jedn¹ z atrakcji, pierwszego
w naszej okolicy jubileuszu wsi,
by³y zawody strzeleckie 
o Puchar So³tysa – tu wrêcze-
nie nagród zwyciêzcom



zaczê³o siê moje so³tysowanie i trwa do
dziœ. Teraz, od trzech kadencji, nie mam
ju¿ kontrkandydata. Cieszy mnie to dlate-
go, ¿e nie ma ju¿ we wsi obozów, podzia-
³u typu – ten jest z tej opcji, a ten z innej.
Na tym samym zebraniu Rady So³eckiej,
na którym mnie wybrano, zg³osi³em kan-
dydaturê mojego poprzednika na cz³onka
Rady, bo nie chcia³em podzia³ów, dziêki
czemu do nas do³¹czy³ i wszystko fajnie za-
gra³o. Myœlê, ¿e uda³o mi siê sprawiæ, ¿e ta
wieœ jest spójna. Niedawno zaczêliœmy jeŸ-
dziæ na wycieczki, co jednoczy ludzi niesa-
mowicie. 

... zanim o wycieczkach, przypomnij
o dwóch znanych przedsiêwziêciach, zre-
alizowanych w Przy³êku na pocz¹tku
Twojego so³tysowania… 

18. lipca 2004 roku zorganizowaliœmy
wyj¹tkow¹ imprezê. By³o to 300. lecie wsi
Przy³êk. Wtedy jeszcze nikt w okolicy nie
robi³ takich imprez. Nie zdawaliœmy sobie
jednak sprawy, ¿e ona tak siê rozwinie i zy-
ska tak¹ rangê. Wieœ tak siê zmobilizowa-
³a, ¿e maj¹c 600. miejscowych, goœci³a na
imprezie 3000 osób – w tym przyjezd-
nych: cz³onków rodzin i dawnych miesz-
kañców. Zaczêliœmy polow¹ msz¹ œw., ce-
lebrowan¹ na wyspie znajduj¹cej siê na
stawku. Ludzie, uczestnicz¹c we mszy, sta-
li dooko³a wyspy – o³tarza. Odbywa³o siê
to na ranczu agroturystycznym „U Huber-
ta”. Pañstwo Jankowiakowie dali nam ca³y
teren do dyspozycji, a catering zapewni³y
nam GS w Opalenicy. Wi¹za³a siê z tym za-
bawna historia, bo oni szacowali, ¿e nie-
wiele osób mo¿e przyjœæ na tak¹ wiejsk¹
imprezê, a potem musieli dowoziæ mnó-
stwo towaru, bo im brakowa³o. Wœród
wielu atrakcji mieliœmy wystêpy Kapeli Zza
Winkla, Bier Boys, zawody strzeleckie o Pu-
char So³tysa i wyró¿nienie dyplomami so³-

tysa i Rady So³eckiej du¿ej grupy aktyw-
nych mieszkañców. Wrêczono te¿ odzna-
czenia Zas³u¿onego dla Miasta i Gminy
Nowy Tomyœl, które dostali Teresa Pyliñ-
ska, Stanis³aw Flak i ja. Impreza uda³a siê
niesamowicie. Przed 18. lipca, ca³y tydzieñ
pada³ deszcz, a w niedzielê zrobi³ siê
pierwszy dzieñ wrêcz niesamowitego upa-
³u. Pogoda, frekwencja, zabawa – wszyst-
ko wypali³o. Jeœli chodzi o wystêpy roz-
rywkowe, scen¹ by³a naczepa tira, ale tak
zrobiona, ¿e nawet artyœci nie zauwa¿yli,
¿e wystêpuj¹ na naczepie. Ca³¹ imprezê
prowadzi³ Andrzej Bobkiewicz. 

Rok póŸniej zrobiliœmy sobie zakoñcze-
nie roku jubileuszowego – tak¹ oktawê.
Wówczas zaprosiliœmy jeszcze wiêksze
gwiazdy – Krystynê Gi¿owsk¹, Dymitru
Zorbasa i wówczas te¿ przyby³y t³umy lu-
dzi. Pok³osiem 300. lecia Przy³êku by³o
coœ niezwyk³ego – wtedy jako jedyna wio-
ska w Polsce (nie wiem, czy tak jest do
dziœ) stworzyliœmy swój herb. Pomys³ po-
wsta³ w sumie w zwi¹zku z Turniejem Wsi,
w czasie którego pojawi³a siê konkurencja
dotycz¹ca historii w³asnej miejscowoœci
i odnalezienia – b¹dŸ wymyœlenia – legen-
dy z ni¹ zwi¹zanej, wiêc stworzyliœmy swój
herb w oparciu o dawn¹ samorz¹dow¹
pieczêæ – z liter¹ P, poro¿em i trzema dê-
bami. U¿yliœmy go potem jako logo w cza-
sie jubileuszu.

Po naszym „leciu” postanowiliœmy za-
siêgn¹æ porady prawnika i dowiedzieæ siê,
czy mo¿emy nasze logo ustanowiæ her-
bem. Gdy zwróciliœmy siê do radcy KoŸ-
miñskiego, a on do WOKISS-u, okaza³o
siê, ¿e polskie prawo nie przewiduje sytu-
acji, by wieœ mia³a swój herb. Z drugiej
strony jednak równie¿ nie zabrania. Mogli-
œmy wiêc na zebraniu wiejskim w 2006 ro-
ku ustanowiæ nasze logo herbem. By³o to
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o tyle wyj¹tkowe wydarzenie, ¿e goœcili-
œmy u siebie nawet TVP z Poznania. Potem
te¿ wydaliœmy swój folder z mapk¹ i stary-
mi pocztówkami Przy³êku oraz stworzyli-
œmy swoj¹ stronê internetow¹. Mo¿emy
siê równie¿ pochwaliæ faktem, ¿e nasz jubi-
leusz by³ pierwszym wœród okolicznych
wiosek, które w³aœnie od tej pory zaczê³y
organizowaæ, czasem nawet wcale nie
okr¹g³e, rocznice swojego powstania. My
zaœ obecnie robimy sobie imprezê co ro-
ku, 3. lipca, na naszym terenie przy wigwa-
mie... Wiadomo, ¿e nie goœcimy wielkich
artystów scenicznych, ale s¹ wystêpy,
w czasie których prezentuj¹ siê nasze przy-
³êkowe talenty, uczêszczaj¹ce do przed-
szkoli, szkó³ i nie tylko… W koñcu przez
20 lat braliœmy udzia³ w Turniejach Wsi…
Teraz przyszed³ czas na to, by nasi miesz-
kañcy bawili siê w swoim wigwamie...

Otó¿ to. Jak pamiêtam z naszej rozmo-
wy opublikowanej w „Przegl¹dzie Nowo-
tomyskim” w 2009 roku

Przegl¹d Nowotomyski, Sylwia Kupiec,
Potrafimy razem pracowaæ i œwietnie siê ba-
wiæ... O walorach nie tylko krajobrazowych wsi
Przy³êk, Przegl¹d Nowotomyski nr 3,
2009 r.

Po 300. leciu Przy³êku, nabraliœcie wia-
tru w ¿agle i porwaliœcie siê na budowê
sporego obiektu...

To by³a faktycznie druga wielka mobili-
zacja mieszkañców. Przez ca³e lato tamte-
go roku, w ka¿d¹ sobotê przychodzili i bu-
dowali wigwam. Jeden mia³ ci¹gnik, drugi
kramera do przewo¿enia sprzêtu, kolejny
mia³ œwider. Wszystkie maszyny nale¿a³y
do przy³êczan. Ludzie wykonywali mnó-
stwo wspólnej pracy. Najwiêkszym wy-
zwaniem, jak widaæ na zdjêciach, by³o za-

montowanie metalowego ko³a u góry wi-
gwamu. W ogóle wymyœliæ, jak zacz¹æ sta-
wiaæ tak¹ budowlê, wysok¹ na ponad 15
metrów... Tu na zdjêciu widaæ, ¿e cz³owiek
nie doœæ, ¿e stoi na wysiêgniku, to jeszcze
na drabinie…

Jak sprawi³eœ, ¿e sami przychodzili? Za-
czarowa³eœ ich, coœ obieca³eœ?

Oni by sami nie przyszli, gdyby na miej-
scu nie by³o cz³owieka, który bêdzie tam
zawsze. Ka¿dy móg³ przyjœæ, gdy mu paso-
wa³o, ja by³em obecny za ka¿dym razem.
Mo¿e przychodzili, bo przyk³ad poci¹ga?
Mo¿e dlatego, ¿e ju¿ mi siê coœ uda³o – te-
lefony, wodoci¹gi? A skoro uda³o siê jed-
no, drugie, trzecie i fajnie wyszed³ jubile-
usz, to by³a nadzieja, ¿e bêdziemy robiæ
kolejne w swoim wigwamie... Gdy uda³o
nam siê go wykonaæ, z wdziêcznoœci da-
³em na mszê œw. Jak widaæ na zdjêciu,
mnóstwo osób uczestniczy³o w tej budo-
wie, ofiarowa³o swoj¹ pracê, materia³y,
œrodki finansowe. Otwarcie wigwamu te¿
by³o uroczyste. Msza œw., przeciêcie wstê-
gi, gratulacje dla budowniczych, koncert p.
Fr¹ckowiaka z Chodzie¿y. A póŸniej ju¿
muzyka, zabawa, pieczony dzik. 

Po tych wszystkich naszych akcjach
mieszkañcy powiedzieli tak: S³uchaj so³tys,
trzeba by teraz zacz¹æ u¿ywaæ, a nie tylko
pracowaæ. I tak zaczê³y siê nasze wycieczki.
Najpierw by³ wyjazd na basen, a w listopa-
dzie ubieg³ego roku ju¿ wybraliœmy siê do
Tropicany w Berlinie. A to nie by³ taki tani
wypad, wiêc nie przypuszcza³em, ¿e bê-
dzie wielu chêtnych. Okaza³o siê nato-
miast, ¿e musieliœmy wzi¹æ piêtrowy auto-
bus, bo nie zmieœcilibyœmy siê w normal-
ny…. Wszyscy chcieli jechaæ...

Atmosfera w naszym autokarze jest od
razu rozrywkowa, a nie dopiero w drodze
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powrotnej, dlatego stwierdziliœmy, ¿e ju¿
nigdy nie pojedziemy piêtrowym autobu-
sem, bo góra z do³em siê nie mo¿e spotkaæ
(œmiech). Na dodatek na dole by³o zimno,
a u góry gor¹co.

W taki sposób zaczêliœmy jeŸdziæ. Jak
mówi³em, najpierw na basen do Zielonej
Góry, na wycieczki bli¿sze – do Gostynia,
Lichenia, a teraz ju¿ na wypady trzydniowe
– Kraków, Wieliczka, Trójmiasto. W cza-
sie pierwszych wycieczek sami za³atwiali-
œmy nocleg, przewodnika itd. Ale w koñ-

cu, ile mo¿esz wzi¹æ na siebie? W ubieg³ym
roku zatrudniliœmy cz³owieka z biura po-
dró¿y i on nam ogarn¹³ ca³¹ wycieczkê do
Trójmiasta. A, ¿e jesteœmy z niego bardzo
zadowoleni, wiêc teraz ju¿ do Sandomie-
rza, wybieramy siê w³aœnie z nim. My wte-
dy te¿ odpoczywamy i nasze ¿ony coœ
z nas maj¹ (œmiech). 

Przez kilkanaœcie ostatnich lat, zanim na
jesieni ubieg³ego roku otrzyma³eœ tytu³ vi-
ce SuperSo³tysa, a wieœ vice SuperSo³ec-
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Miejsce, w którym dziœ stoi
wigwam

Mieszkañcy budowali wi-
gwam w ka¿d¹ woln¹ sobotê
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twa w Wielkopolsce, co jest m. in. pretek-
stem do naszej rozmowy, zorganizowali-
œcie z mieszkañcami ca³y szereg ró¿nych
akcji… 

Cieszê siê, ¿e te akcje s¹ wspólne, bo tyl-
ko wspólne dzia³anie gwarantuje sukces.
W grudniu zg³osiliœmy siê do konkursu pt.:
Jeden dzieñ w so³ectwie, organizowanego
przez Wielkopolski Park Krajobrazowy.
Z ró¿nych wiosek wp³ynê³o na niego 141
prac, a my zajêliœmy II miejsce i otrzymali-
œmy grant w wysokoœci 7000 z³ dla wsi. Ty
wiesz co to jest? 

Cieszy mnie te¿ to, ¿e w wiosce buduj¹
domy nowi ludzie i do³¹czaj¹ do naszych
dzia³añ. Gdy robimy imprezy, to przycho-
dz¹, bo chc¹ przyjœæ. Od czasu powstania
wigwamu odbywa siê w nim mnóstwo
spotkañ, nie tylko rozrywkowych, takich
jak pikniki wakacyjne, ale te¿ kulturalnych,
takich jak kino. W czasie seansów jest spo-
ro widzów, którzy wygodnie ogl¹daj¹ fil-
my na le¿akach. 

W Trzech Króli organizujemy œpiewa-
nie kolêd, na które te¿ przychodzi spora
grupa osób. W Dniu Kobiet goœcimy se-
niorki. Myœlimy te¿ o tym, co zrobiæ dla se-
niorów, bo na razie wiêcej zajêæ przezna-
czonych jest dla kobiet. Nie urz¹dzamy, co
prawda, Dnia Babci, ale za to planujemy
balik karnawa³owy, ju¿ 29. stycznia. Od lu-
tego bêdzie u nas nauka jêzyka angielskie-
go, a 11. lutego jedziemy do Zieleñca na
narty.W ostatnim czasie, ¿eby siê wyró¿-
niæ spoœród innych miejscowoœci, wykona-
liœmy dla wszystkich tabliczki z numerem
posesji i herbem Przy³êku. Teraz s³u¿by ra-
townicze, kurierzy i goœcie z zewn¹trz ³a-
two mog¹ do nas trafiæ.

A na co dzieñ dbamy o osoby w star-
szym wieku, bo one s¹ ¿yw¹ histori¹. Czci-
my te¿ pamiêæ tych, którzy odeszli,

a w sposób szczególny zaznaczyli siê w hi-
storii naszej Ma³ej Ojczyzny. W zesz³ym
roku przy naszym przy³êkowym krzy¿u
umieœciliœmy tablicê poœwiêcon¹ Stanis³a-
wowi Przybylakowi, legendarnemu ju¿ no-
wotomyœlaninowi, który dba³ o ten krzy¿
i jego otoczenie ponad 60 lat, czasem z na-
ra¿eniem ¿ycia. Niedawno te¿, w czasie
mszy œw. polowej, ods³oniliœmy kamieñ
upamiêtniaj¹cy 70. lecie bohaterskiej
œmierci Ludwika Bocha. 

Mieszkañcy mocno siê wspieraj¹ i po-
magaj¹ sobie w zdarzeniach losowych,
a gdy któryœ umiera, w imieniu wszystkich
i swoim, zamawiam mszê œw. w jego inten-
cji.  W ubieg³ym roku za³o¿yliœmy stowa-
rzyszenie Nasz Przy³êk, którego prezesem
jest Krzysztof £opata, daj¹ce mo¿liwoœæ
wiêkszego pozyskiwania zewnêtrznych
œrodków finansowych. 

Jest to super grupa, maj¹ca ju¿ na kon-
cie swoje sukcesy na koncie, bo to drugie
miejsce w Wielkopolsce na SuperSo³ec-
two i SuperSo³tysa, to by³a ich zas³uga.
Wiem, ¿e chcieli te¿ jakoœ mi podziêko-
waæ. Cieszê siê bardzo, ¿e stowarzyszenie
nie tylko zg³osi³o Przy³êk i mnie, ale g³ów-
nie dlatego, ¿e przy³êczanie na nas g³oso-
wali, co znaczy, ¿e nie by³o im to obojêtne
– trzeba by³o przecie¿ wysy³aæ smsy, a to
s¹ pieni¹dze. Przegraliœmy tylko z miejsco-
woœci¹ piêæ razy wiêksz¹ od nas, czyli jak
Dawid z Goliatem. Oni maj¹ 3,5 tysi¹ca
mieszkañców – my 700, a ró¿nica w g³o-
sach by³a niewielka. 

Zreszt¹ o ca³ej sprawie g³osowania do-
wiedzia³em siê dopiero, gdy zadzwonili do
mnie z G³osu Wielkopolskiego. Nie by³em
zwolennikiem tego pomys³u. Mówiê do
nich: Nie, nie, ja wiem, na czym to polega –
ludzie wydaj¹ sporo kasy, bo trzeba wysy³aæ
smsy. Ja nie chcê naci¹gaæ moich mieszkañ-
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ców. Okaza³o siê jednak, ¿e ju¿ oddano
sporo g³osów, wiêc musieliœmy to tak zo-
stawiæ. No i sukces – w powiecie pierwsze
miejsce, a w Wielkopolsce drugie. Wspól-
nie pojechaliœmy œwiêtowaæ na Do¿ynki
Archidiecezjalne do Liskowa ko³o Kalisza,
z naszym banerem „vice SuperSo³ectwo”.
Tam nas by³o widaæ i s³ychaæ z daleka.
Wszyscy bardzo siê cieszyli. Bo to ludzie,
którzy tu mieszkaj¹ i pracuj¹ kreuj¹ wize-
runek Przy³êku. 

Ty te¿ czujesz siê zadowolony, bo trud-
no by by³o inaczej… To jest bardzo nama-
calny owoc Twoich dzia³añ spo³ecznych…

Gdy patrzê na konkretne akcje, to fak-
tycznie mam ogromn¹ satysfakcjê. Muszê
jednak powiedzieæ o tym, co na razie mi siê
nie uda³o. Kiedyœ dzia³a³ w Przy³êku klub
sportowy pi³ki no¿nej LZS Zawilec Przy-
³êk. Tamto pokolenie wyros³o, a m³odsi
ju¿ nie podjêli tematu, bo przysz³y czasy
komputerów itd. Teraz chcemy reaktywo-
waæ ten klub. W 2016 roku dostaliœmy
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Jako wieœ zintegrowaliœmy siê
podczas Turniejów Wsi
w NOK-u

Nasza pierwsza przy³êkowa
wycieczka do Gostynia – ja
z najstarsz¹ mieszkank¹,
a obok na rêkach, najm³odszy
uczestnik wycieczki



grunt, bramki s¹, mamy spory fundusz so-
³ecki – ponad 30 tysiêcy na ogrodzenie
i jest bud¿et obywatelski, w ramach które-
go chcemy zrobiæ p³ytê boiska wielkoœci
„orlika”. Ma on stan¹æ przy wigwamie,
gdzie sanitariaty s¹ blisko i mo¿na siê scho-
waæ pod dach. 

Zreszt¹ jako jedyna wieœ w gminie zg³o-
siliœmy do bud¿etu obywatelskiego na
2017 rok trzy projekty, czyli jesteœmy
w miarê aktywni (œmiech). Oprócz boiska,
chcielibyœmy z bud¿etu wykonaæ wiatê bie-
siadn¹ nad ³awkami przy wigwamie oraz
ogrodzenie dooko³a wigwamu, bo siê bo-
imy, ¿e podchodz¹ce coraz bli¿ej dziki zry-
j¹ nam ten teren. Startujemy równie¿ kon-
kursie na ukwiecenie tego miejsca. W ma-
ju jedziemy do ogrodów w Wojcieszowi-
cach pod Wroc³awiem, gdzie realizowany
jest program TVN Maja w ogrodzie, a po-
tem do Niemiec, zobaczyæ ogrody w Pocz-
damie. Jeszcze mi siê przypomnia³o – pla-

nujemy zrobiæ u nas zjazd wszystkich Przy-
³êków Polsce, a jest ich osiem. 

Widzê, ¿e o Przy³êku mo¿esz mówiæ
w nieskoñczonoœæ, ale przenieœmy siê na
szersze pole, czyli Nowy Tomyœl, w któ-
rym jak wspomnieliœmy, jesteœ radnym Ra-
dy Miejskiej. Tu te¿ masz takie poczucie
sprawstwa jak w swojej wsi?

Powiem tak – te dwie sprawy za wiele
siê od siebie nie ró¿ni¹. Dzia³aj¹c w Radzie,
dzia³am jednoczeœnie w interesie moich
wyborców w Przy³êku, który nale¿y prze-
cie¿ do gminy Nowy Tomyœl. Dlatego je-
stem zwolennikiem wypracowywania
kompromisów, bo bez tego siê nie da dzia-
³aæ w takim zró¿nicowanym tworze, jakim
jest Rada Miejska. Jeœli chodzi o moj¹ pra-
cê w Radzie, zawsze sk³adam wnioski do
bud¿etu. W ubieg³ym roku by³o ich kilka-
naœcie. Dotyczy³y nie tylko Przy³êku, ale
te¿ Glinna, ulicy Komunalnej, ³¹cznika miê-
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dzy ulic¹ 3 Stycznia a obwodnic¹, przystan-
ku autobusowego. W ogóle drobnych rze-
czy – tablic kierunkowych itd. I te wnioski
s¹ realizowane. Poza tym uwa¿am, ¿e nie-
dobrze by by³o, gdyby radni ingerowali
w nie swoje okrêgi – nagle ja bym zacz¹³
coœ robiæ w Bukowcu, a ktoœ z Bukowca
w Przy³êku. Z drugiej strony ktokolwiek
do mnie przyjdzie, z jak¹kolwiek spraw¹,
to nigdy nie odejdzie z kwitkiem. Do mnie
mo¿na przyjœæ w ka¿dej chwili. Nie po-
wiem nikomu: Dzisiaj nie przyjmujê, bo to

nie mia³oby sensu. Telefonicznie mo¿na
mnie z³apaæ zawsze. Jestem radnym i so³-
tysem 7 dni w tygodniu, 24 godziny na do-
bê. Jako so³tys muszê byæ przy pracach
drogowych, przy odœnie¿aniu, przy
wszystkim... 

So³tysi otrzymuj¹ jednak wynagrodze-
nie?

Powiedzmy, ¿e 560 z³ rycza³tu jest ja-
k¹œ rekompensat¹ za paliwo, telefon czy
po prostu czas, ale najwiêksz¹ zap³at¹ dla
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Wystêpy w grupie teatralnej
Renaty Œmiertelnej pozwoli³y
mi pokazaæ trochê moich
zdolnoœci komediowych

W kryminale pt. „Pasia” 
wystêpowaliœmy nawet razem
– Sylwia Kupiec, Aleksandra
Walczak i ja



mnie jest dobre s³owo od mieszkañców.
Gdy je¿d¿ê do nich z ró¿nymi sprawami,
to nie mogê wyjœæ z ich domów, bo ka¿dy
chce pogadaæ. Wiadomo, ¿e jestem w bie-
gu, ale poœwiêcam im choæ chwilê, bo
wszyscy staramy siê o polepszenie warun-
ków naszego ¿ycia. Ja tego nie robiê nawet
dla moich dzieci, bo one mieszkaj¹ w Po-
znaniu. 

Wiesz, ¿e Ty jesteœ ewenementem?
Niewielu jest takich ludzi...

No, mo¿e coraz mniej… Moi mieszkañ-
cy mówi¹, ¿e jestem dla nich za dobry.
Niestety, zawsze s¹ tego jakieœ koszty,
a w tym wypadku p³aci za to rodzina. Ni-
gdy nie ma mnie w domu, bo ci¹gle muszê
coœ za³atwiaæ. Nieraz zanim odejdê od
komputera, ¿ona zd¹¿y pójœæ spaæ. Piszê
pisma, przygotowujê materia³y, wysy³am
maile po pó³nocy. Rodzina traci najwiêcej.

Zanim powiesz o rodzinie, wspomnij-
my o ostatniej Twojej pasji, czyli wystê-
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Karol Rogacz dostrzeg³ mnie
i Jarka Musia³a i powierzy³
nam prowadzenie koncertów
„Karol Band i przyjaciele”

Od kilku lat wyje¿d¿amy z ¿o-
n¹ za granicê, by wreszcie zo-
baczyæ kawa³ek œwiata – tu
w drodze na wyspê Capri



pach w Amatorskiej Grupie Teatralnej Re-
naty Œmiertelnej, w której zreszt¹ siê spo-
tkaliœmy i w której jesteœ aktorem z naj-
d³u¿szym sta¿em...

Faktycznie, gra³em ju¿ w pierwszym
sk³adzie teatru z Alin¹ Koœciañsk¹ i Dar-
kiem Czarneckim w Kubusiu Puchatku, któ-
ry nigdy nie zosta³ wystawiony, z uwagi na
blokadê z tytu³u praw autorskich. Oczywi-
œcie, ja by³em K³apouchym (œmiech). To
by³o oko³o 17. lat temu, w czasie których
za spraw¹ Renaty powsta³o chyba z 15
przedstawieñ, granych raz w roku.

Jeœli chodzi w ogóle o estradê, to zaczy-
na³em w Turniejach Wsi, gdzie zwykle bra-
³em udzia³ w scenach kabaretowych i to
z nich ok. 2000 roku, wy³owi³a mnie Re-
nata, tworz¹c wspomnian¹ grupê teatral-
n¹. Oprócz mnie z Turnieju Wsi do teatru
trafi³ te¿ m. in. mój najbli¿szy kuzyn Jarek
Musia³. Zreszt¹ Renata ma taki dar, ¿e po-
trafi napisaæ sztukê pod osobê. Chocia¿ ja

by³em i ksiêdzem, i lekarzem, i ksiêciem –
w ró¿nych konfiguracjach…

... ale zawsze lubie¿nikiem...
(œmiech) albo takim delikatniejszym go-

œciem (parodiuje sam siebie)... To jest fajna
przygoda, bo przecie¿ gdyby widzowie,
a mo¿e nawet fani, nie przychodzili na
przedstawienia, to teatru dawno by nie by-
³o. Nasza praca musi przynosiæ coœ pozy-
tywnego, skoro ludzie chc¹ nas ogl¹daæ.
A dla nas najwiêksz¹ frajd¹ jest to, ¿e gra-
my dla nich, a nie przy pustej sali, no i te na-
sze spotkania…Zreszt¹ do kogo ja to mó-
wiê? Sama gra³aœ z nami w kilku przedsta-
wieniach...

... nawet mamy wspóln¹ „teatraln¹”
ok³adkê w „Przegl¹dzie”, z któr¹ dzisiaj
pozujemy..

.. i wiesz najlepiej, jak to by³o wyskoczyæ
na scenê i sprawiæ, ¿eby ludzie siê poœmia-
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Najbardziej dumny jestem z rodziny – tutaj my wszyscy w czasie œlubu naszego syna: od lewej: ¿ona Maria, 
ziêæ Daniel, synowa Emilia, syn Andrzej, córka Katarzyna i ja -  2011 r.
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li, rozerwali. Sama przyjemnoœæ. Po jakimœ
czasie Karol Rogacz zwróci³ siê do mnie
i do Jarka Musia³a z pomys³em, ¿ebyœmy
poprowadzili jego koncerty: Karol Band
i przyjaciele. No to spróbowaliœmy. Zaczê-
liœmy od zwyk³ej konferansjerki przed pio-
senkami, ale ¿eby nie by³a ona taka ode-
rwana od ca³oœci wystêpów uznaliœmy, ¿e
bêdziemy robiæ ma³e scenki. Tym bardziej,
¿e te koncerty by³y tematyczne. W kon-
cercie Na plebaniê, po op³atek – ja by³em
ksiêdzem, Jarek – koœcielnym, w Podaj ce-
g³ê parodiowaliœmy budowlañców, w Rol-
nik szuka ¿ony, by³em sob¹, a w koncercie
Po receptê – oczywiœcie aptekarzem. Karol
tak to skomponowa³, ¿e piosenki przepla-
ta³y siê tematycznie z kabaretem. Odbiór

ze strony widowni zawsze jest rewelacyj-
ny, bo bilety na dwa wystêpy w ci¹gu dnia,
rozchodz¹ siê w mig. Wiêcej jest chêtnych
ni¿ miejsc, wiêc chyba nas lubi¹. Co praw-
da nasze przygotowanie nie jest nigdy do
koñca profesjonalne, ani zaplanowane czy
dograne, bo robimy to wieczorami i w po-
œpiechu. 

Czasem siê dziwimy, ¿e to co zaplano-
waliœmy w domu przy stole, w ogóle wy-
sz³o na du¿ej scenie. Nieraz jest tak, ¿e
ka¿dy koncert jest inny. Pe³na improwiza-
cja. Wa¿ne tylko, ¿eby siê nie daæ stresowi.
Podobnie z Pastora³k¹ Nowotomysk¹,
w której biorê udzia³ od pocz¹tku. Najczê-
œciej gra³em œw. Józefa, ale czasem te¿ by-
³em królem.
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Zawsze by³em wra¿liwy na los ludzi cierpi¹-
cych i w jakiœ sposób nie radz¹cych sobie
w ¿yciu – karta Niewidzialnej Rêki, póŸne
lata 70.
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Ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej bohatersk¹ œmieræ Ludwika Bocha

Wyjazd do Liskowa z banerem vice Superso³ectwa i vice Superso³tysa Wielkopolski 
( z herbem wsi Przy³êk obowi¹zuj¹cym od 17. marca 2006 roku)



Jesteœ spe³niony zawodowo, spo³ecznie
i jeœli chodzi o pasjê, lecz nie móg³byœ tego
wszystkiego mieæ bez rodziny... 

Gdybyœ po tym wszystkim, co opowie-
dzia³em, zapyta³a mnie, co jest moim naj-
wiêkszym sukcesem, to odpowiem, ¿e
moja rodzina. Moje dzieci, które s¹ wy-
kszta³cone, maj¹ dobr¹ pracê i za³o¿y³y ro-
dziny. Mieszkaj¹ niedaleko siebie i siê od-
wiedzaj¹. Maj¹ fajne relacje miêdzy sob¹ ja-
ko rodzeñstwo, a to te¿ cieszy rodziców.
Uwa¿am, ¿e to jest sukces. I to, ¿e w nie-
dawno zosta³em dziadkiem.

Nasze dzieci maj¹ równie¿ zami³owania
spo³ecznikowskie – syn Andrzej by³ wspó³-
za³o¿ycielem Stowarzyszenia Szarka i or-
ganizatorem rajdów rowerowych Szla-
kiem chmielu i wikliny, córka Katarzyna pra-
cowa³a w wolontariacie, a jej zami³owanie
to konie. My z Marlen¹ zawsze pracowali-
œmy, nigdzie dalej siê nie ruszaliœmy – tu
sklep, tu dzieci, tu dom, gospodarstwo.
Nie by³o czasu. Dopiero od 7. lat zaczêli-
œmy wyje¿d¿aæ za granicê, ¿eby coœ zoba-
czyæ. Do W³och, Chorwacji… I gdy zaczy-
nasz po tylu latach wyje¿d¿aæ, to ju¿ nawet
nie wiesz, czy jeszcze bêdziesz potrafi³ siê
zachowaæ. Okazywa³o siê jednak, ¿e my
ju¿ w trakcie wycieczki stawaliœmy siê jak¹œ
wyró¿niaj¹c¹ siê par¹, do której wszyscy
lgn¹. W drodze powrotnej pilot wrêcza³
nam mikrofon i zostawaliœmy w³aœciwie
wodzirejami... (œmiech)

Jakoœ mnie to nie dziwi, bo Marlena
i Ty macie w sobie mnóstwo pozytywnych
fluidów… 

Nieskromnie powiem, ¿e kierowca i pi-
lot mówili, ¿e takiej wycieczki nie mieli...

Ostatnie pytanie – sk¹d siê wziê³o
Twoje zami³owanie do tworzenia wspól-

noty, dzia³ania na rzecz innych? Ono jest
naprawdê wyj¹tkowe…

Rodzice bardzo pomagali naszym s¹sia-
dom. Oboje zreszt¹, jak wspomnia³em na
pocz¹tku, udzielali siê w organizacjach spo-
³ecznych, pomagali innym. Dooko³a nas
mieszka³y trzy bezdzietne ma³¿eñstwa,
które siê samotnie zestarza³y. Nie mieli
swoich dzieci, a czêsto chorowali, wiêc my,
ch³opcy, chodziliœmy im pomagaæ. To by³o
normalne. Jakoœ od zawsze jestem wra¿li-
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wy na los ludzi cierpi¹cych, nie radz¹cych
sobie. Pamiêtasz, kiedyœ w Telewizji Dziew-
cz¹t i Ch³opców by³ taki program: Niewi-
dzialna rêka. Myœmy z braæmi, jako dzieci,
napisali do tego programu, ¿e chcemy po-
magaæ s¹siadom w drobnych pracach –
przynosiæ wodê, drewno itp... Bardzo nam
siê ten program podoba³. Pamiêtasz, mia³
takie has³o: Niewidzialna rêka to tak¿e Ty? 

... tak, pamiêtam, ¿e ogl¹da³am go jako
dziecko

Napisa³em wiêc, ¿e jest nas (wówczas –
przyp. red.) czterech braci, i do ka¿dego
przysz³a koperta, a w œrodku kartka, któ-
r¹ tu widzisz, na której zapisywa³o siê do-
bre uczynki wykonane dla s¹siadów. Wy-
pe³nion¹ kartê odsy³a³o siê do programu
i oni odczytywali jej treœæ w telewizji! Dla

nas to by³a przygoda – trzeba by³o siê pod-
kraœæ, trochê jak w nocnych podchodach,
¿eby zanieœæ drewno na opa³, zostawiæ
swój podpis Niewidzialna rêka i uciec.
Oczywiœcie, potem obserwowaliœmy, czy
znajd¹ kartkê. Pamiêtam, jak kiedyœ s¹siad-
ka mówi do nas: Wicie co, ch³epcy, niewi-
dzialni byli u mnie (œmiech) Przynieœli mi
drywna! Innej s¹siadce zbiliœmy skrzynkê na
narzêdzia, a ona póŸniej opowiada³a we
wsi: No ja nie wim, co to jest. W telewizji mó-
wili, ale ¿eby to do nas przysz³o!…” I to by³o
piêkne...

Zdjêcia: archiwum domowe rodziny Na-
wrotów
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Bogus³aw Nawrot z rozmówczyni¹ – Sylwi¹ Kupiec i wspóln¹ „teatraln¹”  ok³adk¹ 
„Przegl¹du Nowotomyskiego” nr 1 z 2008 r.



Gra¿yna Matuszak

Podró¿ do krainy liliputów

Tworzenie fotografii ukazuj¹cych sceny jak z powieœci pt. Podró¿e Guliwera Jonathana
Swifta, na których miniaturowe postacie zmagaj¹ siê z elementami œwiata w rzeczywi-
stym wymiarze – to niesamowicie kreatywna zabawa fotograficzna, która sta³a siê udzia-
³em kolejnej bohaterki naszych artystycznych prezentacji – Moniki Nowak. Nieco ponad
rok temu, przegl¹daj¹c strony internetowe, natknê³a siê na zdjêcia brytyjskiego fotogra-
fa i artysty Slinkachu, który zaskoczy³ j¹ i zafascynowa³ swoim spojrzeniem na œwiat i –
jak twierdzi – zakocha³a siê w jego pracach. Jego fotografie sta³y siê inspiracj¹ dla jej w³a-
snych twórczych dzia³añ. Spodoba³y siê jej tak bardzo, ¿e dosz³a do wniosku, i¿ to jest
w³aœnie to, czym chcia³aby siê zaj¹æ. Tak siê zaczê³o. Po kilku dniach sta³a siê ju¿ szczêœli-
w¹ posiadaczk¹ kilku pierwszych maleñkich figurek. Dziœ ich „spo³ecznoœæ” stanowi ju¿
250. osobowa grupa, która – jak twierdzi pani Monika – ¿yje w³asnym ¿yciem. 

Niszowa, artystyczna fotografia, w której g³ówne role odgrywaj¹: model – lalka i re-
kwizyt – którym, jak mo¿na zobaczyæ, mo¿e byæ cokolwiek, to prawdziwy trening kre-
atywnoœci. Tworzone z ich udzia³em sceny, którym wystarcza naturalne, codzienne
oœwietlenie, mog¹ mieæ dowolny kontekst, nie ma tu ograniczeñ. Ich treœæ zale¿y wy³¹cz-
nie od twórcy, to on decyduje, czy fotografia ma byæ moralizuj¹ca, zabawna, czy po pro-
stu ciekawa. Slinkachu, którego sztuka sta³a siê dla Moniki Nowak inspiracj¹, tworzy sce-
ny w przestrzeni ulicznej, którymi chce zwróciæ nasz¹ uwagê na istniej¹ce problemy spo-
³eczne. Pani Monika natomiast odnalaz³a siê w tworzeniu opowieœci, bajek i historyjek.
Pomys³ów jej nie brakuje, a 20. letnie doœwiadczenie zdobyte w pracy z dzieæmi okazu-
je siê niezmiernie przydatne. 

Pochodz¹ca z Kwilcza Monika Nowak mieszka i pracuje w Zêbowie. Jest nauczyciel-
k¹ edukacji wczesnoszkolnej w tamtejszym Zespole Szko³y Podstawowej i Przedszkola
im. Kornela Makuszyñskiego. Jest osob¹ bardzo aktywn¹ i lubi¹c¹ dzia³aæ. Anga¿uje siê
w ró¿nego typu dzia³alnoœæ kulturaln¹, m. in. w lwóweckim Domu Kultury i Bibliotece
Miasta i Gminy we Lwówku. Jest aktywnym uczestnikiem DKF, dzia³a te¿ w Zak³adzie
Fotografii Autorskiej „Anima”. To „Anima” jest przestrzeni¹, która pozwala na wymia-
nê doœwiadczeñ z innymi mi³oœnikami fotografii. W jej ramach odbywaj¹ siê fotograficz-
ne sesje plenerowe, dyskusje i warsztaty, dziêki którym poszerza swoje spojrzenie na
sztukê fotografii. Na swoim koncie grupa ma ju¿ pierwszy wspólny album fotograficzny. 

Monika Nowak fotografi¹ zajmuje siê ju¿ od kilkunastu lat. Wszystko zaczê³o siê
w momencie, kiedy przed podró¿¹ do Rumunii kupi³a pierwsz¹ „cyfrówkê”. Pocz¹tko-
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wo zdjêcia z podró¿y, portrety czy pierwsze próby z makrofotografi¹, powstawa³y doœæ
przypadkowo, w ich tworzeniu dominowa³a zasada „lubiê robiæ zdjêcia”. Robi³a je g³ów-
nie, ¿eby sobie samej sprawiæ frajdê. Kiedy zaczê³a zg³êbiaæ zagadnienia dotycz¹ce foto-
grafii, poznawaæ jej teoriê i historiê, zmieni³a swój punkt widzenia. Jej prace sta³y siê bar-
dziej dojrza³e i przemyœlane. Ma ju¿ za sob¹ pierwsze sukcesy. Swoje prace zamieszcza
na internetowych portalach grup fotograficznych, gdzie s¹ wyró¿niane jako prace miesi¹-
ca. Jej zdjêcie, wys³ane na organizowany przez nowotomysk¹ Spó³dzielniê Mieszkanio-
w¹, konkurs fotograficzny „Jesienne inspiracje” zajê³o I miejsce. Równie¿ I miejsce zdo-
by³a w konkursie Nadleœnictwa Bolewice – „Las w moim obiektywie”. W konkursie Fo-
to Wiklina 2015, organizowanym w ramach III Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecion-
karstwa, otrzyma³a wyró¿nienie. Pierwsz¹ pracê z miniaturowymi ludzikami wys³a³a na
œwi¹teczny konkurs fotograficzny, zorganizowany przez bibliotekê we Lwówku ju¿
w zesz³ym roku. Konsekwencj¹ tego by³o zorganizowanie ju¿ w maju 2016 roku, w³a-
œnie w lwóweckiej bibliotece, jej pierwszej indywidualnej wystawy fotograficznej. Prezen-
towa³a te¿ swoje prace podczas lokalnych uroczystoœci i na spotkaniu noworocznym we
Lwówku. W styczniu tego roku wystawia³a swoje prace w bibliotece w rodzinnym Kwil-
czu. W najbli¿szych planach s¹ ju¿ wystawy w Nowym Tomyœlu, Opalenicy, Pniewach
i Urzêdzie Marsza³kowskim w Poznaniu. 

Prywatnie ¿ona i matka dwójki prawie doros³ych dzieci. Nie cierpi telewizji, za to lubi
dobre kino, gry planszowe i aktywne spêdzanie czasu. Fascynuje j¹ magiczny klimat
wschodniej Polski, szczególnie Podlasia oraz Suwalszczyzny. Interesuje siê podró¿ami,
uwielbia czytaæ ksi¹¿ki, najlepiej o podró¿ach, no i oczywiœcie o fotografii. Du¿o te¿ po-
dró¿uje. Szczególnie mi³o wspomina podró¿ do USA, podczas której w 3 tygodnie prze-
mierzy³a 4700 km, po drodze odwiedzaj¹c kilka du¿ych miast i kilka parków narodo-
wych. Podczas tej wêdrówki najwiêksze, niezapomniane wra¿enie wywar³ na niej Kanion
Antylopy i Park Narodowy Bryce Canyon. 

Ju¿ dziœ zapraszamy na wystawê prac Moniki Nowak, prezentuj¹cej jej niezmiernie
pomys³owe wizje miniaturowego œwiata, które opatrzy³a wspólnym tytu³em „W krainie
liliputów”. Poni¿ej prezentujemy kilka jej zwiastunów, wiêcej prac p. Moniki bêdzie mo¿-
na zobaczyæ w Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki ju¿ w marcu tego roku. 
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Maria Tyszkowska

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

8 listopada w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury zebra³y siê
szkolne zespo³y, aby ¿o³niersk¹, niepodleg³oœciow¹ i patriotyczn¹ pieœni¹ uczciæ zbli¿a-
j¹ce siê Œwiêto Niepodleg³oœci. Celem muzycznych spotkañ jest nie tylko œpiewanie
i s³uchanie pieœni, ale tak¿e poznawanie nowych utworów i historii z nimi zwi¹zanych.
W wykonaniu uczniów szkó³ podstawowych oraz m³odzie¿y gimnazjalnej zabrzmia³y
pieœni u³añskie, pieœni z czasów I i II wojny œwiatowej, Powstania Warszawskiego oraz
pieœni patriotyczne z czasów nam bardziej bliskich, a wœród nich: „Wojenko, wojen-
ko”, „Jak to na wojence ³adnie”, „U³ani, u³ani”, „Marsz, marsz Polonia”, „Rota”, „My
pierwsza brygada”, „Warszawskie dzieci”, „Dziewczyna z granatem w rêce”, „Pierw-
sza kadrowa”, „To nic, ¿e mróz”, „¯o³nierski szlak”, „Szturmówka”, „Maszeruj¹
strzelcy”, „Witaj, Zosieñko”, „Tu wszêdzie jest moja ojczyzna”, „Jedenasty listopa-
da”, „Kwiaty polskie”, „Bia³e ró¿e”, „Tango na g³os, orkiestrê i jeszcze jeden g³os”. 

W XII Przegl¹dzie Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej wziêli udzia³ ucznio-
wie: Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu (opiekun: Katarzyna Jopek), Szko-
³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu (opiekunki: Magdalena Plura, Ilona Kwiat-
kowska, Hanna Klimczak), Szko³y Podstawowej w S¹topach (opiekun: Anna Kaczma-
rek), Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym (opiekun: Maria Zawarta), Szko³y
Podstawowej w Chmielinku (opiekun: Katarzyna Kude³ka), Szko³y Podstawowej
w Wytomyœlu (opiekun: Joanna Ciechañska), Akademickiej Szko³y Podstawowej
w Nowym Tomyœlu (opiekun: Joanna Klimek), Pañstwowej Szko³y Muzycznej w No-
wym Tomyœlu (opiekun: Hanna Malicka, akompaniament: Mateusz Wizjan), Gimna-
zjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu (opiekun: Piotr Witczak) oraz Ze-
spo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu (opiekun: Anna Kaczmarek).

M³odzi artyœci otrzymali dyplomy i s³odycze ufundowane przez Nowotomyskie To-
warzystwo Kulturalne – organizatora Przegl¹du. Koncert sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili:
zastêpca burmistrza Nowego Tomyœla – Pawe³ Mordal, mjr Dariusz Piekarz z Woj-
skowej Komendy Uzupe³nieñ, przedstawiciele Zarz¹du Zwi¹zku Kombatantów i by-
³ych WiêŸniów Politycznych z prezesem Stanis³awem Rybarczykiem, kierownik Biura
Zarz¹du Polskiego Czerwonego Krzy¿a – Emilia Jarczyñska, dyrektor Nowotomy-
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Grupa wykonawców 
z Akademickiej 
Szko³y Podstawowej

Kwintet wokalny Szko³y
Podstawowej nr 1

M³odzi wokaliœci ze
Szko³y Podstawowej nr 2
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Zespó³ wokalny ze Szko³y
Podstawowej nr 2

Zespó³ ze œwietlicy
szkolnej w Szkole
Podstawowej nr 2

Zespó³ szkolny
z Chmielinka
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Grupa wokalna 
z Jastrzêbska Starego

Zespó³ wokalno-
instrumentalny ze Szko³y
Podstawowej w S¹topach

Grupa uczniów ze Szko³y
Podstawowej 
w Wytomyœlu



Z DZIA£ALNOŒCI NTK

101XII Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej

Gimnazjaliœci z Bukowca

Wokaliœci 
z nowotomyskiego
Gimnazjum
im. F. Szo³drskiego

Chór Pañstwowej Szko³y
Muzycznej



skiego Oœrodka Kultury – Beata Baran, prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego Bogdan Górny i wiceprezes Lucyna Koñczal-Gnap. Koncert – jak co roku – po-
prowadzi³a Maria Tyszkowska. 

Po koncercie wykonawcy wraz z opiekunami, zaproszonymi goœæmi i organizatorami
przeszli na plac Niepodleg³oœci, aby pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich z³o¿yæ
wi¹zankê kwiatów i zapaliæ znicz. 

Fot. archiwum NTK
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paŸdziernik –
grudzieñ 2016 roku 

Seniorzy po¿egnali lato
Ko³o dzia³aj¹ce przy Zarz¹dzie Rejonowym Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów

i Inwalidów w Nowym Tomyœlu zorganizowa³o w wigwamie w Przy³êku piknik integracyj-
ny pod has³em „Po¿egnanie lata”. Impreza odby³a siê 1. paŸdziernika i stanowi³a podsumo-
wanie wydarzeñ organizowanych dla seniorów podczas letnich miesiêcy. W pikniku wziê-
³o udzia³ oko³o 50 emerytów. Wspania³a pogoda, dobra muzyka i smaczne jedzenie po-
zwoli³y uczestnikom imprezy mi³o spêdziæ czas. 

Co nam w duszy gra…
Podczas jesiennego spotkania Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, które od-

by³o siê w czwartkowy wieczór, 6. paŸdziernika, w nostalgiczny klimat wzbogacony o daw-
kê humoru wprowadzili goœci: Katarzyna Mrozik-Stefañska, Dorota Nowak, Anna Nowa-
czyk, Rafa³ Putz, Robert Jêdrzejczak i Marian Ziom Ziomkowski. Pomiêdzy czytane przez
nich wiersze wplata³a siê klasyczna muzyka w wykonaniu m³odej adeptki skrzypiec Anny
Osses z Bolewic. Goœciem specjalnym wieczoru by³ Marek Czuku, ³odzianin, z wykszta³ce-
nia fizyk i polonista, autor dwunastu tomików poetyckich, m. in. najnowszego „Ig³y i szpil-
ki”. Rozmowê z nim przeprowadzi³a – wielokrotnie nagradzana w konkursach poetyckich
– Dorota Nowak. Tradycyjnie gospodarzami poetyckiego spotkania byli: dyrektor bibliote-
ki Lucyna Koñczal-Gnap oraz wspó³tworz¹cy Nowotomyskie Piêtro Wyrazów Literackich
Rafa³ Putz.
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Poetyckie spotkanie z Markiem Czuku wzbogaci³ wystêp skrzypaczki Anny Osses; na zdjêciu tak¿e 
prowadz¹ca rozmowê z poet¹ Dorota Nowak



Pomoc dla Krzysztofa 
W hali Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu 9. paŸdziernika odby³a siê

impreza charytatywna, której celem by³a zbiórka œrodków na wózek elektryczny dla
Krzysztofa Stachowiaka. Nowotomyœlanin, znany od lat ze swej aktywnoœci spo³ecznej,
sam rozpocz¹³ zbiórkê pieniêdzy na ten cel. Zaimponowa³o to pracownikom Starostwa Po-
wiatowego w Nowym Tomyœlu, którzy postanowili wesprzeæ go w tym przedsiêwziêciu.
W akcjê w³¹czy³o siê wielu mieszkañców, instytucje i organizacje, które wziê³y udzia³ w im-
prezie, na ró¿ne sposoby wzbogacaj¹c jej ofertê oraz finansowo wspieraj¹c prowadzon¹
zbiórkê. Na parkingu przed budynkiem Powiatowego Centrum Sportu odby³y siê pokazy
zorganizowane przez stra¿ po¿arn¹, policjantów i pracowników pogotowia ratunkowego,
a tak¿e prezentacja TIR-ów i starych aut. Wewn¹trz na stoisku Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu prowadzony by³ kiermasz ksi¹¿ek. Panie z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyœlu malowa³y buzie dzieciom. By³o te¿
stoiska Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i ko³a diabetyków, zamek dmucha-
ny – wszystko „co ³aska” do puszek PCK, który przeprowadzi³ zbiórkê pieniêdzy. Ponad-
to na scenie g³ównej odby³ siê maraton zumby oraz koncert zespo³u Fanatic, a tak¿e mecz
Ciê¿arowcy – Samorz¹dowcy. 

Krakowskie malarstwo w nowotomyskiej bibliotece
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 12. paŸdziernika odby³o siê otwarcie wy-

stawy malarstwa – zwi¹zanej przez wiele lat ze Zb¹szyniem – Barbary Wroniszewskiej –
Wójcik i Grzegorza Skawiñskiego z Krakowa. Nowotomyscy admiratorzy sztuki mogli po-
dziawiaæ, zarówno urokliwe pejza¿e, jak i obrazy pe³ne symbolicznej g³êbi. Ka¿da z zapre-
zentowanych na wystawie praca ma swoje ¿ycie, swoj¹ historiê, swoj¹ opowieœæ i swoj¹ nie-
powtarzalnoœæ. Artyœci pokazali w naszej bibliotece bogat¹ twórczoœæ, ale równie¿ swoj¹
wra¿liwoœæ, odczucia, spojrzenie na œwiat. Barbara Wroniszewska – Wójcik maluje swo-
bodnie, ze znajomoœci¹ kompozycji. Chwyta ogólne wra¿enie. Jest dociekliwa, œmia³a w po-
szukiwaniu technik. Jej prace to dojrza³e wypowiedzi artystyczne. Wspó³pracuj¹cy z ni¹
Grzegorz Skawiñski jest artyst¹ bardzo wszechstronnym. Pracuje jako artysta plastyk, sce-
nograf i kostiumolog. Dzia³a w nieformalnej krakowskiej grupie artystycznej „44”, skupia-
j¹cej artystów sztuk wizualnych. Muzyczn¹ niespodziankê zadedykowa³a artystom Marty-
na Koberling, która zaprezentowa³a nastrojowe utwory na pianino. 

Bajki zagajajki
W ramach obchodów 70. lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym

Tomyœlu oraz cyklu: „Godziny dla Rodziny”, 13. paŸdziernika zawita³ do biblioteki goœæ
szczególny, bajkowy i niezwykle kolorowy. To znana opowiadaczka, roztaczaj¹ca przed
ma³ymi i du¿ymi s³uchaczami niesamowite historie przyby³a do biblioteki, aby podczas spo-
tkania zatytu³owanego „Bajki zagajajki dla doros³ych i dzieci” przenieœæ uczestników spo-
tkania w zaczarowany œwiat s³owa, gestu i dŸwiêku. Katarzyna Jackowska -Enemuo z Gdañ-
ska, która jest równie¿ muzykantk¹, antropolo¿k¹ kultury, wêdrowcem, zbieraczem skar-
bów i praktykiem kultury, wraz z grup¹ przyjació³ – muzyków, opowiadaczy i œpiewaków
stworzy³a Wêdrown¹ Wytwórniê Zdarzeñ „Parparusza” – „przedsiêwziêcie mieszcz¹ce
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w sobie ró¿ne rzeczy do s³uchania, patrzenia, grania, tañczenia, tworzenia, w¹chania i sma-
kowania”. Opowiedzia³a nowotomyœlanom historie z ró¿nych stron œwiata – o mêdrcach
i g³upcach, o lasach i czarach, o wêdrowcach i wêdrowaniu. Miêdzy opowiadaczk¹ i s³ucha-
czami nawi¹za³a siê interakcja i werbalna wiêŸ. Dzieci w dogodnych pozycjach s³ucha³y ba-
jek jak zaczarowane, a i ich rodzice w³¹czyli siê w tê ³¹cz¹c¹ pokolenia zabawê. Pani Kata-
rzyna swe opowieœci urozmaica³a gr¹ na akordeonie i œpiewem tradycyjnych pieœni. 

Kulturalny weekend
14. paŸdziernika na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury wyst¹pi³a Urszula wraz

z zespo³em oraz z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego. Podczas akustycznego kon-
certu tej znanej wokalistki mo¿na by³o us³yszeæ, zarówno nowe utwory artystki, jak rów-
nie¿ te doskonale znane publicznoœci, m. in.: „Malinowy król” czy „Konik na biegunach” –
jednak w nieco innych aran¿acjach. Ballada „Dmuchawce, latawce wiatr” porwa³a widow-
niê do wspólnej zabawy. Wszyscy zgromadzeni œpiewali utwór na stoj¹co, trzymaj¹c siê za
rêce. 16. paŸdziernika tak¿e w NOK-u wyst¹pi³ kabaret „Koñ Polski” w sk³adzie: Leszek
Malinowski, Waldemar Sierañski oraz wychowanka Teatru Muzycznego w Gdyni – Maria
Borzyszkowska. Podczas wystêpu nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ skeczu z udzia³em naj-
s³ynniejszej kabaretowej pary, czyli Heli i Mariana. Zgromadzona publicznoœæ reagowa³a
spontanicznie œmiechem i gromkimi oklaskami.

Dzieñ Edukacji Narodowej 
W Dniu Edukacji Narodowej, 14. paŸdziernika, Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla

Pawe³ Mordal spotka³ siê w Urzêdzie Miejskim z wyró¿nionymi nauczycielami i dyrektora-
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mi gminnych placówek oœwiatowych. Nagrody Gminy przyznano w tym roku: dyrektor
Przedszkola nr 1 „Misia Uszatka” w Nowym Tomyœlu – Iwonie Jarzynie, dyrektor Przed-
szkola nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyœlu -El¿biecie Bobrowicz, dyrektor
Przedszkola nr 5 „S³oneczko” w Nowym Tomyœlu – Lidii Borkiewicz, dyrektorowi Szko³y
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu – Krzysztofowi Magdanso-
wi, dyrektorowi Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej – Curie w Nowym To-
myœlu  Markowi Polcynowi. W uznaniu wyró¿niaj¹cych osi¹gniêæ w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej i opiekuñczej na wniosek dyrektorów szkó³ Nagrody Gminy otrzymali: ze
Szko³y Podstawowa nr 1 – Magdalena B³aszczak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i An-
na Pietruszyñska – nauczycielka jêzyka polskiego i historii; ze Szko³y Podstawowej nr 2 –
Miros³awa Jurga – nauczycielka matematyki, pe³ni¹ca funkcjê wicedyrektora szko³y, El¿bie-
ta Spychalska – Szleman – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i Renata Racz – nauczy-
cielka religii; ze Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu – Jolanta Prze-
woŸna, nauczycielka jêzyka polskiego i historii; z Gimnazjum w Borui Koœcielnej – Romuald
Jezierski, nauczyciel wychowania fizycznego; z Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w No-
wym Tomyœlu – Jolanta Spycha³a, nauczycielka matematyki, pe³ni¹ca funkcjê wicedyrekto-
ra szko³y oraz Grzegorz Pi¹tas, nauczyciel jêzyka polskiego i doradca metodyczny w gmi-
nie Nowy Tomyœl. 

Podró¿e ma³e i du¿e 
Seniorzy, spotykaj¹cy siê na co dzieñ w Domu Dziennego Pobytu, kilkakrotnie odwie-

dzili Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu, by wzi¹æ udzia³ w –
przygotowanych z myœl¹ o nich – warsztatach pod has³em „Podró¿e ma³e i du¿e”, które
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przeprowadzi³a Aleksandra Warczyñska z Pracowni Krajoznawczej Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Celem – przeprowadzonych 17. i 24. paŸdziernika oraz 8. listopada – warsztatów by³o
zachêcenie seniorów do aktywnego spêdzania wolnego czasu, do poznawania dziedzictwa
historycznego i kulturowego naszego regionu oraz przekazanie umiejêtnoœci niezbêdnych
do tego celu. Prowadz¹ca zajêcia mi³oœniczka i znawczyni, nie tylko naszej wielkopolskiej
ziemi i wytrawna turystka, przekonywa³a seniorów, ¿e podró¿owaæ mo¿na w ka¿dym wie-
ku. W czasie zajêæ, wspólnie z seniorami, rozwa¿a³a m. in. takie kwestie jak: atrakcyjne kie-
runki w turystyce, sztuka taniego podró¿owania, uk³adanie planu podró¿y, racjonalne pa-
kowanie baga¿u – niestandardowe wykorzystanie standardowych przedmiotów, czy za-
chowanie w sytuacjach nietypowych. Seniorzy poznali te¿ ró¿ne Ÿród³a informacji tury-
stycznej. Mieli okazjê do pracy z map¹. Odpowiedzieli te¿ sobie na pytanie, jak „ujarzmiæ”
wspó³czesny dworzec kolejowy lub autobusowy – jak korzystaæ ze standardowych punk-
tów obs³ugi pasa¿era, automatycznych kas biletowych, a tak¿e miejskich biletomatów. Jako
¿e wspó³czesne urz¹dzenia elektroniczne czêsto onieœmielaj¹ seniorów, a ich obs³uga bywa
dla nich zbyt trudna, podczas zajêæ zwi¹zanych z obs³ug¹ programów komputerowych u³a-
twiaj¹cych planowanie i odbywanie podró¿y, z pomoc¹ pospieszyli wolontariusze: Marcela
Kopeæ, Weronika Laufer, Sara Przybylak, Monika Riss i Maciej Szofer – uczniowie Zespo-
³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K. Ho³ogi pod opiek¹ partneruj¹cej bibliotece
w wielu projektach Lidii Dudek.Nowotomyscy seniorzy chêtnie wziêli udzia³ w bibliotecz-
nych warsztatach, a w miarê up³ywu zajêæ przybywa³o ich uczestników. Ich organizatorzy
maj¹ nadziejê, ¿e wyposa¿eni w spor¹ porcjê wiedzy i nowe umiejêtnoœci œmia³o ruszaæ bê-
d¹ w podró¿e ma³e i du¿e. 
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Z Jêdrzejem Majk¹ o dalekich podró¿ach
17. paŸdziernika nowotomyska biblioteka po raz kolejny goœci³a Jêdrzeja Majkê – dzien-

nikarza i podró¿nika, zwi¹zanego rodzinnie z Nowym Tomyœlem, aktualnie zakochanego
w Krakowie jego mieszkañca. Tym razem w ramach cyklu: „Twórca i jego dzie³o” zapre-
zentowa³ swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê „Przypadki podró¿ne”.Licznie przyby³ym nowotomy-
œlanom opowiedzia³ o swoich podró¿ach z lat 2012–2016, po Europie, Azji, Afryce i Ame-
ryce Po³udniowej. Pokaza³ œwiat daleki od tego, jaki znamy z katalogów biur podró¿y.
W swych podró¿ach na jakiœ czas zadomowi³ siê w Stambule, Kapsztadzie i Rio, po powro-
cie z Hawany o ma³y w³os nie trafi³ do wiêzienia, natomiast w Chinach odwiedzi³ kobiety
z plemienia Yao, które za spraw¹ swoich d³ugich w³osów znalaz³y siê w Ksiêdze Rekordów
Guinnessa. Oprócz tego wdrapa³ siê na Wielki Mur i stara³ siê policzyæ ¿o³nierzy z Armii Te-

rakotowej, w Ziemi Œwiêtej szuka³ zadeptanych œladów Jezusa.   Przede wszystkim jednak
wieczór poœwiêcony by³ eksplorowanej przez podró¿nika najstarszej wyspie œwiata. W pa-
sjonuj¹cy sposób przedstawi³ ¿ycie, jakie toczy siê na Madagaskarze. Nie pomin¹³ cieka-
wych opowieœci o kulturze, obyczajach, nieujarzmionej przyrodzie, mieszkañcach wyspy,
w tym wszechobecnych lemurach. 

60. Œpiewnik Domowy 
Jubileuszowy – 60. Œpiewnik Domowy – odby³ siê 19. paŸdziernika w Nowotomyskim

Oœrodku Kultury. Z tej okazji przygotowano niespodziankê dla pomys³odawczyni muzycz-
nych spotkañ i prowadz¹cej je Renaty Œmiertelnej. By³ ni¹ ogromny i pyszny tort. Muzycz-
n¹ oprawê tego wieczoru zapewni³ duet Cecylia Œlusarz i Piotr Mañka. Wœród przygotowa-
nych na ten wieczór utworów znalaz³y siê m. in. „ChodŸ, pomaluj mój œwiat” zespo³u „Dwa
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plus jeden”, „Jesienne ró¿e” Mieczys³awa Fogga, „Gdy mi ciebie zabraknie” Ludmi³y Jakub-
czak czy „Ci¹gle pada” Czerwonych Gitar. Absolutnym hitem okaza³ siê wystêp Teresy
Werner, w któr¹ wcieli³a siê jedna z instruktorek NOK-u – Olga S³ociñska. Piosenka pt.
„Da³abym ci da³a” by³a dla p. Renaty kolejn¹ niespodziank¹. Okaza³o siê, ¿e wszyscy zgro-
madzeni doskonale wczuli siê w klimat wieczoru. By³o mnóstwo œmiechu i dobrej zabawy. 

Uroczyste obchody Miêdzynarodowego Dnia Seniora 
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 20. paŸdziernika, na uroczy-

stoœci z okazji Miêdzynarodowego Dzieñ Seniora, spotkali siê nowotomyscy seniorzy. Mot-
tem spotkania by³y s³owa Krzesimira Dêbskiego: „To nie sztuka byæ m³odym, to ka¿dy po-
trafi, sztuk¹ jest byæ œwietnie starym”. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejonowego PZERiI, Ze-
non Matuszczak, podsumowuj¹c mijaj¹cy rok przypomnia³  inicjatywy tego Zwi¹zku. Pod-
czas pokazu multimedialnego, przygotowanego wspólnie z pracownikami PCPR-u, mo¿na
by³o obejrzeæ materia³ obrazuj¹cy wydarzenia up³ywaj¹cego roku. Podczas uroczystoœci
wrêczone zosta³y Z³ote Odznaki Honorowe (ma³e) przyznane przez Zarz¹d G³ówny Pol-
skiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, osobom, które mia³y
istotny wp³yw na dzia³alnoœæ zwi¹zku w zakresie realizacji zadañ dotycz¹cych seniorów.
Otrzymali je: Teresa Sienkiewicz – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Tomyœlu, Genowefa Hreczyñska – emerytowana dyrektor Nowotomyskiego
Oœrodka Kultury, Henryka Ciereszko – przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej Zarz¹du Rejo-
nowego PZERiI w Nowym Tomyœlu i Pawe³ Spycha³a – w³aœciciel firmy transportowej
w Nowym Tomyœlu. Odznaczenia wrêczy³ przewodnicz¹cy Zarz¹du Okrêgowego PZERiI
w Poznaniu Henryk Zywert. Podczas czêœci artystycznej zebrani wys³uchali koncertu chó-
ru „Jarzêbina”, a na zakoñczenie uczestnicy spotkania zaproszeni zostali na poczêstunek.
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Jubileusz Z³otych Godów
50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego œwiêtowa³y w tym roku 32 pary ma³¿eñskie z gminy Nowy

Tomyœl. Z tej okazji 20. paŸdziernika w Sali Œlubów Nowotomyskiego Oœrodka Kultury od-
by³a siê uroczystoœæ, na któr¹ jubilatów zaprosi³y Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla
Bogna ¯elazna oraz kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Beata Jakubowska. Pó³ wieku
wspólnego ¿ycia œwiêtowali: Sabina i Stanis³aw B¹belkowie, Janina i Stanis³aw Ciszek, Stani-
s³awa i Henryk Czupryna, Daria i Zbigniew Dominiakowie, Walentyna i Stefan J¹der, Kry-
styna i Walerian Ka³ek, Jadwiga i Rudolf Koberowie, Maria i Jan Korytowscy, Henryka i Sta-
nis³aw Kowalscy, Józefa i Stanis³aw Kuczowie, Miros³awa i W³adys³aw Lamenta, Romana
i Kazimierz Nowotnikowie, Emilia i Leopold Olczykowie, Bogumi³a i Jan Polañscy, Irena
i Jan Rybarczykowie, El¿bieta i Jerzy Sucharzewscy, Gabriela i Tadeusz Œwita³owie, Stefania
i Jan Weselscy – z Nowego Tomyœla, Helena i Stanis³aw Czerniccy oraz Irena i Wac³aw Do-
liñscy – z Glinna, Aldona i Stanis³aw Czy¿ewscy, Gra¿yna i Robert Nowakowie, Alicja i Ka-
rol Wieczorkowie oraz Wies³awa i Ryszard Darmonos – z Jastrzêbska Starego, Irena i Sta-
nis³aw Flak oraz Henryka i Stanis³aw £ukaszykowie – z Przy³êku, Anna i Stanis³aw Koza
z Bukowca, Alicja i Edward Kret z Borui Koœcielnej, Wanda i Roman Kupiec z Cichej Góry,
Teresa i Zygfryd Przybylakowie ze Starego Tomyœla, Stefania i Ryszard Teleszowie z Borui
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Nowej oraz Urszula i Kazimierz Wojtaszakowie z Paproci. Zastêpca Burmistrza Nowego
Tomyœla Bogna ¯elazna dokona³a dekoracji medalami przyznanymi przez Prezydenta RP
i z³o¿y³a jubilatom ¿yczenia zdrowia i kolejnych piêknych wspólnych rocznic. Uroczystoœæ
umili³ wystêp uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. im. Witolda Lutos³awskiego
w Nowym Tomyœlu. 

Tuwimowski misz - masz
Jednym z wydarzeñ, zorganizowanych w ramach obchodów 70. lecia nowotomyskiej bi-

blioteki, by³ pe³en humoru, melancholii i zadumy program z³o¿ony z utworów Juliana Tu-
wima. Mia³ on miejsce w czwartkowy wieczór, 20 paŸdziernika. Teksty Tuwima prezento-
wa³ aktor poznañskiej Sceny z Bliska – Janusz Andrzejewski, który znakomicie potrafi³ od-
daæ istotê podejmowanych przez poetê problemów, ubranych w formê ciêtego ¿artu. At-
mosferê wieczoru wspó³tworzy³y taneczne rytmy chasydzkie. Emocjonalne i nastrojowe
¿ydowskie piosenki, takie jak m. in.: „Belz”, „Erev shel shoshanim”, „Ajde Jano” czy „Ha-
va Nagila” wyœpiewa³a w jêzyku jidisz charyzmatyczna Izabella Tarasiuk-Andrzejewska. Ak-
torom towarzyszyli najwy¿szej klasy muzycy: Jaros³aw Buczkowski na akordeonie i Dawid
Troczewski na pianinie. 

Piotr Kud³aszyk na mistrzostwach w Malezji 
Zawodnik LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl, wraz z innymi reprezentantami Pol-

ski, uczestniczy³ – od 20. do 25. paŸdziernika – w Mistrzostwach Œwiata Juniorów M³od-
szych do lat 17 w Podnoszeniu Ciê¿arów, które odbywa³y siê na wyspie Penang w Malezji.
Po zaciêtej rywalizacji zawodnik „Budowlanych” zaj¹³ wysokie pi¹te miejsce. 
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Portret Prawdziwy po raz czwarty
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 21. paŸdziernika odby³o siê otwarcie wysta-

wy pokonkursowej fotografii nagrodzonych w IV Miêdzynarodowym Konkursie Fotogra-
ficznym „Portret Prawdziwy”. Na wystawie zaprezentowanych zosta³o 31 nagrodzonych
zdjêæ. Pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem konkursu by³ Adam Polañski. Pierwsza
edycja konkursu odby³a siê w 2013 roku i wówczas konkurs mia³ charakter ogólnopolski.
Rok póŸniej sta³ siê ju¿ wydarzeniem miêdzynarodowym. W tegorocznej 4. edycji wziê³o
udzia³ 549 uczestników z 22 pañstw. Jury w sk³adzie: Magdalena Berny, Pawe³ Brzeziñski
i Adam Polañski, spoœród blisko 2000 nades³anych prac wybra³o 31 laureatów, których
prace zosta³y zaprezentowane na wystawie. I miejsce przypad³o Ma³gorzacie Masarz, II –
Barbarze Garus, natomiast na III miejscu znalaz³o siê zdjêcie autorstwa Kornelii G³owackiej-
-Wolf. Ide¹ konkursu jest przede wszystkim promowanie fotografii portretowej jako spo-
sobu przekazywania prawdy o cz³owieku, jego historii i emocjach. Po zakoñczeniu serii po-
konkursowych wystaw, prace zostan¹ zlicytowane na rzecz  WOŒP.

Wizyta harcerzy z partnerskiej gminy
Na zaproszenie Urzêdu Miejskiego 21. i 22. paŸdziernika goœci³a w naszym mieœcie dru-

¿yna starszoharcerska z Radzynia Podlaskiego. Harcerze spêdzili czas m. in. na majsterko-
waniu – tworzyli œwieczniki z masy solnej oraz karmniki dla ptaków, wziêli te¿ udzia³ w wie-
lu grach i harcerskim œwiecowisku, uczestniczyli te¿ w questingu po Nowym Tomyœlu, a tak-
¿e w warsztatach plecionkarskich w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa i zwiedzili
ogród zoologiczny. Spotkanie by³o doskona³¹ okazj¹ do integracji z nowotomyskimi harce-
rzami z 19. Dru¿yny Harcerskiej „Buki”. 

Dobry start w Bi³goraju 
22. i 23. paŸdziernika w Bi³goraju odby³y siê Mistrzostwa Polski M³odzików i M³odziczek

do lat 15 w Podnoszeniu Ciê¿arów. Rywalizacjê w kategorii do 56 kg ch³opców wygra³
Martin Stasik, zawodnik LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl. Martin zdeklasowa³ kon-
kurentów, wygrywaj¹c w dwuboju ró¿nic¹ 39 kg. Dla „Budowlanych – Ca³us” srebrne me-
dale w tych mistrzostwach zdobyli tak¿e Klaudia Cicha i Tomasz Kowalski, a br¹zowy –
Kacper Przyby³. Ma³y medal za podrzut zdoby³ Jakub Przybylak, zajmuj¹c ostatecznie pi¹-
te miejsce. W rywalizacji klubowej nowotomyœlanie zajêli pi¹te miejsce na 68 startuj¹cych
klubów. 

Nowotomyski Test Coopera
Na stadionie miejskim w Nowym Tomyœlu 23. paŸdziernika odby³a siê 9. edycja Nowo-

tomyskiego Testu Coopera, którego organizatorem by³ Uczniowski Klub Sportowy „Koro-
na” w Bukowcu, a wspó³organizatorem Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu.
W rywalizacji sportowej wziê³o udzia³ 35 osób, urodzonych w latach 1967 – 2009. Zwy-
ciêzc¹ 12. minutowego biegu zosta³ 15. letni Klaudiusz Walaszczyk z Opalenicy, który uzy-
ska³ fenomenalny wynik 3503 m. Pozosta³e miejsca na podium w kategorii open zajêli:
Przemys³aw WoŸny z Kuœlina (3249 m) i Marek Mocek z Granowa (3160 m). W katego-
rii open dziewcz¹t zwyciê¿y³a 11. letnia Marta Konopska z Opalenicy z wynikiem 2779 m.
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Kolejne miejsca na podium przypad³y 11. letniej Joannie Bielawa z Opalenicy i 16. letniej Mai
Warcho³ z S¹topów.

Najlepsze zdjêcia z nowotomysk¹ flag¹ 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 24. paŸdziernika rozstrzygniêty zosta³ Konkurs

Fotograficzny „Zabierz flagê na wakacje”, którego organizatorem by³ Urz¹d Miejski w No-
wym Tomyœlu. Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Bogna ¯elazna oraz naczelnik Wy-
dzia³u Organizacyjnego i Komunikacji Spo³ecznej Ryszard Ratajczak wrêczyli – uczestnikom
konkursu – dyplomy i nagrody. Nagrodzono trzy spoœród 13 zg³oszonych fotografii. Wrê-
czono tak¿e wyró¿nienie w kategorii: „Polska” oraz nagrodê i wyró¿nienie w kategorii:
„Zagranica”. W kategorii: „Polska” I miejsce przyznano Agacie Doliñskiej, II – Magdalenie
Konatowskiej, III – Annie Szawala. Wyró¿nieniem uhonorowano Gabrielê Heliñsk¹. W ka-
tegorii: „Zagranica” I miejsce zajê³o zdjêcie nades³ane przez Grzegorza Przygockiego, na-
tomiast wyró¿nienie otrzyma³a fotografia Kariny Malinowskiej. 

O eksploracji wulkanów 
Goœciem bibliotecznego Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty” by³ 24. paŸ-

dziernika Grzegorz Gawlik – podró¿nik, alpinista, dziennikarz i fotograf, ale przede wszyst-
kim zdobywca wulkanów. Podró¿uj¹c, odwiedzi³ 77 pañstw na 6 kontynentach, zdoby³ po-
nad 50 szczytów, m. in. w Himalajach, Andach, Pamirze, Kaukazie, w Atlasie Wysokim,
w Kordylierach, w Tanzanii i na Borneo. Jego projekt „100 wulkanów” – zak³adaj¹cy zdo-
bycie i eksploracjê 100 zró¿nicowanych wulkanów, w tym co najmniej 50 aktywnych – jest
jedynym takim na œwiecie. Nikt oprócz niego nie wpad³ na pomys³ ich odkrywania. Do dnia
dzisiejszego podró¿nik samotnie zmierzy³ siê ju¿ z 51. wulkanami, w tym 32. aktywnymi,
a tak¿e eksplorowa³ 96 innych miejsc wulkanicznych: pól lawowych, pól geotermalnych, ja-
skiñ, wulkanicznych pustyñ i formacji skalnych. Wykonanie po³owy za³o¿onego planu zajê-
³o mu 11 lat, lecz jak mówi: „To bardzo dobry wynik, bo gdybym zdobywa³ jeden wulkan
rocznie, do setki dobi³bym po 100 latach”. Ze wzglêdu na skalê trudnoœci i niebezpie-
czeñstw na wiêkszoœci wypraw dzia³a samotnie, bez ³¹cznoœci i wsparcia z zewn¹trz, bo jak
twierdzi – gdy jest jedynym cz³owiekiem w promieniu wielu kilometrów – czuje siê wspa-
niale. Podczas podró¿niczego wieczoru, wzbogaconego o ciekawy materia³ filmowy, klubo-
wicze wys³uchali anegdot i wspomnieñ o czêsto ekstremalnych prze¿yciach i przygodach,
a tak¿e o najwiêkszych sukcesach i odkryciach podró¿nika. Dowiedzieli siê, jak wchodziæ na
wulkan pilnowany przez wojsko, co zrobiæ, gdy wulkan ma ochotê wybuchn¹æ i do czego
na wulkanie potrzebna jest maska przeciwgazowa.

Czarny protest 
Poniedzia³ek 24. paŸdziernika up³yn¹³ w Polsce pod znakiem tzw. czarnego marszu.

Wiele osób wziê³o udzia³ w jednodniowym proteœcie przeciwko z³o¿onemu w Sejmie
przez fundacjê Ordo Iuris projektowi zaostrzenia przepisów aborcyjnych. „(…) myœlê, ¿e by³
to przede wszystkim wyraz niezgody na to, jak kobiety s¹ traktowane. S³owa wolnoœæ i god-
noœæ by³y w tym proteœcie kluczowe” – mówi³a inicjatorka nowotomyskiej manifestacji Jo-
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lanta Rewald – Sa³ata. Jej pocz¹tek zaplanowano na godzinê 17.00. Na plac Niepodleg³o-
œci przyby³o kilkadziesi¹t osób, g³ównie popieraj¹cych idee protestu. Wœród nich byli jed-
nak i tacy, którzy opieraj¹  zaostrzenie przepisów aborcyjnych, zgloszonych przez  Ordo
Iuris.  Oni dla odró¿nienia mieli przyczepione do odzie¿y bia³e wst¹¿ki. Przygl¹dali siê ma-
nifestacji, nie zabieraj¹c g³osu. Nad bezpieczeñstwem uczestników manifestacji czuwali, za-
równo nowotomyscy policjanci, jak i stra¿nicy miejscy. „Kobiety s¹ wolnymi ludŸmi, a wol-
noœæ, to prawo do wyboru. Tego prawa nie pozwolimy sobie odebraæ, ani naszym córkom,
ani naszym wnuczkom” – wypowiadanym przez organizatorkê nowotomyskiego protestu
s³owom towarzyszy³y  brawa zebranych na placu uczestników protestu. 

Popremierowy pokaz filmu
Pe³nometra¿owy dokument, bêd¹cy kontynuacj¹ filmu „Zapomniane mêczeñstwo”,

który nowotomyœlanie obejrzeæ mogli w 2015 roku, wyœwietlony zosta³ 26. paŸdziernika
w sali œw. Jana Paw³a II w parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy. Druga czêœæ filmu o losach ab-
pa Antoniego Baraniaka, opatrzona tytu³em „¯o³nierz Niez³omny Koœcio³a” zaprezento-
wana zosta³a podczas spotkania nowotomyskiego Klubu „Gazety Polskiej”. „Pierwszym fil-
mem chcia³am udowodniæ, ¿e Oddzia³owa Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Warszawie pomyli³a siê, umarzaj¹c w 2011 roku œledztwo w sprawie przeœla-
dowania abpa Baraniaka w wiêzieniu, uzasadniaj¹c to brakiem dowodów na przeœladowa-
nie” – mówi³a podczas spotkania Jolanta Hajdasz, re¿yser dokumentu. Jolanta Hajdasz pod-
kreœli³a te¿, ¿e abp Antoni Baraniak nie za³ama³ siê i wytrzyma³ a¿ 27 miesiêcy stalinowskich
tortur.
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Zmiana na stanowisku komendanta
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 28. paŸdziernika odby³a siê uroczystoœæ po¿e-

gnania przechodz¹cego, po niemal 30. latach s³u¿by w szeregach Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej,[RTF bookmark start: _GoBack1][RTF bookmark end: _GoBack1] w stan spo-
czynku bryg. Tomasza Antuszewskiego, Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Nowym Tomyœlu. Na stanowisku tym zast¹pi³ go dotychczasowy Zastêpca
Komendanta PSP kpt. Marek Ko³dyk. Uroczysty apel rozpocz¹³ asp. sztab. Andrzej £a-
ciñski, sk³adaj¹c meldunek Zastêpcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu, m³. bryg. Dariuszowi Matczakowi. Zaproszo-
nych goœci powita³ kpt. Marek Ko³dyk. Po odczytaniu Decyzji Komendanta G³ównego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Warszawie „o przejœciu na zaopatrzenie emerytalne”
oraz Decyzji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Poznaniu o powierzeniu pe³nienia obowi¹zków komendanta powiatowego PSP
w Nowym Tomyœlu kpt. Markowi Ko³dykowi, nast¹pi³o z³o¿enie meldunków o zdaniu
i przyjêciu obowi¹zków s³u¿bowych. Meldunki od oficerów odebra³ Zastêpca Wielko-
polskiego Komendanta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu m³.
bryg. Dariusz Matczak. Podczas uroczystoœci ustêpuj¹cy komendant bryg. Tomasz Antu-
szewski, odnosz¹c siê do swojej stra¿ackiej misji, podziêkowa³ za wsparcie w realizacji
dzia³añ s³u¿bowych. Za zaufanie podziêkowa³ równie¿ przyjmuj¹cy obowi¹zki komen-
danta kpt. Marek Ko³dyk, który w skrócie scharakteryzowa³ przebieg s³u¿by bryg. To-
masza Antuszewskiego. Obaj komendanci odebrali od uczestnicz¹cych w uroczystoœci
goœci ¿yczenia i gratulacje.
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Nauka programowania wsparciem rozwoju intelektualnego dzieci i m³odzie¿y
Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu by³o organizatorem konferen-

cji pt. „Nauka programowania wsparciem rozwoju intelektualnego dzieci i m³odzie¿y”, re-
alizowanej w ramach grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty. Konfe-
rencja, która odby³a siê 28. paŸdziernika, adresowana by³a do nauczycieli wszystkich typów
szkó³, które przyst¹pi³y do pilota¿owej nauki programowania w formie innowacji pedago-
gicznej. Konferencjê otworzyli: dyrektor Gimnazjum Andrzej Wa³êsa, dyrektor Wydzia³u
Rozwoju Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu Irena Pyszyñska-Królak oraz Dariusz Stachecki
– organizator konferencji. Dla prawie 250 uczestników przygotowany zosta³ bogaty pro-
gram. W czêœci plenarnej, która odbywa³a siê na sali widowiskowej Nowotomyskiego
Oœrodka Kultury, odby³y siê cztery wyk³ady, które wyg³osili: prof. dr hab. Wojciech Cella-
ry, dr hab. Marlena Plebañska, dr in¿. Krzysztof Kurowski oraz Dariusz Stachecki. W dru-
giej czêœci konferencji odby³y siê warsztaty tematyczne, poœwiêcone nauce programowania.
Specjalne zajêcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przeplata³y siê z zajêciami z robo-
tyki dla nauczycieli gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. Mo¿na by³o poznaæ podstawy
Pytona oraz jêzyka Swift, a tak¿e sprawdziæ, jak dzia³a inteligentne miasto oraz w jaki spo-
sób mo¿na sterowaæ inteligentnym domem.

Nocne marsze na orientacjê
29. i 30. paŸdziernika odby³ siê cykl marszów na orientacjê, które polegaj¹ na pokona-

niu trasy przy pomocy mapy i kompasu w okreœlonym limicie czasu. Organizacja imprezy
mia³a na celu spopularyzowanie tej formy turystyki kwalifikowanej, która ma w regionie
d³ug¹ tradycjê. W imprezie wziê³o udzia³ ponad 260 uczestników. Pierwsz¹ z cyklu imprez
by³y „Nocne marsze na orientacjê” o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla, zorganizowa-
ne w Parku im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, z okazji 230. lecia lokacji miasta.
Na starcie imprezy stawi³y siê w sumie 72 osoby, zorganizowane w 17 zespo³ów. Trasa
marszu prowadzi³a parkowymi alejkami, a podczas jej pokonywania, w czasie 45 minut, na-
le¿a³o odnaleŸæ 13 punktów kontrolnych. Zwyciêzc¹ tego marszu zosta³a dru¿yna SKKT
„Weso³e Jaœki” z Zespo³u Szkó³ w Ostrorogu. Na II miejscu uplasowa³a siê ekipa ze Szko-
³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu, a na III – kolejna dru¿yna z Ostroroga. Nastêp-
nego dnia w lasach Nadleœnictwa Bolewice rozegrane zosta³y Otwarte Mistrzostwa Powia-
tu Nowotomyskiego w Turystycznych Marszach na Orientacjê w kategoriach TD, TM, TJ
i TO. W imprezie tej uczestniczy³o 79 zespo³ów. Zwyciêzcy mistrzostw otrzymali puchary
i medale ufundowane przez Zarz¹d Powiatu Nowotomyskiego oraz dyplomy i nagrody
rzeczowe, które zosta³y im wrêczone podczas zakoñczenia w wigwamie w Przy³êku. Im-
prezie towarzyszy³ ponadto szkoleniowy marsz oraz „Olêderski marsz na orientacjê”. Or-
ganizatorem Nowotomyskiego Maratonu Marszów na Orientacjê by³ Oddzia³ PTTK w Sza-
motu³ach, przy wspó³pracy z Urzêdem Miejskim w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskim
Oœrodkiem Kultury, Oœrodkiem Sportu i Rekreacji  oraz so³tysem wsi Przy³êk. 

Pomnik Dziecka Nienarodzonego
1 listopada, podczas uroczystoœci Œwiêta Zmar³ych na nowotomyskim cmentarzu ods³o-

niêty zosta³ Pomnik Dziecka Nienarodzonego. Symboliczny kamieñ nagrobny o wysokoœci
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blisko 190 cm, umocowano na marmurowej podstawie, na której umieszczono p³ytê
z czarnego marmuru z napisem: Pomnik Dziecka Nienarodzonego. Na kamieniu wyryto cy-
tat z biblijnej Ksiêgi Jeremiasza: Zanim ukszta³towa³em ciê w ³onie matki, zna³em ciê. W central-
nej czêœci pomnika umieszczono, wykute w jasnym marmurze, d³onie matki i ojca trzymaj¹-
ce nienarodzone maleñstwo. Inicjatork¹ budowy pomnika jest prezes Parafialnego Oddzia³u
Akcji Katolickiej w parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu – Ma³-
gorzata Uramowska, któr¹ w tym dziele wsparli proboszczowie obu nowotomyskich para-
fii, cz³onkowie obu parafialnych oddzia³ów Akcji Katolickiej oraz wielu nowotomyœlan. Auto-
rem projektu pomnika jest ks. Dawid Kawa³a – b. wikariusz parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Po-
mocy, obecnie ojciec duchowny Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Pomnik wyko-
nano w Zak³adzie Kamieniarskim Doroty i Witolda WoŸniaków w Jastrzêbsku Starym.

Seminarium astronomiczne 
W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika w Nowym

Tomyœlu 4. listopada odby³a siê XI edycja M³odzie¿owego Seminarium Astronomicznego
Powiatu Nowotomyskiego. Prezentacje konkursowe poprzedzi³ wyk³ad astronoma, prof.
dra hab. Edwina Wnuka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który mówi³
o najwiêkszych krajowych oœrodkach prowadz¹cych badania astronomiczne i wk³adzie pol-
skich astronomów w rozwój tej niezwyk³ej dziedziny nauki. Uczniowie – w trakcie swoich
wyst¹pieñ konkursowych – niejednokrotnie zadziwiali liczne audytorium wiedz¹ i pasj¹.
Gimnazjalista Karol Masztalerz przedstawi³ wykonane przez siebie efektowne zdjêcia ko-
smosu. Przed og³oszeniem wyników, uczestnicy seminarium zwiedzili szkolne obserwato-
rium astronomiczne i wys³uchali koncertu zespo³u muzycznego Kopernik Band. Jury
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w sk³adzie: profesor Edwin Wnuk i nauczyciel przedmiotów œcis³ych Marek Tudorowski,
rozstrzygnê³o konkurs. Wœród uczniów szkó³ podstawowych zwyciê¿y³a Wiktoria Kroma
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu. Wœród gimnazjalistów najlepszym oka-
za³ siê Karol Masztalerz z Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. W ka-
tegorii szkó³ ponadgimnazjalnych zwyciê¿y³a reprezentantka Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika – Klaudia Szopka. 

Dzieñ Postaci z Bajek
Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ 5. listopada najm³odszych swoich bywalców na

jedno z wydarzeñ z cyklu: „Z kalendarza imprez nietypowych” – Dzieñ Postaci z Bajek. Na
najm³odszych czeka³y stoiska promocyjno-animacyjne Domino Events, które okaza³y siê
ogromn¹ atrakcj¹ nie tylko dla dzieci, ale i dla ca³ych rodzin. By³a doskona³a okazja do inte-
gracji i wspólnej zabawy. Z p³ytek domino powstawa³y wspania³e budowle, labirynty, wie-
¿e i inne cudeñka. Wiele niespodzianek przygotowa³a równie¿ Edumania, m. in. malowanie
twarzy, balonowe zwierz¹tka, kolorowanki. Po zabawach w holu NOK-u przyszed³ czas na
spektakl, który dla dzieci przygotowa³y dzieci – grupa 5. latków „S³oneczka” z Przedszko-
la nr 4 im. Bolka i Lolka w Nowym Tomyœlu. Przedstawienie zatytu³owane „Mia³a byæ Sa-
murajka i wierni s³udzy, a wysz³a Królewna Œnie¿ka i siedmiu Krasnali” doskonale wpisa³o
siê w tematykê wydarzenia. Na zakoñczenie imprezy og³oszono wyniki konkursu plastycz-
nego pt.: „Moja ulubiona postaæ z bajki”. Konkurs spotka³ siê z ogromnym zainteresowa-
niem, wp³ynê³o ponad 200 prac wykonanych przez dzieci w ró¿nym wieku, wieloma tech-
nikami plastycznymi. Jury w sk³adzie: Elwira Wolna, Anna B¹belek, Olga S³ociñska oraz Ma-
ria Nawrot wybra³o najciekawsze prace, których autorzy zostali nagrodzeni. 
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Koncertem upamiêtnili Arka
6. listopada, ju¿ po raz drugi, odby³ siê koncert upamiêtniaj¹cy Arkadiusza £apiñskiego,

który zorganizowali bliscy i przyjaciele zmar³ego muzyka. W koncercie wyst¹pili muzycy,
soliœci i zespo³y, które wspó³pracowa³y z Arkiem: Aquarius, Taak, Country Zenit, Blueshift,
The Train, Swing Party, Aconste Duo oraz Edyta Kaczmarek– Rogacz, Krystian Kwiatkow-
ski, Laura i Adam Szeszu³a, Mariusz WoŸniak, Oliwia £apiñska i Andrzej Ellmann. Podczas
wieczoru w³asny utwór wykona³ Andrzej Ellmann, przyjaciel Arka oraz gitarzysta zespo³u
Eleni, który tak¿e towarzyszy³ Czes³awowi Niemenowi podczas jego trasy koncertowej
w USA. 

III Niepodleg³oœciowy Turniej Tenisa Sto³owego w Wytomyœlu 
6. listopada odby³ siê w Wytomyœlu Niepodleg³oœciowy Turniej Tenisa Sto³owego, zor-

ganizowany przez Klub Sportowy „Zenit” w Wytomyœlu. Wziê³y w nim udzia³ dzieci i m³o-
dzie¿ w wieku 7-18 lat. W tym roku do rywalizacji przyst¹pi³o 32 zawodników i zawodni-
czek z Borui Koœcielnej, Brodów, Kozich Lasek, Lwówka, Zêbowa i Wytomyœla. Ch³opcy
rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, a dziewczêta wyst¹pi³y w jednej. Po roze-
graniu wszystkich pojedynków og³oszono zwyciêzców. Wœród dziewcz¹t I miejsce zajê³a
Wiktoria Frelich, II by³a Patrycja Frelich, a III – Marika Wojcieszak. Wœród ch³opców star-
szych wygra³ Maksymilian Bartkowiak, II miejsce zaj¹³ Tomasz Kawa, a III – Bartosz Szymo-
niak. W kategorii ch³opców œrednich najlepszy okaza³ siê Jakub Pawelczak, który wyprze-
dzi³ Marcina Kucza i Gracjana Kamiñskiego. W kategorii ch³opców m³odszych najwy¿sze
miejsce na podium zaj¹³ Bartosz Galas, II by³ Wojciech Wittchen, a III – Piotr Sobieraj. Zwy-
ciêzcy otrzymali pami¹tkowe medale i dyplomy, a wszyscy uczestnicy turnieju drobne upo-
minki.
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210. rocznica powstania wielkopolskiego w 1806 r.
Na pl. Niepodleg³oœci, przy pomniku Powstañców Wielkopolskich, 6 listopada odby³y

siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 210. rocznicê powstania wielkopolskiego z roku 1806
.W okolicznoœciowym przemówieniu Burmistrz Nowego Tomyœla nawi¹za³ do wydarzeñ
z 6 listopada 1806 roku, kiedy to przyjazd do Poznania gen. Jana Henryka D¹browskiego
i Józefa Wybickiego przerodzi³ siê w patriotyczn¹ manifestacjê. W jej nastêpstwie polski
ruch zbrojny obj¹³ Wielkopolskê, Ziemiê Sieradzk¹, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. Zryw
ten da³ Polakom nadziejê na odrodzenie siê pañstwa i przyczyni³ siê do powstania Ksiêstwa
Warszawskiego. Nastêpnie burmistrz W³odzimierz Hibner wraz z zastêpc¹ Paw³em Mor-
dalem z³o¿yli kwiaty przy pomniku, gdzie zaci¹gniêto wartê honorow¹ w mundurach z po-
cz¹tku XIX wieku. 

Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 8 listopada odby³ siê XII Prze-

gl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem, lasem”. Organizato-
rem tego partiotyczno-artystycznego wydarzenia ju¿ od lat jest Nowotomyskie Towarzy-
stwo Kulturalne, które przez tê formê dzia³ania zachêca dzieci i m³odzie¿ nie tylko do œpie-
wania i s³uchania znanych pieœni patriotycznych, ale tak¿e poznawanie nowych utworów
i historii z nimi zwi¹zanych. Przegl¹d spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem dzieci ze szkó³
podstawowych i m³odzie¿y gimnazjalnej, którzy uczestniczyli w nim, zarówno jako artyœci
wystêpuj¹cy na scenie, jak i widownia w³¹czaj¹ca siê do wspólnego œpiewania. (Czytaj wiê-
cej: ss. 97-102).
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Spotkania z Renat¹ Pi¹tkowsk¹
Goœciem Strefy Kolory nowotomyskiej biblioteki 10 listopada by³a Renata Pi¹tkowska –

autorka opowiadañ dla dzieci i m³odzie¿y, laureatka wa¿nych, literackich nagród. O tym, ¿e
w pe³ni zas³u¿onych, przekonali siê 5. klasiœci ze Szko³y Podstawowej nr 1, którzy spotkali
siê z pisark¹ i poznali jej ksi¹¿kê pt. „Która to Malala?”. Jest to oparta na faktach opowieœæ,
której bohaterk¹ jest Malala Yousfazi – pakistañska nastolatka, laureatka Pokojowej Nagro-
dy Nobla, któr¹ otrzyma³a w 2014 roku. Autorka przedstawi³a j¹ jako bystr¹, ciekaw¹
œwiata, weso³¹ dziewczynkê, dla której niezwykle wa¿ne jest prawo do nauki i wyra¿ania
swojego zdania. Niestety, za swoj¹ postawê zap³aci³a bardzo wysok¹ cenê. Historii Malali
oraz fragmentów ksi¹¿ki autorki, czytanej przez towarzysz¹c¹ jej na spotkaniu lektorkê –
El¿bietê Malwinê Ko¿urno, uczniowie wys³uchali w skupieniu i z przejêciem. Dopytywali
o aktualn¹ sytuacjê ¿yciow¹ dziewczynki oraz jej rodziny. Odetchnêli z ulg¹ s³ysz¹c, ¿e obec-
nie Malala jest bezpieczna, du¿o podró¿uje zapraszana przez g³owy pañstw i wa¿ne osobi-
stoœci. 29 paŸdziernika 2016 zosta³a odznaczona polskim Orderem Uœmiechu i tym samym
zosta³a najm³odsz¹ wyró¿nion¹ w jego historii. Pozostaj¹c pod du¿ym wra¿eniem us³ysza-
nej opowieœci, uczniowie ustawili siê w d³ug¹ kolejkê po pami¹tkowy autograf i serdecznie
podziêkowali obu paniom za pe³ne emocji spotkanie. 

Rocznica odzyskania niepodleg³oœci przez nasz¹ Ojczyznê
11. listopada uroczyœcie obchodzono 98. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³o-

œci. Z tej okazji o godz. 12: 00 rozpoczê³a siê w naszym mieœcie uroczystoœæ patriotyczna.
Licznie przyby³e delegacje i zgromadzeni na pl. Niepodleg³oœci mieszkañcy wys³uchali wy-
st¹pienia Zastêpcy Burmistrza Nowego Tomyœla Paw³a Mordala, który przypomnia³ drogê
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naszego kraju do odzyskania niepodleg³oœci. Delegacje kombatantów, w³adz samorz¹do-
wych powiatu i gminy, przedstawiciele partii politycznych, szkó³, wielu innych instytucji i sto-
warzyszeñ sk³adali – na cokole Pomnika Powstañców Wielkopolskich – wieñce i wi¹zanki
kwiatów, tym gestem oddaj¹c ho³d wszystkim, którzy walczyli o wolnoœæ naszego kraju.

Œwiêto Niepodleg³oœci mo¿na by³o te¿ uczciæ na sportowo, wyruszaj¹c na 11. kilometro-
wy rajd „Rowerem pod Pomnik”.

Karol Band i Przyjaciele 
11. listopada scena na sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury zamieni³a

siê w prawdziwy warsztat samochodowy. Wszystko za spraw¹ Karol Bandu i zaproszo-
nych przez muzyków przyjació³. W tegorocznej ods³onie koncertu z cyklu: „Karol Band
i Przyjaciele” wyst¹pili m. in.: Aleksandra Kucera, Sandra Kret, Sandra Ruga³a, Piotr Ostap-
kowicz, Barbara Krasnowska, Anita Czajka-Pawlak, Rados³aw Kret, Jan Bogaczyk, Szymon
Konieczny, Martyna Kaczmarek-Rogacz, Zespó³ „Country Zenit”, Andrzej Ciborski, Pawe³
Gogoliñski, Julian Minge, Edyta Kaczmarek-Rogacz, Aldona Ogór, Izabella Ogór-Piecho-
wiak, Marek Marciniak, Andrzej Œlota³a, Andrzej Klimczak, Pawe³ Myszkowski oraz Jaro-
mir Trafankowski. Koncert brawurowo poprowadzili i jednoczeœnie zadbali o odpowiedni¹
dawkê humoru: Renata Orlicka, Renata Marciniak, Jaros³aw Musia³ i Bogus³aw Nawrot. Te-
go wieczoru mo¿na by³o us³yszeæ m. in. takie utwory jak: „Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie”,
„My Way”, „Bad Romance”, „Georgia on my mind”, „Mama do”, „Sway” i wiele innych.
Wszystko to przy znakomitym akompaniamencie nowotomyskiego „Karol Band”. Wystê-
py muzyczno-wokalne przerywane by³y krótkimi scenkami satyrycznymi przygotowanymi
i przedstawionymi przez prowadz¹cych. Ca³oœæ nawi¹zywa³a do atmosfery i charakteru
pracy warsztatu samochodowego. Licznie zgromadzona publicznoœæ bawi³a siê doskonale
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i bardzo entuzjastycznie reagowa³a na to, co dzia³o siê na scenie. Pomys³odawc¹ koncertu
i opiekunem muzycznym wykonawców by³ Karol Rogacz – instruktor NOK-u.

Sukces Oliwiera Skrzypczaka 
Podczas zawodów rozgrywanych w ¯ukowie, od 11. do 13. listopada, zawodnik Aka-

demii Zapasów w Nowym Tomyœlu zosta³ Mistrzem Polski M³odzików w zapasach w stylu
klasycznym. Wspania³e zwyciêstwo Oliviera Skrzypczaka, na najwy¿szej rangi turnieju za-
paœniczym m³odzików w Polsce, nie by³o przypadkowe. Jest to zawodnik doœwiadczony,
wychowanek sportowy swojego ojca, trenera Akademii Zapasów Jacka Skrzypczaka, rów-
nie¿ utytu³owanego zapaœnika. Bardzo dobre warunki fizyczne tego zawodnika i systema-
tyczne treningi w klubie zapaœniczym w Nowym Tomyœlu pozwoli³y mu na zdeklasowanie
rywali, czo³owych zapaœników z ca³ej Polski w kategorii wagowej 38 kg. Z³oty medal mi-
strzostw Polski Oliviera Skrzypczaka jest najwy¿szym osi¹gniêciem w niespe³na rocznej
dzia³alnoœci Akademii Zapasów w Nowym Tomyœlu. Podczas spotkania, które odby³o siê
16 grudnia, Zastêpca Burmistrza Pawe³ Mordal pogratulowa³ m³odemu mistrzowi zwyciê-
stwa. 

Historia i smak tradycji
W œwietlicy wiejskiej w Wytomyœlu, 13. Listopada, ju¿ po raz czwarty odby³o siê spotka-

nie patriotyczno- kulturalne pt. „Historia i smak tradycji”. Przyby³ych goœci powita³a so³tys
Wytomyœla Danuta Sobieraj. Program artystyczny z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci przygo-
towali uczniowie ze Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej, pod opiek¹ Jolanty Prze-
woŸnej. Nastêpnie przed publicznoœci¹ wyst¹pi³y okoliczne zespo³y: Ma³a Grupa Spo³eczna
i „Œpiewaj¹cy Przyjaciele”. Przybyli na to spotkanie goœcie poczêstowani zostali tradycyjny-
mi potrawami, przygotowanymi przez miejscowe gospodynie. Mo¿na by³o spróbowaæ zu-
py i kompotu z korbola, szarych klusek, plyndzy, kopytek, a tak¿e domowych ciast. 

Mistrzowie ilustracji
Od 15 listopada do 2 grudnia w nowotomyskiej ksi¹¿nicy goœci³a wystawa Wydawnic-

twa „Dwie Siostry” pt. „Mistrzowie Ilustracji”, prezentuj¹c¹ prace oœmiorga wybitnych ilu-
stratorów, którzy wspó³tworzyli œwietnoœæ polskiej grafiki ksi¹¿kowej w jej najlepszym
okresie. Bohdan Butenko, Anna Ko³akowska, Danuta Konwicka, Zbigniew Lengren, Maria
Or³owska-Gabryœ, Miros³aw Pokora, Jan Marcin Szancer i Teresa Wilbik – to artyœci, któ-
rych niezwyk³e ilustracje na trwa³e zapisa³y siê w pamiêci kilku pokoleñ m³odych czytelni-
ków, tworz¹c z ilustrowanymi tekstami nierozerwaln¹ ca³oœæ. Ka¿dy z nich wypracowa³
w³asny, oryginalny styl graficzny, rozpoznawalny ju¿ na pierwszy rzut oka.

Dla doros³ych wystawa „Mistrzowie Ilustracji” by³a sentymentaln¹ podró¿¹ w krainê
dzieciñstwa. Dla dzieci – spotkaniem z najlepszymi tradycjami polskiej grafiki ksi¹¿kowej,
która – mimo up³ywu lat – wcale siê nie zestarza³a. Dla wszystkich bez wyj¹tku by³a okazj¹
do obejrzenia œwietnych ilustracji i zastrzykiem pozytywnej energii i uœmiechu. Wystawa
powsta³a ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu:
„Literatura i czytelnictwo”. 
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Warsztaty kulinarne dla dzieci 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu, od wrzeœnia do listopada, przepro-

wadza³ warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, których celem by³o zaintere-
sowanie dzieci gotowaniem, a tym samym zainspirowanie do aktywnego i przyjemnego
sposobu spêdzania czasu wolnego. Warsztaty kulinarne prowadzi³ Robert Musia³, który
dostosowywa³ ich program do oczekiwañ i mo¿liwoœci uczestników. Podczas fina³owych
zajêæ, które odby³y siê 17. listopada, zorganizowany zosta³ konkurs pt. „Mini Szef”. Uczest-
nicy warsztatów przygotowywali potrawy, które ocenia³o jury w sk³adzie: dyrektor OPS-
-u Danuta Micha³owicz i pracownicy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Na fina³owe warsztaty
przybyli rodzice ma³ych kucharzy i Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Pawe³ Mordal.
Nagrody i dyplomy otrzyma³y wszystkie dzieci uczestnicz¹ce w zajêciach. Warsztaty sfinan-
sowane zosta³y w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Gala Jubileuszu 70. lecia MiPBP
W czwartkowy wieczór, 17 listopada, jubileuszow¹ gal¹ 70. lecia nowotomyska bi-

blioteka zamknê³a cykl, odbywaj¹cych siê od kwietnia, imprez podsumowuj¹cych siedem
dekad jej istnienia. W ka¿dym kolejnym miesi¹cu – na zasadzie „Prze¿yjmy to jeszcze
raz” – bibliotekarki przypomina³y minione 10. lecia. Jak pokaza³a frekwencja, ka¿dy za-
interesowany wybra³ coœ odpowiedniego dla siebie. Otwieraj¹c uroczyst¹ galê, dyrektor
Lucyna Koñczal-Gnap zwróci³a uwagê na sta³e i nienaruszalne miejsce nowotomyskiej
ksi¹¿nicy w kulturalnym pejza¿u miasta, gminy i powiatu. Obchodz¹ca tzw. kamienn¹
rocznicê, czyli 70 lat – wspólnie prze¿ytych wraz z czytelnikami i bywalcami – placówka
symbolizuje to co sta³e, niezmienne, niepodwa¿alne i nienaruszalne. Aby tak siê sta³o, po-
trzeba by³o grona ludzi, którzy tworzyli i wspó³tworz¹ nasz¹ bibliotekê. Tym osobom
oraz wiernym czytelnikom i wszystkich u¿ytkownikom, w³odarzom, partnerom i wspó³-
pracownikom Dyrektor biblioteki serdecznie podziêkowa³a. Muzyczn¹ niespodziank¹ ju-
bileuszowej gali by³ koncert pt. „Przebojem przez 70. lecie” w wykonaniu Ewy Michrow-
skiej i Jacka Skowroñskiego. Publicznoœæ oklaskiwa³a takie szlagiery jak: „Serduszko pu-
ka”, „Pod papugami”, „Ma³goœka”, „Statki na niebie”, „Prawy do lewego”, „Jesteœ sza-
lona”, „Daj mi tê noc”. W przerwie koncertu bibliotekarki uhonorowa³y tych, którzy
skorzystali z zaproszenia do aktywnego zaanga¿owania siê w jubileuszowe œwiêtowanie,
bior¹c udzia³ w jubileuszowych konkursach i quizach oraz staraj¹c siê nie opuszczaæ jubi-
leuszowych imprez. Dyplomy „Zawsze z nami” – dla niezawodnych uczestników biblio-
tecznych wydarzeñ kulturalnych otrzymali: Gabriela Heliñska, Lidia Dudek, Janina Ksi¹g,
Halina Weso³owska, Urszula Nowak i Janusz Raj. Dyplomy laureata Jubileuszowego
Konkursu Internetowego „7 dekad biblioteki wspominaj¹ czytelnicy” powêdrowa³y do
r¹k Piotra Oglêdziñskiego, Waldemara Szawali i ¯akliny Foks-Maciaszczyk. Dyplomy
„Przodownika czytelnictwa” za udzia³ w quizie „70 lat z bibliotek¹” zosta³y wrêczone:
Grzegorzowi WoŸniakowi, Jackowi Szymczakowi, Mai Skotarek, Borysowi Skotarek
i ¯aklinie Foks-Maciaszczyk. Nie zapomniano te¿ o tych, którzy z nowotomysk¹ biblio-
tek¹ zwi¹zani s¹ od lat i bez których biblioteka nie by³aby bibliotek¹, tj. o najwierniejszych
czytelnikach. „Dyplomy za wiernoœæ ksi¹¿ce i bibliotece”, wraz z upominkami, trafi³y do
r¹k czytelników maj¹cych najd³u¿szy czytelnicy sta¿: Mi³os³awy Meysner, Heleny Tyc,
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Wies³awy Matusiewicz, Renaty Œmiertelnej, Urszuli Bondarowicz, Jana Brzyka, Leokadii
Halter, Heleny Brummy, Antoniego Œcieszki, Iwony Walkowiak, Marii Krzy¿ostaniak,
Heleny Ga³kowskiej, Zofii Dr¹¿ek, Eryki Palczewskiej, Miros³awy Sill, Haliny Wojtkie-
wicz, Marii Konowalczyk, Aleksandry Ruteckiej, Czes³awy Piechoty, Stefanii Stasiñskiej,
Marii Ochli i Aliny Adamiak.

Franciszek Stachowiak spó³dzielcz¹ osobowoœci¹
W Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu 18. listopada odby³a siê uroczystoœæ

nadania Franciszkowi Stachowiakowi, wieloletniemu prezesowi Zarz¹du Spó³dzielni Miesz-
kaniowej w Nowym Tomyœlu, tytu³u Spó³dzielcza Osobowoœæ. Tytu³ ten nadany zosta³
przez Stowarzyszenie Przyjació³ Domów Spó³dzielczych i Wydawnictwo „Dom”, na wnio-
sek Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu. W ten sposób Franciszek Sta-
chowiak doceniony zosta³ za ponad 53. letni¹ dzia³alnoœæ w ruchu spó³dzielczym. 

Nastrojowa Niespodzianka 
„Nastrojowo” – takim tytu³em opatrzony zosta³ koncert zespo³u „Niespodzianka”, któ-

ry odby³ siê 18 listopada w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Zespó³ wokalny, pro-
wadzony przez Aleksandrê Walczak, jak zwykle zaprezentowa³ siê bardzo profesjonalnie.
Licznie zgromadzona publicznoœæ wys³ucha³a m. in. takich utworów jak: „Rozmowa przez
ocean”, „Jesienna zaduma”, „Pod papugami”, „Jesienny deszcz”, „Sen o Warszawie”,
„Nim wstanie dzieñ” czy „Madonna polska”. Koncert spotka³ siê z tak serdecznym przyjê-
ciem, ¿e panie dwukrotnie bisowa³y. Koncert poprowadzi³a Renata Œmiertelna. 
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Koncert wiedeñski 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 19. listopada odby³ siê „Koncert wiedeñski”,

w którego trakcie mo¿na by³o us³yszeæ, obdarzonych wspania³ymi g³osami, solistów opero-
wych. Towarzyszyli im wybitni polscy kameraliœci m³odego pokolenia, wystêpuj¹cy na co
dzieñ z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie. Artyœci to laureaci miê-
dzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliœci
polskiej estrady. Zaprezentowali oni najwiêksze „przeboje” króla walca – Johanna Straus-
sa, nie zabrak³o tak¿e popisowych arii z najs³ynniejszych operetek: „Zemsta nietoperza”,
„Baron cygañski”, „Weso³a wdówka”, „Ksiê¿niczka czardasza” oraz „Kraina uœmiechu”.
Publicznoœæ us³ysza³a m. in.: walc „Nad piêknym modrym Dunajem”, ariê Barinkaya „Wiel-
ka s³awa to ¿art”, ariê wszech czasów „Usta milcz¹, dusza œpiewa” czy polkê „Tritsch-
-Tratsch”. Wydarzenie programowo nawi¹zywa³o do tradycyjnych gali i noworocznych
koncertów, odbywaj¹cych siê w Wiedniu. Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury
wyst¹pili: Katarzyna Staroñ, Emilia Zawisza, Klaudyna W¹siewicz, Andrzej Julik oraz Jê-
drzej Tomczyk. Propozycja zorganizowania tego koncertu przyjêta zosta³a z tak du¿ym za-
interesowaniem, ¿e tego dnia odby³y siê dwa muzyczne spotkania.

15. lecie Zespo³u Œpiewaczego Wytomyœlanie
W œwietlicy wiejskiej w Wytomyœlu 22. listopada odby³a siê uroczystoœæ zwi¹zana z 15.

leciem zespo³u œpiewaczego „Wytomyœlanie”. Wœród zaproszonych goœci znalaz³y siê za-
przyjaŸnione grupy wokalne: „Œpiewaj¹cy Przyjaciele” z Nowego Tomyœla, Ma³a Grupa
Spo³eczna i „Lwowianki” ze Lwówka oraz delegacja Zespo³u Œpiewaczego Zb¹szyñskich
Seniorów. Spotkanie przebieg³o w niezwykle serdecznej atmosferze, wœród ¿yczeñ i wspól-
nych œpiewów. Nie zabrak³o oczywiœcie urodzinowego tortu. 
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Kwiaty tematem wystawy 
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 22. listopada odby³o siê otwarcie wystawy

zatytu³owanej „Kwiaty”.[ Swoje prace zaprezentowa³o kilku lokalnych twórców: Danuta
Dziurla, Urszula Teleszyñska, Henryk Fajfer, Zdzis³aw Po³¹carz, Ryszard Pozdrowicz, Pa-
we³ Schreyner oraz Wojciech Teleszyñski. Prezentowane prace charakteryzowa³y siê bo-
gactwem technik, pomys³ów i ró¿norodnoœci¹ form artystycznego przekazu, by³y te¿ wy-
razem wra¿liwoœci na piêkno natury. Obecny na spotkaniu Burmistrz Nowego Tomyœla
W³odzimierz Hibner pogratulowa³ twórcom ich talentu i bogatego dorobku artystycznego.
Kulturalny wieczór uœwietni³ wystêp zespo³u „Wiklinki” – grupy œpiewaj¹cych seniorek,
których opiekunk¹ jest Joanna Pr¹¿yñska.

Wêdrujemy…
9. wieczór Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, zorganizowany 22. listopa-

da w nowotomyskiej bibliotece, przebieg³ pod has³em „Wêdrujemy”. Poeci przygoto-
wali na tê okazjê swoje najœwie¿sze wiersze. Inspiracj¹ do ich napisania by³y wêdrówki
w sensie dos³ownym, ale tak¿e te duchowe, w g³¹b siebie, w g³¹b swoich myœli, odczuæ
i prze¿yæ. Swoje utwory tego wieczoru czytali: Wojciech Budzisz, Marek Geisler, Robert
Jêdrzejczak, Katarzyna Kutzmann-Solarek, Katarzyna Mrozik-Stefañska, Dorota No-
wak, Wies³awa Ptaszyk, Kinga Weronika de Walla i Marian Ziom Ziomkowski.Goœciem
specjalnym wieczoru by³ Jerzy Grupiñski, cz³onek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, po-
eta, animator kultury i krytyk literacki, nazywany legend¹ Poznania, mi³oœnik i znawca
kultury cygañskiej. Dziel¹c siê swoj¹ cyganologiczn¹ pasj¹ i pozostaj¹c w temacie wêdro-
wania, snu³ opowieœci o cygañskich wró¿bach, obyczajach, zaklêciach i toastach. Zapre-
zentowa³ te¿ teksty literatury mówionej, wiersze Papuszy i innych poetów z czasów wê-
drówki taborów. Podczas wieczoru swoje muzyczno-poetyckie utwory, przy akompa-
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niamencie gitary basowej, zaprezentowa³a równie¿ Agnieszka Janowska. Spotkanie po-
prowadzili: Lucyna Koñczal-Gnap i Rafa³ Putz.

Senioralny bowling 
W ramach zadania,, Wiek nie ma znaczenia – nowotomyska niæ aktywnoœci fizycznej

osób starszych”, finansowanego z bud¿etu obywatelskiego gminy Nowy Tomyœl, seniorzy
wziêli udzia³ w zajêciach na krêgielni w hotelu Hi-Fi. Podczas ostatnich zajêæ w ramach tego
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Zwyciêzcy turnieju bowlingowego otrzymali dyplomy, medale i puchary 



cyklu, 23 listopada seniorzy rozegrali miniturniej bowlingowy. Puchary i medale zwyciêz-
com wrêczyli Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz dyrektor Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej Danuta Micha³owicz. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ dyplom oraz s³od-
ki upominek. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu, w ramach
dzia³añ profilaktycznych, rozdali seniorom odblaskowe zawieszki, zwiêkszaj¹ce ich bezpie-
czeñstwo na drodze w okresie jesienno–zimowym. 

Konferencja Wielkopolski Dzieñ bez D³ugów 
W auli Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji, Wydzia³u Zamiejscowego w Nowym

Tomyœlu 24 listopada odby³a siê konferencja pt. „Wielkopolski Dzieñ bez D³ugów”, zorga-
nizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyœlu oraz Stowa-
rzyszenie Wsparcia Zad³u¿onych w Poznaniu. Konferencjê otworzy³ Starosta Nowotomy-
ski Ireneusz Kozecki. Specjaliœci z ró¿nych dziedzin, m. in. z zakresu prawa, psychologii,
ekonomii oraz bankowoœci, poruszyli najistotniejsze tematy dotycz¹ce problemu zad³u¿e-
nia. Konferencja mia³a na celu przekazanie wiedzy na temat mo¿liwoœci pomocy osobom
zad³u¿onym oraz podniesienie œwiadomoœci spo³eczeñstwa w tym zakresie. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, Regionalnego Oœrodka Polityki Spo-
³ecznej w Poznaniu, oœrodków pomocy spo³ecznej z terenu województwa wielkopolskie-
go, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, komornicy s¹dowi, przedstawiciele organi-
zacji pozarz¹dowych oraz uczniowie z Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w No-
wym Tomyœlu wraz z opiekunami.

Babskie popo³udnie 
„Babskie popo³udnie” w Nowotomyskim Oœrodku Kultury zorganizowane zosta³o 26.

listopada. Zapocz¹tkowa³ je Pchli Targ. Mo¿na by³o na nim coœ sprzedaæ lub dokonaæ cie-
kawego zakupu i tym samym odœwie¿yæ swoj¹ garderobê. Kulminacyjnym punktem pro-
gramu by³ pokaz mody przygotowany przez Sylwiê Stanis³awiak. Na scenie zaprezentowa-
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³o siê 12 modelek, ka¿da w zupe³nie innym stylu, m. in.: odwa¿na marzycielka, dziewczêca
dusza, niezale¿na podró¿niczka, królowa disco, ¿ona pu³kownika czy niepoprawna opty-
mistka. Wszystkie stylizacje pochodzi³y z w³asnej szafy pani Sylwii i modelek oraz z tzw. ciu-
cholandów. Czêsto by³y to ubrania w³asnorêcznie przerobione i naprawione przez autor-
kê pokazu. Babskie popo³udnie zakoñczy³o siê analiz¹ kolorystyczn¹ wykonan¹ przez pa-
ni¹ Sylwiê oraz poradami stylizacyjnymi. 

Wizyta samorz¹dowców z Ukrainy 
Od 27 listopada do 2 grudnia w gminie Nowy Tomyœl przebywa³a delegacja ukraiñskich

samorz¹dowców,  w ramach praktyki studyjnej pod nazw¹ „Praktyka wdra¿ania strategii
rozwoju gminy”, skierowanej do pracowników hromad z obwodów chmielnickiego i tar-
nowskiego. Projekt wspó³finansowany by³ ze œrodków Programu „Wsparcie Demokracji”,
w ramach programu Polskiej Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP. Goœcie z Ukrainy zaznajamiali siê z organizacj¹ pracy Urzêdu Miejskiego i poszczegól-
nych jego wydzia³ów, wspó³prac¹ z organizacjami pozarz¹dowymi i wieloma innymi aspek-
tami dzia³alnoœci lokalnego samorz¹du.  Wziêli udzia³ w sesji Rady Miejskiej, mieli tak¿e oka-
zjê uczestniczyæ w warsztatach kaligrafii w Klubie Rêkodzie³a „Fantazja” w nowotomyskiej
bibliotece, odwiedziæ Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa i Ogród Zoologiczny. Ukraiñ-
ska delegacja uczestniczy³a te¿ w konferencji „Energetyka odnawialna szans¹ dla Nowego
Tomyœla”, spotka³a siê z przedstawicielami lokalnych mediów oraz Gminn¹ Rad¹ Dzia³alno-
œci Po¿ytku Publicznego. Podczas pobytu w naszym mieœcie samorz¹dowcy z Ukrainy od-
wiedzili Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu, jednostkê Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej, nowotomyskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji, a tak¿e
firmy Bartex i Top Tomyœl. 
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Goœcie z Ukrainy podczas spotkania z cz³onkami Gminnej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego 



W drodze na najwy¿sze szczyty Afryki
Listopadowym goœciem Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, dzia³aj¹cego

w nowotomyskiej bibliotece, by³ Robert Gondek, podró¿nik, fotograf, mi³oœnik Afryki. 28
listopada opowiedzia³ klubowiczom o swojej wyprawie do Gabonu i na Wyspy œw. Toma-
sza. Celem jego wyprawy by³o zdobycie najwy¿szego szczytu Gabonu Mont Bengoue, mie-
rz¹cego ok. 1070 m n. p. m. Nic w tym dziwnego, poniewa¿ sam podró¿nik jest zaanga¿o-
wany w projekt „W drodze na najwy¿sze szczyty Afryki”, zak³adaj¹cy zdobycie najwy¿-
szych szczytów i miejsc w ka¿dym afrykañskim kraju. Na razie odwiedzi³ ich a¿ 17.Podczas
spotkania w bibliotece podró¿nik pokaza³ równie¿ tropikalne, równikowe lasy pe³ne gory-
li, szympansów, mandryli, leœnych bawo³ów i wielu innych gatunków zwierz¹t. 

Wrêczenie certyfikatów IHK w Aesculap Akademii
Uroczyste wrêczenie certyfikatów IHK w Aesculap Akademii odby³o siê 29. listopada.

Certyfikaty nadane zosta³y przez Niemieck¹ Izbê Przemys³owo-Handlow¹ absolwentom
Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu. Piêcioro najlepszych absol-
wentów otrzyma³o certyfikaty z r¹k prezesa Slawomira Lukaszyka oraz cz³onka Zarz¹du
Aesculap AG ds. Marketingu, Sprzeda¿y i HR dra Jensa von Lackum. W uroczystoœci
uczestniczyli tak¿e Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, Starosta Nowotomy-
ski Ireneusz Kozecki, instruktor nauki zawodu z Aesculap AG Augustina Perez-Berjano.

Miêdzypokoleniowe Andrzejki
W Domu Dziennego Pobytu 29. listopada odby³o siê spotkanie andrzejkowe. Na wspól-

nej zabawie spotkali siê seniorzy oraz m³odzie¿ licealna ze szkolnego klubu wolontariatu,,
Nasz motyli wolontariat”, dzia³aj¹cego w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra
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K. Ho³ogi w Nowym Tomyœlu. Uczestnicy zabawy obdarowani zostali ciasteczkami z dobr¹
wró¿b¹, a m³odzi wolontariusze przygotowali rozmaite konkursy i zabawy. Zgodnie z tra-
dycj¹ andrzejkow¹ nie oby³o siê bez lania wosku i wspólnego odczytywania przysz³oœci
z otrzymanych figur. Seniorzy i m³odzie¿ bawili siê, nuc¹c znane im i lubiane przez nich me-
lodie. 

Energetyka odnawialna – szans¹ dla Nowego Tomyœla
O szansach i zmianach, jakie mo¿e stworzyæ wykorzystanie ciep³a wód podziemnych dla

gospodarki i zdrowia mieszkañców debatowano 30. listopada podczas konferencji „Ener-
getyka odnawialna – szans¹ dla Nowego Tomyœla”. Goœci przywitali Burmistrz Nowego To-
myœla W³odzimierz Hibner oraz prezes Zarz¹du PEC w Nowym Tomyœlu Wojciech Ko-
walski. Podczas konferencji referaty wyg³osili: prof. dr hab. in¿. Jacek Zimny (Narodowa
Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, przewodnicz¹cy Polskiej Geotermalnej Asocjacji, Wy-
dzia³ In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie), prof. zw. dr hab. in¿. Ryszard
Henryk Koz³owski (ekspert ONZ)), dr in¿. Marek KaŸmierczak (prezes Stowarzyszenia
„Zrównowa¿ony Rozwój-Geotermia w Polsce” im. œw. Królowej Jadwigi) oraz mgr in¿. Se-
bastian Bielik (Wydzia³ In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH). Prelegenci wyg³osili refe-
raty na temat wykorzystania energii miejscowych gor¹cych wód podziemnych dla gospo-
darki oraz zdrowia mieszkañców Nowego Tomyœla, wykorzystania energii Ziemi jako pod-
stawy rozwoju gospodarczego Polski oraz odnawialnych zasobów i Ÿróde³ energii jako
szansy samowystarczalnoœci energetycznej i zrównowa¿onego rozwoju Nowego Tomyœla.
Przedstawiona zosta³a tak¿e koncepcja pierwszych w Polsce ciep³owni geotermalnych
i elektrociep³owni geotermalnych. 

II Zimowa Olimpiada dla Seniorów
W sali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym Tomy-

œlu 1. grudnia odby³a siê II Olimpiada Zimowa dla Seniorów. W imprezie wziêli udzia³ cz³on-
kowie kó³ Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nowego Tomyœla, Bu-
kowca i Kuœlina, oddzia³ów rejonowych tej organizacji w Nowym Tomyœlu i Opalenicy, se-
niorzy ze Zb¹szynia oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyœlu. Na try-
bunach – wœród kibiców – zasiad³o wielu samorz¹dowców. Zawody rozpoczê³y siê mi³ym
akcentem – uhonorowaniem Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego Z³ot¹ Odznak¹ Honoro-
w¹, przyznan¹ przez Zarz¹d G³ówny Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Warszawie, na wniosek Zarz¹du Rejonowego. Seniorzy rywalizowali w konkurencjach
sportowych dostosowanych do ich wieku. Nadzór nad prawid³owoœci¹ przeprowadzanych
konkurencji sprawowa³a komisja sêdziowska, któr¹ tworzyli nauczyciele gimnazjum. Olim-
piadê wygra³a reprezentacja Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyœlu, która uhono-
rowana zosta³a Pucharem Przechodnim ufundowanym przez przewodnicz¹cego Zarz¹du
Okrêgowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Poznaniu Henryka
Zywerta. II miejsce przypad³o dru¿ynie Ko³a nr 5 z Bukowca,  a III dru¿ynie Ko³a nr 4 z Ku-
œlina. Zwyciêzcy otrzymali medale i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy.
Olimpiada zimowa, zorganizowana zosta³a przez Zarz¹d Rejonowy Polskiego Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyœlu, Powiatowe Centrum Pomocy Ro-

KRONIKA WYDARZEÑ

132 paŸdziernik-grudzieñ 2016



dzinie w Nowym Tomyœlu oraz Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu,
przy wsparciu finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyœlu,
z bud¿etu Powiatu Nowotomyskiego i Gminy Nowy Tomyœl.

Nagroda dla PAL-GAZ
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu 1. grudnia odby³o siê spotkanie, podczas któ-

rego Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner pogratulowa³ prezesowi Rafa³owi
Palaczowi otrzymania przez firmê PAL-GAZ Palacz sp. z o. o. sp. k. tytu³u Lidera Polskiej
Gospodarki oraz tytu³u „Rzetelni w biznesie”, nadanych przez Ogólnopolsk¹ Federacjê
Przedsiêbiorców i Pracodawców „Przedsiêbiorcy. pl”. Nagrodê przyznano za wysokie
standardy etyki, rzetelnoœci i wiarygodnoœci oraz najwy¿sz¹ jakoœæ, innowacyjnoœæ i profe-
sjonalizm.

Warsztaty kaligrafii 
Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê warsztaty kaligrafii ³aciñskiej przeprowa-

dzone 2. grudnia w Klubie Rêkodzie³a „Fantazja”, dzia³aj¹cym w Miejskiej i Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Poprowadzi³a je Barbara Wiliñska, nie tylko wy-
trawna kaligrafka, ale równie¿ œpiewaczka, trenerka g³osu i multiinstrumentalistka. Na pod-
stawie wzorników uczestnicy warsztatów æwiczyli alfabet, a nastêpnie tworzyli efektowne
napisy. Uncja³a to pismo funkcjonuj¹ce od III do VIII wieku, rozprzestrzenione w ca³ej Eu-
ropie wraz z chrzeœcijañstwem. Najstarsze znane zabytki Biblii zosta³y napisane w³aœnie un-
cja³¹. Pismo to ma tylko jeden alfabet, jest szlachetne, majestatyczne, okr¹g³e. Wiele precy-
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zji wymaga³o osi¹gniêcie w³aœciwego efektu, czyli piêknego wykaligrafowania uncja³¹ swo-
ich imion lub sentencji. Bior¹cy udzia³ w zajêciach z dum¹ prezentowali owoce swojej 3. go-
dzinnej pracy. Satysfakcja nie jest jedynym po¿ytkiem p³yn¹cym z æwiczenia kaligrafii. Jak
powiedzia³a pani Barbara, kaligrafia rozwija równie¿ koordynacjê wzrokowo-ruchow¹, wy-
obraŸniê, kreatywnoœæ, kszta³tuje cierpliwoœæ i umiejêtnoœæ koncentracji, wyostrza wzrok.
Umo¿liwia te¿ sprawianie radoœci innym poprzez zaprojektowanie i osobiste wykonanie za-
proszeñ, podziêkowañ, kartek okolicznoœciowych, przekazanie komuœ wyrazów szacunku
i mi³oœci w piêknej formie. 

II Gala Paruzji 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 2. grudnia odby³a siê Gala Paruzji 2016. Podczas

uroczystego spotkania wrêczone zosta³y 22 statuetki „Warci naœladowania”. Tegoroczna
statuetka opatrzona zosta³a s³owami niemieckiego teologa, filozofa, lekarza, laureata poko-
jowej Nagrody Nobla, Alberta Schweitzera „Szczêœcie to jedyna rzecz, która siê mno¿y, je-
œli siê j¹ dzieli”. Kapitu³a Gali Paruzji nominowa³a do odznaczenia osoby, które ze wzglêdu
na swoj¹ postawê zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê i podziêkowanie, które kreuj¹ aktywne
postawy spo³eczne, uczestnicz¹ w wolontariacie, przyczyniaj¹ siê do rozwoju spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego, nios¹ pomoc przy organizacji imprez lub sponsoruj¹ wydarzenia.
W tym roku w sk³ad kapitu³y Gali Paruzji weszli: Stowarzyszenie Pomocy Zwierzêtom £A-
PA – przedstawiciel Agnieszka Mañczak, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego – przedstawiciel
Krystian Dybek, wolontariat przy Zespole Szkó³ nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyœlu –
opiekun Joanna Uramowska, LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl – przedstawiciel Ro-
bert Salwowski, Stowarzyszenie Paruzja – którego przedstawicielem jest Anna Borowska,
wielkopolskie kolegium „Szlachetnej Paczki” – reprezentowane przez Marzenê Wawrzy-
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niak. W tegorocznej edycji Gali Paruzji nagrodzeni zostali: Kurnik Impro, Patrycja Foks, Ro-
bert Salwowski, BHJ POLSKA z Michorzewka, Roksana Protas, Jowita Konwisarz, Jolanta
Knop z firmy KIEL, Agata Doliñska, Kamil Starkowski, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Sêko-
wie, Marzena Starkowska, Izabela Szczeciñska, Anna Stefanko, Sylwia Banach, Kamil Rataj-
czak, £ukasz Rosadziñski, Firma Zbora³a, Sylwia Nowicka-Kaczmarek, „UNIT” ASG Team
Wolsztyn, Joanna Marsza³kiewicz, Jessica Suchta, Katarzyna Lipska, Karolina Rafa³ i Izabela
Paj¹kowska. 

I Otwarty Turniej Karate Kyokushin 
3. grudnia odby³ siê I Otwarty Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Nowego

Tomyœla, zorganizowany przez Klub Karate Kyokushin Kanku z Nowego Tomyœla, przy
udziale dotacji przekazanej przez Gminê Nowy Tomyœl. Zawody rozegrane zosta³y w hali
sportowej nowotomyskiego gimnazjum. W turnieju udzia³ wziêli reprezentanci 10 miast:
Bydgoszczy, Grodziska Wlkp., Leszna, Lipna, Lubina, Nowej Soli, Nowego Tomyœla, Po-
znania, Tarnowa Opolskiego i Zielonej Góry. £¹cznie w zawodach wystartowa³o 150 za-
wodników, którzy rywalizowali w takich kategoriach jak: kata i kumite, w ró¿nych grupach
wiekowych, zarówno dzieci – ch³opcy i dziewczêta, jak i doroœli. W rywalizacji dru¿ynowej
I miejsce zajêli zawodnicy z Leszna, II – z Nowej Soli, a III – z Lubina. Impreza zgromadzi³a
ok. 500. osobow¹ publicznoœæ. 

Wizyta œw. Miko³aja 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu oraz Pe³nomocnik Burmistrza ds.

Uzale¿nieñ zorganizowali 5. grudnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury miko³ajkowe
spotkanie dla ponad 100 dzieci. Z wielkim zainteresowaniem m³odzi uczestnicy spotkania
obejrzeli spektakl Teatru „Trójk¹t” pt. „Jak Miko³aj urwa³ siê z choinki”. Oprócz œw. Miko-
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³aja dzieci odwiedzi³ równie¿ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz radny
Rady Miejskiej Wojciech Andryszczyk. Na zakoñczenie spotkania wszystkie dzieci zosta³y
obdarowane s³odkimi prezentami. 

Gimnazjaliœci pisz¹ legendy 
W Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu og³oszono Konkurs Literac-

ki „Opowiem ci legendê o Nowym Tomyœlu...”. Celem konkursu by³o zachêcenie uczniów
do prezentowania swoich talentów literackich, rozwijanie wyobraŸni twórczej oraz pozna-
wanie i popularyzowanie historii i tradycji zwi¹zanych z Nowym Tomyœlem. Do pisania le-
gend mog³y zg³aszaæ siê dwuosobowe zespo³y gimnazjalistów z poszczególnych klas. 6.
Grudnia, w œwietlicy szkolnej, w obecnoœci dyrektora Gimnazjum Andrzeja Wa³êsy odby-
³o siê podsumowanie konkursu. Spoœród 21 legend, komisja konkursowa w sk³adzie: Alek-
sandra Antoniewicz – Kaszczyñska, Marzena Dach-Kolanko, Ma³gorzata Paszke i Emilia
Wa³êsa wy³oni³a najlepsze prace. Pierwsze miejsce zajê³y uczennice klasy IIa Nikola Domi-
niak i Zofia Lange, drugie miejsce – Wiktoria Gniadek i Lidia Jeziorkowska z klasy III h, trze-
cie miejsce – pierwszoklasistki Klaudia Ma³gorzata Adamczak i Wiktoria Wybicka. Wyró¿-
nienia otrzymali uczniowie klasy III d Adrian B¹k i Miko³aj £owigus oraz Zofia Sza³ek i Jê-
drzej Trzeciak z klasy III e. Zwyciêzcy i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody
ufundowane przez Radê Rodziców nowotomyskiego gimnazjum oraz Urz¹d Miejski w No-
wym Tomyœlu. Laureaci uczestniczyæ te¿ bêd¹ w warsztatach wikliniarskich w Muzeum Wi-
kliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu. 

Harmonicznie w Galerii na Piêtrze 
Od 6. grudnia w Galerii na Piêtrze nowotomyskiej ksi¹¿nicy ogl¹daæ mo¿na by³o prace

poznañskiej plastyczki Ewy Muszalskiej. Pochodz¹ca ze Zb¹szynia artystka jest absolwent-
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k¹ Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu; autork¹ opracowañ graficznych i aran¿acji wystaw
w poznañskiej Bibliotece Raczyñskich; b. wyk³adowc¹ wystawiennictwa i rysunku w Towa-
rzystwie Edukacji Bankowej w Poznaniu i stylistk¹. Prowadzi warsztaty dla dzieci i m³odzie-
¿y. W swojej twórczoœci zajmuje siê tkanin¹, rysunkiem i kola¿em. W bibliotecznej galerii za-
goœci³y oszczêdne w swej formie i kolorystyce, ale bardzo dekoracyjne prace wykonane tech-
nik¹ kola¿u i wycinanki. Ich rozetowe formy odkrywa³y przed zwiedzaj¹cymi symbolikê mi-
tologiczn¹ i religijn¹. Tradycyjnie wœród uczestników wernisa¿u wylosowana zosta³a jedna
z prac artystki. Tym razem by³a to gustowna, w³asnorêcznie wykonana kartka œwi¹teczna.
Trafi³a ona do r¹k Zofii G³odek. W klimat wieczoru doskonale wkomponowa³y siê poetyc-
kie utwory wykonane – przy akompaniamencie gitary – przez Agnieszkê Janowsk¹.

Szkolenie dla stowarzyszeñ 
Z inicjatywy Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, 7. grudnia w Nowotomyskim

Oœrodku Kultury, zorganizowane zosta³o seminarium warsztatowe dla cz³onków organiza-
cji pozarz¹dowych z gminy Nowy Tomyœl. Szkolenie poprowadzi³a Justyna K. Ochêdzan –
prezeska Federacji Wielkopolska Rada Koordynacyjna Zwi¹zek Organizacji Pozarz¹do-
wych, animatorka partnerstw miêdzysektorowych, koordynatorka projektów spo³ecznych
i badawczych, cz³onkini wielu cia³ konsultacyjno-doradczych. Omówi³a ona zasady wype³nia-
nia nowych formularzy ofert i sprawozdañ. W szkoleniu uczestniczy³o blisko trzydziestu
przedstawicieli nowotomyskiego sektora pozarz¹dowego.

61. Œpiewnik Domowy
7. grudnia odby³ siê kolejny, ju¿ 61. Œpiewnik Domowy, który tym razem poœwiêcony by³

kolêdom. Oprawê muzyczn¹ wieczoru zapewni³o trio w sk³adzie: Anna Kaczmarek, Kata-
rzyna Galas-Pieprzyk oraz Tomasz Perz. W udekorowanym œwi¹tecznie holu Nowotomy-
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skiego Oœrodka Kultury zabrzmia³y m. in. takie kolêdy jak: „PójdŸmy wszyscy do stajenki”,
„Gdy œliczna Panna”, „Triumfy Króla Niebieskiego” czy przepiêkna „Cicha noc”. Kolêdy ko-
chaj¹ chyba wszyscy, wiêc nic dziwnego, ¿e chêtnych do wspólnego œpiewu nie zabrak³o.
Spotkanie przebieg³o w niezwykle ciep³ej i œwi¹tecznej atmosferze.

Nagrodzono nowotomyski projekt
Podczas uroczystej gali podsumowuj¹cej XVII edycjê konkursu pn. „Dzia³ania proekolo-

giczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”, która odby³a siê 7.
grudnia w Hotelu „Andersia” w Poznaniu, Gmina Nowy Tomyœl zosta³a nagrodzona za pro-
jekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Sêkowie”. Nagrodê odebrali Burmistrz
Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz Joanna Prêtka, inspektor ds. funduszy europej-
skich w Urzêdzie Miejskim. Organizatorem konkursu by³ Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

Aromatyczne myde³ka
W mroŸny wieczór, 7 grudnia, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym

Tomyœlu unosi³y siê zapachy domowego piernika, aromatycznych pomarañczy, lawendy
i polnych kwiatów. To przedœwi¹teczne spotkanie w Klubie Rêkodzie³a „Fantazja” uwolni-
³o te wszystkie ponêtne zapachy. Uczestniczki warsztatów mydlarskich w³asnorêcznie wy-
konywa³y œwi¹teczne myde³ka o finezyjnych kszta³tach, wzbogacone domieszk¹ kawy, cy-
namonu, goŸdzików, lawendy, maku, pomarañczy, rumianku i b³awatka. Do wyzwolenia
w³asnej wyobraŸni zachêcali je Lucyna Streich i Tomasz G³uszkiewicz z poznañskiej Pracow-
ni Edukacyjnej „Wiatrak”. Opowiedzieli o etapach powstawania glicerynowych myde³ek
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i sposobach ich dekoracji. Uczestniczki warsztatów nie spodziewa³y siê, ¿e wytworzenie
myd³a mo¿e byæ tak ³atwe i przyjemne. Jak siê okaza³o, kluczem do zrobienia udanego my-
d³a jest trochê cierpliwoœci, przemyœlenie kompozycji i wykonanie poleceñ prowadz¹cych. 

Noc w Fabryce Czekolady
Setna rocznica urodzin pisarza Roalda Dahla, zapa³ i zaanga¿owanie uczniów Gimnazjum

im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu oraz ogromny entuzjazm dzieci stanowi³y œwiet-
ny punkt wyjœcia do zorganizowania du¿ego, pe³nego atrakcji przedsiêwziêcia, jakim by³a
Noc w Fabryce Czekolady, która 9. grudnia odby³a siê w nowotomyskiej bibliotece. Ju¿ po
raz szósty ca³a przestrzeñ biblioteki zosta³a opanowana przez dzieci w wieku od 7 do 12 lat,
które przez cztery godziny odwiedza³y biblioteczne zakamarki, w których czeka³y na nie za-
dania przygotowane przez pomys³ow¹ m³odzie¿ z nowotomyskiego gimnazjum. Motyw
przewodni zabawy zaczerpniêty zosta³ z powieœci Roalda Dahla pt. „Charlie i fabryka czeko-
lady”, która pos³u¿y³a m³odzie¿y za inspiracjê do przygotowania dekoracji, przebrañ i zadañ
dla dzieci. Dzieci podzielone na dziesiêæ grup odwiedzi³y takie miejsca, jak: Hala Czekolado-
wa, Hala Telewizyjna, Biuro Willego Wonki, Hala Wynalazków, Hala Orzechowa, Rzeka
Czekoladowa, Szklana Winda, sala Umpa – Lumpów, Wielka Gumotwórnia oraz Wytwór-
nia Marcepanu, któr¹ swoim twórczym zaanga¿owaniem wspar³ Edward Kupiec. Wszêdzie
czeka³y niecodzienne wyzwania – zagadki, quizy, gry, zadania plastyczne i ruchowe, tworze-
nie filmików reklamuj¹cych czekoladê, a tak¿e tajemnicze degustacje. Wra¿eñ, emocji i œmie-
chu by³o pod dostatkiem, a koñcowe konsultacje, dotycz¹ce funkcjonowania fabryki spro-
wadzi³y siê do opinii, ¿e choæ czekolada o smaku czosnkowym to nie najlepszy pomys³, wszy-
scy pracownicy fabryki i tak zas³uguj¹ na du¿¹ podwy¿kê.

KRONIKA WYDARZEÑ

139paŸdziernik-grudzieñ 2016

Zainspirowana lektur¹ zabawa w Fabryce Czekolady wywo³a³a entuzjazm 



Miko³ajki w Sêkowie
W œwietlicy wiejskiej w Sêkowie 10. grudnia zorganizowana zosta³a miko³ajkowa impre-

za dla dzieci. Uczestniczy³o w niej ponad 50. m³odych mieszkañców wsi. Organizatorzy –
so³tys Piotr Protas i cz³onkowie Stowarzyszenia „Sêkowo Olêderskie” Agnieszka Dudek,
Maria Protas, Teresa i Leszek Urbañscy, Monika Kowalczyk i Mariola Wittchen – przygo-
towali wiele atrakcji i niespodzianek, m. in.: wyplatanie oraz dekorowanie wiklinowych cho-
inek, wykrawanie i lukrowanie pierników, ubieranie ¿ywej choinki. Wszyscy uczestnicy
spotkania czêstowali siê ró¿norodnym s³odyczami i napojami, a ka¿de dziecko zosta³o ob-
darowane prezentem od œw. Miko³aja. 

Indywidualne Mistrzostwa Nowego Tomyœla w Tenisie Sto³owym
11. grudnia odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa Nowego Tomyœla w Tenisie Sto³owym,

zorganizowane przez Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu. 18 zawodników
konkurowa³o w trzech kategoriach. Wszystkie swoje mecze w kategorii ch³opców wygra³
Piotr Sobieraj. Spoœród pañ najlepsza okaza³a siê Beata Wyrwicka, która pokona³a Wikto-
riê Frelich. W kategorii mê¿czyzn do rywalizacji stanê³o 12 zawodników. W tej kategorii
zaproponowano start tak¿e paniom. Mistrzem, z kompletem punktów, zosta³ Jacek Komo-
dziñski, II miejsce zajê³a Beata Wyrwicka, a III – Arkadiusz Przywecki. Dekoracji medalami
dokonali Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz dyrektor OSiR- u..

Wojciech Sumliñski goœciem Klubu „Gazety Polskiej”
Nowotomyski Klub „Gazety Polskiej” zorganizowa³ 11. grudnia spotkanie z Wojcie-

chem Sumliñskim, dziennikarzem œledczym i autorem ksi¹¿ek o tematyce dotycz¹cej po-

KRONIKA WYDARZEÑ

140 paŸdziernik-grudzieñ 2016

Spotkanie z Wojciechem Sumliñskim odby³o siê w sali Jana Paw³a II przy parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy



wi¹zañ s³u¿b, polityki i mafii; jednym z najodwa¿niejszych dziennikarzy w Polsce, który
ujawni³ ukryte mechanizmy w³adzy i prawdziwe korzenie polskiego bogactwa. Jest absol-
wentem psychologii na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.
Pracowa³ w „¯yciu”, „Gazecie Polskiej” i „Wprost”. Jest autorem reporta¿y i progra-
mów w TVP: „Oblicza prawdy” o dzia³alnoœci SB i magazynu œledczego „30 minut”, au-
torem ksi¹¿ki „Teresa Trawa Robot” o tajnych operacjach specjalnych SB oraz autorem
scenariusza filmowego o œmierci b³. ks. Jerzego Popie³uszki, napisanego dla Agencji Filmo-
wej TVP, a tak¿e autorem ksi¹¿ek „Z mocy bezprawia”, „Z mocy nadziei”,”Niebez-
pieczne zwi¹zki Bronis³awa Komorowskiego”, „Czego nie powie Masa o polskiej mafii”
i wielu innych. Na spotkaniu, które odby³o siê w sali Jana Paw³a II przy parafii NMP Nie-
ustaj¹cej Pomocy zaprezentowa³ te¿ swoje nowe pozycje pt. „Oficer, czego ludzie ¿a³u-
j¹ przed œmierci¹” oraz „Niebezpieczne zwi¹zki Andrzeja Leppera. Kto naprawdê go za-
bi³?” 

Œwi¹teczne opowieœci przy choince 
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K. Ho³ogi w Nowym To-

myœlu doskonale wiedz¹ jak stworzyæ mi³¹, przedœwi¹teczn¹ atmosferê, maj¹c do dyspo-
zycji odpowiednie ksi¹¿ki. Po raz kolejny, wraz z nauczycielk¹ Lidi¹ Dudek, wykorzystali
tê wiedzê, organizuj¹c w Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki cykl popo³udniowych
zajêæ pt. „Œwi¹teczne opowieœci pe³ne magicznych treœci”. Od 12 do 16 grudnia, zgroma-
dzonym przy choince dzieciom, czytali nastrojowe ksi¹¿ki o zimowej i œwi¹tecznej tema-
tyce, proponowali zabawy i plastyczne zadania. Zadbali tak¿e o odwiedziny œw. Miko³aja,
który obdarowa³ uczestników zajêæ s³odkimi niespodziankami i z chêci¹ przy³¹czy³ siê do
s³uchania czytanych opowieœci. 

Opowieœci o dalekich podró¿ach 
Goœciem ostatniego w 2016 roku spotkania w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez Kon-

tynenty”, dzia³aj¹cym w nowotomyskiej bibliotece by³a Marzena Filipczak, dla której po-
dró¿owanie sta³o siê pasjonuj¹cym sposobem na ¿ycie. Przyjecha³a do biblioteki 14. grud-
nia z opowieœci¹ o swej podró¿y przez krainy, w których kobieta w pojedynkê praktycz-
nie nie wystêpuje: Armeniê i Górski Karabach, Osetiê Pó³nocn¹ i buddyjsk¹ Ka³mucjê,
œrodkowoazjatyckie Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan i izolowany od œwiata
Turkmenistan oraz Iran i Kurdystan. Podró¿niczka opowiedzia³a klubowiczom m. in.
o uzbeckim weselu, pieni¹dzach, które nosi siê w reklamówkach, uroczystym posi³ku
w pierwszym dniu ramadanu, goœcinie u turkmeñskich przemytników i irañskich rodzin.
W kuluarach, w œwi¹tecznym ju¿ entourage’u, przy zapachu pierników i mandarynek,
kontynuowa³a w¹tek dalekich podró¿y i szczêœliwych powrotów. Przyzna³a, ¿e zawsze
chcia³a pojechaæ w d³ug¹ samodzieln¹ podró¿ w nieznane, jedn¹ z tych, o jakich czyta³a
z wypiekami i zazdroœci³a œmia³kom, którzy siê odwa¿yli. W koñcu sama siê odwa¿y³a. Ni-
gdy nie liczy³a, w ilu krajach by³a i nie potrafi powiedzieæ, który jest jej ulubionym. Swoje po-
dró¿nicze doœwiadczenia opisa³a w ksi¹¿kach, które mo¿na by³o nabyæ po spotkaniu: „Azja.
Przewodnik dla podró¿uj¹cych kobiet”, „Lecê dalej. Tanie podniebne podró¿e” oraz „Miê-
dzy œwiatami”. 
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Wicemistrzowie w unihokeju 
15. i 16. grudnia w Nowym Tomyœlu odby³y siê wielkopolskie fina³y w unihokeju ch³op-

ców. Organizatorem i gospodarzem fina³ów by³a Szko³a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza
Koœciuszki w Nowym Tomyœlu. Uczestniczy³o w nich 8 najlepszych zespo³ów z Wielkopol-
ski. Po emocjonuj¹cych rozgrywkach w grupach i pó³fina³ach, w rozstrzygaj¹cym o zwyciê-
stwie meczu spotka³y siê dwa niepokonane zespo³y: Szko³a Podstawowa w Przykonie i
Szko³a Podstawowa nr 1 z Nowego Tomyœla. Pojedynek by³ bardzo dynamiczny i zaciêty.
Zwyciêzcami zostali m³odzi zawodnicy z Przykony, a spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 1:
0. Nowotomyscy uczniowie do koñca walczyli z ogromnym zaanga¿owaniem. Szko³ê Pod-
stawow¹ nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki reprezentowali: Mateusz Chylak, Filip Figiel, Stefan
Jagie³³o, Maciej Korbanek, Aleksander Matysiak, Oskar Ochla, Jakub Paku³a, Kacper Pio-
trowski, £ukasz Sroczyñski, £ukasz Œniadecki, Mi³osz Weso³ek i Hubert Wittchen. Trzecie
miejsce w turnieju zajê³a dru¿yna ze Zbierska. Najlepszym bramkarzem turnieju zosta³
Aleksander Matysiak (Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyœlu), najlepszym strzelcem
– Filip Figiel (Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyœlu), a najlepszym zawodnikiem –
Patryk Banaszak (Szko³a Podstawowa w Przykonie).

Nowy samochód dla OSP Boruja Koœcielna
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Borui Koœcielnej otrzyma³a nowy wóz stra¿acki. Uroczyste

przekazanie nowego sprzêtu odby³o siê 16. grudnia, przy udziale Burmistrza Nowego To-
myœla W³odzimierza Hibnera, Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Nowym Tomyœlu kpt. Marka Ko³dyka, a tak¿e przedstawicieli nowotomyskiej Rady Miej-
skiej. Kluczyki z r¹k Burmistrza Nowego Tomyœla odebra³ naczelnik OSP w Borui Koœciel-
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nej Szymon Maciejewski. Œredni samochód ratowniczo-gaœniczy IVECO EUROCARGO,
wraz ze specjalistycznym wyposa¿eniem, zosta³ zakupiony dziêki otrzymaniu preferencyj-
nej po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, w wysokoœci 900.000,00 z³, umarzalnej w 40%. Pojazd wyposa¿ony jest m.
in. w specjalistyczny zestaw hydraulicznych narzêdzi ratowniczych oraz zestaw ratownic-
twa medycznego. Po  przekazaniu nowego sprzêtu odby³o siê spotkanie wigilijne, podczas
którego dh Witold R¹balski otrzyma³ Br¹zowy Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”.

III Gala Gminnej Szkó³ki Pi³karskiej
W hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szo³drskiego 16. grudnia odby³a siê III Gala

Gminnej Szkó³ki Pi³karskiej. Na uroczystoœæ, oprócz m³odych zawodników, przybyli tak¿e
ich rodzice i dziadkowie, samorz¹dowcy, dzia³acze klubu oraz osoby klub wspieraj¹ce.
Uroczystoœæ otworzy³ i poprowadzi³ prezes GSP Tomasz Leszczyñski, który podsumowa³
trzeci rok dzia³alnoœci szkó³ki i nakreœli³ plany na przysz³oœæ. Podczas gali z³o¿ono podziê-
kowania wszystkim osobom, które anga¿owa³y siê w dzia³alnoœæ klubu, m. in. rodzicom,
trenerom, przewoŸnikom, sponsorom i sympatykom szkó³ki. Spoœród rodziców szczegól-
ne podziêkowania otrzymali: Agnieszka Rupa, Hanna Cicha, Aldona Wittchen, Monika
Sommerfeld, Anna Dybiona, Agnieszka Lisek, Lucyna Romanowska, Katarzyna Izydorska,
Wioletta Baranowska, Rados³aw Kret, Jaros³aw Kwiatkowski, Marcin Knop, Tomasz Siuda,
Adam Geisler, Micha³ Wrembel, Pawe³ Fija³kowski oraz Tomasz Pietruñko. Do zebranych
zwrócili siê zaproszeni goœcie: Przewodnicz¹ca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Zofia Szalczyk, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Wójt Gminy Miedzichowo Stani-
s³aw Piechowiak oraz Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, którzy odnieœli siê
z uznaniem do dotychczasowych osi¹gniêæ szkó³ki i ¿yczyli dalszych sukcesów. 

Przedœwi¹teczne spotkanie w S¹topach 
16. grudnia w œwietlicy wiejskiej w S¹topach odby³o siê spotkanie gwiazdkowe dla dzie-

ci i ich rodziców. Uroczystoœæ rozpoczêto od czêœci artystycznej. Uczniowie ze Szko³y Pod-
stawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach, pod kierunkiem nauczycielek: Magdaleny
Heinrich, Anny Gajewskiej, Magdaleny Kwiatkowskiej i Anny Kaczmarek, zaprezentowali
przedstawienie przygotowane na podstawie powieœci K. Dickensa pt: „Opowieœæ wigilijna”.
W czasie przedstawienia by³y momenty wzruszenia i zadumy nad tym, co jest najwa¿niej-
sze w ¿yciu cz³owieka. Dzieci zagra³y na fla¿oletach i gitarach œwi¹teczne kolêdy, które two-
rzy³y niezwyk³e t³o i atmosferê zbli¿aj¹cych siê œwi¹t. Nastêpnie wszyscy zebrani podzielili
siê op³atkiem i z³o¿yli sobie ¿yczenia. Niespodziewanie do sali przyby³ Gwiazdor. Przyniós³
prezenty, którymi obdarowa³ wszystkie dzieci. 

VI Kiermasz Œwi¹teczny
VI Kiermasz Œwi¹teczny „Pachn¹cym Piernikiem”, po³¹czony ze „Œwi¹tecznym popo³u-

dniem z Feliksem” oraz z „Pastora³k¹ Nowotomysk¹” odby³ siê 18. grudnia. Jego organi-
zatorami byli: Burmistrz Nowego Tomyœla, Nowotomyski Oœrodek Kultury oraz Œwietlica
Socjoterapeutyczna w Nowym Tomyœlu.  Ju¿ od rana na placu przy muszli koncertowej sta-
nê³y stoiska handlowe z przeró¿nymi artyku³ami np. miodem, s³odyczami, piernikami,
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ozdobami, choinkami, rêkodzie³em itp. O godz. 13.00 nast¹pi³o oficjalne otwarcie kierma-
szu oraz niezwyk³a, œwi¹teczna parada z Feliksem ulicami miasta. Program artystyczny by³
bardzo urozmaicony. Wyst¹pi³y m. in. dzieci z Przedszkola nr 4 im. „Bolka i Lolka” w No-
wym Tomyœlu – grupa „S³oneczka”, dzieci z Przedszkola nr 5 „S³oneczko” w Nowym To-
myœlu – grupy „Motylki” i „Jarzêbinki” oraz uczniowie Prywatnego Ogniska Muzycznego
w Nowym Tomyœlu. Ponadto mo¿na by³o us³yszeæ kolêdy i œwi¹teczne utwory w wykona-
niu Paw³a Liska i Micha³a Kotwasa, Walerii Fludry, zespo³u „Clean Quint” oraz „Country
Zenit”. Na najm³odszych czeka³a grupa artystów z teatru „Z g³ow¹ w chmurach”, która
przygotowa³a spektakl pt. „Rudolf Czerwononosy” oraz œwi¹teczne animacje.  Obok wy-
darzeñ na scenie. wiele dzia³o siê równie¿ na ca³ym terenie wokó³ muszli koncertowej.
Funkcjonowa³a kawiarenka, w której mo¿na by³o spróbowaæ s³odkoœci, a harcerze i cz³on-
kinie KGW w Sêkowie przygotowali rozgrzewaj¹c¹, aromatyczn¹ herbatê i smaczne wy-
pieki. Dzieci mog³y wzi¹æ udzia³ w warsztatach œwi¹tecznych z dekorowania pierników, ma-
lowania bombek oraz z „drewienek-cudeniek”, czyli w artystycznych dzia³aniach z Edwar-
dem Kupcem. Na imprezê przybyli te¿ wolontariusze „Szlachetnej Paczki”, którzy w kilku
s³owach podsumowali tegoroczn¹ akcjê na naszym terenie. O godz. 19.00 odegrana zosta-
³a tradycyjna „Pastora³ka Nowotomyska”, przygotowana przez Renatê Œmierteln¹ – in-
struktora NOK-u. Jak co roku widowisko obejrza³y t³umy nowotomyœlan. 

Zmar³ ksi¹dz kanonik W³adys³aw Kasprzak 
20. grudnia, w wieku 80 lat, zmar³ ksi¹dz kanonik W³adys³aw Kasprzak wieloletni pro-

boszcz parafii pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu. Œp.
ksi¹dz kanonik W³adys³aw Kasprzak powo³any zosta³ na proboszcza parafii w Nowym To-
myœlu dekretem z dnia 1 czerwca 1981 roku. Funkcjê tê pe³ni³ do 27 czerwca 2012 roku,
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czyli do chwili przejœcia na emeryturê. A¿ do œmierci sprawowa³ pos³ugê kap³añsk¹ w No-
wym Tomyœlu, wœród swoich parafian. Uroczystoœci pogrzebowe rozpoczê³y siê 22. grud-
nia o godz. 18.00 wprowadzeniem trumny z cia³em œp. ks. kanonika do koœcio³a i odpra-
wieniem mszy œw. 23 grudnia o godz. 13.00 odprawiona zosta³a msza œw. pogrzebowa,
z udzia³em biskupów, kilkudziesiêciu ksiê¿y, rodziny, delegacji, parafian i mieszkañców na-
szego terenu. Podczas mszy œw. przypomniany zosta³ ¿yciorys œp. ks. kanonika W³adys³a-
wa Kasprzaka, a tak¿e odczytano jego testament kap³añski, napisany w 2000 roku. Ksi¹dz
kanonik W³adys³aw Kasprzak pochowany zosta³ na cmentarzu parafialnym w Nowym To-
myœlu, przy pomniku Chrystusa Zmartwychwsta³ego.

Nagrodzony Przy³êk
Na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich 20. grudnia odby³a siê gala wrêcze-

nia nagród w konkursie „Jeden dzieñ w so³ectwie – przyroda, kultura, tradycja”, og³oszo-
nym przez Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Wœród 142
projektów z ca³ej Wielkopolski, drugie miejsce zajê³a wieœ Przy³êk. Celem konkursu by³o
zaprezentowanie potencja³u przyrodniczego, kulturowego i turystycznego so³ectwa, po-
przez opracowanie programu jednodniowej wycieczki lub innej formy aktywnego spêdze-
nia czasu. Projekt przygotowali cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Przy³êk”,
so³tys i Rada So³ecka oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Zdobyta nagroda finansowa w wyso-
koœci 7 000 z³ bêdzie mog³a byæ wykorzystana na cele statutowe so³ectwa, ze szczególnym
uwzglêdnieniem ochrony œrodowiska. (Czytaj wiêcej: ss. 67-92).

98. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
27. grudnia na placu Niepodleg³oœci odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna upamiêtniaj¹ca

98. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Pod Pomnikiem Powstañców Wielko-
polskich, przy którym wartê honorow¹ zaci¹gnêli harcerze z 19 Dru¿yny Harcerskiej „BU-
KI” im. Aleksandra Kamiñskiego, wieñce z³o¿yli przedstawiciele lokalnych w³adz, organiza-
cji i stowarzyszeñ, a tak¿e przedstawiciele s³u¿b mundurowych oraz uczniowie nowotomy-
skich szkó³. Licznie przyby³e delegacje i zgromadzeni na placu mieszkañcy wys³uchali wyst¹-
pienia Zastêpcy Burmistrza Paw³a Mordala, który podkreœla³ ogromne znaczenie podjêtej
przez powstañców walki, ich odwagi i poniesionej ofiary.

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

blioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu, Zarz¹du Rejonowego PZERiI w Nowym Tomyœlu,
KS Zenit Wytomyœl, OSP Boruja Koœcielna, Foto-Gabi Nowy Tomyœl, Jakub Czeka³a – Ty-
godnik Dzieñ Nowotomysko-Grodziski (Czarny marsz; Zmar³ ks. kanonik W³adys³aw Ka-
sprzak), Aleksandra Tabaczyñska (Pomnik Dziecka Nienarodzonego; Prezentacja filmu Jo-
lanty Hajdasz; Spotkanie z Wojciechem Sumliñskim)
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146 „Przegl¹d Nowotomyski” nr 4 (40) 2016

Jan B¹belek
mieszkaniec Wytomyœla. Z wykszta³cenia technik rolnik, spo³ecz-
nik, wieloletni cz³onek OSP w Wytomyœlu; z zami³owania regiona-
lista i pasjonat lokalnej historii. Wspó³tworzy Nowotomysk¹ Gale-
riê Internetow¹. Publikuje w tygodniku parafii pw. œw. Micha³a Ar-
chanio³a w Wytomyœlu pt. “Myœl”.

Krystian Dybek
student pedagogiki wczesnoszkolnej, instruktor harcerski, od 2012
roku dru¿ynowy 19. DH BUKI im. Aleksandra Kamiñskiego w No-
wym Tomyœlu. Aktywnie wspó³pracuje z lokalnymi instytucjami
i organizacjami. Czas wolny najchêtniej spêdza wêdruj¹c po górach
lub graj¹c na gitarze. 

Barbara Jandy 
z wykszta³cenia ekonomista, emerytka, by³y urzêdnik samorz¹do-
wy. Cz³onek Zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalne-
go. Zainteresowania: podró¿e, poezja, teatr, ma³a architektura sa-
kralna. 

Krzysztof Jandy 
z wykszta³cenia ekonomista, emerytowany pracownik drogownic-
twa. Lokalny regionalista. Zainteresowania: filatelistyka, numizma-
tyka, ma³a architektura sakralna, podró¿e. Cz³onek Polskiego
Zwi¹zku Filatelistów.

Szymon Konieczny 
bibliotekarz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Lwówku.
Absolwent historii na UAM w Poznaniu. Regionalista. Prezes Sto-
warzyszenia Qulturalny Lwówek. Za³o¿yciel i administrator Nieza-
le¿nego Forum Nowego Tomyœla, autor portalu historycznego
„Ziemia Lwówecka”. Animator imprez kulturalnych w powiecie
nowotomyskim. Zainteresowania: historia, muzyka, film i sport.

Marzena Kortus
inspektor w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu. Zaintereso-
wania: literatura, fotografia i kulinaria. Publikowa³a w prasie co-
dziennej i periodykach: “Kronika Wielkopolski” i “Przegl¹d Wiel-
kopolski”. 
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Sylwia Kupiec
kulturoznawca, st. kustosz w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: socjologia kultury,
wspó³czesne zjawiska spo³eczno-kulturowe, media tradycyjne
i elektroniczne, najnowsza historia Polski, muzyka, film. Cz³onek
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Gra¿yna Matuszak
absolwentka Studium Technik Teatralno-Filmowych w £odzi. Spe-
cjalistka ds. edukacji regionalnej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Nowym Tomyœlu. Interesuje siê histori¹ naszego re-
gionu. Mi³oœniczka etnografii, folkloru i kultury ludowej. 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 Mickiewi-
cza w Poznaniu, pracownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowym Tomyœlu, animatorka dzia³añ edukacyjnych
i kulturalnych dla dzieci i m³odzie¿y. Z zami³owaniem czyta, zarów-
no Manna, jak i Mas³owsk¹. Podró¿uje po Polsce i jeŸdzi na snow-
boardzie.

Izabela Putz
romanistka, specjalista ds. animacji kultury w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: psy-
chologia spo³eczna, realia spo³eczno-polityczne, kultura Bia³orusi
i Ukrainy, a tak¿e muzyka i literatura francuska. 

Tomasz Siwiñski
pedagog z wykszta³cenia. Od urodzenia mieszkaj¹cy w Nowym
Tomyœlu. Hobbystycznie zajmuje siê dziennikarstwem sportowym,
stara siê skrupulatnie dokumentowaæ i opisywaæ dzieje sportu, pod-
porz¹dkowuj¹c temu zadaniu spor¹ czêœæ swojego ¿ycia. Inne zain-
teresowania: patologie spo³eczne, polskie kino, rock and roll, numi-
zmatyka.

Maria Tyszkowska
absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej, emerytowa-
na nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych w Pañstwowej
Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu;
w latach 1963 – 1988 jej dyrektor, a od 1996 do 2002 r. wicedy-
rektor. Cz³onek Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.
Zainteresowania: muzyka, wycieczki rowerowe i podró¿e
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