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Barbara i Krzysztof Jandy

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

Krzy¿e, figury i kapliczki na ziemi nowotomyskiej (3)

W bie¿¹cym wydaniu naszego pisma prezentujemy kolejne, wybrane symbole
chrzeœcijañskie obecne w przestrzeni publicznej. Tym razem s¹ to obiekty sakralne znaj-
duj¹ce siê na terenie obu nowotomyskich parafii – Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
oraz NMP Nieustaj¹cej Pomocy. Ze wzglêdu na wielkoœæ obu parafii, które swym za-
siêgiem obejmuj¹ tak¿e s¹siaduj¹ce z Nowym Tomyœlem wioski, w zamieszczonym po-
ni¿ej opracowaniu znalaz³y siê tylko wybrane obiekty. Na planach poszczególnych miej-
scowoœci natomiast oznaczone zosta³y wszystkie obiekty, których opisy znajd¹ siê
w planowanej publikacji ksi¹¿kowej. Wiedza o dziejach tych ma³ych obiektów przeka-
zywana jest g³ównie w ustnych relacjach – rodzinnych i wspólnotowych. Staraliœmy siê
je zebraæ i – tak jak w poprzednich opracowaniach – utrwaliæ w s³owie i obrazie wiedzê
o ich twórcach, fundatorach, okolicznoœciach powstania, materia³ach, jakich u¿yto do
ich budowy oraz podkreœliæ rolê, jak¹ pe³ni¹ w ¿yciu mieszkañców. Zebranie tych ma-
teria³ów nie by³oby mo¿liwe, gdyby nie ¿yczliwoœæ wielu osób. Zdajemy sobie sprawê,
¿e przedstawione poni¿ej opisy wymagaj¹ uzupe³nienia i wnikliwej weryfikacji. Bêdzie-
my wdziêczni za wszelkie uwagi i informacje. Mamy nadziejê, ¿e zainspirowani lektur¹
niniejszego opracowania mieszkañcy ziemi nowotomyskiej wespr¹ nasze starania o po-
zyskanie informacji dotycz¹cych ma³ych form architektury sakralnej w naszej gminie,
stanowi¹ one bowiem piêkny element rodzimego pejza¿u, kieruj¹c nasze myœli ku prze-
sz³oœci i korzeniom, z których wyroœliœmy. 

Nowy Tomyœl

Rys historyczny

Po³o¿ony w zachodniej czêœci województwa wielkopolskiego Nowy Tomyœl jest
miastem interesuj¹cym przez swoj¹ nietypowoœæ. Jego historia, w odró¿nieniu, od legi-
tymuj¹cych siê wielowiekow¹ przesz³oœci¹ wielu miast i wsi Wielkopolski, liczy 230. lat.
Teren wokó³ powsta³ego w roku 1786 miasta by³ najwiêkszym w Wielkopolsce obsza-
rem XVIII. wiecznej kolonizacji olêderskiej, opieraj¹cej siê g³ównie na osadnikach naro-
dowoœci niemieckiej. Przez ponad po³owê swych dziejów Nowy Tomyœl by³ miastem
o zdecydowanej przewadze ludnoœci niemieckiej i to stanowi kolejny element jego nie-
typowoœci. Wœród osadników olêderskich by³o wielu ewangelików, którzy prawie do
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koñca lat 70. XVIII wieku nie posiadali w³asnej œwi¹tyni. Zrozumia³e wiêc, ¿e ¿yczeniem
osadników by³o posiadanie w³asnego koœcio³a. W³aœciciel dóbr tomyskich Feliks Szo³dr-
ski – za zezwoleniem króla – erygowa³ zbór protestancki, na budowê którego ofiarowa³
dogodnie po³o¿ony teren oraz materia³ budowlany. Budowa nowego koœcio³a trwa³a
bardzo krótko i w rok po jej rozpoczêciu na placu stanê³a murowana œwi¹tynia, wznie-
siona na planie krzy¿a greckiego. Œwi¹tyniê oddano do u¿ytku w 1780 r. w osadzie no-
va colonia Glinki. O wyborze miejsca zadecydowa³o centralne po³o¿enie wsi Glinki w sto-
sunku do wiêkszoœci osad olêderskich na terenach po³o¿onych na wschód od Obry oraz
po³o¿enie dogodne wzglêdem lokalnej sieci dróg. Wybór miejsca na budowê koœcio³a za-
decydowa³ w powa¿nej mierze o póŸniejszej lokalizacji miasta Nowego Tomyœla.
W 1788 r. dobudowano do koœcio³a wie¿ê, która rok póŸniej sp³onê³a. W kolejnym ro-
ku zosta³a odbudowana, ale w 1916 r. ponownie strawi³ j¹ po¿ar, a zawieszone w 1816
roku dzwony siê stopi³y. W 1923 roku wie¿ê dobudowano ponownie w tym samym
miejscu, lecz ju¿ w innym kszta³cie, jednak¿e w 1940 r. ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zawa-
lenia siê, zosta³a ona rozebrana.

Œwi¹tynia ta  orientowana na planie krzy¿a greckiego równoramiennego, zbudowa-
na z ceg³y i kamienia polnego i otynkowana, 12 grudnia 1932 r. zosta³a uznana za zaby-
tek.  Wraz z up³ywem lat w mieœcie osiedlali siê równie¿ katolicy, wœród których prze-
wa¿ali Polacy. Do roku 1896 Nowy Tomyœl by³ jedynym miastem w Wielkopolsce nie
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maj¹cym koœcio³a katolickiego. Na nabo¿eñstwa katolicy udawali siê do odleg³ego
o 9 km Wytomyœla, gdzie znajdowa³ siê koœció³ bêd¹cy siedzib¹ katolickiej parafii. Stara-
nia ks. prob. Reinholda Myllera z Wytomyœla o budowê w Nowym Tomyœlu kaplicy ka-
tolickiej przez ponad 20 lat nie przynios³y oczekiwanych rezultatów. Dopiero dziêki sta-
raniom notariusza Wojciecha Barteckiego  (1855-1919),  znanego ze swojej prospo³ecz-
nej i patriotycznej dzia³alnoœci na rzecz miasta i powiatu, w³adze pruskie zezwoli³y na bu-
dowê kaplicy filialnej parafii Wytomyœl. W tych trudnych czasach zaboru pruskiego jego
starania wspierali wszyscy wierni, którzy ofiarowali siê, by pokryæ koszty jej budowy.
Dzia³kê pod jej budowê przekazali Walentyna i Walenty Kupczykowie. Wznoszenie ka-
plicy wg projektu budowniczego Hausenfeldera rozpoczêto w 1894 roku, ukoñczono
w roku nastêpnym. 15 sierpnia odprawiono w niej pierwsze nabo¿eñstwo, a konsekra-
cji kaplicy dokonano 3 marca 1896 roku. S³u¿bê duszpastersk¹ pe³nili pocz¹tkowo wi-
kariusze z Wytomyœla. Wzniesiona kaplica nie posiada³a wówczas wie¿y. Pe³ni³a równo-
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czeœnie rolê kaplicy cmentarnej. Dekretem arcybiskupim z 24 czerwca 1925 roku ko-
œció³ erygowany zosta³ jako samodzielna parafia rzymskokatolicka pw. Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy. Pierwszym proboszczem zosta³ patriotyczny organiza-
tor ks. Stanis³aw Kuliszak.

W 1925 roku koœció³ powiêkszono o frontowe przês³o oraz dobudowano wie¿ê, ³¹-
cz¹c j¹ naw¹ boczn¹ z zakrysti¹. Nowotomyskie spo³eczeñstwo ufundowa³o te¿ do swe-
go koœcio³a trzy spi¿owe dzwony. 1 lipca 1932 roku proboszczem parafii katolickiej zo-
sta³ ks. Stanis³aw Æwiejkowski, który w czasie II wojny œwiatowej podzieli³ los wielu pol-
skich ksiê¿y. Trafi³ do obozu koncentracyjnego w Dachau, pod nr obozowym 28213,
gdzie zmar³ 23 wrzeœnia 1942 roku. 

W pierwszym roku po wojnie proboszczem koœcio³a katolickiego w Nowym Tomy-
œlu zosta³ reemigrant ze Stanów Zjednoczonych, duszpasterz harcerski ks. proboszcz
Kazimierz Skaziñski, w 1946 roku zosta³ zast¹piony przez ks. dziekana Micha³a Kosickie-
go. Maj¹c za sob¹ ¿o³nierskie doœwiadczenia wojenne, s³u¿bê duszpastersk¹ w szeregach
Armii Krajowej, potrafi³ kierowaæ parafi¹ nowotomysk¹ w tym trudnym okresie powo-
jennym. Pasterzowa³ nowotomyskiej parafii przez 35 lat, do dnia swojej œmierci – 29 ma-
ja 1981r. Zapewne nabyte wczeœniej doœwiadczenie oraz osobiste przymioty jako go-
spodarza parafii pozwoli³y mu utrzymaæ oba nowotomyskie koœcio³y, gdy¿ po wojnie –
w 1946 roku – dawna œwi¹tynia ewangelicka zosta³a pomocniczym koœcio³em parafii
rzymskokatolickiej  pod wezwaniem NMP Nieustaj¹cej Pomocy. W 1962 roku odno-
wiono jej wnêtrza.  Na mocy dekretu Arcybiskupa Metropolity Poznañskiego ks. Jerze-
go Stroby z 20 maja 1981r. z parafii pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomo-
cy, wydzielono now¹ parafiê pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Dawna œwi¹tynia
ewangelicka na pl. Chopina sta³a siê jej koœcio³em parafialnym. 1 czerwca 1981 roku po-
wo³ano nowych proboszczów: ks. W³adys³awa Kasprzaka – w parafii NMP Nieustaj¹cej
Pomocy oraz ks. Jerzego Jujê – w parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Ks. W³ady-
s³aw Kasprzak pe³ni³ obowi¹zki proboszcza parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy przez 31
lat, a od 2012 roku s³u¿y³ Matce Bo¿ej jako ks. senior. Od 1 lipca 2012 roku parafi¹ kie-
ruje ks. Andrzej Grabañski. Ks. Jerzy Juja duszpasterzowa³ w drugiej nowotomyskiej pa-
rafii przez 30 lat, do przejœcia na emeryturê. Jego nastêpc¹ zosta³ ks. Tomasz Sobolew-
ski, który obj¹³ tê parafiê 2 lipca 2011 roku. 

Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e parafia NMP Nieustaj¹cej Pomocy jest zarz¹dc¹ cmentarza wy-
znaniowego, pe³ni¹cego jednoczeœnie funkcjê cmentarza komunalnego. Cmentarz po-
wsta³ na pocz¹tku XX wieku, a obecna kaplica cmentarna zosta³a wybudowana w 1956
roku, kiedy proboszczem parafii by³ ks. Micha³ Kosicki. Z inicjatywy ks. proboszcza W³a-
dys³awa Kasprzaka obok kaplicy postawiono dzwonnicê z du¿ym dzwonem. 

Od 1 stycznia 2013 roku parafia Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa na nowo przejê³a
pos³ugê sakramentaln¹ w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyœlu. Kiedy powsta³a ka-
plica w szpitalu, dok³adnie nie wiadomo. Z ró¿nych ustnych przekazów wiadomo, ¿e
pierwsze msze œw. odprawiano w kaplicy jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹. Pomieszcze-
nie to znajdowa³o siê na oddziale chirurgicznym i by³o dostêpne dla wszystkich osób. T¹
niewielk¹ œwi¹tyni¹ opiekowa³y siê siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek
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Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, które pracowa³y na szpitalnych od-
dzia³ach. Du¿y wk³ad w utrzymanie i konserwacjê kaplicy mia³ dr Kazimierz Ho³oga, któ-
ry podj¹³ tu pracê w 1951 roku.   Jego osobistym darem dla tej œwi¹tyni by³ obraz Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa. Wraz z rozbudow¹ szpitala, zmienia³a siê tak¿e lokaliza-
cja kaplicy. Od 2013 roku jest dogodnie usytuowana na pierwszym piêtrze obiektu, z do-
stêpem do windy. W tym miejscu poœwiêcona zosta³a 28 paŸdziernika 2013 roku przez
ks. bp. Damiana Bryla. W 1981 roku opiekê nad kaplic¹ przejê³a nowo utworzona pa-
rafia Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, w latach 2003 – 2012 roku pos³ugê w niej pe³ni-
li kap³ani z parafii Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy. 

Obie nowotomyskie parafie nale¿¹ do dekanatu lwóweckiego. Parafia pw. Najœwiêt-
szej Marii Panny Nieustaj¹cej Pomocy obejmuje po³udniowo-wschodni¹ czêœæ miasta
oraz wioski – Paproæ i czêœæ Sêkowa. Parafia pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa tery-
torialnie obejmuje pó³nocno-zachodni¹ czêœæ miasta oraz wioski: Glinno, Przy³êk i Stary
Tomyœl. Znajduj¹ce siê na nowotomyskiej ziemi kapliczki, krzy¿e i figury s¹ „œwiadkami”
historii, st¹d tak wa¿ne jest poznanie ich przesz³oœci i zrozumienie znaczenia dla lokal-
nych mieszkañców. 

Ustawione najczêœciej wzd³u¿ dróg, na zakrêtach i skrzy¿owaniach s¹ sta³ymi punk-
tami orientacyjnymi. Czêsto dope³nione wiekowym drzewostanem i otoczone bujn¹ ro-
œlinnoœci¹ stanowi¹ w istniej¹cym krajobrazie widoczn¹ dominantê, s¹ wyrazistymi ele-
mentami pejza¿u. Nie brak ich tak¿e w przestrzeni miejskiej i co jakiœ czas przybywaj¹
nowe. Charakterystyczne jest to, ¿e lokalizacja wiêkszoœci obiektów sakralnych w mie-
œcie zwi¹zana jest z po³o¿eniem innego obiektu lub obszaru sakralnego, tj. koœcio³ów pa-
rafialnych, domu zakonnego lub plebanii. Szczególnym przypadkiem nagromadzenia
obiektów sakralnych na niewielkim obszarze jest nowotomyski cmentarz. Wszystkie
obiekty sakralne w Nowym Tomyœlu i okolicach miasta wzniesione zosta³y przez wier-
nych Koœcio³a rzymskokatolickiego. 

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, mieszkañcy coraz mniej wiedz¹ o histo-
rii poszczególnych obiektów. Warto zatem podkreœliæ rolê tego typu obiektów nie tylko
w aspekcie historycznym, ale te¿ krajobrazowym i kulturowym. Powinno siê tak¿e oto-
czyæ je nale¿yt¹ opiek¹ oraz d¹¿yæ do ich bezwzglêdnego zachowania.

Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanego Poczêcia 
(Nowy Tomyœl, plan miasta, 3)
Kapliczka ta usytuowana jest po prawej stronie od wejœcia na teren probostwa od

strony pl. Chopina. Zbudowana zosta³a z jasnego granitu. Na dwustopniowym cokole
znajduje siê niewysoka prostok¹tna baza, zakoñczona równie¿ prostok¹tna g³owic¹.
Mocuj¹cy ca³oœæ poœredni cz³on konstrukcyjny na tylnej czêœci bazy stanowi zamkniêty
filar przykryty prost¹ g³owic¹. Miêdzy baz¹ a filarem zamieszczono pó³okr¹g³y fryz, na
którym umieszczony jest korpus, a w jego wnêtrzu znajduje siê figura Matki Boskiej Nie-
pokalanego Poczêcia. Po obu stronach figury, od frontu, znajduj¹ siê dwa ozdobne fila-
ry. W czêœci bazy, od strony frontowej, zamocowano czarn¹ granitow¹ tablicê, na któ-
rej umieszczono inskrypcjê: 
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„Pami¹tka Roku Jubileuszowego 2000 i 20-lecia Parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pa-
na Jezusa w Nowym Tomyœlu 05.12.2000 r.” Inicjatorem powstania kapliczki by³ ów-
czesny proboszcz Parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa ks. Jerzy Juja, który te¿
zakupi³ figurê w Nowej Soli. Kapliczka zosta³a równie¿ przez niego poœwiêcona. Ca³y
obiekt zosta³ wykonany z marmuru przez nowotomyskiego kamieniarza Paw³a Wier-
kiewicza, wed³ug jego w³asnego projektu. Kapliczk¹ opiekuj¹ siê parafianie.

Krzy¿ przydro¿ny przy ul. Koœciuszki
(Nowy Tomyœl, plan miasta, 4)
Na terenie prywatnej posesji, obok budynku mieszkalnego nr 69, wznosi siê wyso-

ki krzy¿ przydro¿ny. Historia tego obiektu usytuowanego u zbiegu ul. Koœciuszki i ul.
D³ugiej, wg informacji mieszkañców siêga 1945 roku. Wówczas to, tu¿ po zakoñczeniu
wojny, na terenie posesji pp. Dopiera³ów postawiono pierwszy krzy¿, który wyznacza³
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prawdopodobnie jedn¹ z granic miasta. Zosta³ on wykonany przez ko³odzieja o nazwi-
sku Jokœ. Mimo dba³oœci parafian, a by³ kilkakrotnie odnawiany przez malarza Kazimie-
rza Nowotnika, nara¿ony na ró¿ne warunki atmosferyczne i zniszczony, doczeka³ siê
swojego zamiennika. Obecnie jest to równie¿ krzy¿ drewniany, z metalow¹ pasyjk¹ na
przeciêciu belek. Jego podstawê stanowi¹, wykonany z granitu, jednostopniowy cokó³
i niewysoka prostok¹tna baza, zakoñczona kwadratow¹ prost¹ g³owic¹. Na frontowej
stronie bazy widnieje tabliczka z dat¹ 9.10.1998r. 

Jest to kolejny stoj¹cy w tym miejscu krzy¿, ufundowany przez okolicznych miesz-
kañców, a wykonany przez Kazimierza Nowotnika i Stanis³awa Piêtê z ul. Koœciuszki.
Cokó³ i granitow¹ bazê wykona³ kamieniarz Pawe³ Wierkiewicz z ul. Koszykowej.
Krzy¿ poœwiêci³ ówczesny proboszcz Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w No-
wym Tomyœlu ks. Jerzy Juja. Pocz¹tkowo krzy¿em opiekowali siê rodzina Dopiera³ów
i Irena ¯urek, obecnie pieczê nad nim sprawuje Mieczys³awa Kaczmarek z ul. Koœciusz-

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

9Krzy¿e, figury i kapliczki na ziemi nowotomyskiej

Krzy¿ przydro¿ny 
przy ul. Koœciuszki



ki. Nale¿y dodaæ, ¿e zarówno wówczas, jak i dziœ otoczenie wokó³ krzy¿a jest zadba-
ne, stoj¹ kwiaty i znicze. Jad¹c ul. Koœciuszki w kierunku Starego Tomyœla, nie mo¿na
nie zwróciæ uwagi na tak pokaŸny obiekt ma³ej architektury sakralnej.

Figura Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa przy ul. Koszykowej 
(Nowy Tomyœl, plan miasta, 5)
Opisuj¹c obiekty sakralne znajduj¹ce siê na terenie nowotomyskich parafii, nie spo-

sób pomin¹æ nie istniej¹cego ju¿ krzy¿a, który usytuowany by³ przy ul. Koszykowej
11. By³ to krzy¿ zbudowany z prostych drewnianych belek z zawieszon¹ poœrodku
ramion niewielk¹ metalow¹ pasyjk¹, nad któr¹ umocowano pó³okr¹g³y metalowy
daszek. Jego podstawê stanowi³y wykonany z granitu jednostopniowy cokó³ i niewy-
soka prostok¹tna baza, zakoñczona kwadratow¹ prost¹ g³owic¹. Na frontowej œcia-
nie bazy wygrawerowano datê 14. 09. 1995r. Obiekt ten w 1995 r. wykona³ sto-
larz Bogdan Szuba z ul 3. Stycznia, natomiast granitow¹ podstawê – Pawe³ Wierkie-
wicz, w³aœciciel posesji. Rodzina pp. Wierkiewiczów, wydzielaj¹c ze swej posesji
otwarte od ulicy miejsce, przygotowa³a teren pod jego ustawienie. U³o¿ono p³ytki
oraz nasadzono ozdobne tuje i œwierki. Fundatorami krzy¿a byli okoliczni mieszkañ-
cy. Krzy¿ zosta³ poœwiêcony w Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a (14.09.1995 r.) przez
proboszcza Parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu ks.
dziekana Jerzego Jujê. W 2002 r. podczas potê¿nej wichury ten wysoki krzy¿ zo-
sta³ z³amany. 
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PP. Wierkiewiczowie, kieruj¹c siê sercami przepe³nionymi wiar¹, postanowili wyko-
rzystaæ pozosta³¹ po krzy¿u bazê granitow¹ i w 2002 r. ustawili na niej figurê Najœwiêt-
szego Serca Pana Jezusa, sk³adaj¹c w ten sposób podziêkowanie za opiekê nad rodzi-
n¹. Jest ona wykonana z betonu i pomalowana na bia³o. Figura ta zosta³a poœwiêcona
podczas odwiedzin duszpasterskich na tej ulicy. Rodzina pp. Wierkiewiczów otoczy³a
j¹ ozdobnymi krzewami i systematycznie j¹ odnawia, upiêkszaj¹c tak¿e otoczenie. 

Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej
(Nowy Tomyœl, plan miasta, 8)
Historia ufundowania tej kapliczki jest œciœle zwi¹zana z uroczystoœci¹ peregrynacji fi-

gury Matki Boskiej Fatimskiej po Polsce. 5 czerwca 1996 r. figura dotar³a do Archidie-
cezji Poznañskiej. Uroczystoœci zwi¹zane z jej powitaniem w Nowym Tomyœlu rozpo-
czê³y siê na pl. Niepodleg³oœci. Przewodniczy³ im ówczesny Metropolita Poznañski, ks.
abp. Juliusz Peatz. Uroczysta msza œw. koncelebrowana zosta³a odprawiona przy ul.
Witosa, a o³tarz usytuowano na tarasie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Po
zakoñczeniu liturgii figurê Matki Boskiej w uroczystej procesji przeniesiono do koœcio³a
pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, gdzie odby³o siê ca³onocne czuwanie. Nazajutrz
figura zosta³a przewieziona do dekanatu wolsztyñskiego. 

Dla upamiêtnienia donios³ych wydarzeñ i prze¿yæ duchowych nowotomyskiej
wspólnoty z roku 1996 postanowiono wybudowaæ kapliczkê ku czci Matki Boskiej Fa-
timskiej. G³ównym inicjatorem obiektu by³ ówczesny proboszcz Parafii pw. Najœwiêt-
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szej Marii Panny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu ks. W³adys³aw Kasprzak.
Zdecydowano, ¿e kapliczka stanie na placu przykoœcielnym za budynkiem koœcio³a,
przy o³tarzu polowym, po lewej stronie krzy¿a misyjnego. Projekt wykonali wspólnie:
Piotr Szwiec i Piotr Brychcy, który równie¿ zaj¹³ siê nadzorem nad budow¹. Prace mu-
rarskie wykona³ Zenon Jarzyna. Efektem ich wspólnej pracy jest wysoka, dwupoziomo-
wa, ceglana kapliczka. Sk³ada siê ona z prostok¹tnej bazy, zakoñczonej prostym fry-
zem, z której wyrasta wysoki korpus, zakoñczony dwuspadowym daszkiem, pokrytym
blach¹ ocynkowan¹. Wewn¹trz korpusu, w wysokiej, ³ukowej niszy, otwartej od fron-
tu, zosta³a umieszczona figura Matki Boskiej Fatimskiej. Figurê wykona³, wg w³asnego
projektu, nowotomyski rzeŸbiarz Stefan Wierkiewicz. Od czasu nawiedzenia figury
Matki Bo¿ej Fatimskiej, w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca o godz. 20.00 w koœciele pw.
NMP Nieustaj¹cej Pomocy odprawiana jest msza œw.  ku czci Matki Bo¿ej Fatimskiej, w
maju codziennie o godz. 21.00 przy  Kapliczce Matki Bo¿ej Fatimskiej parafianie
spotykaj¹ siê na Apelu Jasnogórskim. W koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa,
ka¿dego 13 dnia miesi¹ca  odprawiana jest msza œw. i odmawiany ró¿aniec fatimski.

Opiekê nad tym obiektem i jego otoczeniem sprawuj¹ parafianie.

Symboliczny Grób Katyñski i Kaplica Matki Bo¿ej Katyñskiej
(Nowy Tomyœl, plan miasta, 11)
Symboliczny obiekt znajduje siê przy ul. Jana Paw³a II, w wydzielonej czêœci ogrodu

probostwa, za pomnikiem Jana Paw³a II. Historia zwi¹zana z budow¹ Grobu Katyñskie-
go oraz symbolicznej Kaplicy Matki Bo¿ej Katyñskiej siêga roku 2010, kiedy to grupa
ok. 10 osób, z opiekunem duchowym, proboszczem ks. W³adys³awem Kasprzakiem,
wyjecha³a na pielgrzymkê do Katynia. Podczas podró¿y z Miñska do Smoleñska dowie-
dzieli siê o katastrofie lotniczej, w której zginê³a polska delegacja z Prezydentem Rze-
czypospolitej Polskiej Lechem Kaczyñskim. Na miejscu tragedii, w ciszy katyñskiego la-
su, ks. proboszcz W³adys³aw Kasprzak – jako pierwszy – odprawi³ mszê œw. w podwój-
nej intencji, ofiar tragedii – tej sprzed 70 lat i 96 rodaków, którzy zginêli w katastrofie
lotniczej. Z pielgrzymki tej przywieziono katyñsk¹ ziemiê. Ju¿ w trakcie pobytu nowo-
tomyœlan w Katyniu pojawi³ siê zamys³ wzniesienia pomnika zbrodni katyñskiej na tere-
nie parafii. Postanowiono, ¿e zostan¹ na nim umieszczone nazwiska synów ziemi nowo-
tomyskiej, spoczywaj¹cych w katyñskich grobach.

Od artysty Mariana Maliñskiego ks. proboszcz pozyska³ kopiê s³ynnej polichromo-
wanej p³askorzeŸby w drewnie, przedstawiaj¹cej Matkê Bo¿¹ Katyñsk¹. Wg niektórych
przekazów, p³askorzeŸba ta zosta³a wykonana przez uwiêzionego w obozie w Koziel-
sku porucznika Henryka Gorzechowskiego, z kawa³ka deski z obozowej pryczy. Dr
hab. Piotr Szwiec z Paproci, zainspirowany fotografiami dokumentuj¹cymi prze¿ycia
pielgrzymów w Smoleñsku, wykona³ szkic symbolicznego Grobu Katyñskiego oraz Ka-
plicy Matki Bo¿ej Katyñskiej. 

Stalowy, po³o¿ony na ziemi, pokryt¹ rdz¹, krzy¿ to symbol katyñskich mogi³. Po je-
go lewej stronie, na pionowej otynkowanej œcianie, oddzielaj¹cej to miejsce od pomni-
ka Jana Paw³a II, umieszczono proste tabliczki, na których widniej¹ – ustalone przez dra
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Zdzis³awa Koœciañskiego – nazwiska 23, zwi¹zanych z Nowym Tomyœlem, ofiar zbrod-
ni katyñskiej. W centrum umieszczono tabliczkê z dat¹ 1940. Upamiêtnia ona pozosta-
³e, nie ustalone jeszcze nazwiska nowotomyskich bohaterów. Nad tabliczkami umiesz-
czono nazwy miejscowoœci, w których pope³niono zbrodnie: Charków – Katyñ – Mied-
noje. Na wprost stalowego krzy¿a znajduje siê symboliczna Kaplica Matki Bo¿ej Katyñ-
skiej. Jest to pionowa, wymurowana i otynkowana œciana, do której przymocowano
stalowe, pokryte rdz¹ p³yty. Œciana ta jest przedzielona wysokim krzy¿em drewnianym,
obudowanym metalem. Po prawej stronie krzy¿a, znajduje siê wizerunek Matki Bo¿ej
Katyñskiej. Przestrzelona naga czaszka, któr¹ tuli Matka Boska, w niezwykle symbolicz-
ny sposób nawi¹zuje do mordu katyñskiego. Ca³y teren wokó³ wy³o¿ony jest kostk¹
granitow¹. Sporz¹dzeniem projektu wykonawczego oraz uzyskaniem wszelkich nie-
zbêdnych pozwoleñ na budowê zaj¹³ siê Piotr Brychcy z Nowego Tomyœla. On te¿ spra-
wowa³ nadzór nad realizacj¹ symbolicznego Grobu Katyñskiego i Kaplicy Matki Bo¿ej
Katyñskiej. W wykonanie ca³oœci zaanga¿owanych by³o wiele firm i osób. Wszystkie ro-
boty ogólnobudowlane wykona³a firma Zbigniewa Roœciszewskiego. Zak³ad Bogdana
Chadaja wykona³ tabliczki upamiêtniaj¹ce bohaterów oraz krzy¿e i stalowe p³yty. Au-
torem p³askorzeŸby i jej elementów wykoñczeniowych by³ Marian Maliñski. Wykonaw-
c¹ instalacji oœwietleniowej – Waldemar Miler. Aran¿acj¹ zieleni wokó³ mogi³y zajê³a siê
Emilia Brychcy. Wiele prac bezinteresownie wykonali mieszkañcy Nowego Tomyœla.
Miejsce to powsta³o dziêki ofiarnoœci ludzi i przychylnoœci w³adz miasta. 
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W rocznicê lotniczej tragedii smoleñskiej, tj. 10 kwietnia 2011 r. odby³o siê uroczy-
ste poœwiêcenie symbolicznego Grobu Katyñskiego i Kaplicy Matki Bo¿ej Katyñskiej.
Ods³oniêcie pomnika poprzedzi³a uroczysta msza œw. w intencji ofiar zbrodni katyñ-
skiej, której przewodniczy³ ks. pra³at Jan Stanis³awski. W pi¹t¹ rocznicê katastrofy smo-
leñskiej, 10 kwietnia 2015 r., Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Tomyœlu, z dobrowol-
nych sk³adek cz³onków, ufundowa³ obelisk z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ tê tragediê.

Obelisk ten znajduje siê po prawej stronie pomnika ofiar katyñskich. Na tablicy
umieszczono god³o Polski, a poni¿ej inskrypcjê:

„W ho³dzie tragicznie poleg³ym 10.04.2010r. w drodze do Katynia
œp. Prezydentowi RP prof. dr hab. Lechowi Kaczyñskiemu z ma³¿onk¹
œp. Prezydentowi RP na UchodŸstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu
oraz pozosta³ym 93 uczestnikom delegacji pañstwowej.
10 kwietnia 2015r. Mieszkañcy Ziemi Nowotomyskiej”

Ca³y obiekt sakralny otoczony jest trosk¹ parafian, œwiadcz¹ o tym stoj¹ce tam kwia-
ty i znicze. Wokó³ nasadzono ozdobne krzewy. Warto zwróciæ uwagê na otaczaj¹ce
ten obiekt, rosn¹ce z ty³u wysokie wierzby, które swymi ga³êziami muskaj¹ poszczegól-
ne jego elementy. Wierzba, drzewo ¿ycia ³¹cz¹ce œwiat nadprzyrodzony z ludzkim, to
drzewo ponadczasowe i ponadprzestrzenne, bêd¹ce symbolem dynamiki wzrostu,
œmierci i odnowy, tworzy oœ dla przep³ywu boskiej energii. Korzeniami siêga podziem-
nych zaœwiatów, koron¹ zaœ nieba, co mo¿e budziæ, zarówno grozê, jak i ufnoœæ. 

Staj¹c w tym miejscu w zadumie, nie mo¿na pomin¹æ modlitwy za tych, którym zo-
sta³o ono poœwiêcone. 

„Zbawienie Wieczne – racz wyjednaæ Pani 
Tym, którym œmieræ ponieœæ przysz³o
W Katyñskim Lesie strza³em w ty³ g³owy
W odwecie za „Cud nad Wis³¹”! 
Matko Œwiêta!
Gdy Syn Twój
Za nas skona³ w mêce,
Ty cia³o Boga-Syna
Wziê³aœ w Swoje rêce,
Cia³o Boga-Cz³owieka
Wziê³aœ w rêce obie -
Zdjê³aœ z Krzy¿a
I tul¹c u³o¿y³aœ w grobie….. 

Marian Jonkajtys „Modlitwa do Matki Boskiej Katyñskiej")
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Figura Matki Boskiej Niepokalanej
(Nowy Tomyœl, plan miasta, 13)
Cech¹ charakterystyczn¹ domów zakonnych, które maj¹ maryjny charyzmat, jest

stoj¹ca przed nimi figura Matki Boskiej Niepokalanej. Tak te¿ jest w Nowym Tomyœlu
przy ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego nr 21, przed domem Sióstr S³u¿ebniczek Niepo-
kalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. 

Podstawê figury stanowi dwustopniowy cokó³, z którego wyrasta niewysoka, pro-
stok¹tna kolumna, zakoñczona prost¹ g³owic¹. Wszystkie elementy wykonane s¹ z gra-
nitu. Na szczycie umieszczono figurê Matki Boskiej Niepokalanej. Po obu stronach
obiektu umocowano drewnian¹ pergolê, któr¹ obrastaj¹ ró¿e, a wokó³ figury umoco-
wano ozdobny ³añcuch kwiatowy. Figurê tê, z Domu Prowincjalnego Sióstr S³u¿ebni-
czek Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Pleszewie, przywioz³a do
Nowego Tomyœla siostra Juliusza Chuda. Granit na obiekt sakralny ofiarowa³ Stanis³aw
Nowakowski z Nowego Tomyœla, a ca³oœæ, wg w³asnego projektu, wykona³ kamieniarz
Pawe³ Wierkiewicz. 8 wrzeœnia 1990 roku figurê poœwiêci³ proboszcz ks. W³adys³aw
Kasprzak. Piêknie ozdobiona figura zwraca uwagê przechodniów. Opiekuj¹ siê ni¹ Sio-
stry S³u¿ebniczki.
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Figura Pielgrzyma na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyœlu
(Nowy Tomyœl, plan cmentarza, 1) 
Wchodz¹c na cmentarz parafialny wejœciem od ulicy Lipowej, tu¿ za bram¹, po pra-

wej stronie wzrok kierujemy na tajemnicz¹ cementow¹ figurê Pielgrzyma. Trudno po-
wiedzieæ dok³adnie, kiedy j¹ postawiono, kto by³ jej fundatorem i czyje rêce j¹ wykona-
³y. Wiadomo, ¿e powsta³a w okresie, gdy proboszczem nowotomyskiej parafii by³ ks.
Micha³ Kosicki.

Przedstawia ona mê¿czyznê w postawie klêcz¹cej, wspieraj¹cego siê na kamieniu,
dŸwigaj¹cego na prawym ramieniu krzy¿, przytrzymuj¹c jego ramiê rêkoma. Ma na so-
bie d³ug¹ szatê z kapturem i kapeluszem, opuszczonymi na plecy. Spod szaty wystaj¹ bo-
se stopy. D³ugie w³osy opadaj¹ na ramiona. WyraŸnie widaæ wyrzeŸbione du¿e, przy-
mru¿one oczy, w¹sy oraz brodê. Twarz pielgrzyma wyra¿a pokorê i przejêta jest du-
chem pobo¿noœci. Postaæ w swym artystycznym przes³aniu nawi¹zuje do koñcz¹cej siê
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wêdrówki ¿ycia, sugeruj¹c, ¿e ka¿dy z nas jest pielgrzymem, który i tak dojdzie do tego
momentu. Daje do zrozumienia, ¿e ¿ycie ziemskie i pragnienia, które przygniataj¹ do zie-
mi, nie jest wa¿ne. Bóg jest jedyn¹ drog¹, która gwarantuje bezpieczeñstwo i pomaga
nieœæ krzy¿ ¿ycia. On jest pocz¹tkiem i koñcem. Pos¹g pobo¿nego pielgrzyma ustawiony
jest na kamieniu i otoczony trosk¹ parafian, o czym œwiadcz¹ znajduj¹ce siê tam kwiaty
i znicze. 

Figura Chrystusa Zmartwychwsta³ego 
(Nowy Tomyœl, plan cmentarza, 4) 
Ten wyj¹tkowy obiekt sakralny usytuowany jest na wprost kaplicy cmentarnej, po le-

wej stronie alei g³ównej, id¹c od ul. Lipowej. RzeŸba wykonana ze specjalnego cementu
wodoodpornego przedstawia Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Jest to postaæ stoj¹ca, wy-
prostowana, w bia³ej szacie, ze zgiêtymi w ³okciach rêkoma, uniesionymi do góry. Sym-
bolizuje Chrystusa wznosz¹cego siê do niebios. Figura ma wysokoœæ 3 metrów, a rozpiê-
toœæ r¹k wynosi ok. 2 metrów. Ca³oœæ zosta³a umocowana na podstawie betonowej, po-
krytej p³ytkami granitowymi.

O postawieniu figury na cmentarzu myœla³ ju¿ poprzedni proboszcz ks. Micha³ Kosic-
ki. Parafianie wiedzieli o zamys³ach by³ego proboszcza i czêsto rozmawiali o tym z jego
nastêpc¹, proboszczem ks. W³adys³awem Kasprzakiem. Ten podj¹³ siê realizacji planów
swego poprzednika i zrealizowa³ jego testament. Trudnoœæ polega³a na znalezieniu od-
powiedniego wykonawcy dzie³a. Z pomoc¹ przyszed³ ówczesny dyrektor nowotomy-
skiej biblioteki Czes³aw Krolek i skontaktowa³ siê z artyst¹ plastykiem Zygmuntem Gro-
madziñskim. Projekt realizowa³ rzeŸbiarz Adam Graczyk z Poznania. By³o to nie lada
wyzwanie i walka z czasem, gdy¿ ks. proboszcz Kasprzak obieca³ parafianom, ¿e figura
stanie na uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Ostatecznie zosta³a przywieziona do Nowe-
go Tomyœla przez Jana Sitka ze Starego Tomyœla tu¿ przed uroczystoœciami Œwiêta Zmar-
³ych. Wykonawca rzeŸby tylko na ryzyko proboszcza zgodzi³ siê przekazaæ figurê. Ze
wzglêdów technologicznych wymaga³a czasu na utwardzenie, aby nie zosta³a uszkodzo-
na. Jan Sitek uda³ siê do Poznania samochodem STAR, którego platforma – dla zabez-
pieczenia figury – by³a wysypana piaskiem. Sam¹ figurê  obwi¹zano poduszkami i ko³dra-
mi przekazanymi przez rodzinê Nawrotów z Paproci. Do pomocy przy za³adunku figu-
ry udali siê do Poznania mieszkañcy Paproci – Kazimierz Misiak, Stanis³aw Gniadek, Woj-
ciech Nawrot i Jan Buda – ówczesny so³tys Paproci. Transport wymaga³ du¿ej precyzji
i delikatnoœci. By zd¹¿yæ na czas i nie zawieœæ parafian, przy roz³adunku w Nowym To-
myœlu zaanga¿owanych by³o ok. 10 osób. Nad ca³oœci¹ na cmentarzu czuwa³ sam pro-
boszcz ks. W³adys³aw Kasprzak, który osobiœcie pomaga³ przy roz³adunku, anga¿uj¹c
tak¿e przypadkowo spotkane osoby do pracy. By³ wœród nich Bogdan Nawrot – obec-
ny so³tys Przy³êku, a figurê osadza³ i prace murarskie wykonywa³ brat proboszcza, An-
drzej Kasprzak. Wszystkie dzia³ania zosta³y udokumentowane na fotografiach przez ks.
wikariusza Ryszarda Jaœkiewicza.

Przez pierwszych kilka lat figura by³a w tak zwanym surowym betonie, dopiero
w póŸniejszym okresie zosta³a pomalowana. Poœwiêcenia tego obiektu sakralnego,
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zgodnie z obietnic¹ ks. proboszcza, 1 listopada 1985 r. dokona³ g³ówny konserwator
diecezjalny ks. Stefan Tomaszkiewicz, w asyœcie proboszczów obu nowotomyskich pa-
rafii, ks. W³adys³awa Kasprzaka i ks. Jerzego Juji. Obiekt ten finansowa³y obydwie no-
wotomyskie parafie. Fakt ustawienia figury Chrystusa Zmartwychwsta³ego sprawi³ ra-
doœæ ogromn¹ ks. proboszczowi Kasprzakowi i wszystkim parafianom.

Teren wokó³ figury jest zadbany, przystrojony zniczami i kwiatami, jak wszystkie
obiekty sakralne na cmentarzu. We wrzeœniu 2016 r. figura zosta³a ponownie odmalo-
wana. 

Inicjator tego obiektu, ks. W³adys³aw Kasprzak zmar³ 20 grudnia 2016 r. Podczas
uroczystoœci pogrzebowych 23 grudnia odczytano jego testament, sporz¹dzony 15
sierpnia 2000 r., w którym to prosi³, aby pochowaæ go na parafialnym cmentarzu
w Nowym Tomyœlu, w³aœnie przy figurze Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Tak te¿ siê
sta³o. Spocz¹³ u podnó¿a tej figury, o której mówi³ zawsze z ogromn¹ radoœci¹. 

Dobrze siê sta³o, ¿e figura ta stanê³a na nowotomyskim cmentarzu. Skupia ona uwa-
gê wszystkich tam przybywaj¹cych i jest symbolem radoœci ze zwyciêstwa ¿ycia nad
œmierci¹, zwyciêstwa dobra nad z³em. 
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Glinno

Rys historyczny

Powstanie wsi Glinno zwi¹zane jest z osadnictwem olêderskim, ruchem koloni-
zacyjnym na terenie Wielkopolski, trwaj¹cym przez wieki XVII i XVIII. Glinno jest
przyk³adem jednej z osad utworzonych poprzez powtórne zasiedlenie. Uk³ad prze-
strzenny takich wsi nie zawsze jest ³atwy do rozpoznania i niejednokrotnie nie na-
wi¹zuje bezpoœrednio do olêderskich typów rozplanowania osad. Maj¹ one zwarty
charakter, który uleg³ ró¿nym modyfikacjom. 

Dawny plan Glinna wskazuje, ¿e osada mia³a uk³ad rozproszony, mimo i¿ Ÿród³a
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wymienia³y j¹ jako lokowan¹ na gotowej roli. Przywilej lokacyjny, nadany przez Ludwika
Szo³drskiego, otrzyma³a 11 listopada 1701 r. 

W dokumencie odczytaæ mo¿na, ¿e „... Wszem obec y ka¿demu komu o teym wie-
dzieæ nale¿y wiadomo czyniê, osobliwie iednak Sukcessorom, I¿ prawem dziedzicznym na
wieczne czasy niektórym Obywatelom, y ieych Successorom wzi¹wszy ieych protekcy¹
swoiê, œlady z pastwiskami y ³¹kami do nieych przyleg³ymi w wsi Zglinnie puszczam u za-
przedaiê, wolnonemi iech czyni¹æ od podatków…”. W treœci przywileju zapisano nazwi-
ska pierwszych 17 gospodarzy. Pierwszym so³tysem wsi by³ Georgius Stansche.

Na przestrzeni wieków nazwa wsi ulega³a czêœciowym modyfikacjom. Pojawia³y siê ta-
kie okreœlenia jak: Glinki Olêdry (1701), Holendry Glinno (1791), Glinau (1841), Glinoi,
Zglinno oraz Glinno (1916). Wieœ posiada³a pieczêæ s¹dow¹ z 1728 roku, na której
umieszczone zosta³o god³o s¹dowe, a mianowicie postaæ Temidy, trzymaj¹cej w jednej rê-
ce miecz, w drugiej wagê sprawiedliwoœci. Wokó³ znajdowa³ siê napis G. S. IN DER GLIE-
NOS GMEIN. 1728, co mo¿na rozwin¹æ jako: „Gerichts Siegel in der Glienos Gemeinde
1728”. Po 1755 roku osada uleg³a powiêkszeniu przez dosiedlenie nowych osadników.
W latach 1755-1770 utworzono tu, pod t¹ sam¹ nazw¹, drug¹ osadê olêdersk¹, nale¿¹-
c¹ administracyjnie do pierwszej. Potwierdza to nastêpuj¹cy zapis w inwentarzu z 1773
roku: „Olêdry czwarte gmina Zgliñska zwana ma œladów 52, gospodarzy tak¿e 52. Olê-
dry pi¹te tomyskie Nowy Kolonij do gminy Zgliñska zwanej nale¿¹ce maj¹ œladów cztery
i morgi 3, jest gospodarzy 7...”. Trzynaœcie lat póŸniej, w roku 1786, na czêœci osady Glin-
ki lokowano miasto Nowy Tomyœl.  Po prawej stronie drogi  z Nowego Tomyœla,  w latach
1948 - 52, powsta³   cmentarz ¿o³nierzy radzieckich, poleg³ych na pocz¹tku 1945 r. na
terenie powiatów nowotomyskiego i wolsztyñskiego. Na cmentarzu tym w 1954 r.
poœrodku ustawiono pomnik. Jest to rzeŸba Jana Bakalarczyka. Pierwszym so³tysem wsi
Glinno po II wojnie œwiatowej by³ Micha³ Wolny. To w³aœnie on by³ pomys³odawc¹ wznie-
sienia w Glinnie krzy¿y, bêd¹cych dziêkczynnym wotum za uzyskan¹ wolnoœæ. W poro-
zumieniu z mieszkañcami ustali³ miejsca lokalizacji trzech krzy¿y: pierwszego – w kierun-
ku na Zb¹szyñ, drugiego – w kierunku na Œwiecko, przy ob. ulicy 3. Stycznia i trzeciego –
przy drodze lokalnej, w pobli¿u domostwa pp. Lasotów.Glinno nale¿y do Parafii pw. Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu.

Krzy¿ przydro¿ny 
(Glinno, plan wsi, 1)
Jad¹c z Nowego Tomyœla w kierunku Zb¹szynia, po prawej stronie drogi, na skrzy¿o-

waniu z drog¹, stanowi¹c¹ obecnie obwodnicê Nowego Tomyœla, na dzia³ce pp. Dziam-
skich, stoi piêkny, wysoki, drewniany krzy¿. Pierwszy drewniany znak chrzeœcijañski po-
stawiono w 1945r. nieopodal obecnie stoj¹cego krzy¿a. Wówczas nie by³o tutaj obwod-
nicy miasta, by³a tylko droga gruntowa. W obecnoœci licznie zebranych okolicznych miesz-
kañców krzy¿ poœwiêci³ ks. Stanis³aw Skaziñski. Z czasem krzy¿ podda³ siê niszczycielskie-
mu oddzia³ywaniu warunków atmosferycznych i – mimo jego kilkakrotnej renowacji –
próchnia³. W 2006 roku, po oddaniu do u¿ytku obwodnicy miasta, rodzina pp. Dziam-
skich postawi³a nowy krzy¿ drewniany, przesuwaj¹c go, ze wzglêdu na poszerzenie dro-
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gi, w inne miejsce. Wykonawcami krzy¿a byli Jan Dziamski i jego ziêæ W³odzimierz Szy-
mañski – mistrz stolarski, cechmistrz Cechu Rzemios³ Ró¿nych w Nowym Tomyœlu.
Obecnie stoj¹cy krzy¿ umocowany zosta³ na betonowej podstawie. Na skrzy¿owaniu be-
lek znajduje siê, przeniesiona z poprzedniego krzy¿a, zabytkowa pasyjka metalowa w ko-
lorze srebrnym. Nad pasyjk¹ umocowano pó³okr¹g³y, promienisty daszek metalowy i ta-
bliczkê z napisem INRI. W dolnej czêœci, na belce pionowej, umieszczono ma³y drewnia-
ny krzy¿yk z pierwszego obiektu z 1945 r. i wyryto napis: „Fragment krzy¿a z roku
1945”. Przy krzy¿u znajduje siê drewniany podest, na którym fundatorzy stawiaj¹ kwia-
ty, znicze i ró¿nego rodzaju ozdoby. Zbudowany na nowo znak chrzeœcijañski poœwiêco-
ny zosta³ przez proboszcza parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa ks. Jerzego Jujê.
Z biegiem czasu przybywa³y przy krzy¿u nowe figury. Czêste wypadki na tym skrzy¿owa-
niu dróg by³y dla Jana Dziamskiego impulsem do postawienia p³askorzeŸby œw. Krzyszto-
fa, która zosta³a zakupiona na jego proœbê przez córki i przywieziona z Zakopanego. Na
wykonanej z drewna przez zakopiañskiego artystê p³askorzeŸbie znajduje siê modlitewne
zawo³anie: „Œw. Krzysztofie prowadŸ nas bezpiecznie do wyznaczonego celu”. Czuwaj¹-
ca nad podró¿uj¹cymi, usytuowana po lewej stronie obiektu, p³askorzeŸba jest oszklona
i umocowana na doœæ du¿ym kamieniu, a ca³oœæ obrasta zielony bluszcz. Po prawej stro-
nie krzy¿a natomiast stoi figura Matki Bo¿ej Bolesnej, któr¹ równie¿ zakupi³ Jan Dziamski.
Jest to odlew, wykonany ze sztucznego tworzywa, zakupiony w Nowej Soli. To w³aœnie
Matce Bo¿ej Bolesnej Jan Dziamski powierzy³ swoje ¿ycie i rodzinê, dziêkuj¹c za niezliczo-
ne ³aski i b³ogos³awieñstwa, jakich doznawa³ i doznaje do dnia dzisiejszego. Powierzy³ Jej
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wszystkie sekrety swego ¿ycia, tylko jemu wiadome, które nosi w swoim sercu, z podziê-
kowaniem za zdrowie i nieustann¹ matczyn¹ opiekê nad ca³¹ rodzin¹.

Za krzy¿em znajduje siê drewniana pergola, obsadzona zielonym bluszczem, a ca³oœæ
otoczona jest piêknymi ozdobnymi tujami. Przy krzy¿u i na belce pionowej umieszczone
s¹ ozdobne lampiony. Do tego obiektu, pomiêdzy tujami, prowadzi chodniczek wyko-
nany z pozbruku, a przed wejœciem na zamkniêty w pó³kolu teren, prowadz¹cy do krzy-
¿a, w 2017 roku rodzina Dziamskich wykona³a z drewna ozdobn¹ „bramê”. Na pozio-
mej, ozdobnej desce w kszta³cie ³uku, który ³¹czy dwie belki pionowe, wyryto inskryp-
cjê: „Jezu, ufam Tobie”. Natomiast na belkach pionowych, po obu stronach, wy¿³obio-
no krzy¿e. W okresach œwi¹tecznych otoczenie wokó³ krzy¿a jest piêknie oœwietlone
kolorowymi lampkami.  Do 2011 r. przy krzy¿u odbywa³o siê wielkanocne œwiêcenie
potraw. Obecnie – ze wzglêdu na du¿y ruch pojazdów – sta³o siê to niemo¿liwe. 

Obiekt sakralny jest zadbany, nieustannie czuwa nad nim 90. letni dziœ Jan Dziamski,
mobilizuj¹c do tego dzie³a rodziny córek – Szymañskich i Kaczmarków. Przeje¿d¿aj¹c t¹
tras¹, czêsto zobaczyæ mo¿na krz¹taj¹cego siê wokó³ krzy¿a mê¿czyznê na wózku, któ-
ry czasem wspomina, jak podczas œwiêcenia pierwszego krzy¿a pozna³ swoj¹ przysz³¹
¿onê.

Grota Matki Boskiej z Lourdes przy ul. S¹topskiej
(Glinno, plan wsi, 3)
Jad¹c z Nowego Tomyœla w kierunku Starego Tomyœla, skrêcamy w prawo w ulicê

S¹topsk¹. Przy gruntowej drodze gminnej, po jej lewej stronie, w pobli¿u posesji nr 40,
zwraca uwagê znajduj¹ca siê tam Grota Matki Boskiej z Lourdes. Niezwyk³y obiekt po-
wsta³ w 1946 r. przy polnej drodze, wówczas w otoczeniu pól uprawnych i rozproszo-
nej zabudowy. Grota zosta³a zbudowana z bardzo starannie dobranych granitowych
i polnych kamieni, tworz¹cych nieregularny kszta³t, z wysuniêt¹ na prawo ma³¹ wie¿ycz-
k¹, na szczycie której umieszczono – sk³adaj¹cy siê z metalowych elementów – krzy¿yk.
Po bokach znajduj¹ siê przybudówki z kamienia polnego. Wszystko to po³¹czone jest za-
praw¹ cementow¹. W górnej czêœci obiektu sakralnego znajduje siê nisza w kszta³cie gro-
ty, a w niej dwie figury: Matka Boska z Lourdes oraz klêcz¹ca œw. Bernadeta, patronka
pasterzy. W dolnej czêœci znajduje siê blenda, w której umocowano tablicê z inskrypcj¹:
„Z wdziêcznoœci za odebrane ³aski ufundowali ma³¿onkowie Soko³owscy – 1946r.”  Ca-
³y obiekt od frontu otoczony jest niskim drewnianym p³otkiem, a przed nim znajduje siê
ciek wodny. Wg informacji mieszkañców, grota powsta³a na prywatnym gruncie, które-
go w³aœcicielami w 1946 r. byli Joanna i Maksymilian Soko³owscy. Intencj¹ wzniesienia te-
go obiektu by³o podziêkowanie mieszkañców Glinna za ocalenie ¿ycia i wyzwolenie
z niemieckiej niewoli. Potrzebne œrodki finansowe ofiarowali okoliczni mieszkañcy,
w tym najwiêcej ma³¿onkowie Soko³owscy, realizuj¹c niespe³nione pragnienie Joanny So-
ko³owskiej /z domu Gajewska/, która nie mog¹c dotrzeæ do Lourdes zapragnê³a, by
stanê³a tu grota ku czci Matki Bo¿ej. Rodzina Soko³owskich opiekowa³a siê grot¹ do ro-
ku 1966, kiedy to przeprowadzi³a siê do Nowego Tomyœla. Obecnie w³aœcicielem grun-
tów, na których stoi obiekt jest rodzina Bia³eckich. 
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Grotê poœwiêci³ ówczesny proboszcz ks. Stanis³aw Skaziñski. W roku 2004 grota zo-
sta³a odnowiona. Jest ona miejscem ró¿nego rodzaju uroczystoœci i spotkañ religijnych.
Przy grocie w Wielk¹ Sobotê odbywa siê wielkanocne œwiêcenie potraw, w maju miesz-
kañcy spotykaj¹ siê w soboty i niedziele, odmawiaj¹c Litaniê Loretañsk¹ do Matki Bo¿ej,
a w paŸdzierniku – w wyznaczonym przez proboszcza Parafii Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa dniu – odmawiany jest ró¿aniec. Dawniej, kiedy ktoœ zmar³, w drodze na cmen-
tarz zatrzymywano siê przy grocie i odmawiano tutaj ró¿aniec za zmar³ego.

Pieczê nad tym obiektem sprawuj¹ okoliczni mieszkañcy, na bie¿¹co odnawiaj¹c j¹
z w³asnych œrodków finansowych. Jest ona zadbana, ozdobiona kwiatami i krzewami. 

Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanego Poczêcia od Cudownego Medalika
(Glinno, plan wsi, 5)
Okaza³a kapliczka wzbogaci³a krajobraz naszej gminy w 2016 r. Powsta³a ona na gra-

nicy Glinna i Sêkowa, po lewej stronie obwodnicy z Nowego Tomyœla w kierunku auto-
strady, na skraju drogi gruntowej, prowadz¹cej w kierunku gospodarstwa agroturystycz-
nego, na dzia³ce pp. Maækowiaków. 

Na ca³y obiekt sk³ada siê prostok¹tny cokó³ i umieszczona na nim – równie¿ prosto-
k¹tna – baza. Z niej wyrastaj¹ cztery prostok¹tne kolumny, zakoñczone trzystopniowy-
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mi gzymsami. Miêdzy filarami znajduj¹ siê cztery wnêki, a ca³oœæ pokrywa kopu³a, po³¹-
czona z filarami pó³kolistym, ozdobnym gzymsem. Masywny korpus kapliczki zwieñczo-
ny jest dachem krzy¿owym, którego pokrycie stanowi dachówka karpiówka. Na szczycie
dachu, w jego centralnej czêœci, umocowano piêkny, wykuty rêcznie, miedziany krucyfiks
na ma³ej kuli. W owalnej niszy, na ma³ym postumencie, umieszczono du¿¹ figurê Matki
Boskiej Niepokalanego Poczêcia od Cudownego Medalika. Maryja stoi na po³owie globu
ziemskiego, a pod Jej stopami le¿y pokonany w¹¿. Najœwiêtsza Panna ubrana jest na bia-
³o. Okrywa J¹ szata w kolorze niebieskim, z d³ugimi rêkawami. Bia³y welon os³ania Jej g³o-
wê. Rêce Najœwiêtszej Dziewicy odwrócone s¹ d³oñmi na zewn¹trz, opadaj¹ w dó³ na wy-
sokoœci bioder, jakby obci¹¿one nadmiarem ³ask. Roz³o¿one rêce to symbol ³ask, jakie
rozdziela miêdzy tych, którzy o nie b³agaj¹. Ta murowana, pokryta tynkiem, kapliczka jest
pomalowana na ¿ó³to, z wyj¹tkiem niszy, która podbita jest deskami oraz gzymsów, któ-
re utrzymane zosta³y w kolorze bia³ym. Ca³oœæ otoczona jest kutym, stalowym ogrodze-
niem, malowanym proszkowo. Wewn¹trz ogrodzenia znajduj¹ siê cztery gazony obsa-
dzone kwiatami. Obiekt jest przepiêknie ozdobiony, a na jednym z filarów umieszczono
trzy flagi. 

Pomys³odawcami i fundatorami tej piêknej kapliczki s¹ Katarzyna i Jaros³aw Maæko-
wiakowie. Pomys³ zrodzi³ siê podczas wakacji spêdzanych w 2015 r. w Grecji, gdzie zwró-
ci³y ich uwagê ró¿ne obiekty po³o¿one przy drogach, rzeczkach oraz przydomowych
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ogródkach. To by³ impuls, aby wzbogaciæ krajobraz wokó³ swojej posiad³oœci o tak¹ ka-
pliczkê, bêd¹c¹ wotum wdziêcznoœci za wiarê, za ocalenie ¿ycia z ciê¿kiego wypadku sa-
mochodowego, za rodzinê i wszelkie dobra i ³aski, jakie otrzymali, a tak¿e modlitewn¹
proœb¹, by Matka Bo¿a by³a zawsze w granicach ich domostwa i nigdy ich nie opuszcza³a.
W 2015 r. Jaros³aw Maækowiak wykona³ projekt i – po spe³nieniu wszelkich formalnoœci
– przyst¹piono do budowy kapliczki. Figurê z tworzywa ¿ywicznego pp. Maækowiakowie
kupili w Czêstochowie. Ogrodzenie kapliczki wykona³ Leszek Konieczny z Michorzewa.
Krucyfiks natomiast Marian Kwaœny z N¹dni. Kapliczkê budowa³ we w³asnym zakresie
fundator. Jej poœwiêcenie odby³o siê 15 maja 2016 r., a dokona³ go proboszcz Parafii Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa, ks. Tomasz Sobolewski, w obecnoœci licznie zebranych
wiernych. 

Opiekê nad tym obiektem sakralnym sprawuje rodzina pp. Maækowiaków.

Przy³êk
Rys historyczny

Przy³êk, po³o¿ony dziœ przy drodze wojewódzkiej nr 305, w kierunku Bolewic, le¿y
w odleg³oœci 3 km na pó³nocny zachód od Nowego Tomyœla. Zosta³ za³o¿ony 11
listopada 1704 roku na podstawie przywileju lokacyjnego chor¹¿ego poznañskiego
Ludwika Szo³drskiego. Wczeœniej te tereny nale¿a³y do rodziny Unrugów. Wówczas
wieœ nosi³a nazwê Zielonka (lub Sielonka – od polskiego wyrazu „zielono") lub te¿
Przy³êk Olêdry. Jednak¿e przywilej lokacyjny, spisany w jêzyku niemieckim, nie
wymienia nazwy Zielonka albo Przy³êk, tylko „Tommysler Pusch”. Na przestrzeni lat
pojawi³y siê równie¿ takie jej nazwy jak m. in.: Zielonki (1791), Szelanker (1802-
1803), Przylêg Olendry (1841), Sierlanka (1916) oraz Przy³êk (1921). Polskiej nazwy
„Przy³êk” ju¿ wtedy u¿ywali niemieccy ch³opi, zamieszkuj¹cy w tej osadzie, a zajmuj¹-
cy siê karczowaniem okolicznych lasów i osuszaniem bagiennych ³¹k, przywracaj¹cy je
uprawom rolnym. Na pocz¹tku XX w. wieœ zamieszkiwana by³a g³ównie przez ludnoœæ
pochodzenia niemieckiego. Mieszkañców narodowoœci polskiej by³o zaledwie 10%. 

Osada olêderska, któr¹ tutaj za³o¿ono powsta³a na najwiêkszej w gminie wydmie
parabolicznej, maj¹cej kszta³t odwróconej litery „S”. £¹czna d³ugoœæ wydmy wynosi ok.
5 km, a jej wysokoœæ wzglêdna przekracza 20 m. Aby ochroniæ ten ciekawy fragment
gminy Nowy Tomyœl, powsta³ utworzony w 2001 r. przez Wojewodê Wielkopolskie-
go, zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy „Gliñskie Góry”, o powierzchni 1141,3 ha. 

Obszar Przy³êku jest dobrym przyk³adem krajobrazu harmonijnego, nacechowane-
go dzia³alnoœci¹ cz³owieka, przejawiaj¹c¹ siê w systemie rowów odwadniaj¹cych, za-
drzewieniach œródpolnych oraz rozplanowaniu przestrzennym budynków. W miejsco-
woœci tej zachowa³o siê du¿o cech historycznego uk³adu osadniczego, charakterystycz-
nego dla osadnictwa olêderskiego. Obszar jest jednorodny przestrzennie, nie wystêpuj¹
tu przyk³ady innego rodzaju osadnictwa. 
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Na pieczêci so³tysa Przy³êku z 1728 r. widnieje god³o, wyobra¿aj¹ce boginiê spra-
wiedliwoœci Temidê, trzymaj¹c¹ w jednej rêce wagê, a w drugiej sadzonkê drzewa.
Wspó³czesny herb wiejski Przy³êku przedstawia drzewo, a nad nim okaza³e poro¿e je-
lenia; zza drzewa wy³ania siê pierwsza litera nazwy miejscowoœci, czyli „P”. U do³u
umieszczona jest szarfa z rokiem za³o¿enia wsi – 1704. Herb zosta³ nadany so³ectwu
uchwa³¹ zebrania wiejskiego 27 marca 2005 roku. Jego autork¹ jest mieszkanka Przy³ê-
ku, artysta plastyk Miros³awa Sikorska-Heintz. Obecnie charakter wsi ulega ci¹g³ej zmia-
nie. Wczeœniej mieszkañcy utrzymywali siê z pracy na roli, jednak ze wzglêdu na s³ab¹ bo-
nitacjê gleby, rozpoczêli prowadzenie dzia³alnoœci pozarolniczej. Dziêki temu na terenie
wsi dzia³a kilkadziesi¹t firm. We wsi rosn¹ piêkne okazy dêbów posadzone zapewne
przed ponad 300 laty.  Wieœ Przy³êk nale¿y do Parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Je-
zusa w Nowym Tomyœlu. 

Figura Pana Jezusa
(Przy³êk, plan wsi, 1)
Figurê tê znajdziemy po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 305 do Bolewic, w kie-

runku autostrady A2. Usytuowana jest ona na skraju lasu, naprzeciwko posesji nr 98, tu¿
przy skrêcie w kierunku Sêpolna. Po II wojnie œwiatowej na terenie tej posesji znajdowa³a
siê kuŸnia prowadzona przez kowala Micha³a Kaczmarka. To w³aœnie Micha³ Kaczmarek
wykona³ ogrodzenie wokó³ figury, grube ³añcuchy na ¿elaznych s³upkach.

Inicjatorami budowy figury Pana Jezusa byli ówczesny so³tys W³adys³aw Karwatka

26 Barbara i Krzysztof Jandy 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI



i podso³tys Antoni £ukaszyk. Fundament i cokó³ wykonany zosta³ w listopadzie 1945 r.
przez murarza Franciszka Andrzejczaka (mieszkañca Przy³êku). 89. letnia by³a mieszkan-
ka Przy³êku, Czes³awa Palm z domu Boch, siostra zamordowanego Ludwika Bocha,
wspomina, ¿e 2 listopada 1945 r. (by³a to data œmierci brata), jej mama posz³a z wiadrem
na miejsce, w którym zgin¹³ brat i zebra³a ziemiê z krwi¹, a nastêpnie zanios³a w miejsce
rozpoczêtej budowy coko³u. 

Kolumna i figura zosta³y zakupione wczesn¹ wiosn¹ 1946 r. w Poznaniu, a pojecha³y
po nie dwie furmanki konne – jedn¹ furmank¹ jechali Antoni £ukaszyk i Józef Sarbak, na-
tomiast drug¹, przewo¿¹c¹ dwuczêœciow¹ kolumnê, Florian Kucz i brat Floriana, Henryk.
Wszyscy wczesnym rankiem wybrali siê z misj¹ zakupu figury i kolumny, a z figur¹ Pana
Jezusa wrócili tego samego dnia wieczorem. Podró¿ by³a wówczas bardzo trudna, ale
podjêta misja zosta³a wykonana. Figurê tê ufundowali mieszkañcy Przy³êku i okolic ocale-
ni z II wojny œwiatowej. Podstawê obiektu stanowi doœæ du¿y, trzystopniowy cokó³, ob³o-
¿ony p³ytkami ceramicznymi i spoczywaj¹ca na nim niewysoka, kwadratowa baza. Z niej
z kolei wyrasta wysoki, okr¹g³y, ozdobnie ¿³obiony filar, pokryty bia³ym, szlachetnym tyn-
kiem. Zakoñczony jest on kwadratow¹, prost¹ g³owic¹, a zwieñczeniem ca³oœci jest figura
Pana Jezusa. Figurê chroni dwuspadowy daszek z blachy falistej, umocowany na dwóch
bocznych metalowych œcianach, po obu stronach figury. 

Na frontowej œcianie bazy umieszczono inskrypcjê: „Z wdziêcznoœci za odzyskan¹
wolnoœæ w 1945 r. z ofiar Gromady Przy³êk”. Figurê poœwiêci³ proboszcz nowotomyskiej
parafii ks. Stanis³aw Skaziñski, w obecnoœci licznie zebranych mieszkañców. Opiekê nad fi-
gur¹ wówczas sprawowali Stefania B¹kowska oraz pp. Konopniccy. 

Podstawê pod figurê budowano z dostêpnych wówczas materia³ów. Pocz¹tkowo fi-
gura nie mia³a zadaszenia. Pierwsze zadaszenie zosta³o wykonane w latach 70. XX w. Na
ka¿d¹ wiêksz¹ uroczystoœæ wykonywana by³a girlanda, która oplata³a kolumnê pod figu-
r¹. Po raz ostatni tak¹ girlandê – z okazji 300. lecia powstania Przy³êku – w 2004 r. wy-
kona³y Stefania B¹kowska i Aniela Kopera z s¹siadkami. 

Podczas remontu w 2002 r. zniszczone ceg³y zosta³y zalane betonem i po³o¿ono p³yt-
ki ceramiczne. Zdemontowane zosta³y zardzewia³e ³añcuchy i po³o¿ona kostka brukowa.
Remont ten wykona³ W³adys³aw Ewiak – murarz z Przy³êku. 

Figura Pana Jezusa i to miejsce ma sw¹ magiczn¹ historiê zapisan¹ losami mieszkañ-
ców, nie tylko w czasie wojny, ale i obecnie. W 2006 r., podczas potê¿nej wichury, powa-
lone podmuchem potê¿ne drzewa zatrzyma³y siê na figurze i nie runê³y na ruchliw¹ dro-
gê, któr¹ porusza³y siê pojazdy. Wówczas figura Pana Jezusa oraz potê¿ny cokó³ powa¿-
nie ucierpia³y. Figura spad³a z kolumny i prze³ama³a siê na pó³. Mieszkañcy jednak szybko
j¹ odnowili. Wymieniono wówczas tablicê z inskrypcj¹ oraz wzmocniono siatk¹ kolumnê
i po³o¿ono na niej strukturê. Kamieniarz Pawe³ Wierkiewicz sklei³ i odnowi³ figurê Pana
Jezusa, a Stanis³aw Flak, ówczesny przewodnicz¹cy Rady So³eckiej, syn by³ego so³tysa, wy-
kona³ daszek nad figur¹. W tym miejscu w 2008 r. dosz³o do zderzenia samochodu oso-
bowego z cystern¹. Uderzenie by³o tak potê¿ne, ¿e kieruj¹cy samochodem osobowym
mieszkaniec wsi wypad³ przez tyln¹ szybê na asfalt w s¹siedztwie figury… nie odnosz¹c
¿adnych obra¿eñ. Mieszkañcy wierz¹ w ogromn¹ moc czuwaj¹cego nad ich losem Pana
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Jezusa.  Figura i ca³y obiekt s¹ zadbane i systematycznie odnawiane. W 2006 r. Stanis³aw
£ukaszyk wykona³ kosz na œmieci i ³awkê za figur¹ tak, aby mo¿na by³o tu sobie spocz¹æ
i pomedytowaæ. Ostatnie odnowienie coko³u, polegaj¹ce na po³o¿eniu siatki wzmacnia-
j¹cej i struktury, mia³o miejsce w 2014 r., a prace wykona³ Pawe³ Strep z Nowego To-
myœla. W latach 60. i na pocz¹tku lat 70. minionego stulecia przez ca³y maj przy figurze
mieszkañcy odmawiali nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej. Ten fakt doskonale pamiêta Aniela
Kopera, córka pp. Konopnickich, która po rodzicach przejê³a misjê opieki nad figur¹.
Wówczas to zabiera³a z domu figurkê Matki Bo¿ej, któr¹ dosta³a od swojej babci i usta-
wia³a j¹ na cokole figury Pana Jezusa. Obecnie, ze wzglêdu na bliskoœæ ruchliwej drogi,
nabo¿eñstwa majowe nie s¹ tu odprawiane, natomiast corocznie w Wielk¹ Sobotê œwiê-
cone s¹ potrawy wielkanocne. Pieczê nad tym obiektem sakralnym sprawuj¹ pp. Kope-
rowie i No¿yñscy oraz okoliczni mieszkañcy wsi.

Wiele obiektów sakralnych kryje swoje tajemnice, o których obecnie ¿yj¹cy miesz-
kañcy nie zawsze wiedz¹ i pamiêtaj¹. Dziêki chêci dzia³ania i determinacji dzisiejszych
mieszkañców uda³o siê odtworzyæ historie sprzed 70 lat, fragment kamienia sta³ siê stra¿-
nikiem niezwyk³ej historii mieszkañców polskiego, powojennego Przy³êku. 
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Zbieraj¹c informacje dotycz¹ce historii wsi i jej wszelkiego rodzaju obiektów, obecny
so³tys Bogus³aw Nawrot podczas rozmowy z by³ym so³tysem Mieczys³awem Kuczem,
us³ysza³ niezwyk³¹ historiê, która mia³a miejsce tu¿ po II wojnie œwiatowej. Do tragicznych
zdarzeñ dosz³o 2 listopada 1945r., w pi¹tek. 

Przed II wojn¹ œwiatow¹ i w czasie wojny rodzina Anny i Romana Bochów mieszka³a
w Bukowcu. Mieli piêcioro dzieci: najstarszego Jana, póŸniej – Ludwika, Klarê, Mariana
i Czes³awa. W 1939 r., po wybuchu wojny jeden z synów – Ludwik zosta³ wys³any jako
parobek na s³u¿bê, do Niemca Buchmana w Przy³êku. Po zakoñczeniu wojny, gdy ten wy-
jecha³ do Niemiec, Ludwik namówi³ rodziców, aby przeprowadzili siê z Bukowca i objêli
opuszczone gospodarstwo Buchmana. Wówczas na terenie Przy³êku grasowa³ groŸny
przestêpca, który napada³ na kobiety. So³tys W³adys³aw Karwatka przyszed³ rano 2 listo-
pada 1945 r. do Bochów i powiedzia³ o grasuj¹cym przestêpcy. Gdy so³tys odszed³, Lu-
dwik zobaczy³ przez okno, ¿e ktoœ podejrzany krêci siê w pobli¿u ich zabudowañ. Lu-
dwik, który pracuj¹c podczas wojny u Niemca pozna³ ten teren doskonale, ruszy³ w po-
goñ za przestêpc¹. Za nim pobiegli pozostali bracia. W domu zosta³a matka z 18. letni¹,
najm³odsz¹ córk¹ Czes³aw¹. Nagle us³ysza³y strza³, a za chwilê drugi. Po chwili przybieg³
do domu jeden z braci i powiedzia³, ¿e Ludwik nie ¿yje. Jedynym ¿yj¹cym œwiadkiem tych
wydarzeñ jest 89. letnia Czes³awa, siostra Ludwika, która tak wspomina tragiczne chwile:
„Mój brat ju¿ go dogania³, okaza³o siê ¿e uciekaj¹cy mia³ pistolet odwróci³ siê i strzeli³ do
Ludwika, który upad³, a bandyta podbieg³ i strzeli³ jeszcze raz w plecy”. 

I to w³aœnie krew zabitego Ludwika Bocha „wzmacnia” fundament po³o¿ony pod figu-
r¹ Pana Jezusa. Po nied³ugim czasie morderca Ludwika zosta³ schwytany. Rodzina musia-
³a uczestniczyæ w wizji lokalnej z udzia³em dowiezionego w to miejsce bandyty. Przestêp-
ca zosta³ skazany na do¿ywocie, jednak pod koniec lat 50. zosta³a og³oszona amnestia
i ten po 10 latach wyszed³ na wolnoœæ. W pobli¿u miejsca tragicznego zdarzenia, z inicja-
tywy so³tysa W³adys³awa Karwatki i podso³tysa Antoniego £ukaszyka, postawiono po-
mnik z tablic¹ pami¹tkow¹ o treœci: „Zgin¹³ œmierci¹ tragiczn¹ 2.11.1945 r. drogi druh Lu-
dwik Boch (tekst nieczytelny)... Przy³êku”, który poœwiêci³a matka Ludwika. Obok tabli-
cy posadzone by³y dwa œwierki i ros³o tam du¿o kwiatów. Jeden ze œwierków w latach 90.
zosta³ trafiony przez piorun i usech³, drugi wskutek tamtego wy³adowania te¿ zaczyna
schn¹æ. Pomnik z tablic¹ siê z³ama³ i ktoœ z rodziny go zabra³. Tylko wystaj¹cy kawa³ek
przypomina to miejsce. Rodzina pp. Bochów kilka lat po tym zdarzeniu wyprowadzi³a siê
z Przy³êku i zamieszka³a w Obrze ko³o Wolsztyna, gdzie do dziœ mieszka Czes³awa, sio-
stra Ludwika. Co jakiœ czas przyje¿d¿aj¹ i odwiedzaj¹ to miejsce. 

W 70. rocznicê bohaterskiej œmierci Ludwika Bocha i postawienia figury Pana Jezusa
oraz z okazji 90 urodzin Stanis³awa Przybylaka, wieloletniego opiekuna krzy¿a
w Przy³êku, 24 wrzeœnia 2016 r., przy krzy¿u zwanym Golgot¹ Stanis³awa, zosta³a
odprawiona msza œw. polowa, któr¹ celebrowa³ proboszcz Parafii Najœwiêtszego Ser-
ca Pana Jezusa, ks. Tomasz Sobolewski. Nastêpnie przy figurze Pana Jezusa, po 70 la-
tach, siostra Ludwika – Czes³awa ods³oni³a tablicê pami¹tkow¹ z inskrypcj¹: „TABLI-
CA PAMI¥TKOWA / W 70 ROCZNICÊ BOHATERSKIEJ ŒMIERCI / œp. LUDWIKA
BOCHA / KTÓRY ZGIN¥£ TRAGICZNIE 2.11.1945 R./ 
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A JEGO KREW WZMACNIA FUNDAMENTY / FIGURY PANA JEZUSA./ Pa-
miêci tych, którzy byli przed nami,/ dla tych co bêd¹ po nas, by pamiêtali./ Mieszkañ-
cy Przy³êku”. Kamieñ na tablicê ofiarowa³ Roman Sitek. Tabliczkê wykona³a Drukar-
nia Kurcewicz, a oprawi³ nieodp³atnie w kamieñ Zak³ad Kamieniarski Witolda WoŸ-
niaka z Jastrzêbska Starego. Obmurówkê z kamienia wykona³ Pawe³ Strep. Wokó³
kamienia pami¹tkowego Ryszard Flak z Przy³êku – wnuk by³ego so³tysa, posadzi³ dwa
srebrne œwierki, aby odtworzyæ w jakiœ sposób charakter miejsca, w którym 70 lat te-
mu zgin¹³ Ludwik Boch.  Historia zwi¹zana z figur¹ Pana Jezusa w Przy³êku jest bar-
dzo bogata, dlatego te¿ mieszkañcy planuj¹ w przysz³oœci rewitalizacjê tego niezwyk³e-
go – w swojej wsi miejsca.

Krzy¿ przydro¿ny zwany Golgot¹ Stanis³awa
(Przy³êk, plan wsi, 2)
Jad¹c obwodnic¹ z Nowego Tomyœla w kierunku Bolewic, po lewej stronie drogi,

zauwa¿ymy drogowskaz do miejscowoœci Przy³êk. Po wykonaniu skrêtu w lewo,
w odleg³oœci ok. 2 km od obwodnicy, przy dawnym budynku szko³y, obecnie œwietli-
cy wiejskiej (posesja nr 39), dotrzemy do krzy¿a, zwanego przez mieszkañców Gol-
got¹ Stanis³awa.  Jest to krzy¿ drewniany z du¿¹ pasyjk¹ w kolorze bia³ym, nad któr¹
znajduje siê pó³kolisty daszek metalowy i plakieta z napisem INRI. Poni¿ej, na belce
pionowej, z boku umieszczone zosta³y flagi: papieska /¿ó³to-bia³a/ oraz maryjna /bia-
³o-niebieska/. Od frontu, na belce pionowej, u do³u umocowany jest ró¿aniec
w kszta³cie serca. Belka pionowa u szczytu zakoñczona jest daszkiem kwadratowym,
a w jego zwieñczeniu znajduje siê krzy¿yk. Krzy¿ umocowany jest na szeœciostopnio-
wym cokole, zakoñczonym nisk¹ kolumn¹ z daszkiem, pokrytym p³ytkami ceramicz-
nymi. Na trzecim podstopniu wyryta zosta³a inskrypcja: Od 1945r. JEZU UFAM TO-
BIE do 2006r. Pod daszkiem na kolumnie wyryto kolejny napis: AVE MARYJA 139a.
Od frontu, na ka¿dym stopniu, po obu stronach umocowane s¹ ma³e metalowe krzy-
¿yki. Przed krzy¿em stoj¹ ozdobne lampy oœwietlaj¹ce ten obiekt sakralny. Ca³oœæ
otoczona jest metalowym ogrodzeniem, osadzonym na betonowym krawê¿niku. Po
prawej stronie krzy¿a, na œcianie wewnêtrznej ogrodzenia, znajduj¹ siê kapliczki
skrzynkowe metalowe, przymocowane do siatki z figur¹ Matki Bo¿ej oraz z krzy¿y-
kiem drewnianym, a obok krzy¿yka wota – hostia z pasyjk¹. W œrodku, miêdzy ka-
pliczkami skrzynkowymi, do siatki ogrodzenia przymocowany zosta³, wykonany
z drewnianych kulek, krzy¿yk. Kapliczki wykonane zosta³y w³asnorêcznie przez Stani-
s³awa Przybylaka. Przed krzy¿em, po obu stronach, na betonie, wyryto stacje Drogi
Krzy¿owej i umieszczono na nich krzy¿yki metalowe. Ca³oœæ otaczaj¹ krzewy buksz-
panu. Wokó³ ogrodzenia, le¿¹ kamienie, na których wygrawerowano numery stacji
Drogi Krzy¿owej. Z ty³u krzy¿a du¿e jod³y, posadzone przez Stanis³awa Przybylaka
i zwane przez niego gaikiem. Na drzewach Stanis³aw Przybylak umieœci³, wykonane
w³asnorêcznie, budki dla ptaków, aby œpiewa³y Panu Jezusowi. 

20 wrzeœnia 2015 r. w rocznicê urodzin œp. Stanis³awa Przybylaka odprawiona tu
zosta³a uroczysta msza œw. oraz ods³oniêta tablica pami¹tkowa w 70. rocznicê z³o¿e-
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nia przez niego Panu Bogu podziêkowania za ocalenie ¿ycia i przyrzeczenia – do koñ-
ca swoich dni – opieki nad przydro¿nym krzy¿em w Przy³êku. Obelisk z tabliczk¹ znaj-
duje siê na zewn¹trz ogrodzenia, po prawej stronie. Na tablicy pami¹tkowej mieszkañ-
cy Przy³êku umieœcili fragment wspomnieñ Stanis³awa Przybylaka: „Com Panu Bogu
przyrzek³, s³owa dotrzyma³em. Ni wiatr, ni w³adza mnie nie z³ama³y. Nad krzy¿em
wci¹¿ czuwa³em. I tylko ksiê¿yc widzia³ z jakim trudem jam siê zmaga³. I swym srebrnym
blaskiem co noc, obietnicê spe³niæ mi pomaga³... Golgotê zbudowa³em”. Tablicê pami¹t-
kow¹ ods³oni³a ¿ona Stanis³awa, Joanna Przybylak. Mszê œw. odprawi³ proboszcz Para-
fii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa ks. Tomasz Sobolewski, a oprawê muzyczn¹ zapew-
ni³ zespó³ parafialny. W uroczystoœci tej uczestniczy³a rodzina Przybylaków oraz wielu
mieszkañców Przy³êku. Kamieñ na tablicê pami¹tkow¹ ofiarowa³ Roman Sitek z Sêko-
wa. 

Stanis³aw Przybylak (ur. 20.09.1926 r.) pochodzi³ z W¹sowa. Do Przy³êku trafi³
w 1940 roku, gdy zabrano go jako 13. letniego ch³opca do ciê¿kiej pracy u jednego
z Niemców. W styczniu 1945 r., Niemiec u którego Stanis³aw s³u¿y³, wys³a³ go do Bole-
wicka z listem do swojej siostry. Zima tego roku by³a mroŸna i œnie¿na. Jad¹c rowerem,
na krzy¿ówce (obecnie rondo przy zjeŸdzie z autostrady A2) zosta³ potr¹cony przez nie-
miecki opancerzony samochód. Niemcy wówczas wycofywali siê z frontu. Ciê¿ko ranny
Stanis³aw okrutnie cierpia³, mia³ po³amane nogi, rêce, ¿ebra i niemal zmia¿d¿on¹ twarz.
Na pó³ ¿ywego Polacy przewieŸli do Bolewic, gdzie dobrzy ludzie opatrzyli mu rany i po-
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wiadomili rodzinê. Za ocalenie ¿ycia Stanis³aw Przybylak z³o¿y³ w ofierze Panu Bogu opie-
kê nad krzy¿em w Przy³êku. W 1970 r. krzy¿ zosta³ z³amany przez wiatr, wiêc postano-
wi³ odbudowaæ go za w³asne pieni¹dze na nowym, mocnym cokole z ogrodzeniem.
W trakcie wykonywania tych prac pod krzy¿ podjecha³y milicyjne samochody, z których
wysiedli funkcjonariusze milicji, urzêdnicy gminy i urzêdu skarbowego. Przedstawiono mu
wiele zarzutów, m. in.: samowolê budowlan¹, bezprawne wkroczenie na grunt pañstwo-
wy i ¿¹dano od niego rachunków za materia³y. Prace przy krzy¿u zosta³y wstrzymane,
sprawê skierowano do s¹du w Grodzisku Wlkp. gdzie zapad³ wyrok wysokiej grzywny
oraz 2 lat wiêzienia w zawieszeniu. Stanis³aw Przybylak nie by³ zamo¿nym cz³owiekiem,
wraz z ¿on¹ wychowywali trójkê dzieci, dlatego bardzo trudno by³o mu sp³aciæ karê. Po-
mimo tego ten dzielny cz³owiek nie przerwa³ prac zwi¹zanych z odbudow¹ krzy¿a. Robi³
to po kryjomu, bardzo czêsto w nocy, kiedy tylko ksiê¿yc i Pan Bóg byli œwiadkami jego
czynów. W koñcu siê uda³o… Pomimo tego, ¿e napotka³ wiele trudnoœci, dotrzyma³ swo-
jej obietnicy. Jak sam powiedzia³, zbudowa³ swoj¹ GOLGOTÊ. Nie ka¿dy z tych, którzy
przychodz¹ dziœ pod krzy¿ wie, ¿e miejsce to ma tak¹ niezwyk³¹ historiê, historiê, któr¹
napisa³ Stanis³aw Przybylak, jeden z cichych wspania³ych bohaterów naszej lokalnej spo-
³ecznoœci.

Stanis³aw Przybylak mia³ talent do tworzenia wzorów wyrobów wiklinowych, które
zdobywa³y nagrody nawet na arenie miêdzynarodowej. Pracowa³ w Zak³adzie Wikliniar-
skim w Nowym Tomyœlu. Mia³ te¿ talent muzyczny, przed wojn¹ uczy³ siê graæ na skrzyp-
cach, gra³ te¿ na akordeonie i pisa³ teksty piosenek.

Nie ma go ju¿ wœród ¿yj¹cych, zmar³ 13 lutego 2012 r., ale jest krzy¿, przy którym
spotykaj¹ siê mieszkañcy. Tu odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa majowe i ró¿añcowe, wielkanoc-
ne œwiêcenie potraw, a tak¿e w wyznaczonym dniu Wielkiego Postu – Droga Krzy¿owa.
Rada So³ecka postanowi³a, i¿ w ka¿d¹ trzeci¹ niedzielê wrzeœnia, przy krzy¿u Golgocie
Stanis³awa odprawiana bêdzie msza œw. w intencji zmar³ych mieszkañców Przy³êku.
Obecnie krzy¿em opiekuj¹ siê mieszkañcy Przy³êku. 

„Moja pielgrzymka by³a do krzy¿a w Przy³êku przez 65 lat pracy. Dziêkowa³em Panu
Jezusowi za uratowanie ¿ycia w czasie II wojny 1945 r. Panie Bo¿e chcê Ciebie kochaæ,
mi³owaæ tak d³ugo, póki tu bêdê ¿y³.” (Z testamentu Stanis³awa Przybylaka)

Kapliczka œw. Huberta
(Przy³êk, plan wsi, 4)
Kapliczka œw. Huberta znajduje siê w Przy³êku, na skrzy¿owaniu dróg leœnych, w ob-

wodzie nr 223. Aby dotrzeæ do tej piêknej kapliczki, trzeba zadaæ sobie trochê trudu.
Ukryta jest bowiem w lesie, w pobli¿u wiaduktu nad autostrad¹ na A2. Jad¹c z Nowego
Tomyœla w kierunku autostrady A2, przy figurze Pana Jezusa w Przy³êku, nale¿y skrêciæ
w lewo i leœnymi drogami kierowaæ siê w stronê Sêpolna. Tutaj, po lewej stronie drogi le-
œnej, odnajdziemy obiekt bêd¹cy przedmiotem naszego zainteresowania.  Pomys³ budo-
wy kapliczki powsta³ 25 kwietnia 1999 r. na Walnym Zebraniu cz³onków Ko³a £owiec-
kiego nr 41 „Jeleñ” w Nowym Tomyœlu. Pomys³odawc¹ budowy by³ Zdzis³aw Grzeœko-
wiak z Nowego Tomyœla, a miejsce lokalizacji wskaza³ Zdzis³aw Worsa z Nowego Tomy-
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œla. W ten sposób postanowiono uczciæ 50. lecie powstania Ko³a £owieckiego, które przy-
pada³o 15 sierpnia 2000 r. Prace rozpoczêto od sporz¹dzenia przez Zdzis³awa Grzeœko-
wiaka projektu, ustalenia miejsca lokalizacji w ³owisku, uzyskania zgody od Nadleœnictwa
Grodzisk Wlkp. oraz zbiórki œrodków finansowych na jej budowê. Kim by³ œw. Hubert
nim zosta³ patronem myœliwych? Pochodzi³ z arystokratycznego rodu. W m³odoœci mia³
byæ wyj¹tkowym utracjuszem, nicponiem, hulak¹ i – rzecz jasna – zapalonym myœliwym.
W trakcie jednego z polowañ ujrza³ wynurzaj¹cego siê z kniei wspania³ego jelenia z krzy-
¿em, jaœniej¹cym niezwyk³ym blaskiem pomiêdzy piêknym roz³o¿ystym poro¿em. Jedno-
czeœnie us³ysza³ nieziemski g³os: „Hubercie! Dlaczego niepokoisz biedne zwierzêta i zapo-
minasz o zbawieniu duszy?” Wydarzenie to spowodowa³o wewnêtrzn¹ przemianê Hu-
berta, który od tego momentu zmieni³ swoje ¿ycie. Kanonizowany po œmierci, zosta³ pa-
tronem myœliwych, leœników i jeŸdŸców.

P³askorzeŸbê nawi¹zuj¹c¹ do tego wydarzenia wykona³ z drewna dêbowego rzeŸ-
biarz Grzegorz Aplecionka z Bar³o¿nej ko³o Wolsztyna. Przedstawia ona stoj¹cego na
wzgórzu jelenia, z wyraŸnie jaœniej¹cym pomiêdzy tykami jego wieñca krzy¿em, postaæ
klêcz¹cego œw. Huberta, a w jego pobli¿u konia i psa oraz porzucon¹ przez œw. Huberta
kuszê i dzidê. Wokó³ p³askorzeŸby zamontowano oœwietlenie ledowe. Pod dwuspado-
wym, drewnianym daszkiem, ozdobnie wykoñczonym drewnem i pokrytym gontem bi-
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tumicznym, umieszczono p³askorzeŸbê œw. Huberta. U szczytu daszku, na froncie, znaj-
duje siê maleñki drewniany krzy¿yk.

Baza kapliczki zosta³a wykonana z kamieni polnych, pomiêdzy którymi wkompono-
wano siedem kamieni przywiezionych z Koœcieliska (wieœ ko³o Zakopanego), zespolonych
spoin¹ cementow¹, zakoñczon¹ prost¹ g³owic¹ z kamieni. Kapliczkê otaczaj¹ tuje, a ca³oœæ
niskie ogrodzenie. Na frontowej œcianie bazy umieszczono granitow¹ tablicê pami¹tkow¹
z inskrypcj¹: ŒWIÊTY HUBERT – PATRON MYŒLIWYCH / FIGURA UFUNDOWA-
NA PRZEZ CZ£ONKÓW KO£A £OWIECKIEGO NR 41 / „JELEÑ” W NOWYM TO-
MYŒLU Z OKAZJI 50-LECIA POWSTANIA KO£A / 15 SIERPNIA 2000R. POŒWIÊ-
CONO 26.08.2000 R”.  Podczas uroczystej mszy œw. nast¹pi³o poœwiêcenie kapliczki œw.
Huberta przez ks. Ireneusza Majewicza. Ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej dokonali Ed-
mund Gniewkowski – cz³onek Rady £owieckiej Polskiego Zwi¹zku £owieckiego z Pozna-
nia i Marian Kurpisz – ówczesny nadleœniczy Nadleœnictwa Grodzisk Wlkp. Tradycj¹ sta-
³o siê, ¿e w dniu œwiêta patrona myœliwych œw. Huberta, tj. 3 listopada (lub w najbli¿sz¹ so-
botê po tym dniu) zbiorowe polowanie hubertowskie rozpoczyna siê od odprawienia
uroczystej mszy œw. oraz uroczystego œlubowania m³odych myœliwych przyjêtych do Pol-
skiego Zwi¹zku £owieckiego. Wokó³ kapliczki gromadzi siê wówczas liczne grono myœli-
wych, zaprzyjaŸnionych hodowców koni, okoliczni rolnicy, mieszkañcy wraz z rodzinami
oraz sympatycy myœlistwa. 

Warto dodaæ, ¿e cz³onkowie Ko³a £owieckiego nr 41 „Jeleñ”, którzy opiekuj¹ siê ka-
pliczk¹, przepracowali przy budowie obiektu ³¹cznie 247 godzin. Koszt wyceniono na
2.456,02 z³. Stoj¹ca w leœnej scenerii kapliczka œw. Huberta jest nie tylko piêknym obiek-
tem sakralnym, ale tak¿e drogowskazem dla osób odwiedzaj¹cych te tereny.

Stary Tomyœl

Rys historyczny

Stary Tomyœl to œredniowieczna wieœ ksi¹¿êca, jedna z najstarszych osad na terenie
gminy Nowy Tomyœl. Pierwotna wieœ Tomyœl znana jest ju¿ od roku 1296. W tym roku
zosta³a nadana Gniewomirowi z Kurowa ko³o Grodziska za zas³ugi, przez W³adys³awa
£okietka. Osada nale¿a³a do w³aœcicieli Trzciela, a potem Lwówka. 

W 1394 roku czêœæ osady nale¿a³a do zamku w Trzcielu, gdzie w³adzê sprawowa³a
rodzina Wezemborgów. Maj¹tek tomyski nale¿a³ w przesz³oœci do rodzin: Ostrorogów,
Opaliñskich, Unrugów, a w latach 1698-1833 do rodziny Szo³drskich. W czasie ich zarz¹-
du powsta³ dworek oraz park przydworski. W roku 1807 wieœ znalaz³a siê w granicach
Ksiêstwa Warszawskiego i nale¿a³a do powiatu babimojskiego. Natomiast w latach 1815-
1848 przynale¿a³a do Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego. Maj¹tek ten w roku 1839 kupi³
Eduard von Haugsdorf, w którego posiadaniu by³ do roku 1843. W latach 1843-1945
wieœ wchodzi³a w sk³ad dóbr niemieckiej rodziny von Poncet. Pierwszym w³aœcicielem ma-
j¹tku by³ Ferdynand von Poncet. Nie mia³ on potomków i kiedy zbli¿a³ siê do kresu ¿ycia,
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przekaza³ swoje dobra bratankowi Maksowi von Poncet, który wraz z ¿on¹ Barbar¹ mia³
czwórkê dzieci. W roku 1910 we wsi powsta³ budynek szko³y.

Stary Tomyœl, oprócz g³ównej czêœci wsi, ma rozproszon¹ zabudowê, typow¹ dla osad
olêderskich, z wieloma starymi domami. Na uwagê w tej oddalonej od Nowego Tomyœla
o 3 km miejscowoœci zas³uguje zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni ponad 7 ha
z wieloma ponad 200. letnimi drzewami. W parku znajduje siê pa³ac z 1913 roku, dwór
barokowy zbudowany w 2 po³owie XVIII wieku oraz zabudowania folwarczne z prze³o-
mu XIX i XX wieku, wpisane do rejestru zabytków. Informacja o wsi odnotowana zosta-
³a ju¿ w XIII wieku: Thomisle 1296, Thomisza 1394, Thomisl 1563. Jej nazwa pochodzi
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od staropolskiego imienia Lutomys³ (Tomys³ lub Tomis³aw). Poœwiadczeniem tej etymolo-
gii mog¹ byæ XV. wieczne zapisy wsi: Lutomysle 1407, Lutomiszle 1407 i Lutomys³ 1772.
Obecna nazwa powsta³a w wyniku redukcji pocz¹tkowej sylaby: Lu-tomys³ > Tomys³.
Przez stulecia wieœ znana by³a jako Tomyœl. Okreœlenie „Stary” dodano po za³o¿eniu
w 1778 roku Nowego Tomyœla.W roku 1786 w pobli¿u wsi lokowano miasto, któremu
nadano nazwê z cz³onem odró¿niaj¹cym „Nowy” – Nowy Tomyœl, jednoczeœnie uzupe³-
niaj¹c nazwê pierwszej wsi o cz³on „Stary” – Stary Tomyœl. Stary Tomyœl nale¿y do Para-
fii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu. W miejscowoœci tej znajduj¹ siê
trzy obiekty sakralne oraz krzy¿ ewangelicki na by³ym cmentarzu. 

Grota œw. Antoniego oraz œw. Anny i Matki Bo¿ej Ró¿añcowej 
(Stary Tomyœl, plan wsi, 2) 
So³tys Starego Tomyœla Adam Krym, pod koniec lat 90, wyst¹pi³ z inicjatyw¹ budowy

we wsi groty. Pocz¹tkowo mia³a to byæ Grota œw. Jana, która istnia³a w wiosce przed II
wojn¹ œwiatow¹. Zawi¹za³ siê komitet budowy, w sk³ad którego weszli: Antonina i Adam
Krym, Teofila Kaczmarek i Jerzy Wamberski. Projekt, opracowany przez architekta To-
masza Kapelê z Poznania, zosta³ zaakceptowany i przyjêty do realizacji przez Radê So³ec-
k¹ i pozosta³ych mieszkañców. Na miejsce usytuowania groty wybrano ³uk przy rozdro-
¿u dróg – ul. Franciszka Dzikowskiego i Powstañców Wlkp., przy drodze powiatowej nr
32 701 Stary Tomyœl – W¹sowo, po jej prawej stronie, na gruntach gminy. Zak³adano, ¿e
bêdzie to grota œw. Jana Chrzciciela. Kiedy nie uda³o siê kupiæ figury œw. Jana Chrzciciela,
samorz¹d mieszkañców zdecydowa³ o kupnie figury œw. Antoniego, który jest wzywany
jako orêdownik w przypadku bezp³odnoœci, w sprawach rodzinnych oraz podczas zara-
zy byd³a. Najbardziej w tym przypadku wskazany zosta³ jako patron ludzi i rzeczy zagu-
bionych. Œw. Antoni poucza³, ¿e mo¿emy œwiadczyæ o Chrystusie pokor¹, ubóstwem,
cierpliwoœci¹ i pos³uszeñstwem. Mieszkañcy uznali wiêc, ¿e prosz¹c o wstawiennictwo œw.
Antoniego przed Bogiem, kierowaæ siê bêd¹ Jego zaleceniem: „A zatem proszê was, nie-
chaj zamilkn¹ s³owa, a odezw¹ siê czyny. U nas tym czasem pe³no s³ów, ale czynów praw-
dziwe pustkowie (…) Mowa zaœ jest skuteczna wówczas, kiedy przemawiaj¹ czyny”.  Tak
te¿ podjêto skuteczne dzia³ania, do których przy³¹czyli siê wszyscy mieszkañcy. Jedna
z mieszkanek wsi znalaz³a na strychu swego domu figurê œw. Anny Samotrzeciej. Figura ta
wymaga³a odnowienia. 

Odnowieniem figury zaj¹³ siê równie¿ Tomasz Kapela. Inna z mieszkanek przekaza³a
figurê Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, któr¹ mia³a w swoim mieszkaniu. 1 paŸdziernika 1998 r.
mieszkañcy rozpoczêli budowê groty. Jej podstawê stanowi¹ ³awy fundamentowe. W ci¹-
gu dwóch lat zbudowano grotê z ró¿nego rodzaju kamieni. W lewej niszy umieszczono
figurê œw. Antoniego, a z boku prosty drewniany krzy¿, natomiast w prawej niszy groty
zosta³y ustawione figury œw. Anny Samotrzeciej i Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. 

Œw. Antoni jest przedstawiony z Dzieci¹tkiem Jezus jako Zbawicielem Œwiata. Jezus
trzyma r¹czkê w geœcie b³ogos³awieñstwa. Œw. Antoni w prawej d³oni trzyma ksi¹¿kê ja-
ko symbol nauki, a w lewej d³oni liliê jako symbol niewinnoœci. Ma na sobie ciemny habit
franciszkañski symbolizuj¹cy ubóstwo, pokorê i prostotê.
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Œw. Anna Samotrzecia ukazana jest jako starsza niewiasta, która trzyma na swoich ra-
mionach dwoje dzieci. Na lewym ramieniu trzyma swoj¹ córkê – Najœwiêtsz¹ Maryjê Pan-
nê, na prawym – Pana Jezusa. Takie ukazanie postaci jest prób¹ przedstawienia najbli¿sze-
go pokrewieñstwa i uczuæ rodzinnych. Choæ obie postacie sprawiaj¹ wra¿enie rówieœni-
ków, to jednak postaæ Maryi jest mniejsza od postaci Dzieci¹tka Jezus i to podkreœla ran-
gê Dzieci¹tka. Matka Bo¿a podaje swojemu Synowi jab³ko – symbol przekazywania ¿ycia.
Œw. Anna jest podpor¹, ³¹cznikiem i wa¿nym elementem w relacji Matki z Synem Bo¿ym.
Obok figury œw. Anny postawiono figurê Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Ka¿dy z mieszkañców
chcia³ mieæ swój w³asny wk³ad w budowê groty, tak wiêc wszystkie przekazane figury
i krzy¿ zosta³y umieszczone w tym obiekcie sakralnym.

Z lewej strony groty zosta³ postawiony g³az, na którym zamontowano tablicê z nazwi-
skami pomordowanych podczas okupacji mieszkañców wsi. Po prawej zaœ wybudowano
z kamienia w kszta³cie prostok¹ta kwietnik na kwiaty. Ca³y obiekt sakralny jest w porze
nocnej oœwietlony. Grota zabezpieczona jest kratami metalowymi, które wykona³ S³awo-
mir WoŸny. 

Do groty prowadzi chodnik wykonany z nieregularnych p³yt granitowych. Obiekt
otoczony jest na zewn¹trz iglakami i traw¹. Grotê poœwiêci³ 29 lipca 200 r. ówczesny
proboszcz Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa ks. Jerzy Juja. Pieczê nad grot¹ spra-
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wuj¹ mieszkañcy Starego Tomyœla. Przy grocie odbywaj¹ siê wielkanocne œwiêcenia po-
traw, a w wyznaczone dni nabo¿eñstwa majowe. Ponadto pomiêdzy krzy¿ami a grot¹
odprawiana jest w Wielkim Tygodniu Droga Krzy¿owa. 

Paproæ

Rys historyczny

Geneza wsi siêga czasów XVIII. wiecznej kolonizacji olêderskiej. Przywilej lokacyjny
wsi Paproæ, nadany przez Ludwika Szo³drskiego, datowany jest na 11 listopada 1701 r.
W okresie Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego (1815-1848) miejscowoœæ wzmiankowa-
na jest jako Paprockie i nale¿a³a do wiêkszych wsi w ówczesnym powiecie bukowskim.
Na przestrzeni lat nazwa wsi kilkakrotnie ulega³a zmianie. Wystêpowa³y takie jej okre-
œlenia jak: Paproæ Olêdry (1701), Paprotsch (1834), Paprockie Olêdry (1841), Paproæ
(1921).
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Na pieczêci wsi z roku 1725 widnieje samotne drzewo, najprawdopodobniej lipa,
a dooko³a tego god³a znajduje siê napis: SIGILL. THOMISCHER HOLL. COM. PAPER.
1725. Druga strona pieczêci ukazuje dwa stoj¹ce ko³o siebie naczynia gliniane nad trze-
ma górami, a ponad tym topór lub przedmiot podobny do siekiery. Dooko³a umiesz-
czony jest napis PAPROTZER GEM. BOMSTER KREIS. W roku 1870 na gruntach wsi
Paproæ wybudowano dworzec stacji kolejowej. Wspó³czeœnie dworzec znajduje siê
w granicach miasta Nowy Tomyœl. W latach 70. XX wieku fragment wsi zosta³ prze-
znaczony na utworzenie nowotomyskiego Parku Kultury i Wypoczynku. 

Paproæ charakteryzuje siê rozproszeniem – na du¿ej przestrzeni – pojedynczych,
samotnych zagród, doœæ równomiernie rozmieszczonych na ca³ym obszarze wsi. 

Wieœ Paproæ nale¿y do Parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu.

Krzy¿ przydro¿ny
(Paproæ, plan wsi, 1)
Metalowy krzy¿ przydro¿ny znajduje siê po prawej stronie drogi wojewódzkiej No-

wy Tomyœl – Poznañ, na prywatnych gruntach Stanis³awa B¹belka. Krzy¿ stan¹³ 23 mar-
ca 1991 r. z inicjatywy w³aœciciela gruntów. Zamys³ budowy krzy¿a zrodzi³ siê w jego
sercu w 1978 r., kiedy kardyna³ Karol Wojty³a zosta³ papie¿em. Jako cz³owiek wierz¹-
cy, czu³ potrzebê upamiêtnienia tak wa¿nego wydarzenia dla Polski i Polaków. Myœl
o budowie krzy¿a towarzyszy³a mu tak¿e, kiedy w czerwcu 1983 r. podczas wizyty Oj-
ca Œw. Jana Paw³a II do Poznania, wzi¹³ udzia³ w spotkaniu na £êgach Dêbiñskich i wy-
s³ucha³ kazania o krzy¿u. To w³aœnie kazanie utkwi³o w sercu i by³o momentem decy-
duj¹cym o budowie krzy¿a. Realizacja tego przedsiêwziêcia nie by³a jednak prosta i wy-
maga³a spe³nienia wielu formalnoœci urzêdowych. Krok po kroku Stanis³aw B¹belek po-
suwa³ siê do przodu, a¿ do momentu ostatecznej realizacji zamierzenia. W 1991 r. na
gruntach w³asnych pomys³odawcy stan¹³ metalowy krzy¿. Na przeciêciu ramion krzy-
¿a umieszczona zosta³a metalowa pasyjka, a nad ni¹ tabliczka z napisem INRI. Ca³oœæ
otacza pó³kolisty daszek metalowy. Na belce pionowej, u do³u krzy¿a, fundator umie-
œci³ kapliczkê skrzynkow¹ z wizerunkiem Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy. Krzy¿
umocowany jest na niskim cokole, od frontu dwustopniowym. Ogrodzony jest niskim
p³otkiem metalowym typu sztachetowego.

Krzy¿ zosta³ poœwiêcony 23 marca 1991 r. przez proboszcza Parafii pw. Matki Bo-
skiej Nieustaj¹cej Pomocy ks. W³adys³awa Kasprzaka, przy licznym udziale wiernych.
Z biegiem czasu przed krzy¿em zaczê³y pojawiaæ siê nowe elementy. Po prawej stronie
– tabliczki z cytatami z homilii Ojca Œw. Jana Paw³a II: „Bogu dziêkujcie, Ducha nie ga-
œcie”, „Kim TY jesteœ cz³owieku”. Po lewej zaœ w 2012r. umieszczono na kamieniu ma-
³¹ oszklon¹ kapliczkê skrzynkow¹ z wizerunkiem Matki Bo¿ej oraz tablicê z granitu, na
której wygrawerowano daty podró¿y Ojca Œw. do Ojczyzny i datê Jego œmierci. Na
szczycie p³yty granitowej, z lewej strony umocowano ma³y krzy¿yk z napisem: „Na za-
wsze w naszych sercach”. Krzy¿ wymaga co jakiœ czas renowacji. I tak w 2012 r., w 50
urodziny ¿ony p. Stanis³awa zosta³ ponownie odnowiony i zagospodarowano wiêkszy
teren przed krzy¿em. Tablicê odrestaurowa³ kamieniarz p. Filipowicz. Figurê Matki Bo-
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skiej odnowili Karolina i Dominik Prz¹dka. Szklany postument wykona³a firma szklar-
ska z Nowego Tomyœla. Z terenu hotelu HI-FI przywieziono ozdobne kamienie. Przed-
siêwziêcie wspar³y równie¿: Firma BARTEX, PRID S. A. Nowy Tomyœl, sklep elektrycz-
ny na ul. Poznañskiej, Aneta Brauer, Tadeusz Klimek, Gabriela Birka, Krystyna Kaczma-
rek, pp. Koberlingowie, Cywiñscy, Maciej Bronka, Bogdan Wójcik, Zbigniew Pluskota,
Kazimierz Misiak, Tomasz i Maciej Marchewkowie, so³tys Ewa Szkudlarska, Irena i W³a-
dys³aw Cisakowie i wiele innych osób oraz firm. W 2016 r. przypada³ kolejny jubileusz
powstania krzy¿a. Tym razem, na 25. Lecie, odmalowano poszczególne elementy wo-
kó³ krzy¿a oraz wykonano pami¹tkow¹ tablicê jubileuszow¹, wraz z datami poœwiêce-
nia. Fundator wykona³ tak¿e chodnik z ceg³y. Teren wokó³ jest zadbany, otoczony
ozdobnymi krzewami, a sam krzy¿ stoi na tle dwóch piêknych œwierków. Co roku
w Wielk¹ Sobotê odbywa siê tutaj wielkanocne œwiêcenie potraw. W maju natomiast
mieszkañcy odmawiaj¹ Litaniê Loretañsk¹ do Matki Bo¿ej. W utrzymaniu obejœcia krzy-
¿a rodzinie B¹belków pomagaj¹ okoliczni mieszkañcy. Sw¹ mi³oœci¹ i szacunkiem do
krzy¿a Stanis³aw B¹belek zarazi³ mieszkañców Paproci, a przeje¿d¿aj¹cy drog¹ zawsze
zwracaj¹ uwagê na ten obiekt sakralny i jego otoczenie. 
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Fotografia œlubna Agnieszki z d. Budner i Micha³a Go³¹bków – 15 czerwca 1910 r. 



Damian Ro¿ek - Paw³owski 

Sagi nowotomyskich rodów (4) 

Rodzina Go³¹bków 
(Potarzyce - Westfalia - Nowy Tomyœl)

Najstarsza rodzinna fotografia zosta³a zrobiona w Westfalii w Niemczech, w mieœcie
Hamm, przez fotografa z Atelier Spiegel. By³ 15 czerwca 1910 roku. Panna m³oda
Agnieszka z domu Budner, mia³a 19 lat i piêæ miesiêcy, pan m³ody Micha³ Go³¹bek by³
o 4 lata starszy. Fotograf z Atelier Spiegel zasadniczo wykonywa³ zdjêcia na miejscu, przy
Bahnhofstrasse 47, jednak przygl¹daj¹c siê œlubnej fotografii Micha³a i Agnieszki, mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e wykona³ ich pierwsze wspólne zdjêcie w czasie trwania weselnego
przyjêcia lub w s¹siedztwie domu któregoœ z nowo¿eñców. Pierwsze nie wyklucza drugie-
go. Czy najbli¿sza rodzina Pañstwa M³odych by³a tego dnia obecna? Micha³ liczy³ 18 lat,
gdy opuœci³ rodzinne gniazdo – wieœ Strzy¿ewko, po³o¿on¹ 15 km od Jarocina i uda³ siê
do pracy do Westfalii, jak czyni³y wówczas tysi¹ce jego polskich rówieœników. O emigra-
cji Agnieszki wiemy niewiele. M³odzi najprawdopodobniej poznali siê w³aœnie w Westfalii. 

Cztery lata póŸniej w Erkenschwick, po³o¿onym 50 km od Hamm, wykonane zosta-
³o drugie zachowane rodzinne zdjêcie. Na ujêciu z 1914 roku, widzimy Agnieszkê ju¿ z sy-
nami: starszym Edwardem i m³odszym o dwa lata Florianem. Starszy z synów mia³ wów-
czas trzy lata, m³odszy rok. Edward, by unieruchomiæ go na chwilê do pierwszego w ¿y-
ciu zdjêcia, dosta³ do rêki pi³kê (po latach bêdzie pi³karzem klubu sportowego „Polonia”
Nowy Tomyœl), Florian siedzi grzecznie na kolanach mamy. Dlaczego do zdjêcia nie stan¹³
Micha³ Go³¹bek, g³owa rodziny? W krótkim ¿yciorysie napisanym po II wojnie œwiatowej,
Micha³ wspomnia³, ¿e 9 sierpnia 1914 roku zosta³ zmobilizowany i wys³any na front fran-
cuski. Najprawdopodobniej fotografia ta zosta³a wykonana w drugiej po³owie 1914 roku
i wys³ana ojcu na front. Na trzeciej fotografii, zrobionej w 1918 roku, znaleŸli siê ju¿ Mi-
cha³, Agnieszka, Edward, Florian i najm³odszy wówczas – urodzony w 1916 roku – W³a-
dys³aw. 

Przodkowie Micha³a Go³¹bka (14. IX. 1886 – 17. IX. 1962) w XIX stuleciu zamiesz-
kiwali na terenie dzisiejszego powiatu jarociñskiego. W 1833 roku w Potarzycy przyszed³
na œwiat Jan Go³¹bek – dziadek Micha³a, który w 1857 roku poœlubi³ Magdalenê Klause.
W 1860 roku urodzi³ siê ich syn Andrzej Go³¹bek. Ten w 1885 roku poœlubi³ Jadwigê Id-
czak i w rok po ich œlubie, w 1886 roku, w Strzy¿ewku w powiecie jarociñskim urodzi³ siê
Micha³ Go³¹bek. 

Agnieszka urodzi³a siê 27 grudnia 1890 roku w ¯ydowie, po³o¿onym 10. km od
Gniezna. Jej rodzice – Stanis³aw Budner i Marianna Budner z d. £ukasik, pobrali siê
w 1872 roku. 
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Rêkopis ¿yciorysu Micha³a Go³¹bka 
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Agnieszka Go³¹bek z najstarszymi synami – Edwardem i Florianem (na kolanach) – Erkenschwick, 1914 r. 
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Agnieszka i Micha³ Go³¹bkowie z synami – Edwardem (stoi), Florianem (siedzi) i W³adys³awem 
(siedzi na kolanach) – 1918 r. 
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Jedna z ostatnich przedwojennych fotografii rodzinnych.  Stoj¹ od lewej: Irena, W³adys³aw, Micha³, Edward
i Gertruda; po lewej siedzi Agnieszka, obok niej stoi Czes³aw  
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O dzieciñstwie Agnieszki wiemy niewiele. O dzieciñstwie Micha³a wiemy tyle, ile za-
pisa³ w swoim ¿yciorysie. W latach 1893 – 1900 by³ uczniem Szko³y Powszechnej
w Strzy¿ewku. Po jej ukoñczeniu, w latach 1900-1904 pracowa³ w gospodarstwie ro-
dziców – Andrzeja i Jadwigi Go³¹bków. Jako 18. latek wyjecha³ do zachodnich Niemiec
i tam pracowa³ w kopalni wêgla jako górnik. Szeœæ lat póŸniej poœlubi³ Agnieszkê z d.
Budner. W 1911 roku w Weris urodzi³ siê ich pierwszy syn – Edward, w 1913 r. w Er-
kenschwick – Florian, a w 1916 r., równie¿ tam – W³adys³aw. W 1919 roku, 33.letni
Micha³ zakoñczy³ pracê w kopalni. Do 1920 roku Go³¹bkowie mieszkali w Erken-
schwick w Westfalii. Pomiêdzy styczniem a majem 1921 roku Micha³ ukoñczy³ kurs dla
stra¿ników celnych w Wieleniu nad Noteci¹. Po ukoñczeniu kursu podj¹³ pracê na pol-
sko – niemieckim posterunku granicznym w Trzcielu. Go³¹bkowie zamieszkali wów-
czas w Trzcielu-Odbudowie. Tutaj – w 1923 i w 1925 roku – przysz³y na œwiat córki
Micha³a i Agnieszki – starsza Irena oraz m³odsza Gertruda. Kiedy i dlaczego zapad³a ro-
dzinna decyzja o przeprowadzce z Trzciela-Odbudowy do Nowego Tomyœla? W 1931
roku, w Sêkowie k. Nowego Tomyœla, urodzi³ siê najm³odszy syn Micha³a i Agnieszki –
Czes³aw, który jednak swoje dzieciñstwo kojarzy³ ju¿ z Nowym Tomyœlem. Pierwsze
nowotomyskie mieszkanie Go³¹bkowie wynajmowali w domu pana Musia³a, przy ulicy
Koœciuszki (dziœ nr 37, róg ul. Koœciuszki i ul. Lawendowej). Zachowa³o siê zdjêcie z tego
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Rodzina Go³¹bków przed domem przy ul. Koœciuszki; siedz¹ – Micha³, Agnieszka oraz Florian; stoj¹ (od le-
wej) – Irena, najm³odszy Czes³aw, Edward, W³adys³aw i Gertruda – zdjêcie z prze³omu lat 1936/37



okresu, wykonane przez fotografa Georga Endericha w 1936 roku. Jest to pierwsza za-
chowana rodzinna fotografia, do której rodzina Go³¹bków pozuje w komplecie – rodzice
oraz ich szeœcioro dzieci. Pierwszy od lewej siedzi Micha³ Go³¹bek – wówczas funkcjona-
riusz stra¿y granicznej, g³owa rodziny, obok ojca stoi najm³odszy z Go³¹bków – Czes³aw,
dalej Agnieszka Go³¹bkowa, dolny rz¹d zamyka Florian Go³¹bek – pomiêdzy listopadem
1934 r. a czerwcem 1936 r. odbywaj¹cy s³u¿bê wojskow¹ w 9 dywizjonie artylerii kon-
nej w garnizonie Baranowicze (teren dzisiejszej Bia³orusi). Pierwsza od prawej strony stoi
najm³odsza z córek – Gertruda Go³¹bkówna, wówczas uczennica Szko³y Powszechnej
w Nowym Tomyœlu, dalej stoi W³adys³aw Go³¹bek, wówczas kierownik jednego ze skle-
pów w Poznaniu, nale¿¹cych do Spó³dzielni Spo¿ywców „Zgoda”. Kolejny to Edward Go-
³¹bek, nauczyciel, wówczas pracuj¹cy w Szkole Powszechnej w W¹sowie. Górny rz¹d za-
myka Irena Go³¹bkówna w stroju harcerskim. 

Edward (1911-1963)
Urodzi³ siê 6 paŸdziernika 1911 roku w Weris, w Niemczech. Szko³ê powszechn¹

ukoñczy³ w 1926 roku w Trzcielu. Naukê kontynuowa³ w Pañstwowym Seminarium Na-
uczycielskim w Wolsztynie, które ukoñczy³ 23 maja 1932 roku. Wniosek do Kuratorium
Okrêgu Szkolnego Poznañskiego o przydzia³ posady nauczyciela sk³ada³ dwukrotnie,
w okresie 11 miesiêcy od zakoñczenia nauki. Decyzje odmowne t³umaczono brakiem
wolnych etatów. W roku szkolnym 1933/1934 Edward dosta³ zgodê na odbywanie bez-
p³atnej praktyki nauczycielskiej w Szkole Powszechnej w Nowym Tomyœlu. 
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Edward Go³¹bek – najstarszy syn Micha³a i Agnieszki  i  Irena Go³¹bek z d. Maliñska 
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Edward Go³¹bek z uczniami Szko³y Powszechnej w W¹sowie – rok szkolny 1937/38.

Irena i Edward Go³¹bkowie z córk¹ Mari¹ – 1941 lub 1942 r.



Pierwsz¹ pracê jako nauczyciel podj¹³ 4 kwietnia 1934 roku, otrzyma³ przydzia³ do
Szko³y Powszechnej w W¹sowie. Zachowa³a siê wykonana w szkole w W¹sowie foto-
grafia z roku szkolnego 1937/1938. Edward opar³ siê o œcianê sali lekcyjnej. Nie mo¿-
na wprawdzie rozpoznaæ osoby na portrecie wisz¹cym nad g³ow¹ nauczyciela, rozpo-
znaæ mo¿na natomiast oprawione w drewnian¹ ramê nuty polskiego hymnu pañstwo-
wego. 18 lutego 1937 roku, w „Orêdowniku Nowotomyskim” znalaz³a siê taka oto
notatka: „Nieznani sprawcy w³amali siê do mieszkania naucz. p. Edw. Go³¹bka i zabra-
li dwa ubrania mêskie. Kradzie¿y dokonano w czasie nieobecnoœci poszkodowanego,
który zajêty by³ lekcjami na kursie oœwiaty pozaszkolnej”. 

16 maja 1937 roku, w Zielone Œwi¹tki, Edward poœlubi³ Irenê Maliñsk¹ (13. III.
1915 – 15. IV. 1994) z Nowego Tomyœla. Od roku szkolnego 1938/1939, na w³asn¹
proœbê, przeniesiony zosta³ bli¿ej Nowego Tomyœla – do Szko³y Powszechnej w Papro-
ci, w której by³ nauczycielem i jednoczeœnie kierownikiem. W szkole w Paproci jego ¿o-
na Irena uczy³a robót rêcznych. Sielankowe ¿ycie na przedmieœciach Nowego Tomyœla
zak³óci³a wojna. W okresie okupacji Edward pracowa³ jako robotnik w mleczarni w Pa-
proci (dziœ mleczarnia w Nowym Tomyœlu). „Mia³o to swoje dobre strony, bo czasem
uda³o mu siê przynieœæ w butelce schowanej w kaloszach maœlankê, a w maœlance p³y-
wa³y grudki mas³a” – wspomina³a w 1986 roku, w rodzinnej publikacji, córka Edwar-
da i Ireny Go³¹bków – Maria (Maria Czajkowa z d. Go³¹bek). Po wojnie Edward z ¿o-
n¹ i córk¹ zamieszkali w willi zakupionej w 1921 roku przez ojca Ireny – mistrza obuw-

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

51Rodzina  Go³¹bków

W rodzinnym gronie – Irena i Edward Go³¹bkowie wraz z ojcem Edwarda – Micha³em i dzieæmi – Mari¹, 
Andrzejem i Tadeuszem; pocz¹tek lat 50. XX w.



niczego Jana Maliñskiego (1879-1936). Willa, po³o¿ona przy ulicy Sienkiewicza 6, sta³a
siê schronieniem dla wracaj¹cych do Nowego Tomyœla, a rozproszonych w czasie wojny,
cz³onków rodzin Go³¹bków i Maliñskich. Córka Edwarda i Ireny, Maria wspomina, ¿e
dom – z racji po³o¿enia w s¹siedztwie nowotomyskiego szpitala – pe³ni³ pod koniec woj-
ny równie¿ jego funkcjê i rodzina Go³¹bków, po wprowadzeniu siê do niego, zasta³a po-
rozrzucane po domu kule inwalidzkie, banda¿e i stoj¹ce szpitalne ³ó¿ka. 

Ju¿ w lutym 1945 roku Edward zacz¹³ organizowaæ w Nowym Tomyœlu szko³ê pod-
stawow¹, która rozpoczê³a dzia³alnoœæ 23 lutego 1945 roku. Sprzêt potrzebny do jej
otwarcia zbiera³ po okolicznych wioskach. 1 wrzeœnia 1945 roku Edward zosta³ kierow-
nikiem Szko³y Powszechnej w Nowym Tomyœlu, równie¿ od tego dnia kierowa³ Szko³¹
Zawodow¹ Dokszta³caj¹c¹ w Nowym Tomyœlu. 1 wrzeœnia 1953 roku obj¹³ stanowisko
kierownika Wydzia³u Oœwiaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w No-
wym Tomyœlu. 2 sierpnia 1957 roku zda³ egzamin dyplomowy w Studium Nauczycielskim
w Poznaniu, a 1 lipca 1958 roku zosta³ inspektorem szkolnym na obwód nowotomyski. 

W latach 50. XX w. Edward Go³¹bek regularnie sk³ada³ – do redakcji „Expresu Po-
znañskiego” – sprawozdania z meczów „Polonii” Nowy Tomyœl, do którego to klubu
równie¿ nale¿a³, pe³ni¹c w nim przez kilka kadencji funkcjê prezesa. Pisz¹c o Edwardzie
Go³¹bku, warto równie¿ przypomnieæ tak¿e i inn¹ jego dzia³alnoœæ w ¿yciu lokalnej spo-
³ecznoœci – 16 marca 1945 roku zosta³ wybrany do Prezydium Miejskiej Rady Narodo-
wej. Dostrzegamy go, stoj¹cego obok Stanis³awa Musia³a – wówczas dyrektora Miejskie-
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Inspektor szkolny Edward Go³¹bek w swoim gabinecie – prze³om lat 50 i 60 XX w.



go Gimnazjum Koedukacyjnego, na fotografii wykonanej przez nowotomyskim ratuszem,
27 stycznia 1946 roku, w dniu uroczystoœci pierwszej rocznicy wyzwolenia Nowego To-
myœla. Zdjêcie to znajduje siê w Nowotomyskiej Galerii Internetowej.

„(…) widzê go w popielatej marynarce, bia³ej koszuli i krawacie w paseczki – zmêczo-
nego, utrudzonego, z bruzdami na czole, potê¿n¹ ³ysink¹, równiutkimi z¹bkami, zastêpu-
j¹cymi te stracone w bramce na meczach Polonii, ale uœmiechniêtego, tkliwego, ciesz¹ce-
go siê ka¿d¹ chwil¹, któr¹ móg³ poœwiêciæ dla rodziny i przyjació³, ciesz¹cego siê ka¿d¹ po-
myœlnie za³atwion¹ spraw¹ zawodow¹. Cieszy³ siê, gdy mia³ ju¿ opa³ na zimê i gdy kupi³
p³aszcz na raty. Cieszy³ siê, jak móg³ iœæ ze mn¹ i moimi braæmi do lasu na jagody, na grzy-
by. Cieszy³ siê z ka¿dej dobrej oceny, któr¹ otrzymaliœmy w szkole. Cieszy³ siê, gdy móg³
wzi¹æ do rêki skrzypce i graæ” – wspomina córka Maria. 

Edward zmar³ 27 wrzeœnia 1963 roku w Nowym Tomyœlu. W dowód uznania dla je-
go zas³ug, nauczyciele z powiatu nowotomyskiego ufundowali – na jego grobie na nowo-
tomyskim cmentarzu – pomnik. 

Córka Edwarda i Ireny, Maria Czajkowa z d. Go³¹bek, ukoñczy³a geografiê na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Id¹c w œlady ojca Edwarda, pracowa³a w za-
wodzie nauczyciela. Starszy syn Edwarda i Ireny – Andrzej ukoñczy³ Studium Ekonomiki
Transportu w Pile. M³odszy Tadeusz jest absolwentem Studium Nauczycielskiego w Kali-
szu oraz pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i pracowa³ –
podobnie jak ojciec i siostra – jako nauczyciel. Przez kilka lat kierowa³ równie¿ Domem
Kultury w Nowym Tomyœlu. 
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Jubilaci Irena i Edward w dniu 25.lecia œlubu - maj 1962 r.



Florian (1913-1970) 
Przyszed³ na œwiat 23 marca 1913 roku w Erkenschwick w Niemczech. W 1921 ro-

ku, wraz z rodzicami oraz braæmi Edwardem i W³adys³awem, przyjecha³ do Polski. Szko-
³ê powszechn¹ ukoñczy³ w Starym Folwarku k. Trzciela. Nastêpnie pobiera³ naukê w Za-
sadniczej Szkole Metalowej w Nowym, Tomyœlu, któr¹ ukoñczy³ w 1931 roku, a prak-
tyczn¹ naukê zawodu odbywa³ w nowotomyskiej Fabryce Maszyn Romana Nitsche. Pra-
cowa³ tu do 1934 roku. Od listopada 1934 r. odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ w 9 dywizjonie
artylerii konnej w garnizonie Baranowicze, na terenie dzisiejszej Bia³orusi. Przysz³ej ¿onie
Oldze, z d. Kandziura (11. VIII. 1914 – 21. VI. 1984) przepowiedziano, ¿e pozna niewy-
sokiego bruneta. Okaza³ siê nim Florian Go³¹bek. Pobrali siê w Baranowiczach 24 paŸ-
dziernika 1939 roku. Przez okres okupacji Florian pracowa³ w warsztatach kolejowych
w Baranowiczach. Po wojnie – jako repatrianci – Florian z Olg¹ i synem Mieczys³awem
przyjechali do rodzinnego miasta Floriana – Nowego Tomyœla. Dach nad g³ow¹ znaleŸli
w domu przy ulicy Sienkiewicza 6. Maj¹c bardzo dobre podstawy w zawodzie œlusarza,
Florian zacz¹³ prowadziæ praktyczn¹ naukê zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Nowym Tomyœlu, równoczeœnie siê dokszta³caj¹c. W 1957 roku zda³ egzamin mi-
strzowski w zawodzie œlusarskim i zdoby³ potrzebne kwalifikacje zawodowe. 

Rodzina Floriana i Olgi Go³¹bków zamieszka³a nastêpnie w kamienicy przy ulicy Po-
znañskiej 28, w której do dziœ mieszka najm³odsza córka Bo¿ena. Zmar³ 28 paŸdziernika
1970 roku. 
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Florian Go³¹bek w mundurze -
Baranowicze, 16 lipca 1939 r.
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Fotografia œlubna Floriana i Olgi Go³¹bków - Baranowicze, 24 paŸdziernika 1939 r.

Florian i Olga Go³¹bkowie na wakacjach w Che³mnie - pocz¹tek lat 50. XX w.



Najstarszy syn Floriana i Olgi – Mieczys³aw by³ pracownikiem umys³owym w Rejo-
nie Eksploatacji Dróg Publicznych w Nowym Tomyœlu. Córki: starsza – Maria Machuc-
ka z d. Go³¹bek pracowa³a jako nauczyciel matematyki, fizyki oraz nauczania pocz¹t-
kowego w Szkole Podstawowej w Borui Koœcielnej, m³odsza – Bo¿ena Sperling z d.
Go³¹bek pracowa³a jako nauczyciel jêzyka rosyjskiego oraz nauczania pocz¹tkowego
w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu. 

W³adys³aw (1916 -1972) 
Urodzi³ siê 16 czerwca 1916 roku w Erkenschwick w Niemczech. By³ trzecim

i ostatnim synem Micha³a i Agnieszki Go³¹bków urodzonym na terenie Niemiec. Po
ukoñczeniu Publicznej Szko³y Dokszta³caj¹cej Zawodowej o specjalnoœci handlowca,
rozpocz¹³ w 1932 roku pracê w tym zawodzie. Nale¿a³ do Zwi¹zku Harcerstwa Pol-
skiego. Zachowa³a siê fotografia zrobiona 17 sierpnia 1938 roku w sklepie R. Ma³ec-
kiego przy ulicy Kiliñskiego w Œmiglu. Widzimy na niej eleganckiego 22. letniego W³a-
dys³awa, dwóch sprzedawców oraz m³od¹ dziewczynê. Najprawdopodobniej W³ady-
s³aw tylko odwiedzi³ sklep R. Ma³eckiego w Œmiglu. Pracowa³ i mieszka³ w tym czasie
w Poznaniu. 

W latach 1938-1939 odby³ s³u¿bê wojskow¹ w jednostce kawalerii 22. pu³ku u³a-
nów podkarpackich w Brodach. 2 marca 1941 roku pozna³ Helenê Trzos, z zawodu
po³o¿n¹. Helena pracowa³a w szpitalu przy ulicy Polnej w Poznaniu. Trzy lata póŸniej,
25. czerwca 1944 roku, w koœciele pw. Matki Boskiej Bolesnej przy ulicy G³ogowskiej
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Florian Go³¹bek - lata 60.
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W³adys³aw Go³¹bek - zdjêcie wykonane 4. I. 1943 r. 

W³adys³aw Go³¹bek (pierwszy z lewej) w sklepie R. Ma³eckiego w Œmiglu - 17  VIII 1938 r.



w Poznaniu, W³adys³aw i Helena zawarli zwi¹zek ma³¿eñski. Zachowa³a siê ich œlubna
fotografia. W czasie okupacji W³adys³aw pracowa³ jako sprzedawca w firmie Arndt
w Poznaniu. Po wojnie nadal zwi¹zany by³ zawodowo z handlem. Pracowa³ na kierowni-
czych stanowiskach w PSS „Spo³em”, MHD „Pó³noc” i Poznañskim Przedsiêbiorstwie
Garma¿eryjnym. Na rok przed œmierci¹ obj¹³ kierownictwo najwiêkszego wówczas skle-
pu spo¿ywczego w Poznaniu, zlokalizowanego na Osiedlu Piastowskim. Zmar³ 6 maja
1972 roku. W³adys³aw z Helen¹ s¹ rodzicami trzech synów: Grzegorza – technika ener-
getyka, Micha³a – artystê plastyka oraz Mariana – lekarza dentystê. 17 marca 2017 roku
Helena skoñczy³a 98 lat.

Irena Januszewska z d. Go³¹bek (1923-2010)
Czytaj¹c krótki zarys historii nowotomyskiej biblioteki, zamieszczony na jej stronie in-

ternetowej, natrafiamy na tak¹ oto informacjê: „Bibliotekê zlokalizowano w suterenach
ratusza, wyznaczaj¹c na jej potrzeby jedno pomieszczenie. Pracami biblioteki kierowa³a
w pocz¹tkach jej istnienia p. Irena Go³¹bek”. Irena by³a bowiem t¹ osob¹, która po woj-
nie kierowa³a pracami tworz¹cej siê miejskiej biblioteki. 

By³a starsz¹ córk¹ Micha³a i Agnieszki Go³¹bków. Urodzi³a siê w Trzcielu – Odbudo-
wie 24 stycznia 1923 roku. W latach 30. XX w., wraz z rodzicami i rodzeñstwem za-
mieszka³a w Nowym Tomyœlu, w którym ukoñczy³a szko³ê powszechn¹. W m³odoœci na-
le¿a³a do Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. W okresie II wojny œwiatowej trafi³a na przymu-
sowe roboty, pracowa³a w hotelu „Schweriner Hof” w Stralsundzie, po³o¿onym na pó³-
nocy Niemiec. W lipcu 1945 roku wróci³a do Nowego Tomyœla, wraz z pochodz¹cym
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Zdjêcie œlubne W³adys³awa
i Heleny z d. Trzos Go³¹bków - 25. VI. 1944 r.
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Legitymacja s³u¿bowa Ireny Januszewskiej wydana 27. II. 1947 r.

Irena i Hubert Januszewscy 
z najm³odsz¹ córk¹ Jolant¹



z Torunia narzeczonym, Hubertem Januszewskim (1920 – 1977), z zawodu fryzjerem.
Hubert i Irena pobrali siê 6 paŸdziernika 1945 roku. M³ode ma³¿eñstwo do stycznia 1948
roku mieszka³o w Nowym Tomyœlu. PóŸniej przeprowadzili siê do Zb¹szynka, w którym
wspólnie uruchomili zak³ad fryzjerski. Po œmierci Huberta w 1977 roku, Irena nadal –
przez nastêpnych 20 lat – prowadzi³a zak³ad przy ulicy Wojska Polskiego 1. Zmar³a 13
grudnia 2010 roku. 

Z ma³¿eñstwa Ireny i Huberta urodzi³o siê czworo dzieci: najstarsza Hanna (Sienkie-
wicz z d. Januszewska), bliŸniaki – Krystyna (Gucia z d. Januszewska) i Jerzy Januszewski
oraz najm³odsza – Jolanta (Borecka z d. Januszewska). 

Gertruda Maækowiak z domu Go³¹bek (1925-1989)
Dwa lata m³odsza od siostry Ireny. Urodzi³a siê 12 paŸdziernika 1925 roku w Trzcie-

lu-Odbudowie. Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³a w 1939 roku w Nowym Tomyœlu. W opo-
wieœciach rodzinnych zachowa³a siê pamiêæ o jej wyczynie z lat okupacji – o pieszej wê-
drówce, któr¹ odby³a jednego dnia z Jastrzêbska Starego do Opalenicy. Tego dnia Ger-
truda uciek³a z pracy w gospodarstwie rolnym nale¿¹cym do niemieckiej rodziny. Od
grudnia 1940 roku przebywa³a z rodzicami i bratem Czes³awem na wysiedleniu w Gene-
ralnej Guberni (wieœ Leszczydó³-Nowiny k. Wyszkowa). Od 1943 roku mieszka³a
w Warszawie przy ulicy Senatorskiej, w oficynie Pa³acu Zamojskich przy Ogrodzie Sa-
skim, sk¹d na Pawiak, gdzie uwiêziony by³ Micha³ Go³¹bek, mia³a ok. 20 minut pieszej dro-
gi. Nosi³a ojcu paczki z jedzeniem. Z uwolnionym z Pawiaka ojcem Micha³em wróci³a do
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Gertruda (z lewej) z bratow¹ Iren¹, siostr¹ Iren¹ i bratanic¹ Mari¹ - 1965 r.



Leszczydó³-Nowin, do mamy Agnieszki i brata. 10 marca 1945 roku, z rodzicami i 14. let-
nim bratem Czes³awem, wróci³a do Nowego Tomyœla. Trzy miesi¹ce póŸniej podjê³a pra-
cê w inspektoracie szkolnym w Nowym Tomyœlu. W administracji oœwiatowej pracowa-
³a do emerytury. By³a absolwentk¹ Studium Nauczycielskiego w Poznaniu. 18 lipca 1976
roku wysz³a za m¹¿ za nauczyciela Alojzego Maækowiaka. Zmar³a 9 kwietnia 1989 roku. 

Czes³aw (1931-2015)
„Dumny by³em z faktu, ¿e mia³em doœæ liczne i starsze rodzeñstwo. Miêdzy mn¹

a Edwardem ró¿nica wieku wynosi³a 20 lat. Szczególnie mi³e by³o Bo¿e Narodzenie, kie-
dy wszyscy zasiadaliœmy do Wigilii. By³a to jedna taka Gwiazdka, kiedy Florek i W³adek
przyjechali z wojska. Pamiêtam, ¿e Florek przywióz³ mi zrobione przez siebie ostrogi,
takie jakie nosili kawalerzyœci – tylko oczywiœcie miniaturowe. Florek by³ w ogóle mi-
strzem w wykonywaniu ró¿nych rzeczy. W³adek by³ elegancki i harcerz z zasadami, zaœ
Edward zapalony sportowiec, towarzyski, do mnie podobny w usposobieniu” – ze
wspomnieñ Czes³awa Go³¹bka. 

Najm³odszy syn Micha³a i Agnieszki Go³¹bków – Czes³aw urodzi³ siê 6 maja 1931
roku w Sêkowie, w którym rodzina zamieszka³a po przeprowadzce w Trzciela – Od-
budowy, a przed zamieszkaniem w Nowym Tomyœlu, pocz¹tkowo przy obecnej ul. Ko-
œciuszki, a potem – do wojny – przy ul. Wiatrakowej. W pamiêci Czes³awa zachowa³y
siê momenty, kiedy to ojciec zabiera³ go motorem m. in. na posterunek graniczny
w okolicach Trzciela. Wojna zmusi³a rodzinê do dwukrotnego wyjazdu na wschód Pol-
ski. Pierwszy raz, gdy 1 wrzeœnia 1939 roku ewakuowano mamê, dwie siostry i naj-
m³odszego Czes³awa a¿ w okolice Równego, do wsi Czerniaków nad Horyniem (pra-
wy dop³yw Prypeci). Do Nowego Tomyœla powrócili przez granicê rosyjsko – niemiec-
k¹ i szczêœliwie zastali tu ojca Micha³a zwolnionego z niemieckiej niewoli. Po roku zosta-
li wysiedleni do Generalnej Guberni, do wsi Leszczydó³ – Nowiny le¿¹cej w okolicach
Wyszkowa, 60 km od Warszawy. Przebywali tam bez Ireny, która zosta³a wywiezio-
na do przymusowej pracy w hotelu w Stralsundzie w Niemczech. Wa¿nym wydarze-
niem, które zapamiêta³ z tego okresu by³o przyjêcie I Komunii œw. oraz powrót ojca
z wiêzienia na Pawiaku. Micha³a Go³¹bka – bowiem – aresztowano za przynale¿noœæ
do Armii Krajowej. Po latach Czes³aw tak wspomina³ dzieñ powrotu ojca: „W pamiêci
utkwi³ mi dzieñ, w którym wróci³ do domu. Odprawialiœmy nabo¿eñstwo majowe u s¹-
siadów. W pewnym momencie widzimy przez okno, ¿e idzie Ojciec z Trudk¹. Zareago-
waliœmy na to radosnym p³aczem. Ten cud wi¹zaliœmy z wys³uchaniem naszych próœb
przez Matkê Bosk¹”. Bliski koniec wojny uratowa³ Micha³a przed dalszymi represjami.
Na wysiedleniu rodzina utrzymywa³a siê z pracy Micha³a w lesie przy wyrêbie drzewa
i zbierania ¿ywicy. Zajêciem najm³odszego by³o zbieranie jagód i grzybów, a tak¿e wy-
pasanie krów. 

15 marca 1945 roku Micha³ i Agnieszka z Gertrud¹ i Czes³awem powrócili do No-
wego Tomyœla. Z Nowym Tomyœlem Czes³aw zwi¹zany by³ do koñca swego ¿ycia. Tu-
taj ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i œredni¹. Nale¿a³ do pierwszego rocznika maturalne-
go w nowotomyskim liceum – maturê zda³ w maju 1951 roku. Zosta³ przyjêty na Wy-
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Czes³aw Go³¹bek i Felicja z d. Wolna ....



dzia³ Lekarski – Oddzia³ Stomatologiczny Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom tej
uczelni odebra³ w 1955 roku, a w 2005 roku – po 50 latach – doczeka³ siê uroczystoœci
jego odnowienia.

Po drugim roku studiów, w 1953 roku, pracuj¹c jako higienista na pó³kolonii
w Opalenicy, pozna³ opaleniczankê Felicjê Woln¹, która by³a tam wychowawczyni¹.
Pobrali siê 23 czerwca 1956 roku i zamieszkali u rodziców Felicji w Opalenicy. Przez
8 lat doje¿d¿ali do Nowego Tomyœla, gdzie Czes³aw pracowa³ jako dentysta w ZOZ-ie,
a Felicja – po ukoñczeniu studiów na filologii polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu – jako nauczycielka jêzyka polskiego w nowotomyskim liceum. W 1964
roku, wraz z dzieæmi Alin¹ i Tomaszem, zamieszkali w nowo wybudowanym tzw. do-
mu nauczyciela przy ul. Witosa 3 (wczeœniej Nowotki 3), który sta³ siê nie tylko ich
gniazdem rodzinnym, ale te¿ miejscem prowadzenia przez Czes³awa gabinetu denty-
stycznego, zwanego z racji swego usytuowania na poddaszu -„go³êbnikiem”. 

Czes³aw kierowa³ m. in. oddzia³em stomatologii Zak³adu Opieki Zdrowotnej w po-
wiecie nowotomyskim. Pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego bran¿owych zwi¹zków zawo-
dowych. By³ równie¿ autorem opracowania dotycz¹cego nowotomyskiej opieki zdro-
wotnej w latach 1945 -1996 w „Zarysie dziejów Nowego Tomyœla”, wydanym w 1986
roku i wznowionym w 1998 roku. Jako œwiadek organizowania siê opieki zdrowotnej
w 1945 roku pisa³: „Organizowana spo³eczna s³u¿ba zdrowia natrafi³a na powa¿ne bra-
ki materia³owe, lokalowe i personalne. Do dyspozycji pozosta³ jedynie zdewastowany
budynek szpitala, brakowa³o tak¿e fachowego personelu lekarsko – pielêgniarskiego.
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.... w dniu swego œlubu - 23. VI. 1956 r. 



Pomocy zdrowotnej i spo³ecznej w tym pierwszym okresie udziela³ powsta³y w tym
czasie Oddzia³ Polskiego Czerwonego Krzy¿a, którego organizatork¹ by³a miêdzy in-
nymi Maria Szymaniak, popularna, lubiana przez tutejsze spo³eczeñstwo i ciep³o zwana
„Ciotk¹”. (…) Pod koniec marca 1945 r. z wysiedlenia wróci³ dr medycyny Tadeusz
Skalski, który mianowany zosta³ lekarzem powiatowym. Równolegle powsta³ Wydzia³
Zdrowia Publicznego.” Wspomina³ te¿ pocz¹tki opieki stomatologicznej w mieœcie: „Naj-
wczeœniej, bo ju¿ w marcu 1945 r. uruchomiono aptekê, któr¹ prowadzi³ mgr Franci-
szek Pawlak i gabinet dentystyczny Mieczys³awa Justyñskiego – technika dentystyczne-
go. By³a to placówka prywatna podobnie jak druga praktyka dentystyczna otwarta
przez technika Józefa Knopa w sierpniu 1945 r.”. Z czasem – po ukoñczeniu studiów
– sam by³ organizatorem opieki zdrowotnej w Nowym Tomyœlu. 

Dzieci Czes³awa i Felicji, pod¹¿aj¹c œladami ojca, równie¿ ukoñczy³y Akademiê Me-
dyczn¹ w Poznaniu. Córka Alina, po mê¿u Koœciañska, jest lekarzem rodzinnym, a syn
Tomasz – podobnie jak ojciec – dentyst¹. Oboje zwi¹zali swoje losy z Nowym Tomy-
œlem. 

By³ cz³owiekiem niezrównanej dobroci, pe³nym spokoju, ¿yczliwoœci i wyrozumia-
³oœci dla ka¿dego cz³owieka. Przy tym by³ dowcipnym i pe³nym inicjatywy w organizo-
waniu ¿ycia rodzinnego i towarzyskiego. Te cechy przejê³y po swym dziadku wnuki
i miejmy nadziejê kolejne pokolenia Czes³awa. 
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Micha³ i Agnieszka Go³¹bkowie w otoczeniu dzieci i wnucz¹t – w dniu jubileuszu 50. lecia ma³¿eñstwa, 

15  VI 1960 r.



Micha³ z Agnieszk¹ i dzieæmi po powrocie z wysiedlenia zamieszkali w willi przy uli-
cy Sienkiewicza 6. Nale¿a³a ona od 1921 roku do rodziny Jana i Franciszki Maliñskich
– teœciów Edwarda Go³¹bka. Micha³ zatrudniony zosta³ w Starostwie Powiatowym ja-
ko pracownik biurowy. Agnieszka prowadzi³a dom. Zachowane fotografie rodzinne
z drugiej po³owy lat 40. i lat 50., pokazuj¹ Micha³a i Agnieszkê spe³nionych ¿yciowo,
czêsto w pobli¿u domu, w otoczeniu dzieci i wnuków. 15 czerwca 1960 roku, œwiêto-
wali jubileusz 50. lecia ma³¿eñstwa. Do jednej z fotografii Jubilaci usiedli w ogrodzie przy
ulicy Sienkiewicza 6, w otoczeniu 12. wnucz¹t. Do drugiej jubileuszowej fotografii, usiedli
w otoczeniu ju¿ ca³ej rodziny. 

„Piêkny, d³ugi warkocz, delikatny uœmiech, opanowanie i spokój to postaæ mojej bab-
ci Agnieszki. ¯ycie jej nie pieœci³o. Jedna i druga wojna œwiatowa. Szeœcioro dzieci. Ponie-
wierka, bieda, œmieræ mê¿a, dwóch synów. A ona zawsze pogodzona z losem, z sercem
pe³nym dobroci i mi³oœci dla ka¿dego dziecka, synowej, ziêcia i wnuków. Pe³na mi³oœci
a twarda, nie narzekaj¹ca i nie rozczulaj¹ca siê nad sob¹. Im jestem starsza, tym ni¿ej chy-
lê czo³o i czerpiê z jej skarbnicy m¹droœci ¿yciowej” – ze wspomnieñ wnuczki Marii. 

Autor dziêkuje wszystkim cz³onkom rodziny Go³¹bków – szczególnie p. Helenie Go³¹bek
z d. Trzos – ¿onie W³adys³awa Go³¹bka, p. Felicji Go³¹bek z d. Wolnej – ¿onie Czes³awa Go-
³¹bka, p. Marii Czajkowej z d. Go³¹bek – córce Edwarda Go³¹bka, rodzeñstwu: p. Mieczys³a-
wowi Go³¹bkowi, p. Marii Machuckiej z d. Go³¹bek, p. Bo¿enie Sperling z d. Go³¹bek – dzie-
ciom Floriana Go³¹bka, p. Krystynie Guci z d. Januszewskiej – córce p. Ireny Januszewskiej
z d. Go³¹bek – za czas poœwiêcony na rozmowy oraz pomoc w zbieraniu materia³ów.
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Jak Ostatki to Ostatki, czyli XV Chóralny Podkozio³ek

Podkozio³ek, Ledig, Zaust, Ostatki – ró¿ne nazwy, ale jedna idea – z przytupem
i zgodnie z tradycj¹ zakoñczyæ karnawa³. Sposób na oryginalne zakoñczenie karnawa³u
w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, dok³adnie 15 lat temu, wymyœli³ Karol Rogacz, in-
struktor muzyczny, prowadz¹cy wówczas od roku zespó³ œpiewaczy „Wytomyœlanie”.
Okaza³o siê wtedy, ¿e wytomyscy œpiewacy s¹ g³odni sceny i wystêpów, ¿e brakuje spo-
tkañ, które pozwoli³yby pokazaæ osi¹gniêcia zespo³ów i chórów z naszego terenu. Ideal-
n¹ do tego por¹ wydawa³ siê karnawa³…

Pierwsza wzmianka prasowa o planowanej imprezie, która pierwotnie nosi³a nazwê
Powiatowo – Gminny Przegl¹d Zespo³ów Œpiewaczych „Chóralny Podkozio³ek”, pojawi-
³a siê ju¿ w styczniu 2003 roku. G³ównym celem Przegl¹du mia³a byæ integracja osób, któ-
re w wielu – dzia³aj¹cych na terenie naszego powiatu – zespo³ach œpiewaczych realizowa-
³y swe muzyczne pasje, a tak¿e wymiana warsztatowych doœwiadczeñ. Ideê tê popar³ ów-
czesny Starosta Nowotomyski Joel Matuszek. I tak siê to wszystko zaczê³o. Organizato-
rem imprezy by³y: Starostwo Powiatowe i Nowotomyski Oœrodek Kultury. 

Ostatni wtorek karnawa³u to co roku dzieñ wyj¹tkowy dla wszystkich mi³oœników
wspólnego œpiewania. Od 15 lat w Nowotomyskim Oœrodku Kultury spotykaj¹ siê chóry,
zespo³y œpiewacze i wokalne z terenu ca³ego powiatu.

Na pocz¹tku koncerty odbywa³y siê w holu NOK-u, jednak olbrzymie zainteresowa-
nie ze strony zespo³ów chc¹cych wzi¹æ udzia³ w Przegl¹dzie oraz powiêkszaj¹ce siê gro-
no publicznoœci sprawi³y, ¿e koncerty przeniesiono na salê widowiskow¹. Tam te¿ corocz-
nie odbywa siê pierwsza czêœæ imprezy, tj. prezentacje zespo³ów chóralnych. Po nich im-
preza przenosi siê do holu, gdzie do pó³nocy trwa biesiada i wspólna zabawa. Tak roztañ-
czonego towarzystwa daleko szukaæ. Na Chóralnym Podkozio³ku nie ma czasu na sie-
dzienie przy stole. Gdy nie gra muzyka, zespo³y same siê organizuj¹ i wêdruj¹c z akorde-
onem od stolika do stolika, intonuj¹ znane wszystkim piosenki i przyœpiewki. Przez 15 lat
udzia³ w Chóralnym Podkozio³ku wziê³o kilkanaœcie zespo³ów, wiêkszoœæ pojawia siê na
deskach Nowotomyskiego Oœrodka Kultury od samego pocz¹tku. 

Jarzêbina – zespó³, który od samego pocz¹tku uczestniczy w Chóralnych Podkozio³-
kach, dzia³a przy Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu. Powsta³ w marcu 1986
roku przy Klubie Seniora „Srebrny W³os”. W ubieg³ym roku obchodzi³ 30. lecie swojej
dzia³alnoœci. Pocz¹tkowo liczy³ kilku cz³onków, dziœ jest ich 17. Obecnie instruktorem ze-
spo³u jest Tomasz Tomaszewicz. Wystêpy tej nowotomyskiej grupy zawsze spotykaj¹ siê
z ¿ywio³ow¹ reakcj¹ publicznoœci.

Wytomyœlanie – to powsta³a prawie 16 lat temu wielopokoleniowa grupa œpiewacza.
W jej sk³ad wchodzi³y 3 pokolenia wytomyœlan, w³aœciwe by³ to zespó³ rodzinny. Naj-
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m³odsi dorastali, zmieniali szko³y i miejsca zamieszkania, wiêc zmienia³ siê tak¿e sk³ad ze-
spo³u. Dziœ sk³ad zespo³u „Wytomyœlanie” tworz¹ przede wszystkim przedstawiciele star-
szego pokolenia. Instruktorem zespo³u niezmiennie jest Karol Rogacz. To w³aœnie w œwie-
tlicy wiejskiej w Wytomyœlu narodzi³a siê idea stworzenia imprezy integruj¹cej zespo³y
œpiewacze. 

Lwówianki – z nowotomysk¹ imprez¹ zwi¹zane s¹ od 15 lat, a ze Lwówkiem od lat
prawie 45. Nie ma we Lwówku uroczystoœci bez ich udzia³u. Choæ sk³ad zespo³u nieco
z latami stopnia³, to jednak ci¹gle tworz¹ go tak samo uœmiechniête i zaanga¿owane
w swoj¹ muzyczn¹ dzia³alnoœæ panie. Od kilkunastu lat zespo³em opiekuje siê Ryszard
Bochna. Spotykaj¹ siê w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Lwówku. Dziœ najliczniej-
szy sk³ad zespo³u mo¿emy podziwiaæ tylko na zdjêciach.

Bolewiczanie – obecni byli tak¿e na pierwszej chóralnej imprezie. Dzia³aj¹ przy Stowa-
rzyszeniu Spo³eczno – Kulturalnym Aktywnych Kobiet w Bolewicach, pod patronatem
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Urzêdu Gminy w Miedzichowie. Pocz¹tkowo zespó³ prowadzi³ Henryk Górny, nastêpnie
Cecylia Œlusarz, a od kilku lat Przemys³aw Podêbski. Co roku zaskakuj¹ publicznoœæ swo-
im repertuarem, a Przemys³aw Podêbski solowymi popisami.

Zespó³ Œpiewaczy Zb¹szyñskich Seniorów – od 15 lat obecny na Chóralnym Podko-
zio³ku, zespó³ w którym wiod¹ce role pe³ni¹ dwie niezwyk³e kobiety: Maria Leœnik i Regi-
na Go³ek. To w³aœnie one na nowotomyskiej imprezie inicjuj¹ wspólne biesiadowanie
i œpiewy przy sto³ach. Zespó³ Œpiewaczy Zb¹szyñskich Seniorów powsta³ w kwietniu
1996 roku z inicjatywy cz³onków Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Zb¹szy-
niu. Grupa wielokrotnie nagradzana by³a na ogólnopolskich przegl¹dach i konkursach.
W ubieg³ym roku œwiêtowa³a 20. lecie pracy artystycznej.

Wiaruchna z Urbanowa – to grupa z miejscowoœci w gminie Opalenica, ale z wielkim
talentem i zaciêciem kabaretowym. Tradycyjnie ju¿ co roku swoimi komentarzami do
utworów i scenkami rodzajowymi bawi¹ i zaskakuj¹ publicznoœæ. Zespó³ prowadzi chary-
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zmatyczna Lidia Wachoñska. „Wiaruchna” rozpoznawalna jest w ca³ym powiecie i czê-
sto goœci na uroczystoœciach organizowanych na naszym terenie.

Weso³a Ferajna – zespó³, który dzia³a przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Zb¹szy-
niu, powsta³ w 2005 roku z inicjatywy instruktora Jaros³awa Borowicza. Jego cz³onkowie
uwielbiaj¹ koncertowaæ, czêsto bior¹ udzia³ w konkursach i przegl¹dach. Na jednym
z nich, w M³odzikowie, podczas Przegl¹du Zespo³ów Seniorów z województwa wielko-
polskiego, zdobyli Puchar Wójta Gminy Œrem. 

Zjednoczone Si³y Muzycznych Poszukiwañ” z Kuœlina – grupa, która niestety ju¿ nie
istnieje, pojawia³a siê na Chóralnym Podkozio³ku przez kilka lat. Instruktorem grupy by³
Andrzej Klimczak. Szkoda, ¿e zaniecha³a swej dzia³alnoœci, jej wystêpy nale¿a³y do wyj¹t-
kowo oryginalnych i ¿ywio³owych.
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Niespodzianka – zespó³ dzia³aj¹cy przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury od paŸ-
dziernika 2002 roku. W tym roku obchodziæ wiêc bêdzie swoje 15. lecie. Obecnie grupa
liczy 15 dziewcz¹t i pañ w ró¿nym wieku. Od pocz¹tku „Niespodziankê” prowadzi Alek-
sandra Walczak. Repertuar zespo³u tworzy muzyka z tzw. „krainy ³agodnoœci”. Nie bra-
kuje wiêc poezji œpiewanej, opiewaj¹cej uroki dnia codziennego.

Wiklinki – kolejny zespó³ dzia³aj¹cy przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Rozœpie-
wane seniorki, które nie ukrywaj¹, ¿e wspólne wtorkowe spotkania w NOK-u dodaj¹ sen-
su ich ¿yciu i s¹ Ÿród³em niezwyk³ej radoœci. Zespo³owi szefuje Joanna Pr¹¿yñska, a akom-
paniatorem jest Krzysztof £opusiewicz. 

Œpiewaj¹cy Przyjaciele – czyli, jak ich zwie siê w kuluarach „Ich Troje” – Basia, Anita
i Radek, którzy raz w tygodniu spotykaj¹ siê w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, pod
czujnym okiem Karola Rogacza. Zawsze dbaj¹ o swój wizerunek sceniczny i repertuar,
z tego te¿ powodu bardzo czêsto s¹ zapraszani na uroczystoœci na terenie ca³ego powia-
tu.
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Zespó³ Seniorów z Bukowca – dzia³aj¹cy przy Wiejskim Domu Kultury, prowadzo-
ny od 2004 roku przez Annê Kaczmarek, pojawiaj¹cy siê z ma³ymi przerwami na Chóral-
nym Podkozio³ku. Zespó³ ma swojego prezesa, Longinê Bayer. Choæ grupê tworz¹ senio-
rzy, to ich wystêpy emanuj¹ radoœci¹ ¿ycia. Zespó³ kultywuje œpiewacze tradycje Bukow-
ca.

Weso³e Seniorki z Opalenicy – œpiewaj¹ wspólnie od paŸdziernika 2004 roku. Z cza-
sem do zespo³u do³¹czyli tak¿e panowie, jednak pierwotna nazwa pozosta³a. Siedzib¹ ze-
spo³u jest Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Opalenicy. Swoj¹ muzyczn¹ przygodê rozpoczynali z Bogus³aw¹ Melerowicz, która jest
tak¿e autork¹ tekstów niektórych utworów. Od ubieg³ego roku zespó³ prowadzi Jan Cey-
za. 

Ojej – m³odzie¿owy zespó³ wokalny dzia³aj¹cy w Wiejskim Domu Kultury w Bukow-
cu. Grupê prowadz¹ Anna Kaczmarek oraz Tomasz Perz. Zespó³ powsta³ w 1994 roku.
Przez lata jego sk³ad siê zmienia³, dziœ tworz¹ go przede wszystkim m³odzi ludzie, miesz-
kañcy Bukowca i okolic. Ich mocn¹ stron¹, oprócz umiejêtnoœci wokalnych, jest – towa-
rzysz¹ca ich wystêpom – choreografia.

Dambejk – kolejny m³odzie¿owy zespó³ wokalny, utworzony w 2009 roku przy
Gminnym Oœrodku Kultury w Kuœlinie. Instruktorem zespo³u jest Anna Drózd – Zalew-
ska. „Dambejk” kilka razy pojawi³ siê na nowotomyskiej scenie, wzbudzaj¹c zachwyt swo-
imi wystêpami. Jednym z najwiêkszych sukcesów zespo³u jest zwyciêstwo na festiwalu
Wilkowyjce 2015.
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Ma³a Grupa Spo³eczna ze Lwówka – to jedna z m³odszych grup wœród zespo³ów œpie-
waczych. Dzia³a przy Miejsko – Gminnym Oœrodku Kultury od 2012 roku. Jest to tak¿e
kolejny zespó³ wspó³pracuj¹cy z instruktorem Karolem Rogaczem. Tworzy go kilka osób,
które robi¹ na scenie wiêcej „zamieszania” ni¿ niejeden bardzo liczny zespó³. 

KAK (zespó³ Ko³a Aktywnych Kobiet), Zespó³ Œpiewaczy, Arkadia z Borui Koœcielnej
– trzy nazwy, ale w³aœciwie jeden zespó³, dzia³aj¹cy pod ró¿nymi nazwami przy Wiej-
skim Domu Kultury. Pierwszym instruktorem zespo³ów by³ nieod¿a³owany Arkadiusz £a-
piñski. Po jego œmierci zespó³ przyj¹³ nazwê „Arkadia”, pochodz¹c¹ w³aœnie od jego
imienia. Od pó³tora roku zespó³ prowadzi Rados³aw Kret.

Akademia ze Zb¹szynka – do³¹czy³a do œpiewaj¹cej braci stosunkowo niedawno. Gru-
pê wokaln¹ dzia³aj¹c¹ przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zb¹szynku od 2013 roku,
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prowadzi instruktor Ewa Pr¹¿yñska. Najlepiej czuj¹ siê w klimacie œwiatowych przebojów
z lat 60., œpiewanych po polsku. Choæ s¹ spoza powiatu nowotomyskiego, ju¿ zadomowi-
li siê na nowotomyskiej imprezie i planuj¹ wracaæ do Nowego Tomyœla co roku.

Wielu uczestników Chóralnych Podkozio³ków nie ma ju¿ wœród nas, gdy¿ tak na-
prawdê wiêkszoœæ uczestników stanowi¹ zespo³y z³o¿one z seniorów. Od 3 lat pojawiaj¹
siê na szczêœcie zespo³y nowe, skupiaj¹ce w swoich szeregach przedstawicieli wszystkich
pokoleñ. Œpiew to pasja, któr¹ mo¿na realizowaæ bez wzglêdu na wiek. Pasja, która dla
wielu stanowi sposób na pokonywanie dotkliwej samotnoœci i up³ywaj¹cego czasu. 

Wœród grup, które pojawia³y i pojawiaj¹ siê w NOK-u s¹ takie, które ca³y rok przygo-
towuj¹ siê do wystêpu na nowotomyskiej scenie. To w³aœnie na tê imprezê szyte s¹ nowe
stroje, opracowywany nowy repertuar. Ka¿dy chce zaskoczyæ publicznoœæ i oczywiœcie
konkurencjê. Co roku najwa¿niejsze s¹ ¿yczenia, by na kolejnej imprezie spotkaæ siê
w komplecie, by znów nie zabrak³o któregoœ ze œpiewaków. 

Na koniec pozwolê sobie na ma³¹ prywatê, dotycz¹c¹ tegorocznej imprezy… Jako j¹
prowadz¹ca, czu³am niedosyt, gdy¿ by³ to XV Chóralny Podkozio³ek, a zespo³ów zg³osi-
³o siê jedynie 14. Postanowi³am „stworzyæ” ten brakuj¹cy zespó³. Zaprosi³am wiêc na sce-
nê wszystkich panów, by odœpiewali wspólnie jeden utwór, specjaln¹ dedykacjê dla pañ,
których oczywiœcie na sali by³a mia¿d¿¹ca wiêkszoœæ. Zespó³ otrzyma³ robocz¹ nazwê
„Testosteron”. Zrobi³ furorê. Publicznoœæ by³a zachwycona! Po jego wystêpie wypowie-
dziane zosta³o znamienne zdanie: „Jak ostatki to ostatki – niech siê trzês¹ babskie zadki”!,
które co roku koñczy czêœæ koncertow¹ i jest sygna³em do rozpoczêcia wspólnej zabawy.
Tañce, wspólna biesiada, zgodnie z tradycj¹ trwaj¹ punktualnie do pó³nocy. Milknie muzy-
ka, gasn¹ œwiat³a, uczestnicy rozje¿d¿aj¹ siê do domów i ju¿ myœl¹, czym zaskoczyæ pod-
czas kolejnego spotkania. Do zobaczenia 13 lutego 2018 roku.

Zdjêcia: archiwum Nowotomyskiego Oœrodka Kultury
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Opanowanie gry na perkusji stawia spe-
cyficzne wymogi fizyczne. Jest to zajêcie
energetyczne, wymaga dobrej motoryki
cia³a... Zastanawiam siê, czy masz jakieœ…

ADHD? (œmiech)

Nie! (œmiech)... specjalne æwiczenia.
Twoje pa³eczki musz¹ nieraz uderzaæ szyb-
ko i w sposób skoordynowany. Ile poœwiê-
casz czasu, ¿eby utrzymaæ dobr¹ formê?

Z graniem na instrumencie jest general-
nie jak ze sportem. Jeœli siê odpuœci i nie gra
siê jeden dzieñ, to nie ma du¿ej ró¿nicy, ale
je¿eli nie pogra siê przez trzy dni, nie daj
Bo¿e, cztery, to ju¿ mo¿na odczuæ brak
tzw. rozegrania siê, percepcja jest inna,
a najbardziej siada organizm. Czuæ to
w miêœniach. Chce siê coœ zagraæ, jednak
brak precyzji uk³adu nerwowego, pa³ecz-
ka siê omsknie, uderzenie nie jest tak do-
k³adne. Z drugiej strony, muzyk te¿ siê fi-
zycznie mêczy graniem i jeœli ma wiele wy-
stêpów, któryœ mo¿e wypaœæ gorzej. Do-

syæ obci¹¿aj¹ce jest równie¿ granie d³ugich
koncertów. Na przyk³ad, mia³em tak¹ sy-
tuacjê, ¿e w jeden weekend zagra³em chy-
ba 4 koncerty, jeden po drugim. Z kilku-
setkilometrowym przemieszczaniem siê
i – jak wróci³em do domu – czu³em, ¿e je-
stem totalnie wykoñczony. Wiadomo, ¿e
wa¿ny jest te¿ sen. Trzeba byæ ogólnie
w dobrej kondycji.

Czujesz spadek energii po godzinie na
scenie? Jesteœ g³odny? Czyta³am, ¿e rocko-
wi perkusiœci trac¹ w czasie koncertu kilka-
set kalorii. 

Generalnie gdy siê gra, szczególnie
w jazzowych improwizacjach, potrzebna
jest interakcja miêdzy muzykami, do czego
konieczne jest jeszcze wiêksze skupienie
i energia. Ka¿de tego typu dzia³anie wyma-
ga koncentracji, ws³uchiwania siê w czasie
rzeczywistym w grê innych instrumentali-
stów i powoduje, ¿e mêczysz siê w³aœciwie
bardziej umys³owo. Tak wiêc, nie chce mi
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O jazzowej indywidualnoœci, poszukiwaniu w³asnego stylu, polskiej mentalnoœci,
wspó³pracy z najlepszymi wokalistami w Polsce – rozmowa z Maciejem Burzyñ-
skim, perkusist¹, jazzmanem, absolwentem Wydzia³u Artystycznego Uniwersytetu
Zielonogórskiego – kierunek jazz i muzyka estradowa (specjalnoœæ perkusja jazzo-
wa), Akademii Muzycznej w Poznaniu – równie¿ w klasie perkusji jazzowej, Fol-
kwang Universität der Künste w Essen, a tak¿e laureatem I nagrody w poznañskim
konkursie perkusyjnym Avant Drum Session 2009, uczestnikiem licznych warszta-
tów i projektów oraz cz³onkiem bandu Global Schwung Quintet, z którym zakwa-
lifikowa³ siê do tegorocznego (jeszcze nierozstrzygniêtego) presti¿owego konkur-
su Jazz nad Odr¹ i pierwszej ósemki jego edycji 2015 oraz zdoby³ Grand Prix kon-
kursów: Krokus Jazz Festival i Bielska Zadymka Jazzowa 2016. 



jeœæ po koncercie, myœlê bardziej o tym, by
och³on¹æ. Potrzebujê wyciszenia. 

Pod¹¿asz za innymi, s³uchasz, ale z dru-
giej strony, to perkusja nadaje tempo...

Zgadza siê. Perkusja nadaje feeling ca³e-
mu zespo³owi, chocia¿ na ten feeling [czu-
cie, puls – S. K.], w efekcie pracujemy wszy-
scy. Najwa¿niejsze, ¿eby zacz¹æ siê rozu-
mieæ w zespole. Dlatego tak wa¿ne s¹ pró-
by, wzajemnie wyczucie. Raz pod¹¿am za
pozosta³ymi instrumentalistami, raz oni za
mn¹. Wa¿ne jest jednak, ¿ebyœmy brzmieli
dobrze jako ca³oœæ. To jest celem. Mo¿liwo-
œci jest wiele. Mo¿na pod¹¿aæ za solist¹,
mo¿na go te¿ czymœ zainspirowaæ. Odby-
wa siê to na zasadzie dialogu, konwersacji,
rozmowy podobnej do tej naszej teraz.
Raz solista mo¿e improwizowaæ solówkê,
a raz zostawiæ miejsce na jej dokoñczenie
przez instrument. Potrzeba wyczucia, doj-
rza³oœci muzycznej, któr¹ siê æwiczy latami. 

Co jest potrzebne, by do tak¹ dojrza-
³oœæ osi¹gn¹æ? 

To jest nieustanne poszukiwanie brzmie-
nia, gdy s³ucha siê w³asnych wczeœniejszych
nagrañ, z niektórych jest siê zadowolonym,
ale z wielu nie. Poszukiwanie brzmienia, to
w³aœciwie d¹¿enie do wyra¿enia swojego ja.
Ka¿dy muzyk ma w ¿yciu etapy inspirowa-
nia siê innymi instrumentalistami czy styla-
mi, ale ich rezultatem powinno byæ znale-
zienie w³asnego sposobu wypowiedzi mu-
zycznej, w³aœciwego mnie. Poszukuj¹c swo-
jego stylu, zastanawiam siê te¿ nad kwesti¹,
co swoim graniem mogê daæ ludziom. Nie
chodzi o to, by oni natychmiast zach³ysnêli
siê moj¹ gr¹, tylko by stworzyæ tak¹ magiê,
niezwyk³¹ atmosferê wytworzon¹ przez
muzykê. Nie na zasadzie: Patrzcie, teraz JA
gram dla was, bo wtedy to siê nie uda. Po-

trzebne jest otwarcie na publicznoœæ, wyj-
œcie do niej, zaanga¿owanie jej w swoj¹
opowieœæ. Trudno to wyjaœniæ, bo to
wszystko jest bardzo ulotne i metaforycz-
ne. Czasem ktoœ mówi, ¿e œwietnie gra³em,
ale wiadomo, ¿e nie da siê tego do koñca
uchwyciæ. Jedynym argumentem jest
stwierdzenie, czy coœ dobrze brzmi, czy
nie. I ja w³aœnie jestem na takim etapie po-
szukiwania, ¿eby to dobrze brzmia³o. Szu-
kam ró¿nych feelingów, poszerzam wie-
dzê przez nagrywanie siebie. W jazzie cie-
kawe jest w³aœnie tworzenie indywidual-
noœci, wynikaj¹cej z ró¿nego sposobu in-
terpretacji dŸwiêku, rytmu... Nie ma jed-
nego sposobu na grê. Po dwóch taktach
mo¿na rozpoznaæ brzmienie konkretne-
go muzyka. 

Mo¿na stwierdziæ, jaki on jest?
Jasne. S¹ osoby, których mo¿esz s³u-

chaæ godzinami, innych nie. S³ychaæ, czy
ten ktoœ jest zarozumia³y, ³agodny, z tem-
peramentem, nerwowy. Przyk³adowo:
rozstawimy taki sam zestaw perkusyjny,
a ka¿dy perkusista bêdzie brzmia³ na nim
inaczej. Mimo ¿e to bêdzie ten sam talerz,
ten sam bêbenek… Instrument „przeno-
si” czucie ca³ego muzyka i to s³ychaæ. Spo-
sób uderzania w przypadku ka¿dego mu-
zyka jest inny.

Podczas koncertów zawsze grasz na
swoim instrumencie, czy na ró¿nych per-
kusjach? Jak widzê zajmuje ona sporo miej-
sca... 

Ró¿nie. Jeœli jest to formu³a festiwalowa
i wystêpuje piêæ zespo³ów, wtedy siê u¿y-
wa jednego zestawu perkusyjnego, inaczej
trzeba by by³o przek³adaæ wszystko – mi-
krofony itd. Aczkolwiek najczêœciej gra siê
na swoich talerzach. Poza tym, przypad-
kiem je¿d¿ê przewa¿nie ze swoim zesta-
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wem. Teraz jestem na etapie ograniczania
go do jak najmniejszego. Generalnie sk³ada
siê z elementów bardzo podstawowych,
które mo¿na rozszerzaæ i zmieniaæ w zale¿-
noœci od wykonywanej muzyki. Z drugiej
strony – i z jednego bêbna mo¿na uzyskaæ
ró¿ne brzmienia. 

Jednak normalnie trwa to…
Praktycznie od razu, gdy wyci¹gam in-

strument z kejsów [pokrowców – S. K.] jest
gotowy, by na nim graæ.

Sam siê nie rozstraja?
W³aœciwie nie. Czasem potrzebuje jedy-

nie drobnej korekty.

Komponujesz? Bêd¹c na studiach mu-
zycznych w Zielonej Górze, wygra³eœ kon-
kurs na w³asny utwór kompozycj¹ For
You…

To chyba dlatego, ¿e ma³o osób z³o¿y³o
swoje utwory (œmiech). Powa¿nie mówi¹c,

teraz skupiam siê na instrumencie, na reje-
strowaniu dŸwiêku perkusji, ustawianiu mi-
krofonów. To te¿ jest sztuka, bo w ten spo-
sób kreuje siê brzmienie. Zale¿y ono
w g³ównej mierze od instrumentalisty, jed-
nak tak¿e od pomieszczenia, od rozmiesz-
czenia elementów instrumentu, mikrofo-
nów itd. Jak widzisz, mam tu takie ma³e stu-
dio nagraniowe, w którym eksperymentu-
jê. Dobudowujê te ustroje akustyczne [œcia-
ny z elementów sklejki – S. K.], co te¿ bê-
dzie zmienia³o brzmienie. ¯eby nabyæ tej
praktycznej wiedzy, trzeba pracowaæ go-
dzinami. A jeœli chodzi o kompozycjê, je-
stem pewien, ¿e jeszcze do niej wrócê. 

Wiemy ju¿ co nieco o technicznej stro-
nie gry na tym instrumencie, przejdŸmy
wiêc do Twojej historii i zasadniczego pyta-
nia – dlaczego perkusja? Co Ciê w niej
urzek³o – mia³eœ wiele instrumentów do
wyboru…
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Poszukujê w³asnego brzmienia... 
W obiektywie siostry Dagmary, 2009 r.



Najpierw tato zaproponowa³ mi pójœcie
do szko³y muzycznej, bo sam gra³ w domu
na gitarze i œpiewa³. Myœla³, ¿e wybiorê gita-
rê czy fortepian lub generalnie, ¿e bêdê gra³
na melodycznych instrumentach (œmiech).
One nas zawsze otacza³y. Tymczasem ja,
gdy mia³em 5 lat, bra³em od babci takie igli-
ce do robienia na drutach, rozstawia³em
sobie pufiki (œmiech) i wali³em w te pufiki,
generalnie. Puszcza³em sobie do tego jak¹œ
muzykê na kasetach rodziców i „gra³em”
na tych pufikach. Faktycznie jednak rodzice
byli zdziwieni, ¿e wybra³em perkusjê...
Zreszt¹ dodam, ¿e moja siostra Dagmara
jest fotografem, co te¿ odziedziczy³a po ta-
cie. Fajne jest to, ¿e przekaza³ nam swoje
pasje. 

Czyli po prostu powo³anie...
W sumie dopiero od niedawna wiem,

¿e to jest to. Wczeœniej tak nie myœla³em.

Trudno graæ na instrumencie - jestem o tym
przekonany, wiêc nie chcê, by moje granie
by³o mechaniczne, by³o uprawianiem cze-
goœ o nazwie „zawód muzyk”. Chcê robiæ
to z pasj¹ i taki mam cel, dlatego – jak mó-
wi³em wczeœniej – szukam w tym wyra¿a-
nia siebie i dzielenia siê tym ze s³uchaj¹cymi.
Ale wracaj¹c do mojej „historii”... Takie po-
wo³anie, jak mówisz, nie od razu by³o dla
mnie oczywiste. Szko³ê Muzyczn¹ I stopnia
w Nowym Tomyœlu robi³em w trybie 6. let-
nim i skoñczy³em w drugiej klasie gimna-
zjum. Gra³em na wibrafonie, na ksylofonie,
na kot³ach, werblu, saksofonie. Moim pro-
fesorem by³ Ryszard Troszczyñski i bardzo
mi³o wspominam tych 6 lat. JeŸdziliœmy na
konkursy, a szko³a wtedy mieœci³a siê w dzi-
siejszym budynku s¹du. Chodzili tam ze
mn¹ te¿ Bartek Kucz i £ukasz Matuszewski,
muzycy, których dziœ mo¿esz spotkaæ.
W ogóle przy tej okazji pozdrawiam kole-
gów, którzy mo¿e ju¿ nie graj¹, ale muzyka
by³a dla nich kiedyœ wa¿na. Wykonywa³em
klasykê i jeszcze w ogóle nie myœla³em, ¿e
bêdê na serio zajmowaæ siê muzyk¹. Zresz-
t¹ nie gra³em na zestawie perkusyjnym,
ka¿dy musia³ graæ na klasycznych instru-
mentach. Jazz by³ nawet zakazany na uczel-
niach wy¿szych, co uwa¿am za wynik jakie-
goœ niem¹drego zadufania „klasyków”, nie
rozumiem tego. Do dziœ niektórzy traktuj¹
jazz jak gorszy rodzaj muzyki. Wiadomo,
¿e jazz zawsze czerpa³ z klasyki. Tyle, ¿e
muzycy klasyczni nie zawsze potrafi¹ wy-
konaæ charakterystyczne dla jazzu harmo-
nie i improwizacje. 

Próbowa³eœ póŸniej podj¹æ naukê
w muzycznej szkole œredniej?

Tak, szed³em sobie dalej, nie myœl¹c jesz-
cze o tym, co bêdê robi³. Po gimnazjum
zdawa³em do liceum muzycznego na ul.

NOWOTOMYŒLANIE
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W domu zawsze otacza³y nas instrumenty...



G³ogowskiej w Poznaniu, na perkusjê. Na
egzaminach z instrumentu – na 25 punk-
tów mia³em 24, co dawa³o mi ocenê 5+.
Niestety, nie przyjêli mnie z braku miejsca.
Mo¿e gdybym zdawa³ na Soln¹...? 

W ka¿dym razie du¿o wtedy æwiczy³em
w domu. Mia³em taki zespó³ rockowy
RIYM, w którym grali ze mn¹: Marek Kru-
szyna, mój szwagier Sebastian Rejak, Wik-
tor Rezmer i Bartek Dziamski na gitarze
basowej. PóŸniej do³¹czy³ wokalista Micha³
Kalinowski. Graliœmy rocka. Po maturze
zdawa³em ju¿ na Akademiê Muzyczn¹
w Essen, w Niemczech, gdzie dosta³em siê
na studia. 

Jazz wywodzi siê ze Stanów, powinnam
Ciê zapytaæ, dlaczego nie pojecha³eœ tam,
tylko do Niemiec! (œmiech)

(œmiech) To w sumie przypadek. Mój ta-
to tam pracuje, wiêc zwyczajnie skorzysta-
³em z mo¿liwoœci. Nie by³em jeszcze pe-
wien, czy chcê zostaæ muzykiem. Ponadto,

w tamtejszej akademii znów gra³em kla-
sycznie – w orkiestrze, w operze, a to mnie
nie ci¹gnê³o. Po 3 latach zrezygnowa³em
z tamtejszej edukacji i przenios³em siê na
Uniwersytet Artystyczny w Zielonej Gó-
rze, na kierunek jazz i muzyka estradowa,
na wydziale jazzu. W ogóle to jest m³ody
kierunek. Kilka lat temu studia jazzowe by-
³y u nas tylko w Katowicach. Dopiero od
niedawna s¹ w Krakowie, Poznaniu, Szcze-
cinie i Gdañsku, o ile wiem. W Warszawie
chyba do dzisiaj jest tylko œrednia szko³a
i policealne studium, na ulicy Bednarskiej.
W Zielonej Górze na specjalnoœci perkusja
jazzowa zrobi³em licencjat. Tam wreszcie
zacz¹³em graæ na perkusji, tak jak chcia³em.
Czas mija³ i gdy ju¿ znalaz³em siê tak
daleko, szed³em dalej - dosta³em siê na
Akademiê Muzyczn¹ w Poznaniu, tak¿e do
klasy perkusji jazzowej u prof. Krzysztofa
Przyby³owicza, któr¹ ukoñczy³em z wy-
ró¿nieniem, skoro pytasz, (œmiech) 2 lata
temu. 
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W Folkwang Universität der Künste w Essen graliœmy du¿o klasyki i muzyki nowoczesnej 
- tu koncert Johnego Cage'a, 2009 r.



Edukacja muzyczna okaza³a siê wyma-
gaj¹ca? Mówiliœmy ju¿, ¿e trzeba sporo
æwiczyæ, by dojœæ przynajmniej do pewne-
go poziomu... 

Mia³em takie momenty, ¿e gra³em ca³y-
mi dniami po 8 – 10 godzin, niekoniecznie
w 100% prawid³owo wykorzystuj¹c ten

czas. Teraz jestem bardziej œwiadomy. Po-
szukujê sposobu, by dobrze brzmieæ. Spra-
wê jeszcze komplikuje fakt, ¿e jest tyle sty-
listyk, a chcia³oby siê graæ wszystko. Jedni
maj¹ niezwyk³y talent i przychodzi im to
z wrodzon¹ ³atwoœci¹, inni musz¹ poszuki-
waæ, czasem te¿ w œlepych uliczkach. 
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Niestety rzadko siê widujemy… Z zespo³em "Global Schwung Quintet", Sopot Molo Jazz Festival, 
sierpieñ 2016 r. Fot. Sz. Konieczny



Ile talentu, a ile pracy do tego potrzeba?
Mówi¹, ¿e 5% talentu, a 95% pracy

(œmiech). Spotyka³em na swojej drodze ko-
legów, którzy grali krócej ode mnie, a wyda-
wa³o siê, ¿e lepiej im to idzie, maj¹ wiêksz¹
³atwoœæ. Jednak po czasie porzucali granie
i zaprzepaszczali swój talent. Wydaje siê
wiêc, ¿e kluczem jest praca i determinacja.

Najnowsze Twoje poszukiwania dopro-
wadzi³y Ciê do po³¹czenia swoich si³ z inny-
mi muzykami jazzowymi, w projekcie Glo-
bal Schwung Quintet. Schwung oznacza ¿y-
wio³ i energiê po niemiecku i te¿ w gwarze
poznañskiej – o to Wam chodzi³o?

Tak, chodzi³o o tê energiê grania. 

Jak siê spotkaliœcie?
Studiowaliœmy razem w Poznaniu i po-

znaliœmy siê na uczelni. Dawid Kostka – gi-
tarzysta jest g³ównym kompozytorem
utworów, które gramy, aczkolwiek mamy
wolnoœæ, bo ka¿dy mo¿e przynieœæ swój
utwór, jeœli go stworzy.

Mówi³eœ, ¿e trzeba razem du¿o æwiczyæ
z zespo³em, ¿eby siê muzycznie rozumieæ.
Czêsto siê spotykacie?

No, d³u¿szy czas siê w³aœnie nie widzieli-
œmy...

Z drugiej strony zetknê³am siê z tak¹
opini¹, ¿e nie znaj¹cy siê muzycy mog¹
wspólnie zagraæ, bo jazzowy jêzyk daje im
porozumienie bez s³ów...

Powiem tak… s¹ przyk³ady koncertów
na youtube, gdzie siê spotyka piêciu takich
muzyków i nie zawsze s¹ tego dobre efek-
ty. S¹ ró¿nice w interpretacji gro-
ove'u [rytmu – S. K. ] i innych aspektów
grania. Oczywiœcie, oni s¹ na tyle œwiado-
mi, ¿e potrafi¹ siê zgraæ. Zale¿y te¿ czego

oczekujemy, jaki to spotkanie ma mieæ
efekt. Ma brzmieæ, mamy zobaczyæ zna-
nych muzyków, ma byæ show? Z pewno-
œci¹ prêdzej zgraj¹ siê sekcje, na przyk³ad
– perkusista z basist¹, musi to byæ jednak
taka bardzo mocna wspólna myœl. Najgo-
rzej jest, gdy ka¿dy gra swoje. Du¿o siê
mówi o tym wspólnym brzmieniu. Czêsto
widzê, ¿e to jest problemem, gdy spotyka
siê iluœ muzyków i ka¿dy bêdzie gra³
swoje. Trudno tu siê wyzbyæ swoistego
egoizmu, bo ka¿dy æwiczy swój sposób
grania, inspiruje siê czymœ, a potem musi
to prze³o¿yæ na zgranie siê z innymi. To
wymaga pracy, pogadania. 

A jak Wy to robicie w Schwung? Dys-
kutujecie? Jak Wam to wychodzi?

No, w³aœnie wspólnych prób nie mieli-
œmy du¿o, czasem tylko trzy przed jakimœ
koncertem. By³oby super spotykaæ siê co
tydzieñ i graæ regularnie. Niestety, widzi-
my siê g³ównie z okazji tego, ¿e coœ na-
grywamy albo gdzieœ koncertujemy. 

Stworzyliœcie autorsk¹ p³ytê...
Tak. Nagranie kr¹¿ka pod tytu³em „Li-

ve at Radio Katowice” stanowi³o I nagro-
dê w presti¿owym konkursie „Bielska Za-
dymka Jazzowa”. Jego organizatorzy
dystrybuowali j¹ tak¿e w miesiêczniku
„Jazz Forum” dla prenumeratorów, co
by³o dla nas kolejnym wyró¿nieniem.
Otrzymaliœmy ich kilka w ostatnim czasie,
bo wygraliœmy te¿ w 2015 roku Miêdzy-
narodowy Krokus Jazz Festiwal, zostali-
œmy wyró¿nieni przez Jana Ptaszyna
Wróblewskiego i te¿ bardzo pozytywnie
opisani w jego audycji „Trzy kwadranse
jazzu”, w Radiowej Trójce, gdzie – z tego
co siê orientujê – puszcza³ nasz¹ p³ytê
2,3 razy.
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Graliœcie te¿ podczas ubieg³orocznej po-
znañskiej Ery Jazzu, wœród takich gwiazd
jak m. in. Lizz Wright i wiem, ¿e po Wa-
szym koncercie rozesz³y siê wszystkie eg-
zemplarze wspomnianej p³yty. Mieliœcie od
tego czasu nowe propozycje muzyczne,
czymœ to zaowocowa³o?

Jesteœmy na etapie namys³u, jak kuæ to
¿elazo póki gor¹ce, jak rozwin¹æ to, co po-
wsta³o i sprawiæ, ¿e nasze granie bêdzie
ewoluowa³o w dobr¹ stronê. Ka¿dy jednak
jest te¿ zaanga¿owany w inny projekt
i dawno razem nie graliœmy, chocia¿ ju¿ co-
raz czêœciej do siebie dzwonimy, bo braku-
je nam wspólnego tworzenia. 

Wróæmy na chwilê do konkursów.
W ka¿dym z nich zebra³o siê jury, którego
zadaniem by³a ocena „kto lepszy”. Czym
jurorzy siê kieruj¹ w przypadku jazzowych
bandów?

Na pocz¹tku poziomem wykonaw-

czym, sprawnoœci¹ pewnie te¿, ale najistot-
niejsze jest brzmienie zespo³u – czy to jest
wci¹gaj¹ce czy nie, czyli jakoœci¹ kompozy-
cji. Ocena jest doœæ subiektywna – komuœ
mo¿e siê podobaæ to, innemu tamto. Nie-
w¹tpliwym atutem zespo³u jest zgranie,
ka¿dy mo¿e mieæ inny feeling, ale grunt, ¿e
robi¹ to razem, bo „naparzanie” ka¿dego
z osobna nie ma sensu. 

Przypomina to ocenê za „wra¿enia ar-
tystyczne” w jeŸdzie figurowej na ³y¿-
wach...

Tak, to na pewno wa¿ne dla dojrza³ych
muzyków, poza tym przekaz – czy on jest
w ogóle wyczuwalny, czy to nie jest zwyk³e
odgrywanie dŸwiêków. No i ta wspólnoœæ.

Du¿o jest takich m³odych zespo³ów jaz-
zowych w Polsce, jak Wy?

Do „Bielskiej Zadymki Jazzowej” zg³osi-
³y siê 23 czy 24 bandy. Na podstawie nade-
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s³anych materia³ów jury od razu wybiera
3 zespo³y, co dla nich jest sporym
u³atwieniem. W "Jazzie nad Odr¹" tych
sk³adów by³o nawet wiêcej. Oko³o 30. To
s¹ najwa¿niejsze i najbardziej presti¿owe
konkursy w Polsce.

Bardzo czuæ rywalizacjê, czy bardziej je-
steœcie kolegami?

Tak, czasami czuæ takie napiêcie, ciœnie-
nie, pewnie nikt nie lubi byæ ocenianym, bo
to jest stresuj¹ce. 

Jednak gdy siê zastanawiasz, czy grasz
dobrze czy nie, takie I miejsce w miêdzyna-
rodowym konkursie, w kategorii „Powiew
m³odego jazzu” dzia³a pozytywnie? 

Oczywiœcie! To jest zawsze pokrze-
piaj¹ce i motywuj¹ce do pracy. Nadaje
jej sens. Wiesz, ¿e wzbudzi³eœ czyjeœ
emocje… Mia³em przyjemnoœæ s³yszeæ
na ¿ywo topowych muzyków i w³aœnie
ich poziom umiejêtnoœci mo¿na by okre-
œliæ poprzez to, ¿e oni potrafi¹ wydobyæ
u s³uchaczy okreœlone emocje. To jest
jednoczeœnie ujmuj¹ce i przejmuj¹ce. To
wzór, do którego siê d¹¿y. Jak mówi-
³em, najpierw technika i umiejêtnoœci
rzemieœlnicze – od tego trzeba zacz¹æ,
póŸniej przychodzi to „coœ wiêcej”. Acz-
kolwiek, w wyj¹tkowych przypadkach,
technikê wypracowuje siê w dalszej ko-
lejnoœci. Teraz mam tak¹ chwilê, ¿e za-
czynam powoli byæ zadowolony z rze-
czy, które gram. Nie zawsze by³em, ale
wierzê, ¿e dojdê do momentu osi¹gniê-
cia wy¿szego stopnia panowania, kon-
troli nad instrumentem i dojdê do tego,
¿e postawiê kropkê nad „i”. A wtedy to
bêdzie coœ…

Wtedy nie mia³byœ ju¿ czego poszuki-

waæ jako muzyk! Aczkolwiek wracaj¹c do
poziomu, jaki uda³o Ci siê osobiœcie wypra-
cowaæ, fakt grania choæby z Krystyn¹
Proñko jest doœæ nobilituj¹cy, podobnie jak
wspó³praca z innymi znanymi w Polsce wy-
konawcami i instrumentalistami...

No tak, to jest wysoki poziom, tam
gram ze œwietnymi muzykami – towarzy-
szy nam Bartek Kucz na gitarze basowej,
Przemek Raminiak – bardzo znany polski
pianista, te¿ laureat m. in. „Bielskiej Zadym-
ki Jazzowej” sprzed kilku lat, maj¹cy kiedyœ
znane RGG Trio. Dawid Kostka z naszego
„Quintetu”. Gra³em z Kasi¹ Skrzyneck¹ kil-
ka razy, Natali¹ Kukulsk¹, Kub¹ Badachem,
Dorot¹ Miœkiewicz, w 40. osobowej orkie-
strze, w ramach akcji „Warto pomagaæ” –
tam zawsze zapraszanych jest kilku takich
znanych wokalistów. 

„Na sta³e” koncertujesz z Krystyn¹
Proñko – jak siê z ni¹ wspó³pracuje? Im
wiêkszy profesjonalista, tym trudniej, czy
odwrotnie – ³atwiej siê dogadaæ?

Z Krysi¹ wspó³pracuje siê akurat œwiet-
nie, bo to fajna, ¿yciowa babka – tak bym j¹
okreœli³. Zna realia bycia muzykiem. Jest
bardzo ciep³¹ i serdeczn¹ osob¹. Czasem
nawet robi nam jakieœ prezenty. Ostatnio
dostaliœmy po paczce fajnej kawy w ziar-
nach. W sumie nie gram z ni¹ wszystkich
koncertów, bo wystêpuje te¿ w innych kon-
figuracjach. Zdarza siê, ¿e mamy dwa kon-
certy w miesi¹cu, a czasem s¹ dwa miesi¹ce
przerwy. Najbli¿sze terminy bêd¹ dopiero
w maju i czerwcu. Szkoda, ¿e nie czêœciej,
bo to te¿ jest bardzo fajna grupa muzyków
i rozwojowe dla mnie doœwiadczenie.

Grasz te¿ w innych sk³adach. Jakie s¹ te
pozosta³e?

Oczywiœcie nagrywam dla jakichœ pro-
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dukcji partie perkusyjne, prócz „Global
Schwung” i Krystyny Proñko, jest jeszcze
Przemek Raminiak i jego kwartet – koncer-
towa³em z nim we wrzeœniu ub. roku,
w studiu im. Agnieszki Osieckiej w Radio-
wej Trójce. Gram te¿ w takim zespole, któ-
ry siê nazywa „¯YÑY Kolektiff”. Tworz¹
autorski groovowy jazz, teraz przechodz¹-
cy w drum'n'bassowy [skrót s³ów perkusja
i bas w gatunku klubowej muzyki tanecznej
– S. K.], po³¹czony z improwizacj¹ jazzow¹. 

Wczeœniej te¿ wystêpowa³em z gitarzy-
st¹ Micha³em Kaczmarczykiem, który
ostatnio wspomina³ o odnowieniu wspó³-
pracy. Gram w „Karol Bandzie” dzia³aj¹-
cym przy NOK-u, ale zwykle to obejmuje
dwie imprezy w roku – Karol Band i Przy-
jaciele oraz Big Band Festiwal. 

Zdobyliœcie III nagrodê na XVIII Big
Band Festiwalu.

To by³ nasz wspólny sukces. Karol stwo-
rzy³ festiwal, który dziêki niemu trwa tyle
lat w Nowym Tomyœlu i nale¿y mu siê za to
uznanie. Przecie¿ w jury niezmiennie zasia-
daj¹ Jan Ptaszyn Wróblewski, Jerzy Szyma-
niuk i Piotr Ka³u¿ny. To jest du¿a impreza,
chocia¿ mo¿na by j¹ poszerzyæ, rozwin¹æ,
ale wiadomo – finanse.  Deprymuje mnie,
¿e z drugiej strony na zapraszanie gwiazd
disco polo pieni¹dze siê znajduj¹. To nie jest
jakieœ konkretne z³o, chocia¿ wiadomo, ¿e
nam z nasz¹ sztuk¹ jest trudno i to, ¿e jesz-
cze propaguje siê ogólnie z³e gusty, nie po-
maga. Czy ministerstwo kultury, na przy-
k³ad, chce sobie w ten sposób zaskarbiaæ
g³osy wyborców? To jest tak, jak z karmie-
niem rybek w akwarium – gdy dostaj¹ od
pocz¹tku byle jaki pokarm, to siê do niego
przyzwyczaj¹ i choæ inny by³by najlepszy,
nie tkn¹ go. Tak jest i z muzyk¹ – ludzie nie
znaj¹ i nie chc¹ poznaæ nowej, bo wydaje im

86 Sylwia Kupiec

NOWOTOMYŒLANIE

Z Krysi¹ wspó³pracuje siê œwietnie… Koncert z Krystyn¹ Proñko (gitary - Dawid Koska i Bartek Kucz,
klawisze - niewidoczny Przemek Raminiak), Micha³owice 2016 r. /michalowice.malopolska.pl/



siê, ¿e jej nie potrzebuj¹. Nie chcê jedno-
znacznie wskazywaæ, czyja to wina, ale
z pewnoœci¹ wa¿ne jest s³uchanie bardziej
wymagaj¹cej muzyki, bo to pozwala na
kszta³cenie muzycznej estetyki. Na tym po-
lega istota budowania wra¿liwoœci i emocjo-
nalnoœci u ludzi, którzy nie odczuwaj¹ ta-
kich potrzeb. Niestety, brak wra¿liwoœci
pojawia siê nie tylko w przypadku tego ga-
tunku muzycznego, ale zara¿a te¿ inne.
Wiadomo, ¿e ludzie s¹ zmêczeni prac¹,
chc¹ siê wyluzowaæ, ale to nie jest rozwojo-
we. Prostota jest dobra, a prostactwo ju¿
nie. My te¿ – jako Polacy – jesteœmy wyco-
fani muzycznie. Gdy ktoœ ma coœ zaœpie-
waæ, to jeden patrzy na drugiego, ka¿dy siê
wstydzi. Mamy tak¹ mentalnoœæ, ¿e traktu-
jemy to bardzo serio, osobiœcie, jak odkry-
wanie swojego wnêtrza.... Zmêczy³em siê
tym mówieniem (œmiech)

Skoñczymy o Polakach i przerwa. Mo-

¿e to dlatego, ¿e mamy romantyczn¹ natu-
rê, ¿e wszystko musi siê nam wyrywaæ
z trzewi i wtedy jest faktycznie bardzo oso-
biste, nie do pokazywania. 

I w³aœnie przez to wiele tematów serio,
obracamy w ¿art… Disco polo to niby takie
wyg³upianie siê tylko… Ka¿dy mówi, ¿e nie
traktuje tego powa¿nie, ale zaczyna siê
przy tym dobrze bawiæ. Niby to takie dow-
cipne, a roœnie nam pokolenie, które trak-
tuje to serio. I to jest problem. Studenci ba-
wi¹ siê przy disco polo na imprezach, s³y-
sza³em nawet, ¿e zapraszaj¹ tego rodzaju
„gwiazdy” na Juwenalia. (Po przerwie) Ale
kto i jak ma odró¿niæ dobre granie od z³e-
go, dobrego muzyka od z³ego, dobr¹ mu-
zykê od z³ej? To jest kwestia czucia po pro-
stu. To siê s³yszy i czuje.

Czyli zak³adam, ¿e mam lepszy gust, bo
to co mi siê podoba jest dobre…
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Karol stworzy³ festiwal, który trwa od lat… 
Z "Karol Bandem' podczas Big Band Festiwalu w 2009 r. Foto: archiwum NOK-u 



W³aœnie te¿ chcê unikn¹æ takiego po-
strzegania. Bo gusty s¹ ró¿ne…

Trudno w ogóle okreœliæ granice sztuki
nowoczesnej, po akcie Duchampa, który
wystawi³ w galerii pisuar jako rzeŸbê…
W jazzie te¿ ³atwo powiedzieæ o jakiejœ
improwizacji: " to jest œwietne"...

Hmm, to nie jest takie proste w
przypadku jazzu, bo ludzie nie znaj¹ go z
drugiej strony. A nad kwesti¹ powy¿sz¹ te¿
siê nieraz zastanawia³em, ale nie chcia³bym
oceniaæ, bo "nie nam oceniaæ", (œmiech) -
jak mówi Ewangelia. Mogê powiedzieæ, co
mi siê osobiœcie podoba, a co nie. To jak ze
smakami. A w muzyce z kolei, nie lubiê
takiej kategoryzacji, etykiety - czy coœ jest
bardziej rockowe czy fusionowe [fju¿yn -
jazzowo-rockowy nurt muzyczny - S.K.], to
mnie denerwuje.

A propos gustu – jakich obecnie perku-
sistów sobie cenisz? S¹ tacy, którymi siê in-
spirujesz? 

S¹ tacy. Kilku z nich mog³em us³yszeæ
na ¿ywo, choæ nie wszystkich. Mogê wy-
mieniæ kilka nazwisk topowych muzyków
na œwiecie – mo¿e ktoœ chcia³by pos³u-
chaæ, albo te¿ siê zainspirowaæ. Na pew-
no Kendrick Scott, Chris „Daddy” Dave,
Brian Blade. Kolejny muzyk, którego styl
gry swego czasu mocno „katowa³em” to
Eric Harland. Ws³uchiwa³em siê szczegól-
nie w sposób, w jaki interpretuje on rytm.
Wczeœniejsi to Tony Williams, Elvin Jo-
nes, Philly Joe John. Œwietne jest to, ¿e
ka¿dy gra inaczej. Tyle, jeœli chodzi o mo-
je inspiracje. 

Nurt amerykañski w jazzie jest Ci naj-
bli¿szy?

Tak, to jest to granie, które mnie poru-

sza. Ich folklor. Gdyby znaleŸæ siê w Sta-
nach i z nim obcowaæ, to dopiero by³aby si-
³a oddzia³ywania. Ale odczuwa siê to dopie-
ro na koncertach. My mamy oczywiœcie te¿
swój rodzimy polski, czy te¿ europejski
jazz, jednak mnie najbardziej odpowiada
ju¿ samo amerykañskie granie na perkusji.
Ich feeling na pewno jest inny, ró¿nimy siê.
(próba zademonstrowania tych ró¿nic na
instrumencie).

A ja lubiê rozpoznawalnoœæ polskiego
jazzu – Komeda, Mo¿d¿er, Stañko, Ma-
jewski. Czêsto zastanawiam siê, co o tym
decyduje? To, ¿e jego twórcy czêsto inspi-
ruj¹ siê Chopinem, nasz¹ muzyk¹ ludow¹?
Jest jakiœ sposób komponowania w „pol-
skim duchu”? 

Hmm…Tak naprawdê wszystko jest
wa¿ne. Wa¿ne jest poczucie rytmu, cha-
rakterystyczny sposób interpretacji, podej-
œcia do harmonii i melodii. Puls, sposób
swingowania. Feeling przede wszystkim,
który oznacza czucie, wyznacza indywidu-
alnie, ¿e dla kogoœ coœ jest ciemniejsze, a dla
innego jaœniejsze w barwach. Sk³ada siê na
to artykulacja, atak w dŸwiêk. Mo¿na graæ
do przodu, do ty³u, miêkko, ciep³o, zimno.
Trudno to wyraziæ s³owami. Dobrym przy-
k³adem na rozpoznawalnoœæ jest muzyka
latynoska – gdy myœlimy o niej, od razu ko-
jarzymy j¹ z okreœlonym dla niej feelingiem.
Wychodzi na to, ¿e z polskim jazzem jest
podobnie.

Trochê odbiegliœmy od tematu Twoich
projektów, ale wiem, ¿e w ubieg³ym roku
bra³eœ udzia³ w kilku du¿ych i mniejszych
muzycznych wydarzeniach chrzeœcijañ-
skich

Zgadza siê, uczestniczy³em w koncer-
cie z okazji 1050. lecia Chrztu Polski
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„Gdzie chrzest, tam nadzieja”, na po-
znañskim stadionie „Lecha”. W ramach
Œwiatowych Dni M³odzie¿y bra³em
udzia³ w koncertach m. in. w Centrum
Ewangelizacji w Krakowie – z Hubertem
Kowalskim oraz z zespo³em Poldka
Twardowskiego. W sumie to by³a ca³a

orkiestra. Od czasu do czasu towarzy-
szê te¿ zespo³owi Poldka Twardowskie-
go oraz Grzesiowi i Julii Kopali, z który-
mi gram muzykê wielbieniow¹ w ca³ej
Polsce. 

Poldka kojarzê z poznañskimi OO Do-
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minikanami... To nie s¹ Twoje przypadko-
we wybory?

Nie, nie s¹. Wiara to te¿ wa¿ny
aspekt mojego ¿ycia. Ona nadaje sens
moim wysi³kom, graniu, które bez du-
chowoœci by³oby niewiele warte. Ona
pomaga, daje nadziejê. Chcê, ¿eby to
by³o widaæ w przekazie, jaki zawieram
w swojej muzyce.

Ulubione pytanie muzyków – jak¹
p³ytê zabra³byœ na bezludn¹ wyspê?

Nie wiem… Ja s³ucham tak wiele ró¿nej
muzyki, ¿e nie wiem. Mo¿e sk³adankê, któ-
r¹ bym sam sobie zrobi³? Ulubione piosen-
ki – na przyk³ad „My favourite things”, na
pewno nie tylko jazz. Kilka gatunków by siê
znalaz³o. Niektórzy mo¿e bardzo by siê
zdziwili moim wyborem…

Na przyk³ad?
Mo¿e Duran Duran – utwór „Ordinary

World”, bo w tej muzyce jest coœ wyj¹tko-

wego, co mnie przyci¹ga. I w³aœnie trudno
do koñca okreœliæ, co to takiego jest. 

Z Twoich najnowszych planów – w³a-
œnie zosta³eœ instruktorem sekcji perku-
syjnej w Nowotomyskim Oœrodku Kultu-
ry. Ma te¿ powstaæ zespó³ perkusyjny i s¹
pocz¹tki orkiestry...

Zajêcia ju¿ siê rozpoczê³y, wiêc korzy-
staj¹c z okazji naszej rozmowy, serdecz-
nie wszystkich zapraszam we œrody o go-
dzinie 17.00. Jest kilka osób w ró¿nym
wieku i czekamy na nastêpne. Zespó³ per-
kusyjny siê tworzy i bêdzie móg³ te¿ wy-
stêpowaæ autonomicznie.

Rozumiem, ¿e to propozycja skiero-
wana do dzieci?

Do dzieci, ale nie tylko…

Doros³ego, który nie mia³ nigdy do
czynienia z perkusj¹, chyba trudno na-
uczyæ gry?
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Ja generalnie wierzê w ludzi. Myœlê, ¿e
maj¹c wiedzê i umiejêtnoœci, mo¿na tak
kimœ pokierowaæ, ¿eby gra³ chocia¿ jeden
dŸwiêk, który dobrze zabrzmi. Ma³ymi
kroczkami i wtedy to dzia³a.

Zajmujesz siê czymœ innym poza mu-
zyk¹?

Jasne! Mam nawet swoje hobby – maj-
sterkowanie. Te ustroje robiê sam (w. w.
akustyczne œciany ze sklejki – S K). Planujê
te¿ bli¿ej zaj¹æ siê uprawianiem windsurfin-
gu razem z Ziomem Ziomkowskim, który
pomóg³ mi w wyborze deski i którego ni-
niejszym pozdrawiam. A jak ju¿ wymie-
niam bliskie mi osoby, to chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e jestem bardzo wdziêczny Rodzi-
com za wsparcie, za to, ¿e zawsze s¹ ze
mn¹, popieraj¹ to, co robiê i akceptuj¹ mo-
j¹ pracê. Do niedawna, przez ca³e moje ¿y-
cie, mieszka³a z nami te¿ Babcia, która ode-
sz³a kilka dni temu (w po³owie marca  br.).
By³a cudown¹ osob¹ i mia³a wielk¹ cierpli-
woœæ do mojego grania... Przez dom prze-

wija³o siê te¿ mnóstwo osób, które tu gra-
³y, nagrywa³y, moich wyk³adowców.  Nie-
dawno by³am na filmie „La La Land”. Jego
g³ówny bohater, Sebastian, marzy
o otwarciu w³asnego klubu jazzowego.

Jakie jest Twoje duuu¿e marzenie
muzyczne?

Marzenie…? (œmiech) Hmmm…Trud-
no mi powiedzieæ. Pewnie by³aby to chêæ
wyst¹pienia z jakimœ artyst¹, na przy-
k³ad… Nie wiem. Mo¿e po prostu dobrze
graæ...

W³aœciwie chyba odpowiedzia³eœ - w
co drugim zdaniu mówisz o d¹¿eniu do
rozwijania siê, ulepszania swej gry…

A jak wiadomo, trudno jest dobrze
graæ, dlatego to jest marzenie…

Foto: archiwum Macieja Burzyñskiego i NOK-u,
Dagmara Burzyñska-Rejak, Mariusz Burzyñski,
Szymon Konieczny, Sylwia Kupiec, www.mi-
cha³owice.ma³opolska.pl
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Aleksandra Tabaczyñska

Zygmunt Duda – stra¿nik pamiêci

IdŸ dok¹d poszli tamci do ciemnego kresu 
po z³ote runo nicoœci twoj¹ ostatni¹ nagrodê 
idŸ wyprostowany wœród tych co na kolanach 
wœród odwróconych plecami i obalonych w proch

Czas leci tak jak liœcie z drzew w Opalenickiej Alei Zas³u¿onych. Pora podsumowañ
i rozliczeñ pracowitego ¿ycia Zygmunta Dudy przysz³a cicho, niezauwa¿alnie i przede
wszystkim niespodziewanie dla wielu z nas. 

Zygmunt Duda siê wyprowadzi³. Wyprowadzi³ siê 23 lutego 2017 roku. Tak, w kil-
ku rozmowach ze mn¹, zapowiada³ swój kres. Jako miejsce spodziewanej wyprowadz-
ki, gestem wskazywa³ niebo. Ani razu nie potraktowa³am tej wiadomoœci powa¿nie.
Podchodzi³am do niej jak do anegdotycznej przenoœni obarczonej nieco czarnym hu-
morem. A to by³ komunikat, który bezpoœrednio i prosto w oczy zapowiada³ nadcho-
dz¹c¹ œmieræ mojego rozmówcy. Tylko ja nie chcia³am tego przekazu przyj¹æ do wia-
domoœci… 

Zygmunt Duda urodzi³ siê w 1937 roku w Poznaniu. Nale¿a³by do pokolenia dzi-
siejszych osiemdziesiêciolatków, bo do jubileuszu zabrak³o mu zaledwie miesi¹ca
i trzech dni. Lata II wojny œwiatowej spêdzi³ wraz z rodzicami: Janin¹ i Ignacym oraz
m³odszym bratem Henrykiem we wsi Rudniki, 6 km od Opalenicy. Po wojnie zamiesz-
ka³ w Wojnowicach pod Bukiem. Maturê zda³ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Nowym
Tomyœlu (1957), ukoñczy³ Studium Nauczycielskie w Poznaniu oraz by³ absolwentem
Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przez 12 lat pracowa³ w szkole w Opalenicy. Od
1971 roku, przez 20 lat, pe³ni³ funkcjê dyrektora Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury
w Opalenicy. Po zakoñczeniu pracy zawodowej w 1992 roku, odda³ siê pasji prowa-
dzenia badañ nad przesz³oœci¹ Opalenicy i publikowaniem wyników swoich dociekañ.
Zmar³ 23 lutego 2017 roku w nowotomyskim szpitalu.

ocala³eœ nie po to aby ¿yæ 
masz ma³o czasu trzeba daæ œwiadectwo

W poniedzia³ek 27 lutego, w koœciele pw. œw. Mateusza w Opalenicy rozpoczê³y siê
uroczystoœci pogrzebowe. Mimo dnia pracy, w samo po³udnie, opalenicka fara zgroma-
dzi³a t³umy wiernych. Mszê œw. koncelebrowa³o ponad dziesiêciu kap³anów. W czasie
homilii wyg³oszonej przez ojca Stanis³awa Gawlickiego COr, us³ysza³am takie s³owa:
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„Zygmunt prosi³, aby kazanie, nie dotyczy³o jego osoby. Wierni z tej mszy œw. maj¹
wyjœæ ubogaceni, m¹drzejsi”. I tak te¿ siê sta³o. Duchowny zada³ pytanie: „Czy Bóg ska-
zuje nas na piek³o?” A potem, po krótkim rozwa¿aniu, wyjaœni³, ¿e nie. To my sami wy-
bieramy piek³o. 

Zygmunt Duda podczas ostatniej swojej drogi sprawi³ t¹ proœb¹, ¿e zastanowi³am
siê nad rol¹ przeznaczenia w ¿yciu cz³owieka. Dziêki s³owom homilii uœwiadomi³am so-
bie, w sumie rzecz oczywist¹ dla katolika, ¿e los mo¿na zmieniæ. Modlitwa, pokuta mo-
g¹ pokonaæ ca³e armie wojska, a samo przeznaczenie nic nie jest w stanie zdetermino-
waæ. Bo my mo¿emy wybraæ Niebo! 

Odprowadzaliœmy w ostatni¹ drogê wiernego i pracowitego s³ugê wielkopolskiej
ziemi, a kazanie nie dotyczy³o jego ¿ycia, dzia³alnoœci i osi¹gniêæ. Có¿! Zygmunt Duda
nie lubi³ traciæ czasu i nie ¿yczy³ sobie, aby z jego powodu ktoœ czas straci³, wiêc zorga-
nizowa³ rekolekcje. Pokazuje to, jak œwietnym by³ dydaktykiem i wychowawc¹. Swoj¹
postaw¹ w³aœciwie ca³y czas czegoœ uczy³. Osoby skupione wokó³ niego nawet nie mia-
³y œwiadomoœci, ¿e tyle zyskuj¹ na jakiejœ rozmowie czy wspó³pracy. Ta nauka by³a cza-
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sem mimochodem, czasem w ¿artach, a czasem wprost jak¹œ sugesti¹ czy rad¹. Nigdy
nie stawia³ sprawy, mówi¹c kolokwialnie, na ostrzu no¿a. Do swoich opinii i sugestii po
prostu potrafi³ przekonaæ. Wspó³pracowników, z kolei uczula³, ¿e ka¿da strona wyda-
wanego folderu, informatora, pisma lub ksi¹¿ki w momencie wydruku staje siê doku-
mentem historycznym. Dlatego trzeba pracê dziennikarsk¹ czy publicystyczn¹ trakto-
waæ bardzo powa¿nie i rzetelnie, bo za ka¿dy tekst i ka¿de zdjêcie wydrukowane na pa-
pierze bierze siê odpowiedzialnoœæ. Odpowiedzialnoœæ wobec tych, którzy kiedyœ bêd¹
zbieraæ informacje o opisywanym regionie, wspólnocie czy parafii. Mia³ na myœli, histo-
ryków, regionalistów, etnografów…

b¹dŸ odwa¿ny gdy rozum zawodzi b¹dŸ odwa¿ny 
w ostatecznym rachunku jedynie to siê liczy

Warto dodaæ, ¿e ciê¿ka, owocna praca by³a jego ¿yciow¹ pasj¹. Œp. Zygmunt Duda
by³ autorem blisko 30 opracowañ i wspó³autorem dalszych 22 o tematyce historycznej.
W 1983 roku sta³ siê wspó³za³o¿ycielem miesiêcznika „Echa Opalenickie” –
pierwszego tytu³u prasowego w Polsce na poziomie gminy. Na jego ³amach, do koñca
roku 2014, zamieœci³ blisko 900 tekstów. By³y one zaczynem do nadania miejscowym
szko³om i ulicom w mieœcie patronów zwi¹zanych z ziemi¹ opalenick¹ oraz obchodów
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rocznic historycznych, w tym 600. lecia Opalenicy i 600. lecia parafii pw. œw. Mateusza.
Zgromadzona wiedza i warsztat badawczy pozwoli³y na okreœlenie Zygmunta Dudy
jako cz³owieka – instytucji, znawcy lokalnej historii. Przez pierwsze dziesiêæ lat pe³ni³
funkcjê redaktora naczelnego miesiêcznika. 

Jego dorobek autorski i redakcyjny w dwudziestopiêcioleciu 1983 – 2008 zosta³
zaprezentowany przez Ma³gorzatê Kasperczak w pracy pt. „Zygmunt Duda na ³amach
„Ech Opalenickich"", wydanej w 2008 roku. Wczeœniej w 2006 roku, ukaza³a siê publi-
kacja Ma³gorzaty RzeŸnik „Opalenicka dzia³alnoœæ wydawnicza 1975 – 2005”, podsu-
mowuj¹ca – w postaci studiów nad regionem – dorobek publicystyczny i naukowo –
badawczy m. in.  Zygmunta Dudy.  Dziêki  tej aktywnoœci  gmina Opalenica mo¿e siê
poszczyciæ najobszerniejsz¹ i najrzetelniejsz¹ bibliografi¹ w kraju. Zaznaczy³ te¿ swój
znacz¹cy  udzia³ w powstaniu monografii: „Dzieje Opalenicy” (1993, red. Czes³aw
£uczak) oraz trzytomowego „Opalenickiego s³ownika biograficznego” (Opalenica
1992, 1994, 2010) którego inicjatorem i redaktorem naukowym by³ Bogumi³
Wojcieszak. 

a Gniew twój bezsilny niech bêdzie jak morze 
ilekroæ us³yszysz g³os poni¿onych i bitych

Walczy³ o prawdê historyczn¹, wskrzeszaj¹c z niepamiêci korzenie patriotyzmu.
Swoj¹ twórczoœci¹ uczy³ szacunku dla ludzkich dokonañ. Walczy³ g³ównie piórem, my-
œl¹, postaw¹, ale nie tylko. Zygmunt Duda inicjowa³ wydarzenia kulturalne o randze
wojewódzkiej i ogólnopolskiej, konferencje naukowe, plenery plastyczne, warszta-
ty fotograficzne, wystawy, koncerty Polaków zza granicy, praktyki zawodowe stu-
dentów Instytutu Kulturoznawstwa w Poznaniu. W 1994 roku za³o¿y³ opalenickie
Ko³o Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i przez 17 lat
pe³ni³ funkcjê jego prezesa. Przez 12 lat wchodzi³ w sk³ad Zarz¹du G³ównego
TPPW i redakcji rocznika „Wielkopolski Powstaniec”. 

Za dzia³alnoœæ zawodow¹ i spo³eczn¹ zosta³ uhonorowany wyró¿nieniami i od-
znaczeniami, m. in.: przez Wojewodê Poznañskiego medalem „Ad perpetuam rei
memoriam” (1997), przez Metropolitê Poznañskiego medalem „Optime Merito
Archidioecesis Posnaniensis” (2004), Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego
(2004), nagrod¹ honorow¹ „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” (2009), odzna-
k¹ honorow¹ „Wierni Tradycji” (2010), medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegiel-
skiego „Labor Omnia Vinci” (2007), medalem „Opiekun Miejsc Pamiêci Narodo-
wych” (2012). 19 czerwca 2015 roku, podczas sesji wyjazdowej do Opalenicy, na
wniosek Kapitu³y Honorowego Hipolita dzia³aj¹cej w strukturze Towarzystwa im.
Hipolita Cegielskiego – Prezydent Towarzystwa, dr Marian Król, wrêczy³ Zygmun-
towi Dudzie Dyplom Godnoœci Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetkê Honoro-
wego Hipolita. 

Publikacje i podejmowana w nich tematyka pokazuj¹, ¿e œp. Zygmunt Duda niós³
pamiêæ pokoleñ, pokoleniom jemu wspó³czesnym, z twórcz¹ oryginalnoœci¹ i opty-
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mistyczn¹ postaw¹ wobec ¿ycia. Nigdy nie schlebia³ czytelnikowi, nie schlebia³ te¿
wydawcy, w stu procentach realizowa³ misjê rzetelnego dziennikarstwa.

strze¿ siê osch³oœci serca kochaj Ÿród³o zaranne 
ptaka o nieznanym imieniu d¹b zimowy 
œwiat³o na murze splendor nieba 
one nie potrzebuj¹ twego ciep³ego oddechu 
s¹ po to aby mówiæ: nikt ciê nie pocieszy

27 lutego, na opalenickim cmentarzu trwa³y na modlitwie t³umy przyjació³, wspó³-
pracowników, s¹siadów… ¯ycie Zygmunta Dudy na naszych oczach sta³o siê histori¹.
Cz³owiek, który od 1959 roku zajmowa³ siê badaniem przesz³oœci tej ziemi i jej doku-
mentowaniem, zakoñczy³ sw¹ s³u¿bê. W swoich opracowaniach wiele miejsca poœwiê-
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w Opalenicy - 16. X. 2007 r.

Podczas koncertu 
Julity Bruch



ci³ ludziom tworz¹cym na przestrzeni lat dzieje miasta. Tak powsta³a, miêdzy innymi,
Opalenicka Aleja Zas³u¿onych. Na cmentarzu jednak nie ma wydzielonej kwatery dla
znamienitych obywateli, dlatego Zygmunt Duda postanowi³ wykorzystaæ do tego celu
prasê i wydawnictwa ksi¹¿kowe. Sam autor pisa³ na ³amach „A oto Ja jestem”, pisma
parafialnego parafii œw. Mateusza w Opalenicy, ¿e na miejscu wiecznego spoczynku „za-
mieszkuje” 15 tys. zmar³ych, a szeregi grobów opatrzone s¹ jedynie imieniem, nazwi-
skiem oraz datami narodzin i œmierci. Na nagrobkach nie znajdziemy ziemskich zas³ug
pochowanych. 

Pragn¹³ stworzyæ swoist¹ ksiêgê cmentarn¹ dla tych, którzy wyró¿nili siê ponad-
przeciêtnymi dokonaniami, a w codziennym ¿yciu realizowali zasady Ewangelii, s³u¿¹c
Bogu, OjczyŸnie i bliŸnim. Opublikowa³ 30 biogramów. Niestety, nikt spoœród miesz-
kañców Opalenicy nie wyrazi³ ochoty na kontynuowanie tego dzie³a. Nikt nigdy nawet
nie zaproponowa³ nazwiska zmar³ej osoby, któr¹ warto by³oby upamiêtniæ – ¿adna in-
stytucja, stowarzyszenie czy organizacja spo³eczna. Byæ mo¿e temat zosta³ wyczerpany.
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im. Hipolita Cegielskiego 

w Poznaniu 
i Dyrektor Biura  

Edmund Dudziñski 
– Opalenica, 19 VI 2015 r. 



Jednak w³aœciwe miejsce dla twórcy Opalenickiej Alei Zas³u¿onych z pewnoœci¹ zosta-
nie wype³nione stosown¹ treœci¹.

B¹dŸ wierny IdŸ 

Œp. Zygmunt Duda by³ wiernym piewc¹ lokalnej historii w wielu jej wymiarach. Sk³a-
nia³ do zadumy nad losem minionych pokoleñ. Niestrudzenie kszta³towa³ te¿ nasze wiê-
zi jako mieszkañców Wielkopolski, a jednoczeœnie Archidiecezji Poznañskiej. Wiedzia³,
jak donios³¹ rolê odegra³a w historii wiara katolicka. Opisywa³ krzy¿e przydro¿ne, ka-
pliczki, zaopatrywa³ je w metalowe tabliczki z podstawowymi informacjami. Nie wiem,
czy doprowadzi³ do koñca wszystko, co zamierza³. Z pewnoœci¹ mia³ jeszcze plany. Mia³
te¿ œwiadomoœæ, ¿e przyjdzie moment, kiedy bêdzie musia³ zdaæ relacjê z ka¿dej minu-
ty ofiarowanej mu przez Stwórcê – Dawcê czasu. Spieszy³ siê. Wspominaj¹c Zygmun-
ta, widzê pokój, w którym przyjmowa³ goœci. Nakryty stó³: fili¿anki, ciasto, przygoto-
wane do rozmowy papiery, ksi¹¿ki. Pod oknem sta³y dwa fotele, stolik, na którym za-
wsze le¿a³o otwarte Pismo Œwiête. Widaæ, ¿e by³o czytane i rozwa¿ane. Na biurku sta³
krzy¿, liczne fotografie, albumy, historyczne pami¹tki. 

„Mój pogrzeb ma byæ skromny, bez przemówieñ, delegacji i niepotrzebnego szu-
mu. Ma byæ przenikniêty szczer¹ modlitw¹ „– poleci³ swoim bliskim. Dla mnie to zda-
nie jest przyk³adem wielkiego hartu ducha i g³êbokiej wiary. Wolny i suwerenny we-
wnêtrznie, w ci¹gu lat dzia³alnoœci, zdo³a³ przebiæ siê z przekazem historycznym, nie tyl-
ko do ludzi jego pokolenia, ale te¿ do m³odzie¿y. A po œmierci, 23 lutego, do dnia po-
grzebu, wobec swoich bliskich, wychowanków i znajomych – da³ œwiadectwo wiary, na-
dziei i mi³oœci. Bez zbêdnego szumu po¿egnanie œp. Zygmunta Dudy ubogaci³o wszyst-
kich obecnych. Po¿egnaliœmy go m¹drzejsi. By³eœ wierny. IdŸ!

W tekœcie wykorzystano fragmenty wiersza Zbigniewa Herberta „Przes³anie Pana Cogito” 

WOKÓ£ NAS...

99Zygmunt Duda - stra¿nik pamiêci

Podczas uroczystych
obchodów 1050.lecia

chrztu Polski - 
Dakowy Mokre, 2016 r.



Zygmunt Duda w opalenickich sercach...

Ks. kan. Antoni Lorenz, proboszcz parafii œw. Mateusza w Opalenicy. 
Nie spotka³em dot¹d nikogo, kto tak œwiadomie przygotowywa³by siê do œmierci. Mot-

to „memento mori” wyznacza³o w koñcowych latach rytm jego dnia. Nie znaczy to, ¿e by³
przygnêbiony, smutny. Wrêcz przeciwnie. Wykorzystywa³ ka¿dy moment, by pracowaæ.
Ró¿aniec, lektura Pisma Œw. przy zapalonej œwiecy, rozwa¿ania, lektura duchowa – a w te
æwiczenia duchowe wpleciona praca. Wœród jego znajomych du¿¹ grupê stanowi¹ ksiê¿a
i zakonnicy. Poznawa³ ich nie tylko przygotowuj¹c materia³y do publikacji, czy studiuj¹c ar-
chiwa, ale równie¿ podczas rekolekcji i dni skupienia. Onego czasu w 2004 roku Zygmunt
Duda przebywa³ w szpitalu. Dwuosobow¹ salê dzieli³ z ks. proboszczem z Jutrosina. Mia³
tam ze sob¹ niektóre opracowania z ¿ycia naszej parafii. Zauwa¿y³ je ks. pra³at Jan Stani-
s³awski w czasie odwiedzin jutrosiñskiego proboszcza. Wkrótce potem, w trakcie naszego
spotkania, ks. Pra³at nawi¹za³ do obejrzanych opracowañ o parafii œw. Mateusza w Opale-
nicy i zaproponowa³, aby uhonorowaæ Zygmunta Dudê za ca³okszta³t prac i postawê wy-
ró¿nieniem „Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis”, nadawanym przez Metropolitê
Poznañskiego. Kiedy odznaczenie zosta³o przyznane, poprosi³em, aby zosta³o wrêczone,
nie w katedrze poznañskiej, jak to jest w zwyczaju, lecz w naszej parafii. Dokona³ tego,
w imieniu ks. abp. Stanis³awa G¹deckiego, delegat ks. pra³at Jan Stanis³awski. Wracaj¹c my-
œl¹ do pocz¹tków naszej znajomoœci – Zygmunta Dudê pozna³em bli¿ej, kiedy niektórzy
spoœród ogrodników, rolników i rzemieœlników przyszli do mnie z zapytaniem, czy mo¿na
by odbudowaæ zniszczon¹ przez okupanta leœn¹ kapliczkê w wojnowickim lesie. W czasie
prac budowlanych Zygmunt Duda wyszed³ z propozycj¹, aby opracowaæ legendê i historiê
kultu tego miejsca. Obieca³, ¿e on siê tym zajmie, co sta³o siê faktem i przybra³o formê ma-
³ej broszurki. Potem ju¿ lawinowo rodzi³y siê nowe projekty kolejnych publikacji. Dziêki je-
go mrówczej pracy powstawa³y kolejne wydawnictwa dotycz¹ce opalenickiej fary. Przy-
puszczam, ¿e ¿adna z parafii nie posiada tak obszernego opracowania w³asnej historii. Wy-
mieniæ tu nale¿y choæby zbiór zeszytów „Z historii parafii œw. Mateusza w Opalenicy”, kar-
ty ewidencyjne obiektów sakralnych, album wydany z okazji 600. lecia parafii, a tak¿e jego
udzia³ w tworzeniu pisma parafialnego „A oto Ja jestem”. Z inicjatywy Zygmunta Dudy po-
wsta³y tablice informacyjne na kaplicy cmentarnej, dzwonnicy, œmiertelnicy, probostwie. In-
skrypcje na dzwonach to tak¿e jego dzie³o. Bywa³ czêstym goœciem na probostwie, przycho-
dz¹c z pomys³em, szkicem publikacji czy te¿ notatkami. Jednak zawsze, zanim przest¹pi³
progi probostwa, wstêpowa³ do koœcio³a oddaæ czeœæ Bogu. To œwiadectwo by³o dla mnie
niejednokrotnie powodem do refleksji nad moj¹ relacj¹ ze Stwórc¹. 

Barbara Krysicka 
Zna³am Zygmunta z czasów, gdy oboje uczyliœmy jêzyka polskiego w szkole podstawo-

wej, on w opalenickiej „dwójce”, ja w „jedynce”. Jednak dopiero kiedy przymierza³am siê
do wydania tomiku moich wierszy, pozna³am go od innej strony. Przejrza³ materia³ i powie-
dzia³: „Pisz, Basiu, pisz”. Ta zachêta wiele dla mnie znaczy³a. Da³am temu wyraz w wierszu
jemu poœwiêconym. Z kolei Zygmunt, pisz¹c o tym, „co opalenickie”, zawsze przynosi³ go-
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towe dzie³o, wpisuj¹c jako dedykacjê stosown¹ myœl. W chwili, gdy dotar³a do mnie wiado-
moœæ o jego œmierci, dzia³aj¹c pod wp³ywem emocji, zebra³am publikacje, które wysz³y spod
jego pióra. Oczywiœcie, myœlê tu o tych, które posiadam. U³o¿y³am wszystkie na stole
i wspomina³am, wspomina³am to, co w³aœnie siê skoñczy³o.

Maria Galas
Z panem Zygmuntem Dud¹ wspó³pracowa³am wielokrotnie. By³ otwarty na to, co dzia-

³o siê nie tylko w mieœcie, ale i w wioskach opalenickiej gminy. Opracowa³ historiê ludzi tam
¿yj¹cych, potrafi³ pokaza³ „wielkie rzeczy” dziej¹ce siê w ma³ych osadach. Kiedy w 1983 ro-
ku zaistnia³ u nas Gminny Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych, Zygmunt Du-
da, odwo³uj¹c siê do korzeni, ukaza³ moc i znaczenie sztandaru: „Za sztandarem stoj¹ lu-
dzie. On definiuje nas jako jednoœæ. Jesteœmy tu, gdzie jest sztandar, który daje nam poczu-
cie si³y i wspólnoty.” T³umaczy³, co wyra¿a ka¿dy jego szczegó³, od drzewca, po wyhafto-
wane litery. Dziêki niemu gromadzimy siê wokó³ w³asnego sztandaru. Pan Zygmunt chêt-
nie odpowiada³ na nasze zaproszenia i uczestniczy³ w zebraniach i wycieczkach. Opracowy-
wa³ scenariusze do¿ynek, uroczystoœci, spotkañ. Bêdzie nam go brakowa³o.

Maria Rura
Doje¿d¿aliœmy tym samym poci¹giem na zajêcia w Studium Nauczycielskim w Poznaniu,

on z Opalenicy, ja z Buku. Potem przyszed³ czas pracy zawodowej, sporadyczne kontakty.
Kiedy zosta³ dyrektorem Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Opalenicy by³ w swoim ¿y-
wiole. Jak¿e zazdroœci³am waszemu miastu, kiedy dowiedzia³am siê, ¿e pod przewodnic-
twem Zygmunta powsta³a lokalna gazeta „Echa Opalenickie”. Ró¿nymi „kana³ami” docie-
ra³y do mnie broszurki, ksi¹¿ki, artyku³y, publikacje autorstwa szkolnego kolegi. Cieszy³am
siê, gdy Zygmunt wspiera³ mnie, kiedy i w naszym mieœcie powsta³ miesiêcznik „Kosynier
Bukowski”. Podpowiada³, jak prowadziæ gazetê, dzieli³ siê doœwiadczeniem. 

Justyna Wójcik-Domaga³a 
Rodzice zaszczepili we mnie mi³oœæ do ma³ej ojczyzny. I tak, gromadzi³am to, co o niej

napisano. A pisa³ przede wszystkim Zygmunt Duda. W domu na pó³ce mam wiêkszoœæ z te-
go, co jest jego dzie³em. Kiedy podjê³am siê prowadziæ kronikê parafialn¹, we wspó³pracy
z Ró¿¹ Wawrzyniak, pan Zygmunt podpowiada³, na co zwracaæ uwagê, co w kronikach za-
pisywaæ, by historia zostawi³a swój œlad. Z obaw¹ i lekkim niepokojem pokaza³yœmy mu
pierwszy rocznik. Jego krytyczne spostrze¿enia sta³y siê dla nas prawdziw¹ lekcj¹. Z wiel-
kim wzruszeniem przyjê³am kartkê, zapisan¹ niepewnym ju¿ ruchem rêki, skreœlon¹ na
szpitalnym ³ó¿ku. Ostatnie uwagi, sugestie, podpowiedzi… Ostatnie. Nastêpnych nie bêdzie.

Wojciech (Derecki) 
Wiosn¹ rokrocznie z Zygmuntem Dud¹ udawaliœmy siê na rekolekcje do Filipinów

w sanktuarium Ró¿y Duchownej ko³o Gostynia. Ten czas wytchnienia dla duszy pozwala³
na odbudowê relacji nie tylko z Bogiem, ale i z cz³owiekiem, który jest obok nas. Dzieñ wy-
pe³nia³y: modlitwa, msza œw., nauki rekolekcyjne, konferencje, ale równie¿ rozmowy i sza-
chy. „Pamiêtaæ trzeba nie tylko o duszy i ciele, ale i umyœle” – mawia³ Zygmunt.
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Jolanta Horowska 
Pierwszy kontakt z panem Zygmuntem mia³am w domu kultury. Siêga on roku 1978.

W latach 80. sporo czasu spêdza³am w Ognisku Muzycznym, które dzia³a³o w Miejsko-
-Gminnym Oœrodku Kultury. Dyrektor Duda czêsto organizowa³ wystêpy dla zespo³ów
muzycznych. Wystêpowaliœmy w salach wiejskich domów kultury, œwietlicach, klubach,
szko³ach, ubogacaj¹c liczne spotkania tamteszych spo³ecznoœci. I tak ró¿ne „lecia”, zebrania
Kó³ Gospodyñ Wiejskich, emerytów, rolników, z okazji Dnia Kobiet, Babci, Dziadka, Mat-
ki, Dzia³kowca, Nauczyciela by³y naszym udzia³em. Pamiêtam „Tarpana” w kolorze ciem-
nomiodowym, prowadzonego przez pana Zygmunta, za³adowanego akordeonami, gitara-
mi, wzmacniaczami, stojakami do nut. Miêdzy tym sprzêtem m³odzi artyœci – czyli my. Sa-
mochód pod¹¿a³ w stronê Jastrzêbnik, Kopanek, czy Rudnik… Takie „tourné” po okolicy.
By³y te¿ dalsze wyjazdy, na przegl¹d zespo³ów Spo³ecznych Ognisk Artystycznych choæby
do Gniezna, Konina, Poznania. Wtedy ju¿ „Tarpan” nie wystarcza³. W autobusie, obok dy-
rektora SOA, Krzysztofa Szulca i prowadz¹cego zespó³ Sylwestra Piskorka, zawsze by³
obecny dyrektor MDK Zygmunt Duda.  

Po latach przyszed³ czas na inne relacje z panem Zygmuntem. Pierwsza wspó³praca przy
s³owie pisanym to opracowanie plakatu na festyn parafialny. Nie przypuszcza³am, ile pracy
nale¿y w³o¿yæ, by informacja na nim zawarta by³a pe³na i poprawna. Nastêpnie w³¹czy³am
siê w redagowanie pisma parafialnego „A oto Ja jestem”. Pocz¹tkowo tylko pisywa³am tek-
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sty i myœla³am, ¿e na tym siê skoñczy. Jednak moja funkcja siê zmieni³a i to za przyczyn¹ Zyg-
munta Dudy. Ksi¹dz proboszcz Antoni Lorenz szuka³ redaktora naczelnego gazety. Gdy
spyta³ pana Zygmunta, kogo ma obsadziæ w tej roli, ten bez zastanowienia poda³ moje na-
zwisko. I tak zosta³o. W tzw. miêdzyczasie czêsto spotyka³am siê z panem Zygmuntem, pe³-
ni¹c rolê „skryby” – on dyktowa³, ja stuka³am na klawiaturze komputera kolejne strony je-
go publikacji. 

Gdy pierwszy raz pozwoli³am sobie na zasugerowanie zmian w tekœcie – pan Zygmunt
zamilk³ na chwilê, popatrzy³ w rêkopis, spojrza³ na ekran monitora, poprosi³ o powtórzenie
proponowanej korekty i zaaprobowa³ j¹. I tak ju¿ zosta³o: on dyktowa³, ja pisa³am, co jakiœ
czas robi¹c uwagi, które Duda rozwa¿a³ i czêsto je uwzglêdnia³. Po jakimœ czasie dowiedzia-
³am siê od wspólnego znajomego, ¿e ceni sobie moj¹ szczeroœæ… Przychodz¹c na umówio-
ne spotkania przynosi³ ze sob¹ notatki. Robi³ je na odwrocie wydrukowanych brudnopisów,
wykorzystywa³ „po poznañsku” ka¿dy skrawek papieru. Bywa³o, ¿e w trakcie przerywa³,
by zapisaæ jak¹œ myœl. 

Czêsto przynosi³ „wyczytane” ju¿ gazety, czasem ksi¹¿ki, dzieli³ siê nimi. Ich znakiem
rozpoznawczym by³y podkreœlenia, czasem notatki na marginesach. Lubi³ wynotowywaæ
sformu³owania, okreœlenia, coœ, co go zaskakiwa³o, by wykorzystaæ je w swoich pracach. 
Szarmancki, starszy pan z klas¹, nieod³¹czn¹ teczk¹ pod pach¹, z cennymi zapiskami, d¿en-
telmen. Trudno spotkaæ dziœ kogoœ tak kulturalnego, stosuj¹cego na co dzieñ zasady savoir
vivre. Jeœli spotkania nad tekstem lub materia³ami do pisma parafialnego odbywa³y siê w do-
mu pana Zygmunta, w gabinecie czeka³a kawa i ciastko. Rozpoczynaliœmy od krótkiej roz-
mowy, by nastêpnie myœl ubraæ w s³owa najbardziej w³aœciwe, oddaj¹ce w pe³ni sens,
kszta³t, prawdê o osobie czy wydarzeniu. Jego prace badawcze, poszukiwania, wczytywa-
nia siê w tekst, ale i w to, co niezapisane miêdzy linijkami, mia³y te¿ odbicie w poszukiwaniu
w³asnych relacji z Bogiem. Rzetelnoœæ, d¹¿enie do perfekcji, nieustanna praca, skrupulatnoœæ
– one definiuj¹ pana Zygmunta. 

Jeremi Mroczek 
Pan Zygmunt w szkole podstawowej uczy³ mnie jêzyka polskiego i wychowania obywa-

telskiego. By³ moim wychowawc¹. Zaszczepi³ w nas dba³oœæ o jêzyk ojczysty i mi³oœæ do
ksi¹¿ek. Ukazywa³ szerokie horyzonty w ¿yciu publicznym i spo³ecznym. Uczy³ szacunku
dla drugiego cz³owieka, tak¿e osoby o odmiennym œwiatopogl¹dzie. Dziêki niemu ksi¹¿ka
i historia sta³y siê dla mnie cennym towarzyszem. Do dziœ mam zeszyt z klasy ósmej, z mot-
tem pana Zygmunta, w którym zachêca do czytania. W latach 70. spotkaliœmy siê w domu
kultury, aby porozmawiaæ przy szachach. Lata 80., to czas zmian w naszym kraju. Dziêki
nim, dyskusje nad tym, co opalenickie, ale i polityczne, mog³y zaistnieæ na ³amach prasy. Mia-
³em szczêœcie wspó³pracowaæ z Zygmuntem Dud¹ podczas redagowania „Ech Opalenic-
kich”, czy przy organizowaniu uroczystoœci patriotycznych. Chêtnie skorzysta³ z zaprosze-
nia i przyby³ na spotkanie klasowe w 1998 roku. Wielokrotnie goœci³em te¿ w jego domu.
Cz³owiek wielkiego formatu, nie do zast¹pienia, odszed³ od nas. Zakoñczy³ swoj¹ misjê. 

spisa³a Jolanta Horowska
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Gra¿yna Matuszak

Sztuka nie jest powielaniem

Maria Geisler – m³odziutka nowotomyœlanka, plastyk, absolwentka Liceum Pla-
stycznego im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, tegoroczna maturzystka, œwie¿o
po obronie pracy dyplomowej. Osoba niezwykle interesuj¹ca, utalentowana, pe³na
pasji, pomys³ów i niesamowicie dojrza-
³ych przemyœleñ, maj¹ca wiele do po-
wiedzenia na inspiruj¹ce j¹ tematy.
A tych jest wiele.

Od dzieciñstwa interesowa³y j¹ hi-
storie powa¿ne. Na pocz¹tku chcia³a
zostaæ biologiem. Zg³êbia³a tajniki filmu
przyrodniczego „Mikrokosmos” i za-
wziêcie wertowa³a opas³y tom s³ownika
biologicznego, który dosta³a na szóste
urodziny. Choæ ma spore predyspozy-
cje i umiejêtnoœci muzyczne wybra³a sa-
morealizacjê poprzez malarstwo, ponie-
wa¿ – jak mówi – z malarstwem z¿y³a
siê od dzieciñstwa. W rozwoju jej pla-
stycznych pasji du¿¹ zas³ugê mia³o
wsparcie rodziny. Pierwsze przeb³yski
talentu, jeszcze niepozorne, pojawi³y siê
w ju¿ w przedszkolu. Zainteresowanie sztuk¹ rozwija³o siê dziêki wrodzonej cieka-
woœci œwiata, a tak¿e wsparciu mamy, która pog³êbia³a je, pokazuj¹c Marii filmy
o sztuce. Pamiêta, ¿e ju¿ w dzieciñstwie zafascynowa³o j¹ malarstwo barokowe
Rembrandta i Caravaggia. W gimnazjum ci¹gnê³o j¹ jeszcze na równi do muzyki
i sztuk plastycznych. Wtedy jeszcze gra³a tylko na fortepianie, od 3 lat gra tak¿e na
wiolonczeli. Pod wp³ywem znajomych – Agaty Lipskiej i £ukasza Mleczaka, którzy
bardziej sk³aniali siê ku sztukom wizualnym, a z którymi mia³a swoj¹ pierwsz¹ wy-
stawê w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Nowym Tomyœlu, podjê³a decyzjê
o kontynuowaniu nauki w poznañskim liceum plastycznym. Ukoñczy³a klasê rekla-
my wizualnej i projektowania graficznego, zaœ przedmiotem jej pracy dyplomowej
by³a promocja twórczoœci Tadeusza Kantora. Stworzy³a cykl plakatów do jego piê-
ciu spektakli „Teatru œmierci”.
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Swoj¹ twórczoœæ, oprócz doœwiadczeñ zdobytych w artystycznej szkole, opiera
na w³asnych poszukiwaniach. Lubi obserwowaæ obrazy z bliska, na ¿ywo. Struktura
widziana trójwymiarowo, obserwacja dzie³a, ledwie zauwa¿alny gest nanoszenia
farby, inspiruj¹ j¹ do w³asnych poszukiwañ, doskonalenia techniki i warsztatu. Lubi
obserwowaæ i sprawdzaæ, czy potrafi³aby zrobiæ coœ podobnego. Nie ogranicza siê
jednak do czystego naœladowania stylu danego artysty, ka¿dy zaobserwowany te-
mat „przepracowuje” i tworzy jego w³asn¹ wizjê. Tak by³o np. po obejrzeniu obra-
zów Artura Nacht-Samborskiego, które zapocz¹tkowa³y w jej twórczoœci cykl abs-
trakcji z motywami kwiatowo-roœlinnymi. Obecnie stara siê odejœæ od malarstwa
w klasycznym rozumieniu, chce podj¹æ próbê tworzenia z wykorzystaniem nowo-
czesnych technik. Na swoim koncie ma ju¿ kilka nagród. W 2016 r. otrzyma³a wy-
ró¿nienie za obraz z nenufarami (zob. s. 111) na XXIV Ogólnopolskim Plenerze Ry-
sunkowo-Malarskim im. Krystyny Dr¹¿kiewicz w Kazimierzu Biskupim, zakwalifiko-
wa³a siê tak¿e do wystawy III Ogólnopolskiego Biennale Plakatu Szkó³ Plastycznych
POMIÊDZY – Gdynia 2016. W 2017 r. zosta³a nagrodzona w konkursie malarsko-
-literackim „Moje krajobrazy”, organizowanym przez Liceum Plastyczne im.
A Grottgera w Supraœlu. 

Pomimo m³odego wieku, jej pogl¹dy na sztukê s¹ bardzo przemyœlane. Uwa¿a,
¿e sztuka nie jest powielaniem. Bywa, ¿e artyœci wpadaj¹ na podobne pomys³y, ale
ró¿ni¹ ich rozwi¹zania. Wa¿ne jest, aby dochodzenie do podobnych rozwi¹zañ
przepuœciæ przez w³asny pryzmat. Sztuka wg niej polega na poszukiwaniu siebie,
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opiera siê na rozwa¿aniu na temat ludzkiej kondycji, wynika z wnêtrza, a nie budo-
wania w³asnego wizerunku. Sztuki nie powinno siê tworzyæ dla pieniêdzy, wywo³a-
nia szoku, czy chêci wzbudzenia kontrowersji. Oczywiœcie mo¿na wzbudzaæ kontro-
wersje, ale powinno to wynikaæ z przekonania artysty. Twierdzi, ¿e sztuka ma w³a-
sny rdzeñ i logikê. W twórczoœci niewskazany jest nieporz¹dek, chyba, ¿e w³aœnie
on jest logik¹ danego twórcy. Logik¹ sztuki mo¿e byæ tak¿e alogika i zaprzeczanie,
wynikaj¹ce z przemyœleñ b¹dŸ sytuacji, w której artysta siê znalaz³. 

Wa¿nym wydarzeniem w jej ¿yciu by³o zetkniêcie z teatrem. Bêd¹c jeszcze w III
klasie, trafi³a na trwaj¹ce przez ca³y rok szkolny warsztaty teatralne dla licealistów,
prowadzone przez Scenê Robocz¹ – Centrum Rezydencji Teatralnej. Wiedza prak-
tyczna i teoretyczna, jak¹ tam zdoby³a, przerodzi³a siê w kolejn¹ ¿yciow¹ pasjê.
Efektem kilkumiesiêcznej pracy by³a mo¿liwoœæ konfrontacji z prawdziw¹ scen¹ w fi-
na³owym spektaklu wystawionym na Scenie Roboczej. 

Istotnym bodŸcem do dzia³ania by³y dla Marii s³owa Izabeli Cywiñskiej, które
us³ysza³a bêd¹c na spotkaniu autorskim, dotycz¹cym jej autobiograficznej ksi¹¿ki
„Dziewczyna z kamienia”. Autorka mówi³a o tym, ¿e m³odzi powinni przej¹æ inicja-
tywê, ¿e nie nale¿y staæ biernie. S³owa te g³êboko zapad³y Marii w pamiêci i nie da-
wa³y spokoju. Po pó³ roku przemyœleñ, eksplodowa³y mnogoœci¹ podejmowanych
dzia³añ. Wraz z kole¿ank¹ Basi¹ Niestrawsk¹ zaczê³y realizowaæ krótkie pantomi-
my, uk³ady ruchowe bazuj¹ce na tekstach Gombrowicza, Wirginii Woolf, Agniesz-
ki Osieckiej, Johna Bartha i Antoniego S³omiñskiego. 
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Z³o¿y³y cytaty z tekstów tych twórców w scenariusz nosz¹cy tytu³ „Miêdzy na-
mi”, traktuj¹cy o sytuacji m³odzie¿y we wspó³czesnym œwiecie. W 20. minutowej
wypowiedzi dotyka³y wielu tematów, takich jak chocia¿by biernoœæ, marazm i brak
zaanga¿owania. Ostatecznie bardziej ni¿ aktorstwo, zafascynowa³a j¹ re¿yseria.

Pod koniec III klasy nale¿a³a do grupy artystycznej TRAGARDZIŒCI, której by³a
inspiratork¹. W przyjacielskim gronie, co czwartek, spotykali siê na podwieczor-
kach. W kawiarnianym klimacie rozmawiali o sztuce, konfrontowali swoj¹ twór-
czoœæ i stworzyli przedstawienie – wypowiedŸ muzyczn¹, opart¹ na grach s³ownych,
bazuj¹c¹ na repertuarze Kabaretu Starszych Panów. 

Pierwsz¹ powa¿niejsz¹ prób¹ re¿ysersk¹, jest jej spektakl z gatunku groteski pt.
„Play”. Jest on uk³onem w stronê twórców okresu 20. lecia, zainspirowany twór-
czoœci¹ Tadeusz Kantora, traktuj¹cy o œmierci, spêtaniu konwencjami, w którym ak-
tor jest sprowadzony do roli rekwizytu, jest narzêdziem. Premiera mia³a miejsce
w Liceum Plastycznym 25 kwietnia br. i wzbudzi³a du¿e zainteresowanie. Ale na
tym nie koniec, Maria pisze kolejne dwie sztuki teatralne, które bêd¹ oparte na jej
w³asnych odczuciach i przemyœleniach filozoficznych. Inspiracj¹ na przysz³oœæ jest
„Teatr Osobny” Mirona Bia³oszewskiego. 

Wolne chwile poœwiêca czytaniu, wa¿ne dla niej s¹ te¿ chwile poœwiêcone w³a-
snym przemyœleniom. Czyta po kilka ksi¹¿ek naraz. 
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Zapytana, jak to robi, œmieje siê i stwierdza, ¿e warto czytaæ i poznawaæ, ale
niewa¿ne jest, ile czytasz, ale to, ile z tego co przeczytasz zostaje w tobie. 

W planach na najbli¿sz¹ przysz³oœæ ma podjêcie studiów w Warszawie.
Zdecydowa³a siê wybraæ malarstwo, bo uwa¿a, ¿e rozwija ono ogólne spojrzenie na
œwiat, a poza tym - jak stwierdza - to znaczna czêœæ jej ¿ycia. Kocha kolor, fakturê,
barwne zestawienia, ale nie zamyka siê na inne formy wyrazu. Choæ boi siê jeszcze
o tym g³oœno marzyæ, nie wyklucza te¿ w przysz³oœci pójœcia do szko³y teatralnej.
Dziêki scenicznym doœwiadczeniom, wa¿na sta³a siê dla niej wspó³praca z drugim
cz³owiekiem. Trochê przera¿aj¹ j¹ s³owa Ró¿ewicza, o tym, ¿e artysta tak
naprawdê pozostaje samotny przy swojej sztaludze. Ceni sobie samotnoœæ, ale
ciesz¹ j¹ kontakty z innymi, jest otwarta na nowe doœwiadczenia, pomys³y, wa¿ne
dla niej jest indywidualne podejœcie do ludzi. 

Po wys³uchaniu tylu niezwyk³ych - jak na tak m³od¹ osobê - przemyœleñ,
odpowiedŸ na pytanie o jej marzenia nie wyda³a siê ju¿ zaskakuj¹ca. Oprócz
rozwijania artystycznej twórczoœci, Maria chce spróbowaæ si³ w boksie,
kolekcjonowaæ jak najwiêcej instrumentów i nauczyæ siê na nich graæ. Chcia³aby
równie¿ pozwiedzaæ œwiat, a szczególnie zobaczyæ Andy i znajduj¹ce siê tam œlady
staro¿ytnej kultury Inków i Azteków. Pozostaje nam trzymaæ kciuki!
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Sprawozdanie  Zarz¹du 
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
z dzia³alnoœci w 2016 roku

2 marca 2016 roku, w wyniku wyborów przeprowadzonych podczas XIII Walnego
Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego NTK, nast¹pi³y zmiany w sk³adzie Zarz¹du
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. Z pracy w Zarz¹dzie NTK
zrezygnowali: Tomasz Wlek³y - dotychczasowy prezes, Andrzej Wa³êsa -
dotychczasowy sekretarz oraz Przemys³aw Mierzejewski, Pawe³ Pawlicki i Maria
Tyszkowska - cz³onkowie Zarz¹du. Po przeprowadzeniu wyborów do Zarz¹du NTK i
ukonstytuowaniu siê nowego Zarz¹du NTK od dnia 2 marca 2016 roku dzia³a³ on w
sk³adzie:

Bogdan Górny - prezes, 
Lucyna Koñczal-Gnap - zastêpca prezesa, 
Barbara Jandy - skarbnik,
Sylwia Kupiec - sekretarz,
Beata Baran - cz³onek zarz¹du
El¿bieta Kaffler - cz³onek zarz¹du,
Wioleta Kucz - cz³onek zarz¹du.

Po przeprowadzeniu wyborów do Komisji Rewizyjnej NTK, ukonstytuowa³a siê
ona w sk³adzie:

Ryszard Ratajczak - przewodnicz¹cy
Barbara Kêdzia - cz³onek zarz¹du,
Genowefa Hreczyñska - cz³onek zarz¹du.

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

I. Dzia³alnoœæ organizacyjna 

1. Zarz¹d NTK przygotowa³ i przeprowadzi³ w dniu 2 marca 2016 roku Walne
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, w trakcie którego przedstawiono miêdzy
innymi sprawozdania merytoryczne i finansowe z dzia³alnoœci w roku 2015 oraz
przeprowadzono wybory do Zarz¹du oraz Komisji Rewizyjnej NTK. Sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z dzia³alnoœci w roku 2015 te uzyska³y pozytywn¹ opiniê
uczestnicz¹cych w Walnym Zebraniu cz³onków NTK, czego efektem by³o
udzielenie absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi NTK.
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2. Podczas posiedzenia Zarz¹du NTK w dn. 16 marca podziêkowano
dotychczasowemu Zarz¹dowi NTK, którego 3 cz³onków (T. Wlek³y, P. Pawlicki i A.
Wa³êsa) pe³nili swe funkcje od reaktywacji Towarzystwa w 2003 roku. W dowód
wdziêcznoœci wrêczono dotychczasowym cz³onkom Zarz¹du pami¹tkowe statuetki z
logo NTK i sentencj¹ Leszka Ku³akowskiego "Im wiêcej jednoœci, tym wiêcej dobra". 

3. Po przygotowaniu odpowiednich dokumentów dotycz¹cych zmian w sk³adzie
organów Towarzystwa Zarz¹d NTK przes³a³ je do S¹du Rejonowego w Poznaniu
(Nowe Miasto i Wilda) i tym samym dope³ni³ obowi¹zku uaktualnienia wpisów w
Krajowym Rejestrze S¹dowym.

4. Stosuj¹c odpowiednie zapisy Statutu NTK, uchwa³¹ Zarz¹du przyjêto jednego
nowego cz³onka NTK. Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2016 roku na liœcie osób
zapisanych do NTK jest 41. cz³onków zwyczajnych i jeden cz³onek honorowy.

5. W zwi¹zku z up³ywem I kadencji Gminnej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego i
koniecznoœci¹ wyboru jej nowego sk³adu, Zarz¹d NTK - jako reprezentantkê naszego
Towarzystwa - rekomendowa³ do jej sk³adu kol. Mariê Tyszkowsk¹, która tê
propozycjê przyjê³a i w wyniku przeprowadzonego g³osowania otrzyma³a w dn. 23
wrzeœnia 2016r. nominacjê na cz³onka Gminnej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku
Publicznego 2.kadencji. W latach 2016 - 2019 reprezentowaæ bêdzie w tym gremium
nasze Towarzystwo.

6. Korzystaj¹c ze statusu organizacji po¿ytku publicznego, Zarz¹d NTK podj¹³ starania w
celu pozyskania dodatkowych œrodków finansowych przeznaczonych na statutow¹
dzia³alnoœæ Towarzystwa. Z tytu³u odpisu 1% podatku na rzecz organizacji po¿ytku
publicznego za rok 2015 na konto NTK wp³ynê³o 1 343, 70 z³. Zarz¹d postanowi³
skierowaæ imiennie podziêkowania osobom, które - podaj¹c w zeznaniach
podatkowych swe nazwiska - wspar³y w ten sposób dzia³alnoœæ naszego Towarzystwa.

7. Na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym BILANS SERWIS
prowadzonym przez p. Jolantê Niewiedzia³ Zarz¹d NTK kontynuowa³ z nim
wspó³pracê w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeñ finansowych.

8. Zarz¹d NTK kontynuowa³ dzia³ania w celu utrzymania przez nasze stowarzyszenie
statusu organizacji po¿ytku publicznego. W przewidzianym ustawowo terminie z³o¿y³
wymagane sprawozdania merytoryczne i finansowe do Starosty Nowotomyskiego i
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Urzêdu Skarbowego i GUS-u.

9. W wymaganym terminie Zarz¹d NTK z³o¿y³ tak¿e sprawozdania wykonania w 2015
roku zadania Wydanie 4 numerów pisma spo³eczno-kulturalnego "Przegl¹d
Nowotomyski" dofinansowanego przez Burmistrza Nowego Tomyœla i Starostwo
Nowotomyskie. 

II. Dzia³alnoœæ programowa 

Jak co roku programowe dzia³ania Zarz¹du by³y skierowane przede wszystkim na
przedsiêwziêcia zwi¹zane z realizacj¹ celów statutowych stowarzyszenia. 
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W tej sferze dzia³alnoœci: 
1. Zarz¹d NTK, we wspó³pracy z wydawnictwem "Opalgraf" Bogumi³a Wojcieszaka

kontynuowa³ prace zwi¹zane z wydaniem 4 nrów pisma spo³eczno-kulturalnego
"Przegl¹d Nowotomyski". W wyniku og³oszonego pod koniec 2015 otwartego
konkursu oferta na zadania realizowane przez organizacje po¿ytku publicznego
pozyskano na ten cel kwotê 21 500 z³ (20 000 z³ - na podstawie umowy z
Burmistrzem Nowego Tomyœla i 1 500 z³ na podstawie umowy z Zarz¹dem
Powiatu Nowotomyskiego).  Œrodki finansowe uzyskane w ramach konkursu ofert
oraz pozyskane ze sprzeda¿y czasopisma stanowi³y kwotê pozwalaj¹c¹ sfinansowaæ
wydanie 4 numerów czasopisma.  Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Lucyna Koñczal -
Gnap, Sylwia Kupiec oraz dr Bogumi³ Wojcieszak podejmuje od lat starania o to, by
zawartoœæ merytoryczna  publikowanych w nim artyku³ów utrzymywa³a siê na
niezmiennie wysokim poziomie.  Nasze pismo systematycznie poszerza kr¹g
odbiorców - tak¿e poza nasz¹ lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Korzystaj¹c z propozycji
Zarz¹du Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo" -
prezentowaliœmy prezencyjne egzemplarze "Przegl¹du Nowotomyskiego " podczas
kiermaszu wydawnictw regionalnych, który  zorganizowany zosta³ w ramach 10.
Jubileuszowego Spotkania Rocznicowego WTK  "Gniazdo" w dn. 19 listopada w
GnieŸnie. Przychylaj¹c siê do propozycji cz³onka Zarz¹du NTK Wiolety Kucz,
Zarz¹d podj¹³  decyzjê o wystawieniu archiwalnych egzemplarzy "Przegl¹du
Nowotomyskiego" do  sprzeda¿y za symboliczn¹ z³otówkê podczas imprez z
udzia³em licznej publicznoœci,  organizowanych m. in. przez Nowotomyski Oœrodek
Kultury. Po raz pierwszy podjêto  takie dzia³anie podczas grudniowego Jarmarku
"Pachn¹cego Piernikiem".

2. Ju¿ po raz dwunasty Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, wspólnie z
Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury, zorganizowa³o Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej
i Niepodleg³oœciowej - Idzie ¿o³nierz borem, lasem… W sali widowiskowej NOK-u
zebra³y siê zespo³y dzieciêce i m³odzie¿owe ze szkó³ naszej gminy i jej okolic, aby
tradycyjnie pieœni¹ uczciæ Œwiêto Niepodleg³oœci. W tegorocznej edycji Przegl¹du
uczestniczy³o 12 zespo³ów z 10 szkó³ z terenu gminy Nowy Tomyœl, a tak¿e ze
Szko³y Podstawowej w Chmielinku. Zespo³y otrzyma³y dyplomy i s³odycze
ufundowane przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne. Koncert zaszczycili
sw¹ obecnoœci¹: zastêpca burmistrza Nowego Tomyœla - Pawe³ Mordal, mjr Dariusz
Piekarz z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ, przedstawiciele Zarz¹du Zwi¹zku
Kombatantów i by³ych WiêŸniów Politycznych z prezesem Stanis³awem
Rybarczykiem, kierownik Biura Zarz¹du Polskiego Czerwonego Krzy¿a - Emilia
Jarczyñska oraz dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury - Beata Baran. NTK
reprezentowali - prezes Bogdan Górny i wiceprezes Lucyna Koñczal-Gnap.Koncert
poprowadzi³a tradycyjnie inicjatorka i organizatorka dorocznych Przegl¹dów kol.
Maria Tyszkowska. Po koncercie wykonawcy wraz z opiekunami, zaproszonymi
goœæmi i organizatorami przeszli na plac Niepodleg³oœci, aby pod pomnikiem
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Powstañców Wielkopolskich z³o¿yæ wi¹zankê kwiatów i zapaliæ znicz. Informacje na
temat XII Przegl¹du Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej ukaza³y siê w prasie
lokalnej i na portalach internetowych. Impreza zosta³a rozliczona pod wzglêdem
finansowym.

3. Z inicjatywy prezesa NTK Bogdana Górnego Zarz¹d NTK w celu wymiany
doœwiadczeñ nawi¹za³ kontakt z podj¹³ nawi¹za³ kontakt z Robotniczym
Stowarzyszenia Twórców Kultury z Gorzowa Wlkp., którego prezesem jest
pochodz¹cy z powiatu nowotomyskiego Czes³aw Ganda. 23 maja przybyli do
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu cz³onkowie tego
Stowarzyszenia, a wœród nich pisarze, poeci, cz³onkowie sekcji plastycznej i m³ode
wokalistki. Zaprezentowali oni program muzyczno-poetycki pt. "Z minionych
zdarzeñ œcieram kurz", którego odbiorcami - na zaproszenie Zarz¹du NTK byli
cz³onkowie nowotomyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy zajêæ
organizowanych w Domu Dziennego Pobytu z p. kierownik Ann¹ Palick¹. 

Po koncercie odby³o siê robocze spotkanie cz³onków gorzowskiego
Stowarzyszenia z cz³onkami Zarz¹du NTK.

4. Zarz¹d NTK postanowi³ kwot¹ 300 z³ wesprzeæ wydany przez Miejsk¹ i Powiatow¹
Bibliotekê w Nowym Tomyœlu, w ramach cyklu wydawniczego Nowotomyskiego
Piêtra Wyrazów Literackich, tomik wierszy poetki Katarzyny Kutzmann - Solarek
zatytu³owany "Wybudzenia". Spotkanie promuj¹ce to wydawnictwo odby³o siê w
26 kwietnia 2016 roku. Poetycka seria Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów
Literackich, promuj¹ca dokonania artystyczne twórców œrodowiska
nowotomyskiego, utrzymana jest na wysokim poziomie literackim i edytorskim i
zyska³a ju¿ wysokie oceny odbiorców, a tak¿e krytyków literackich i
literaturoznawców.

5. Zarz¹d NTK w stosownym piœmie opatrzonym tytu³em "Stanowisko Zarz¹du NTK
w sprawie ochrony tradycyjnego krajobrazu kulturowego podnowotomyskich wsi",
skutecznie wspar³ starania mieszkañców Grubska o niedopuszczenie do
zlokalizowania w tej wsi fermy norek. W listopadzie so³tys wsi Grubsko Stefan
Schulz z³o¿y³ na rêce Zarz¹du NTK podziêkowanie za wyra¿enie stanowiska w tej
wa¿nej dla mieszkañców wsi Grubsko sprawie. 

6. Zarz¹d NTK podj¹³ nieskuteczn¹ niestety próbê pozyskania z KOLD - u œrodków
finansowych na projekt dotycz¹cy popularyzowania gwary poznañskiej wœród
m³odych mieszkañców naszego miasta i gminy.

Za Zarz¹d Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
prezes Bogdan Górny
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styczeñ - marzec 2017 roku

Uczczono pamiêæ powstañców wielkopolskich
3 stycznia na placu Niepodleg³oœci odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna upamiêtniaj¹ca

wyzwolenie Nowego Tomyœla przez powstañców wielkopolskich. W okolicznoœciowym
wyst¹pieniu dr Zdzis³aw Koœciañski nawi¹za³ do wydarzeñ z 3 stycznia 1919 roku, kiedy to
do Nowego Tomyœla wkroczy³a kompania opalenicka dowodzona przez Edmunda
Klemczaka i oddzia³y hr. £¹ckiego ze Lwówka. Tym samym po okresie rozbiorów Nowy
Tomyœl powróci³ do macierzy. W uroczystoœci udzia³ wziêli uczniowie Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu. Burmistrz
W³odzimierz Hibner wraz z dr. Zdzis³awem Koœciañskim i nauczycielem historii Jackiem
Stêpniewskim oddali ho³d bohaterom, zapalaj¹c znicz pod Pomnikiem Powstañców
Wielkopolskich.

Orszak Trzech Króli 
6 stycznia ulicami miasta przeszed³ barwny korowód, którym mieszkañcy Nowego To-

myœla uczcili Œwiêto Objawienia Pañskiego. W Orszaku Trzech Króli uczestniczy³y ca³e ro-
dziny. Po przemarszu ulicami miasta w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³a siê zaba-
wa integracyjna dla dzieci pod has³em „Przyjêcie u Trzech Króli”. Orszak Trzech Króli w na-
szym mieœcie zorganizowali: Parafia pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy, Pa-
rafia pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, Szko³a i Przedszkole Rodzinne „Arka” oraz No-
wotomyski Oœrodek Kultury. 

Mroki i cienie na fotografii 
Wystaw¹ zatytu³owan¹ „Mroki i cienie” zainaugurowano w Nowotomyskim Oœrodku
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Kultury, 10 stycznia, tegoroczn¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹. W holu oœrodka kultury
wyeksponowano niezwyk³e, baœniowe fotografie autorstwa artystki o pseudonimie Sit. Jak
sama o sobie mówi, jest fotografikiem uzale¿nionym od postprodukcji zdjêæ. Bardziej zale¿y
jej na artystycznym wydŸwiêku zdjêcia ni¿ jego technicznej doskona³oœci. Zdjêcia Sit maj¹ w
sobie coœ magicznego, sytuuj¹ siê na pograniczu rzeczywistoœci i snu. Przyci¹gaj¹ uwagê tak
bardzo, ¿e trudno od nich oderwaæ wzrok. Nic dziwnego, ¿e na wernisa¿ przyby³o wielu
goœci. Spotkanie artystyczne uœwietni³ wystêp wokalny Lucyny Knop. 

Czas nas uczy pogody 
Pierwszy w nowym roku koncert, zorganizowany 12 stycznia w Miejskiej i Powiatowej

Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu w ramach: Czwartkowych wieczorów literacko-
-muzycznych, po³¹czy³ jazzowe standardy z nowoczesnymi utworami znanych artystów.
Zaprezentowane w ciekawych, nieco odmienionych aran¿acjach piosenki w wykonaniu:
Diany Rusinek (wokal), Adama Rusinka (instrumenty klawiszowe) i Maksymiliana £apiñskie-
go (gitara), wspaniale po³¹czy³y obecne na koncercie pokolenia. Biblioteczna publicznoœæ
doskonale bawi³a siê, zarówno przy tych dawnych, ale wci¹¿ ¿ywych szlagierach, jak i pio-
senkach wspó³czesnych. W programie wybrzmia³y niezapomniane utwory z repertuaru m.
in.: Bogus³awa Meca, Gra¿yny £obaszewskiej, Ewy Bem, Seweryna Krajewskiego, Arethy
Franklin, Johna Lennona, Eltona Johna, Natalii Przybysz i Ani D¹browskiej. 

Jubileuszowy wystêp Wielkiej Orkiestry 
Podobnie jak w ca³ej Polsce, tak¿e w naszym mieœcie 15 stycznia odby³ siê 25. fina³ Wiel-

kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Jak co roku sztab orkiestry znajdowa³ siê w Nowoto-
myskim Oœrodku Kultury. Tak¿e na jego deskach odbywa³y siê wystêpy artystyczne, poka-
zy i licytacje. Charytatywna impreza zgromadzi³a liczne grono nowotomyœlan, co – oczywi-
œcie – prze³o¿y³o siê skalê pomocy. Tegoroczny fina³ by³ rekordowy. Nowotomyski sztab
zebra³ ³¹cznie 60 089, 34 z³, 60,05 EURO, 15,00 GBP, 1,5 USD oraz pierœcionek i kolczyk.
Z samej licytacji uzyskano kwotê 18 355,00 z³. 

Marszobieg powstañczy
Ze stadionu miejskiego 15 stycznia wyruszy³ Marszobieg Powstañczy. Wziê³y w nim

udzia³ zorganizowane grupy z Gimnazjum im. Powstañców Wielkopolskich z Borui Koœciel-
nej, Akademii Biegu z Nowego Tomyœla, OSP w Borui Koœcielnej i Bukowcu, Wiary Lecha,
a tak¿e uczestnicy indywidualni, a wœród nich – Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki,
Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, cz³onek Zarz¹du G³ównego Towa-
rzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego dr Zdzis³aw Koœciañski, Wicekurator Oœwiaty
dr Krzysztof B³aszczyk. Po pokonaniu dystansu 1918 metrów, 74 uczestników dotar³o na
plac Niepodleg³oœci. Przy Pomniku Powstañców Wielkopolskich wszystkich zebranych po-
wita³ Burmistrz Nowego Tomyœla. Wartê przy Pomniku Powstañców Wielkopolskich za-
ci¹gnêli nowotomyscy harcerze. Poczet sztandarowy wystawi³o Stowarzyszenie Mi³oœni-
ków Historii Wojskowoœci przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie, ze sztan-
darem powstañczym z Wolsztyna. O historii powstania wielkopolskiego na ziemi nowoto-
myskiej opowiedzia³ dr Zdzis³aw Koœciañski. Burmistrz Nowego Tomyœla, wraz z zaproszo-
nymi goœæmi, z³o¿y³ pod pomnikiem wieniec. Na zakoñczenie wspólnie odœpiewano „Rotê”
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Zmar³a nestorka nowotomyskich nauczycieli Zofia Nitsche
15 stycznia odesz³a œp. Zofia Nitsche, emerytowana nauczycielka jêzyka francuskiego

i ³aciny w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Nowym Tomyœlu, w którym zatrudniona by³a
w latach 1945 – 1972, tj. do momentu przejœcia na emeryturê. Zofia Nitsche urodzi³a siê
30 stycznia 1915 r. Z pochodzenia by³a lubliniank¹. Do Nowego Tomyœla trafi³a w 1945
r., poœlubiwszy Romana Nitsche, cz³onka zas³u¿onego dla Nowego Tomyœla rodu. Œp.
Zofia Nitsche by³a absolwentk¹ romanistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, któ-
ry ukoñczy³a w 1938 r. Zosta³a odznaczona za nauczanie, w czasie wojny na tajnych
kompletach w podlubelskich wsiach, jêzyka polskiego, francuskiego, ³aciñskiego oraz hi-
storii. By³a pierwsz¹ nauczycielk¹ zatrudnion¹ przez dyrektora Stanis³awa Musia³a do
utworzonego przez niego po wojnie nowotomyskiego gimnazjum. Znalaz³a siê zatem
w gronie siedmiorga nauczycieli, którzy w dniu uroczystej inauguracji pierwszego roku
szkolnego – 11 wrzeœnia 1945 r. – rozpoczynali wraz z uczniami zapisywaæ karty histo-
rii szko³y, ówczesnego Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego (obecnie: Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika). Pogrzeb œp. Zofii Nitsche od-
by³ siê 19 stycznia na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyœlu. Zas³u¿on¹ nestorkê
nowotomyskiej oœwiaty po¿egna³a rodzina, przyjaciele, przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych oraz nowotomyskich instytucji i organizacji, byli uczniowie i wychowankowie,
a tak¿e spo³ecznoœæ Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Ko-
pernika w Nowym Tomyœlu.

Batikowe szaleñstwo
Styczniowe spotkanie w Klubie Rêkodzie³a „Fantazja”, które odby³o siê 17 stycznia

w nowotomyskiej bibliotece, poœwiêcone by³o batikowi – sztuce zdobienia tkanin. Warsz-
taty poprowadzi³a artystka plastyk – Joanna Hanæ z Zielonej Góry. Zaprezentowa³a ona
uczestniczkom warsztatów tê star¹, efektown¹ technikê zdobienia tkanin przy u¿yciu wo-
sku i barwników. Jak siê okaza³o, ¿adne szczególne umiejêtnoœci plastyczne nie by³y ko-
nieczne, aby wykonaæ na tkaninie gustowne, barwne i oryginalne wzory. Inwencji twórczej
uczestniczkom warsztatów nie zabrak³o, a czas spêdzony na wspólnej pracy by³ bardzo
twórczy, ale równie¿ efektywny. Tworzenie batiku, to – jak przyzna³y uczestniczki warsz-
tatów – niesamowita frajda dla wszystkich, którzy lubi¹ poznawaæ ró¿ne techniki plastycz-
ne i uwielbiaj¹ bawiæ siê kolorami.

Klasa na nartach
Od 18 do 24 stycznia Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu realizowa³ pro-

jekt sportowo-edukacyjny pod nazw¹ „Klasa na nartach”. Celem projektu by³a nauka nar-
ciarstwa biegowego oraz zachêcenie dzieci i m³odzie¿y do uprawiania sportów zimowych.
Zajêcia odbywa³y siê w gimnazjum i w szkole podstawowej w Borui Koœcielnej. 

Szekspir i Cervantes w polskiej sztuce plakatu
Zakoñczony w³aœnie Rok Szekspira i Rok Cervantesa, upamiêtniaj¹cy 400. rocznicê

œmierci obu geniuszy, by³ impulsem do zorganizowania wystawy cennych plakatów filmo-
wych i teatralnych z bogatej kolekcji Jacka Jaroszyka – historyka sztuki, twórcy i szefem
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DKF-u Kinematograf '75, galerii „Ikonosfera” i Sceny na Piêtrze, by³ego dyrektora arty-
stycznego Estrady Poznañskiej i Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Czêœæ graficz-
n¹ wystawy, któr¹ ogl¹daæ mo¿na by³o od 19 stycznia do 28 lutego w Galerii na Piê-
trze nowotomyskiej biblioteki publicznej, stanowi³y plakaty przede wszystkim do sztuk
teatralnych obu twórców wystawianych na wielu scenach polskich i zagranicznych. Ich
autorami s¹ plakaciœci tej klasy co: Jan Lenica, Rafa³ Olbiñski, Franciszek Starowieyski,
Waldemar Œwierzy i Henryk Tomaszewski. Obecny na wernisa¿u kolekcjoner, przed
laty mieszkaniec naszego miasta i absolwent nowotomyskiego ogólniaka, z ogromnym
znawstwem tematu opowiada³ o sztuce plakatu filmowego i teatralnego. Wystawa
wzbogacona zosta³a o ksi¹¿kowe wydania dzie³ obu autorów ze zbiorów nowotomy-
skiej biblioteki i jej czytelników. 

Artystycznie dla babæ i dziadków
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 20 stycznia zaprezento-

wany zosta³ program artystyczny dedykowany babciom i dziadkom z okazji ich œwiê-
ta. Przygotowali go: Nowotomyski Oœrodek Kultury, I Akademicka Szko³a Podstawo-
wa w Nowym Tomyœlu oraz harcerze z 19. Dru¿yny Harcerskiej „Buki”. Wyst¹pi³y
dzieci, które na co dzieñ uczêszczaj¹ na zajêcia utaneczniaj¹ce w NOK-u. W progra-
mie znalaz³y siê tak¿e „Bajkowe jase³ka” oraz „Polka dla babci i dziadka” w wykona-
niu uczniów z I Akademickiej Szko³y Podstawowej. Niezwykle energetyczny by³ wy-
stêp perkusyjny „Grupy Szopena”. W krótkim recitalu muzycznym zaprezentowa³
siê Pawe³ Lisek – laureat wielu przegl¹dów i konkursów. Czêœæ artystyczn¹ zamkn¹³
pokaz tañca towarzyskiego. Na zakoñczenie uroczystoœci dzieci zaprosi³y swoje bab-
cie i dziadków na s³odki poczêstunek. 

Jacek Jaroszyk z ogromnym znawstwem tematu opowiada³ o sztuce plakatu filmowego i teatralnego 
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Klubowa wyprawa na wyspy szczêœcia na Pacyfiku 
Goœciem Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, dzia³aj¹cego w nowoto-

myskiej bibliotece, 20 stycznia by³ Marcin Z³omski – podró¿nik z Warszawy. Pokaza³
on klubowiczom przepiêkne wyspy po³udniowego Pacyfiku. Uczestnicy spotkania od-
wiedzili wraz z podró¿nikiem bia³e pla¿e i turkusowe laguny rajskich atoli Polinezji
Francuskiej, wielokulturowe Fid¿i, Tonga – ostatnie Królestwo na Pacyfiku, Samoa
i Wyspê Wielkanocn¹. Poznali te¿ tamtejszy œwiat mitów i legend, a tak¿e odkryli kra-
inê uœmiechniêtych wyspiarzy, ¿yj¹cych z dala od zgie³ku wielkiego œwiata, cywilizacji
i problemów wspó³czesnoœci.

Inauguracja bibliotecznych spotkañ z przyrod¹
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu 24 stycznia zaprosi-

³a na pierwsze spotkanie z nowego cyklu pt. „Spotkania z przyrod¹”. Jego pomys³o-
dawc¹ i inicjatorem jest Adam Rybarczyk, absolwent Technikum Leœnego w Rogoziñ-
cu i Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu, eksplorator i wielki mi³oœnik przyrody. Na
zaproponowany przez niego cykl sk³ada siê szeœæ wyk³adów dotycz¹cych tajemnic
przyrody naszego terenu, które odkrywane bêd¹ raz w miesi¹cu przez panów –
z brod¹ i bez brody, od biologii i przyrody – czyli wspomnianego ju¿ Adama Rybar-
czyka i nauczyciela biologii w Zespo³u Szkó³ nr 2 im. St. Staszica – Rafa³a Putza. Ad-
resatami spotkañ s¹ przede wszystkim mieszkañcy Nowego Tomyœla i okolic, intere-
suj¹cy siê przyrodniczym entourage'em naszej okolicy, chc¹cy poznaæ ciekawostki do-
tycz¹ce okolicznej botaniki, ¿ycia zwierz¹t i historii tutejszego krajobrazu. Podczas
pierwszego spotkania prowadz¹cy opowiedzieli o ciekawostkach florystycznych, ze
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zwróceniem szczególnej uwagi na roœlinê zwan¹ nasiêŸrza³em, objêt¹ œcis³¹ ochron¹,
która uto¿samiana jest czêsto ze œwiêtojañskim kwiatem paproci. 

Podsumowanie sezonu biegowego 2016
25 stycznia, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowo-

tomyski Klub Biegacza „Chy¿y” uroczyœcie podsumowa³ sezon biegowy 2016. W podsu-
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mowaniu udzia³ wziêli cz³onkowie i zarz¹d klubu oraz zaproszeni goœcie, m. in. zastêp-
ca Burmistrza Nowego Tomyœla Pawe³ Mordal, radni Rady Miejskiej, dyrektor Oœrod-
ka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu Artur £oziñski, dyrektor Powiatowego Cen-
trum Sportu Jakub Skrzypczak oraz przedstawiciele sponsorów. Podczas uroczystoœci
omówione by³y zesz³oroczne imprezy organizowane przez NKB „Chy¿y” oraz przed-
stawione cele i pomys³y na sezon 2017. Tradycyjnie te¿ prezesi klubu Ryszard Brono-
wicki i Andrzej Funka wrêczyli statuetki „Przyjaciel Chy¿ego”, przyznawane osobom
i instytucjom, które wspieraj¹ dzia³alnoœæ klubu. W tym roku statuetki trafi³y do r¹k:
Lucyny Koñczal – Gnap – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w No-
wym Tomyœlu, Angeliki Giel – nauczycielki w Zespole Szkó³ nr 2 im. St. Staszica, koor-
dynatorki wolontariuszy oraz Firmy „Instalator” z Nowego Tomyœla.

Koncertowe spotkanie noworoczne
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 26 stycznia odby³ siê

koncert noworoczny, na który zaprosi³ nowotomyœlan i ich goœci Burmistrz Nowego
Tomyœla dr W³odzimierz Hibner. Przed licznie przyby³¹ publicznoœci¹ wyst¹pili artyœci
Teatru Muzycznego IWIA ze spektaklem „Paryski romans”. Przedstawienie opowiada-
³o historiê polskich œpiewaków, którzy trafili do Pary¿a, mieli tam okazjê poznaæ naj-
bardziej barwne strony miasta oraz spe³niæ swoje marzenia, choæ nieprzewidywalne sy-
tuacje i ci¹g³e zwroty akcji wci¹¿ stawa³y im na przeszkodzie. Podczas koncertu mo¿-
na by³o pos³uchaæ operetkowych i klasycznych przebojów, takich jak „Wilia”, „O sole
mio” czy „Kocham Pary¿”. Klimatu przedstawienia dope³ni³a choreografia oraz barw-
ne kostiumy. 
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Jêzykowe pogotowie
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu 26 stycznia odby³o

siê pierwsze spotkanie „Jêzykowego pogotowia”, a tym samym zainaugurowany zosta³
cykl spotkañ cudzoziemców z jêzykiem polskim. W mi³ej i przyjaznej atmosferze sym-
patyczna grupa ukraiñskich kursantów pozna³a formu³y powitañ i po¿egnañ, a tak¿e pol-
ski alfabet oraz liczby i dzia³ania na nich wykonywane. Ka¿dy z uczestników mia³ okazjê
przedstawiæ siê w jêzyku polskim i przeczytaæ dialog z podzia³em na role. Opowiedzia³
te¿ o regionie, z którego pochodzi i o tym, czym zajmowa³ siê w swoim kraju i gdzie pra-
cuje w Polsce. Projekt: „Jêzykowe pogotowie” skierowany jest do wszystkich cudzo-
ziemców mieszkaj¹cych w Nowym Tomyœlu i okolicy, chc¹cych w mi³ym gronie i sym-
patycznej atmosferze konwersowaæ w jêzyku polskim i poznawaæ go krok po kroku. To
propozycja równie¿ dla tych, których interesuje nasza kultura i tradycje i którzy chc¹
tak¿e przybli¿yæ innym uczestnikom spotkañ swój kraj. Celem projektu jest nie tylko na-
uka jêzyka polskiego, ale równie¿ integracja i zachêcenie obcokrajowców do korzysta-
nia z bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej biblioteki. Pomys³odawczyni¹ i inicjatork¹
projektu jest Izabela Putz, animator kultury w nowotomyskiej bibliotece. Zajêcia prowa-
dzi wraz z Gra¿yn¹ Matuszak, specjalist¹ do spraw edukacji regionalnej.

Operetkowy koncert karnawa³owy
Koncert karnawa³owy w wykonaniu solistów Narodowego Teatru Operetki Kijow-

skiej odby³ siê 27 stycznia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Przed publicznoœci¹ wy-
st¹pi³y sopranistki Julia Litvinova i Daria Litovczenko oraz dwaj tenorzy – Vladimir Hol-
kin i Dymitro Foszczanka. Zgromadzeni goœcie mogli us³yszeæ m. in. takie utwory jak:
„Mi³oœæ to niebo na ziemi”, „Te cudne oczy” czy „Twoim jest serce me” i wiele innych.
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Muzyka operetkowa ma wielu zwolenników wœród mieszkañców Nowego Tomyœla
i okolic, czego potwierdzeniem by³a du¿a frekwencja na koncercie. 

Upamiêtniono wydarzenia z 1945 roku 
Dla upamiêtnienia 72. rocznicy tragicznych wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w Nowym

Tomyœlu w 1945 roku, w trakcie wypierania z miasta hitlerowskich okupantów, 27
stycznia na cmentarzu parafialnym, przy mogile pomordowanych nowotomyœlan odby-
³a siê uroczystoœæ patriotyczna. W okolicznoœciowym przemówieniu burmistrz W³odzi-
mierz Hibner nawi¹za³ do tamtych tragicznych wydarzeñ. Podkreœli³ równie¿, ¿e w dzi-
siejszych czasach, kiedy to historia bywa zak³amywana, kiedy mówi siê o „polskich obo-
zach œmierci”, winni jesteœmy broniæ prawdy historycznej i pamiêtaæ o tych, którzy od-
dali ¿ycie za nasz¹ ojczyznê. W uroczystoœci wziê³y udzia³ delegacje gminnych i powia-
towych w³adz samorz¹dowych, partii politycznych, organizacji spo³ecznych oraz szkó³
i przedszkoli. Modlitwê za pomordowanych odmówi³ ks. Marek Krysmann. Nowoto-
myscy harcerze zaci¹gnêli przy grobie wartê honorow¹.

Rodzinne potyczki w halowej pi³ce
W hali sportowej nowotomyskiego gimnazjum Oœrodek Sportu i Rekreacji zorgani-

zowa³ 29 stycznia Pi³karski Halowy Turniej Rodzinny. Wziê³o w nim udzia³ 7 rodzin:
Hildebrandtowie, Beyerowie, Opa³owie, Kogowie, Paw³owiczowie, Mikowie i Liskowie.
Niektóre rodziny reprezentowane by³y nawet przez trzy pokolenia. Mistrzem turnieju
zosta³a rodzina Kogów, która – po pasjonuj¹cym meczu fina³owym – pokona³a rodzinê
Hildebrandtów. Najlepsze dru¿yny zosta³y udekorowane pami¹tkowymi medalami
oraz pucharami, które wrêczy³ dyrektor OSiR-u w Nowym Tomyœlu Artur £oziñski. 
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Ferie z Nel¹ Ma³¹ Reporterk¹
Feriom zorganizowanym w nowotomyskiej bibliotece w dniach 30 stycznia – 3 lute-

go, patronowa³a w tym roku Nela Ma³a Reporterka. Za spraw¹ swojej najnowszej, szó-
stej ju¿ ksi¹¿ki pt. „Nela na kole podbiegunowym”, zabra³a uczestników bibliotecznych
spotkañ w wyj¹tkow¹, pe³n¹ wra¿eñ, mroŸn¹ podró¿. Dzieci uczestnicz¹ce w zajêciach
zorganizowanych w bibliotecznej Strefie Koloru s³ucha³y czytanych na g³os kolejnych
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Dzieci spêdzi³y w bibliotece weso³e ferie z Nel¹ Ma³¹ Reporterk¹



rozdzia³ów ksi¹¿ki, dziêki czemu w ci¹gu tygodnia pozna³y treœæ ca³ej ksi¹¿ki. Wraz
z Nel¹ odby³y przeja¿d¿kê w psim zaprzêgu, poszuka³y reniferów, odwiedzi³y wioskê
Œwiêtego Miko³aja, p³ynê³y lodo³amaczem, spotka³y maskonury, stanê³y oko w oko
z pi¿mowo³em arktycznym i odkry³y zatokê œpiewaj¹cych wielorybów. Przygody, jakie
prze¿y³a i opisa³a Nela stanowi³y inspiracjê do zabaw i zadañ plastycznych. Uczestnicy
ferii mieli wiêc okazjê, m. in. wyci¹æ fantazyjne p³atki œniegu, technik¹ origami wykonaæ
lodo³amacze i psy grenlandzkie, zaprojektowaæ fantazyjny skafander i wymarzon¹ górê
lodow¹, a tak¿e obserwowaæ ptaki w³asnorêcznie wykonan¹ lunet¹. Ksi¹¿ka zawiera
du¿o treœci multimedialnych poukrywanych w tajnych kodach QR. Za pomoc¹ biblio-
tecznych iPadów uda³o siê je wszystkie odkryæ i obejrzeæ filmy, które pozwoli³y jeszcze
bardziej poczuæ wyj¹tkowy klimat ko³a podbiegunowego.

Artystyczne, weso³e i kolorowe ferie
Na czas – trwaj¹cych od 30 stycznia do 3 lutego – ferii, Nowotomyski Oœrodek Kul-

tury przygotowa³ wiele atrakcji, które organizowane by³y pod wspólnym has³em „Ferie
zimowe w NOK-u. Artystycznie, weso³o, kolorowo. Z nami bêdzie odlotowo”. Z ofer-
ty NOK-u skorzysta³o wiele dzieci i m³odzie¿y. Ferie zapocz¹tkowa³ balik karnawa³owy,
podczas którego oprócz tañców by³y konkursy, s³odkie niespodzianki oraz fotobudka,
w której ka¿dy móg³ sobie zrobiæ pami¹tkowe zdjêcie. Przez dwa tygodnie w NOK-
-u odbywa³y siê ró¿ne warsztaty, m. in.: „Mydlane opowieœci”, kulinarne „Cuda z cu-
kru”, walentynkowych œwieczek ¿elowych, witra¿u, masek karnawa³owych, kartek wa-
lentynkowych, ale tak¿e energetyczna zumba czy szachy w zimowej ods³onie. Ponadto,
w ramach Miêdzynarodowego Dnia Pizzy, w Pizzburgu dzieci mog³y w³asnorêcznie
skomponowaæ i skonsumowaæ pizzê. Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê rów-
nie¿ warsztaty zorganizowane w ramach ekoœrody z Urzêdem Miejskim. Dzieci mog³y
wykonaæ i ozdobiæ ekologiczne torby oraz nadaæ drugie ¿ycie surowcom wtórnym. Do-
wiedzia³y siê, jak wa¿na w codziennym ¿yciu jest proekologiczna postawa. Za swoj¹ pra-
cê artystyczn¹ uczestnicy zostali nagrodzeni przez Burmistrza Nowego Tomyœla W³o-
dzimierza Hibnera. Ka¿dy otrzyma³ pami¹tkowy dyplom oraz grê, puzzle lub quiz o te-
matyce ekologicznej. Dzieci odwiedzi³ te¿ Stwór G³odomór, ¿eby w rozœpiewany spo-
sób opowiedzieæ o swoich przygodach. Kinomani mogli ogl¹daæ filmy na wielkim ekra-
nie, odby³ siê te¿ pokaz filmu „Balerina”. Codziennie na wszystkich chêtnych czeka³ x-box,
puzzle, giga domino, czyli uk³adañce i inne ruchowe wygibañce. W ci¹gu dwóch tygodni fe-
rii zimowych, we wszystkich atrakcjach zorganizowanych przez Nowotomyski Oœrodek
Kultury, wziê³o udzia³ ponad 2000 uczestników w ró¿nym wieku. 

Druga edycja bud¿etu obywatelskiego 
Do 31 stycznia trwa³o g³osowanie w ramach tegorocznej edycji bud¿etu obywatel-

skiego. Od 9 stycznia mieszkañcy wybierali zadania inwestycyjne, które ich zdaniem po-
winny zostaæ zrealizowane z bud¿etu gminy. Spoœród 18 zadañ zakwalifikowanych do
g³osowania, wiêkszoœci¹ g³osów wybrane zosta³y cztery: budowa wiaty – biesiadnika
o wymiarach 10 x 15 x 4,25 m na dzia³ce nr 154 w Sêkowie (przy jeziorku sêkowskim),
utwardzenie kostk¹ brukow¹ drogi dojazdowej do cmentarza w S¹topach, budowa pla-
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cu zabaw dla dzieci w Parku im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu oraz budowa
wiaty biesiadnej przy wigwamie w Przy³êku. W ramach bud¿etu obywatelskiego rozdy-
sponowano kwotê 195 000 z³, z zaplanowanych na ten cel 200 000 z³. W g³osowaniu
z³o¿onych zosta³o 5 886 kart, z czego 5 444 wa¿nych. Wyniki g³osowania opublikowa-
ne zosta³y 15 lutego. 

Miêdzynarodowy turniej w unihokeju 
3 lutego zainaugurowano w naszym mieœcie wa¿ne, 3. dniowe wydarzenie sportowe, ja-

kim by³ miêdzynarodowy turniej mê¿czyzn U19 w unihokeju – 12 Polish Cup 2017. Tur-
niej otworzy³ mecz S³owacja – Norwegia. Po wyrównanej grze S³owacy wygrali stosunkiem
5: 4. Pierwszego dnia rozegrany zosta³ tak¿e mecz Polska-Niemcy. Po pasjonuj¹cej walce
mecz zakoñczy³ siê wynikiem 10: 4 dla Polski. Drugiego dnia swoje mecze rozgrywali fawo-
ryci zawodów – Czesi i Szwajcarzy. Szwajcarzy pokonali S³owaków w stosunku 11: 5.
W drugim meczu Czesi wygrali z Norwegami 12: 5. W trzecim dniu turnieju swoje ostat-
nie spotkanie rozgrywali Polacy. By³ to jednak s³abszy wystêp bia³o-czerwonych. Mecz Pol-
ska-Norwegia zakoñczy³ siê wynikiem 5: 10. Zawodnicy kilkakrotnie dziêkowali kibicom za
wspania³¹ atmosferê. Na zakoñczenie 12 Polish Cup, prezes Polskiego Zwi¹zku Unihokeja
Marek Chomnicki, Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, Zastêpca Burmistrza
Pawe³ Mordal i Dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji Artur £oziñski wyró¿nili najlepszych
zawodników oraz wrêczyli pami¹tkowe medale. Burmistrz Hibner podziêkowa³ Prezesowi
Polskiego Zwi¹zku Unihokeja za zaufanie i powierzenie nowotomyœlanom organizacji tur-
nieju. Podczas rozgrywanych meczów nowotomyscy kibice wspaniale dopingowali rywali-
zuj¹cym ze sob¹ zespo³om. 
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Weryfikacji i obliczania g³osów przez kilkanaœcie dni dokonywa³a komisja konkursowa 



Etiopia – religia i obyczaje
6 lutego goœciem Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, dzia³aj¹cego w nowo-

tomyskiej bibliotece publicznej, by³a Stanis³awa Waszkowiak – nowotomyœlanka, emeryto-
wana nauczycielka, podró¿niczka i fotografik. Opowiedzia³a o swojej wyprawie do Etiopii,
dawniej zwanej Abisyni¹, która jest uwa¿ana za jedno z najciekawszych miejsc na Ziemi.
Swoj¹ opowieœæ ubarwi³a pokazem fotografii, które ukazywa³y kulturê, religiê i zwyczaje pa-
nuj¹ce w Etiopii. Klubowicze podziwiali zapieraj¹ce dech w piersiach krajobrazy, a tak¿e fau-
nê i florê obfituj¹c¹ w okazy nie wystêpuj¹ce nigdzie indziej. W kuluarach mo¿na by³o rów-
nie¿ obejrzeæ przedmioty u¿ytkowe przywiezione przez pani¹ Stanis³awê i przy aromatycz-
nej kawie kontynuowaæ rozmowy na temat dalekich woja¿y. Nowotomysk¹ podró¿niczkê
od lat fascynuje odkrywanie œwiata – jego cudów, tajemnic, a tak¿e zwyk³ej codziennoœci.
Podró¿owanie i poznawanie œwiata sta³o siê jej pasj¹ i sposobem na ¿ycie. Jest autork¹ wy-
staw fotograficznych, organizuje tak¿e pokazy slajdów podró¿niczych, dokumentuj¹cych jej
wyprawy.

Rekordowa plecionka i pami¹tkowy album
Na stronie internetowej Biura Rekordów Guinnessa 9 lutego pojawi³a siê informacja

potwierdzaj¹ca  ustanowienie Rekordu Guinnessa na najd³u¿szy wiklinowy warkocz na
œwiecie. Rekord ten by³ ustanawiany 21 sierpnia 2015 r. z inicjatywy Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym Tomyœlu. Wydarzenie
zorganizowano w ramach III Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym
Tomyœlu. Wyplatanie najd³u¿szego warkocza rozpoczêto przy najwiêkszym na œwiecie
wiklinowym koszu - wpisanym do Ksiêgi Rekordów Guinnessa. Nad wyplataniem
wiklinowego warkocza przez 3 dni pracowa³o ponad 20 osób. Po rozwiniêciu i zmierzeniu
rekordowej plecionki okaza³o siê, ¿e osi¹gnê³a ona d³ugoœæ 1040 metrów.  Opublikowanie
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W kuluarach mo¿na by³o obejrzeæ pami¹tki przywiezione z Etiopii 
przez nowotomysk¹ podró¿niczkê Stanis³awê Waszkowiak



tej oczekiwanej - nie tylko przez nowotomyskich plecionkarzy - informacji, zbieg³o siê w
czasie z uroczyst¹ prezentacj¹ albumu „Tutaj ludzie wyplataj¹ swój los”, dokumentuj¹cego
wydarzenia III Œwiatowego Festiwalu Plecionkarstwa Nowy Tomyœl 2015. Jego promocja
odby³a siê tego dnia wieczorem w nowotomyskiej Restauracji „Chmiel i Wiklina”.

Z Marcinem Kydryñskim spotkanie niebanalne 
Tematem spotkania z goœciem „Spotkañ niebanalnych”, odbywaj¹cych siê w nowoto-

myskiej bibliotece by³a ksi¹¿ka „Biel. Notatki z Afryki” Marcina Kydryñskiego, dziennikarza
muzycznego, autora tekstów piosenek, producenta telewizyjnego, ale tak¿e podró¿nika
i fotografa, który 13 lutego przyby³ do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Ciekawa
rozmowa, prowadzona przez dyrektor biblioteki Lucynê Koñczal-Gnap, wiod³a przez me-
andry ksi¹¿ki, wzbogaconej o zaskakuj¹co piêkn¹ warstwê fotograficzn¹. Autor dzieli³ siê
swymi przemyœleniami po licznych podró¿ach do Afryki, pokazuj¹c ten nieujarzmiony, dzi-
ki i nieustannie siê zmieniaj¹cy kontynent. Jak sam powiedzia³, ksi¹¿ka ta jest swego rodza-
ju dialogiem, rozmow¹ z drugim cz³owiekiem na tematy wa¿ne dla ka¿dego: wartoœci,
uczuæ, przemijania czy te¿ wiary. To osobisty zapis szczególnych wydarzeñ i obserwacji
z perspektywy Europejczyka. Poza ksi¹¿k¹ i Afryk¹, tematem rozmowy by³a równie¿ bliska
sercu Marcina Kydryñskiego muzyka, któr¹ dzieli siê ze s³uchaczami podczas swoich conie-
dzielnych audycji pt. „Siesta” emitowanych w radiowej „Trójce”. Spotkanie by³o bardzo in-
teresuj¹ce, lecz z powodu ograniczeñ czasowych, nie sposób by³o wyczerpaæ wszystkich te-
matów i zadaæ wszystkich pytañ, które cisnê³y siê na usta. Osoby, które wysz³y z poczuciem
niedosytu, mog³y zaopatrzyæ siê w ksi¹¿ki, audiobooki i p³yty, które autor opatrywa³ sto-
sownymi dedykacjami. 
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Marcin Kydryñski w rozmowie z dyrektor biblioteki Lucyn¹ Koñczal-Gnap



62. Œpiewnik Domowy
15 lutego odby³o siê w NOK-u pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu: „Œpiewnik do-

mowy”. Tym razem na liœcie wykonywanych utworów znalaz³y siê piosenki filmowe.
Wspólnie wykonano m. in. „Czterdziestolatka” ze s³ynnego serialu pod tym samym tytu-
³em, „Szukaj mnie”, „Balladê o ma³ym rycerzu”, „Dumkê” czy „Deszcze niespokojne”.
Oprawê muzyczn¹ spotkania zapewni³ duet Anna Kaczmarek i Tomasz Perz z towarzysze-
niem zespo³u „Ojej” z Bukowca. 

Warsztaty papieru czerpanego
Podczas kolejnego spotkania w Klubie Rêkodzie³a „Fantazja” w Miejskiej i Powiatowej

Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu uczestniczki warsztatów 17 lutego tworzy³y oka-
zjonalne kartki, dekorowane suszonymi roœlinami. Panie dowiedzia³y siê, kiedy i gdzie wy-
naleziono papier, zapoznali siê z tradycyjn¹ metod¹ jego produkcji, a nastêpnie same czer-
pa³y papier i ozdabia³y go suszonymi zio³ami i kwiatami. Warsztaty poprowadzili Lucyna
Streich i Tomasz G³uszkiewicz z Pracowni Edukacyjnej WIATRAK. Zaproponowane przez
bibliotekarki klubowe zajêcia wyrabiaj¹ zmys³ estetyczny, rozwijaj¹ sprawnoœæ manualn¹,
pobudzaj¹ wyobraŸniê i inspiruj¹ do kreatywnego myœlenia. Poza tym rozwijaj¹ umiejêtnoœæ
komunikacji i pracy w zespole oraz ³¹cz¹ wymiar poznawczy z dobr¹ zabaw¹. 

Prezentacja nowotomyskich walorów turystycznych 
Pracownicy Wydzia³u Organizacyjnego i Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu Miejskiego

w Nowym Tomyœlu od 17 do 19 lutego prezentowali walory turystyczne naszego miasta
i jego okolic podczas Targów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Na targach zapre-
zentowano m. in. wpisany do Ksiêgi Rekordów Guinnessa kosz gigant, jeden z najmniej-
szych ogrodów zoologicznych w kraju oraz jedyne w Polsce Muzeum Wikliniarstwa
i Chmielarstwa. Du¿¹ popularnoœci¹ wœród zwiedzaj¹cych cieszy³y siê wyeksponowane na
stoisku wydawnictwa: „Nowotomyskie pañstwa – miasta” oraz „Modelarstwo nowotomy-
skie” – z papierow¹ chat¹ olêdersk¹ do samodzielnego sklejania. Odby³a siê równie¿ degu-
stacja serów sma¿onych, twaro¿ków oraz gzika przekazanych przez Okrêgow¹ Spó³dziel-
niê Mleczarsk¹ TOP TOMYŒL. Najwiêkszym zainteresowaniem odwiedzaj¹cych targi cie-
szy³ siê jednak pokaz mistrza plecionkarstwa Rafa³a Górczyñskiego, który na oczach zwie-
dzaj¹cych wyplata³ koszyki.

Bogate w wydarzenia dni sztangistów
W M³odzie¿owym Centrum Podnoszenia Ciê¿arów 18 lutego rozpoczê³a siê rywaliza-

cja w ramach Mistrzostw Wielkopolski LZS do lat 20. W zawodach wystartowa³o 36 za-
wodniczek i zawodników z wielkopolskich klubów, prowadz¹cych sekcje podnoszenia ciê-
¿arów. Najwiêksz¹ reprezentacjê wystawi³ „Promieñ” Opalenica, który wygra³ rywalizacjê
dru¿ynow¹. W rywalizacji indywidualnej nowotomyœlanie nie dali szans konkurentom.
W klasyfikacji open, wœród dziewcz¹t, zdecydowanie wygra³a Paulina Kud³aszyk, uzyskuj¹c
197,3 pkt. Wœród ch³opców zwyciê¿y³ Damian Keller, zdobywaj¹c 302,8 pkt. W go-
dzinach popo³udniowych na tym samym obiekcie rozpocz¹³ siê VIII Memoria³ im. Mariana
G³uszka – wielki mecz sztangistów, miêdzy reprezentacj¹ Wielkopolski a Sportovnij Klub
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Podnoszenia Ciê¿arów Horni Sucha z Czech. W rywalizacji liczy³ siê wynik szeœciu startuj¹-
cych zawodników. W ekipie z Czech startowa³o siedmiu zawodników, a wynik najs³absze-
go z nich nie mia³ byæ wliczany do punktacji. Po bardzo wyrównanej rywalizacji, ekipa
z Wielkopolski pokona³a goœci z Czech, stosunkiem punktów 1734 do 1694. Podczas te-
go sportowego wydarzenia odby³o siê ods³oniêcie na sali M³odzie¿owego Centrum Podno-
szenia Ciê¿arów graffiti, które przedstawia sukcesy polskich ciê¿arów, loga „Budowlanych
– Ca³us”, PZPC i herb powiatu nowotomyskiego. 19 lutego odby³y siê pierwsze klubowe
wieloboje atletyczne, które by³y kwalifikacjami do ogólnopolskiego fina³u. Startowali w nich
najm³odsi zawodnicy, czyli dziewczêta i ch³opcy od 8 do 12 roku ¿ycia. M³odzi adepci pod-
noszenia ciê¿arów rywalizowali w rzucie pi³k¹ lekarsk¹, trójskoku obunó¿ z miejsca, biegu
rozstawnym i w boju rwania lub podrzutu. Sêdziowie oceniali technikê, jak¹ zaprezentowa-
li zawodnicy, nie bior¹c pod uwagê obci¹¿enia sztangi. 

Rywalizacja wsi w halowej pi³ce no¿nej 
W hali nowotomyskiego gimnazjum Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu

zorganizowa³ 19 lutego Mistrzostwa Gminy Nowy Tomyœl w Halowej Pi³ce No¿nej Repre-
zentacji Wsi o Puchar Dyrektora OSiR- u. Do rywalizacji zg³osi³o siê 7 dru¿yn, w których
wyst¹pi³o ponad 60 zawodników. Turniej przeprowadzono systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
Najlepsz¹ dru¿yn¹ okaza³a siê ekipa z Wytomyœla, która nie ponios³a ¿adnej pora¿ki. Rów-
nie dobrze zaprezentowa³o siê Jastrzêbsko Stare, które przegra³o tylko z tryumfatorem
rozgrywek. Najciekawiej wygl¹da³a walka o 3. miejsce, w trakcie której S¹topy wyprzedzi-
³y Glinno lepszym stosunkiem bramek. Dekoracji najlepszych dru¿yn dokonali Burmistrz
Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner oraz dyrektor OSiR- u Artur £oziñski. 

Miêdzynarodowy Dzieñ Jêzyka Ojczystego
21 lutego, w Miêdzynarodowym Dniu Jêzyka Ojczystego, w Szkole Podstawowej

nr 2 w Nowym Tomyœlu, zorganizowany zosta³ Powiatowy Konkurs Ortograficzny
pod has³em „¯ycie codzienne i niecodzienne zdarzenia”. W konkursie udzia³ wziêli
uczniowie klas IV, V i VI., w sumie 44 uczestników z siedemnastu szkó³ podstawo-
wych z powiatu nowotomyskiego. Dyktando pt.: „Na Wyspie Ksiêcia Edwarda” zo-
sta³o zredagowane przez polonistkê Ewê Szel¹g. Prace uczestników ocenia³o jury,
w sk³ad którego wchodzili poloniœci ze szkó³ uczestnicz¹cych w konkursie. Laureata-
mi zostali – w kategorii klas IV: I miejsce – Emilia Parfliniak (Jastrzêbsko Stare), II miej-
sce – Piotr Zbora³a (Szko³a Podst. nr 2 Nowy Tomyœl), III miejsce – Nel Kaczmarek
(Pora¿yn); – kategorii klas V: I miejsce – Wiktoria Szarata (Pakos³aw), II miejsce – Ju-
lia Borowczyk (Rudniki), III miejsce – Julia Wolna (Pora¿yn); – w kategorii klas VI:
I miejsce – Zofia Marchewka (Opalenica), II miejsce – Marianna Karcz (Miedzichowo),
III miejsce – Marianna Popió³ (Dakowy Mokre).

Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner i dyrektor Szko³y Podstawo-
wej nr 2 w Nowym Tomyœlu Marek Polcyn wrêczyli zwyciêzcom dyplomy i nagrody
rzeczowe. Koordynatorami konkursu by³y nauczycielki jêzyka polskiego w Szkole
Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu – Ewa Szel¹g i Monika Macio³ek, oprawê pla-
styczn¹ przygotowa³a Iwona KaŸmierowska.
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Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
22 lutego zainaugurowano nowotomyskie obchody Tygodnia Pamiêci o ¯o³nier-

zach Wyklêtych – Bohaterach Niez³omnych. Organizatorem wydarzenia by³ Zespó³
Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K. Ho³ogi w Nowym Tomyœlu, przy wspó³-
pracy z Wy¿sz¹ Szko³¹ Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyœlu. Patronat nad
obchodami objêli: Wielkopolski Kurator Oœwiaty, Dyrektor Oddzia³u IPN w
Poznaniu oraz Starosta Nowotomyski. Po powitaniu goœci oraz uczniów przez
dyrektor ZSZiL El¿bietê Helwing, referaty wyg³osili: dr Rafa³ Reczek – dyrektor Od-
dzia³u IPN w Poznaniu, Rafa³ Koœciañski – naczelnik Oddzia³owego Archiwum IPN
w Poznaniu oraz Janusz Niemiec – syn majora Antoniego ¯ubryda. Wœród goœci spo-
tkania nie zabrak³o Wicekuratora Oœwiaty dra Krzysztofa B³aszczyka, przedstawicie-
li w³adz samorz¹dowych powiatu i gmin, instytucji wojskowych, kombatantów oraz
m³odzie¿y. Tematyka sesji popularnonaukowej oraz wystêp wokalny Lucyny Knop
spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem zebranych. Oprawê organizacyjn¹ przedsiê-
wziêcia zapewnili Piotr i Zdzis³aw Koœciañscy. Uczniów szkó³ podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych zaproszono ponadto do udzia³u w konkursie plastycz-
nym „Niez³omni w drodze do niepodleg³oœci”. Przy tej okazji dokonano prezentacji
mundurów ¿o³nierzy bior¹cych udzia³ w powstaniu wielkopolskim, która przygoto-
wana zosta³a przez uczniów Gimnazjum nr 2 z Wolsztyna. Uczestnicy inauguracyjne-
go spotkania zwiedzili tak¿e wystawê „Sowieckie piek³o 1939-1956”, przygotowan¹
przez poznañski oddzia³ IPN. 
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Laureaci konkursu uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi 



Wysy³am Tobie mój sen
Autorski recital Rafa³a Putza, który odby³ siê 22 lutego w nowotomyskiej bibliotece,

spotka³ siê z bardzo ciep³ym odbiorem i pozytywnymi komentarzami. Jak pokaza³a fre-
kwencja, amatorów poetyckich tekstów i ciekawych rozwi¹zañ muzycznych w naszym mie-
œcie nie brakuje. Wykonawca krok po kroku budowa³ artystyczne napiêcie, wprowadzaj¹c
publicznoœæ w tajniki swojego wewnêtrznego przekazu. Poetycki nastrój udzieli³ siê wszyst-
kim, a poruszaj¹ce teksty, niebanalne dŸwiêki i energetyzuj¹cy wokal wywo³a³y gromkie
brawa. Tego wieczoru mo¿na by³o pos³uchaæ najnowszych kompozycji artysty, m. in. „Bar
pod widnokrêgiem”, „Jeœlibym”, „Myœli jak motyle” i „Ostatnie ¿yczenie”. Osoby, które
chcia³y d³u¿ej pozostaæ w tym muzycznym klimacie, mog³y nabyæ p³yty „Karawany Eskimo-
sów”, której Rafa³ Putz jest za³o¿ycielem i liderem i z któr¹ nagra³ dwie p³yty: „Didaskalia”
(2011 r.) i „Kalejdoskop'ja” (2012 r.). Bohater wieczoru jest autorem tekstów i muzyki
wszystkich wykonywanych utworów. Oderwany od „Karawany Eskimosów” wystêpuje
solowo przy akompaniamencie gitary. Wyró¿niaj¹ go sugestywne, pobudzaj¹ce do refleksji
teksty i energetyczny przekaz muzyczny.

Wyró¿nienia dla kombatantów
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 23 lutego odby³o siê zebranie organizacyjne no-

wotomyskiego ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych. Goœci po-
wita³ prezes ko³a Stanis³aw Rybarczyk. Spotkanie rozpoczê³o siê od minuty ciszy ku czci
zmar³ej w styczniu, w wieku 102 lat, œp. Zofii Nitsche, która by³a najstarszym nowotomy-
skim kombatantem. Zebranie mia³o uroczysty charakter, bowiem w trakcie obrad wrêczo-
no medale i odznaczenia zas³u¿onym cz³onkom zwi¹zku. Za szczególne zas³ugi w kultywo-
waniu pamiêci o walce o niepodleg³oœæ Rzeczypospolitej Polskiej, szef Urzêdu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych odznaczy³ medalem, PRO PATRIA cz³onków ko³a
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W programie „Wysy³am Tobie mój sen” wyst¹pi³ Rafa³ Putz



w Nowym Tomyœlu: por. w st. spoczynku Franciszka Kurcewicza, Józefa Bednarza, Edwar-
da Giela, Waleriana Chojnackiego i Jana Ma³yszczaka. Za czynne wspieranie nowotomyskie-
go ko³a odznaczeniem,, Za zas³ugi dla Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Poli-
tycznych'' uhonorowani zostali: Miros³aw B¹k, W³adys³aw Nowicki i Zenon Doliwa. Za ak-
tywn¹ i bezinteresown¹ dzia³alnoœæ na rzecz Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów
Politycznych Ko³a w Nowym Tomyœlu dyplomami uznania zosta³y uhonorowane: Maria So-
bieska, Joanna Pawlicka, Janina Nowak, Gabriela Kaczmarek, Genowefa Æwiertnia, Janina
Nowak. Cz³onkami nadzwyczajnymi Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Poli-
tycznych Ko³a w Nowym Tomyœlu zostali: Jakub Kaczmarek, Krystian Dybek, Stanis³aw Ry-
barczyk i Helena Staœkiewicz.

Z Renat¹ Matusiak po Pakistanie 
Do Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, dzia³aj¹cego w nowotomyskiej bi-

bliotece, 24 lutego przyjecha³a Renata Matusiak, nauczycielka, bibliotekarka i grafik kompu-
terowy z Kêdzierzyna-KoŸla, a z zami³owania podró¿niczka. Z wielk¹ pasj¹ opowiedzia³a
o swojej trzymiesiêcznej podró¿y po Pakistanie. Klubowicze wys³uchali opowieœci o jej samot-
nej wêdrówce przez kraj, w którego kulturze nie ma miejsca na samotnie podró¿uj¹ce ko-
biety, przeprawie przez prze³êcz Chajber na pograniczu afgañsko-pakistañskim, podró¿owa-
niu z uzbrojon¹ eskort¹ przez tereny wyjête spod jurysdykcji pakistañskiego rz¹du, a tak¿e
pokonywaniu, powsta³ego kilka lat temu, jeziora na najwy¿szej miêdzynarodowej drodze
œwiata – Karakorum Highway. Spotkanie by³o bardzo bogate w treœci i wzbogacone urokli-
wymi fotografiami. 

Cicha Góra kobietom
Z pewnym wyprzedzeniem, ju¿ 24 lutego, mieszkañcy Cichej Góry œwiêtowali Dzieñ

Kobiet. Spotkanie odby³o siê w Klimkowej Osadzie. Wspó³organizatorami zabawy byli: Ko-
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Panowie z Rady So³eckiej w Cichej Górze w programie artystycznym dedykowanym paniom 



³o Gospodyñ Wiejskich, So³tys i Rada So³ecka wsi Cicha Góra. Tego wieczoru na pa-
nie czeka³y kwiaty, ¿yczenia, kolacja, ciasto oraz wyczekiwana g³ówna atrakcja, czyli
wystêpy wokalno-taneczno-kabaretowe panów z Rady So³eckiej. By³o to pi¹te, zatem
jubileuszowe spotkanie z tej okazji. W zwi¹zku z tym panie z Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich przygotowa³y specjalne podziêkowania dla cz³onków Rady So³eckiej za corocz-
ne zaanga¿owanie w organizacjê Dnia Kobiet. 

Jubileuszowy Chóralny Podkozio³ek 
15. jubileuszowy Powiatowo – Gminny Przegl¹d Zespo³ów Œpiewaczych „Chóral-

ny Podkozio³ek” odby³ siê 28 lutego w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Na wyda-
rzenie to – tradycyjnie koñcz¹ce karnawa³ – przyby³o czternaœcie zespo³ów œpiewa-
czych z terenu ca³ego powiatu, a tak¿e spoza jego granic. Znane i lubiane utwory wy-
konywa³y zespo³y: "Œpiewaj¹cy Przyjaciele”, „Niespodzianka”, „Jarzêbina” i „Wiklin-
ki” z Nowego Tomyœla, „Weso³e Seniorki” z Opalenicy, „Wytomyœlanie”, „Lwo-
wianki” i „Ma³a Grupa Spo³eczna” ze Lwówka, „Bolewiczanie”, „Ojej” i „Zespó³ Se-
niorów” z Bukowca, „Akademia” ze Zb¹szynka, „Weso³a Ferajna” ze Zb¹szynia
oraz „Arkadia” z Borui Koœcielnej. Na zakoñczenie koncertu na scenê zaproszono
wszystkich panów, którzy spontanicznie wykonali utwór „Iœæ w stronê s³oñca”, two-
rz¹c tym samym piêtnasty zespó³ na piêtnastym podkozio³ku. Jak to bywa przy oka-
zji „okr¹g³ych rocznic” by³y ¿yczenia i podziêkowania dla organizatorów oraz tort dla
uczestników. Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe statuetki, dyplomy oraz
kwiaty. Po zakoñczeniu czêœci artystycznej w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultu-
ry odby³a siê dla uczestników przegl¹du zabawa, która zgodnie z tradycj¹ „podkozio³-
kow¹” trwa³a do pó³nocy. (Czytaj wiêcej: ss. 67-75)

W krainie liliputów
2 marca w Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki zagoœci³y oryginalne, ¿ywe

i dynamiczne prace autorstwa Moniki Nowak, pasjonatki fotografii, na co dzieñ na-
uczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szko³y Podstawowej i Przedszkola im.
Kornela Makuszyñskiego w Zêbowie. Licznie przybyli goœcie, w tym admiratorzy sztu-
ki i przyjaciele artystki, z zaciekawieniem ogl¹dali przedstawione na fotografiach sce-
ny jak z powieœci pt. „Podró¿e Guliwera” Jonathana Swifta, na których miniaturowe
postacie zmagaj¹ siê z elementami œwiata w rzeczywistym wymiarze. Zapytana, czy
tego typu fotografia jest jej autorskim pomys³em, Monika Nowak przyzna³a, ¿e tak nie
jest, ¿e zainspirowa³y j¹ i zafascynowa³y – znalezione przypadkowo kilka lat temu
w Internecie – prace brytyjskiego fotografa i artysty Slinkachu. Jednoczeœnie doda³a,
¿e fotografia tego typu sta³¹ siê dla niej przede wszystkim dobr¹ zabaw¹, pasj¹ i od-
skoczni¹ od rzeczywistoœci. Monika Nowak nie od dzisiaj anga¿uje siê w ró¿nego ty-
pu dzia³alnoœæ kulturaln¹. Dzia³a m. in. w Zak³adzie Fotografii Autorskiej „Anima”
przy lwóweckiej bibliotece. Niespodziankê muzyczn¹ podczas wernisa¿u, wszystkim
przyby³ym, a w szczególnoœci bohaterce wieczoru sprawili: córka Paula i jej kolega
Bartek Nowak. Tradycyjnie ju¿ nie mog³o obyæ siê bez losowania jednej z prac artyst-
ki. Tym razem urokliwa fotografia trafi³a do r¹k Teresy Dziewia³towskiej.
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Koncert Andrzeja Piasecznego
3 marca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê koncert Andrzeja Piasecz-

nego – wokalisty, który pomimo up³ywu czasu, niezmiennie cieszy siê du¿¹ popular-
noœci¹. W trakcie 2. godzinnego koncertu publicznoœæ mog³a us³yszeæ piosenki, tak¿e
te z repertuaru zespo³u „Mafia”, czy te¿ utwory, które artysta pisa³ dla innych woka-
listów, m. in. Krzysztofa Krawczyka i Ewy Bem. W programie koncertu znalaz³y siê
takie szlagiery jak: Mocniej”, „Przytul mnie ¿ycie”, „Œniadanie do ³ó¿ka”, „Prawie do
nieba”, „ChodŸ, przytul, przebacz” oraz „Niecierpliwi”. Raz by³o lirycznie i nastrojo-
wo, innym razem bardziej energetycznie. Za ka¿dym razem jednak Andrzej Piasecz-
ny urzeka³ widzów swoim g³osem i charyzm¹. Niemal pomiêdzy ka¿dym utworem
piosenkarz rozmawia³ z publicznoœci¹, za co tak¿e zbiera³ oklaski. Dziêki temu, mimo
wystêpu przed widowni¹ wype³nion¹ po brzegi, uda³o mu siê stworzyæ bardzo kame-
raln¹ atmosferê. Artysta ¿egnany by³ owacjami na stoj¹co, a na dobranoc publicznoœæ
us³ysza³a wzruszaj¹c¹ „Ko³ysankê dla Okruszka”.

Micha³ Rusinek na spotkaniach z m³odymi czytelnikami
W ramach projektu „Kto Ty jesteœ?”, realizowanego przez Miejsk¹ i Powiatow¹

Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu, 6 marca, w bibliotecznej Strefie Koloru, w fi-
liach bibliotecznych w Wytomyœlu oraz w Borui Koœcielnej goœci³ Micha³ Rusinek.
Uznany jêzykoznawca, t³umacz, pisarz, wieloletni sekretarz Wis³awy Szymborskiej
spotka³ siê z uczniami szkó³ podstawowych, by opowiedzieæ o swej ksi¹¿ce, napisanej
z myœl¹ o m³odych czytelnikach, nosz¹cej tytu³ „Zaklêcie na „w”. Jest to wzruszaj¹ca
literatura faktu dla najm³odszych, wydana w koedycji z Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Opisane w niej wydarzenia zosta³y oparte na wspomnieniach W³odzimierza
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Dusiewicza – obecnie 86. latka, który urodzi³ siê w Nowej Wsi w powiecie szamotul-
skim, a przed wojn¹ uczy³ siê w szkole w Grodzisku Wlkp. Dziêki jego relacji z okresu dzie-
ciñstwa, m³odzi czytelnicy otrzymali wiarygodny obraz ¿ycia w czasach niemieckiej okupa-
cji. Ksi¹¿ka stanowi udan¹ próbê opowiedzenia dzieciom o II wojnie œwiatowej prostym,
zrozumia³ym dla nich jêzykiem. Uczestnicy spotkañ z uwag¹ wys³uchali fragmentów ksi¹¿ki
czytanych przez Micha³a Rusinka. Zachêceni przez pisarza dzielili siê swoj¹ wiedz¹ na temat
zagadnieñ zwi¹zanych z wojenn¹ tematyk¹. Zadawali tak¿e wiele pytañ, dotycz¹cych za-
równo ksi¹¿ki autora, jak i jego ¿ycia zawodowego oraz prywatnego. Projekt „Kto Ty je-
steœ?”, realizowany od marca do czerwca 2017 roku, dofinansowano ze œrodków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Miêdzynarodowa Konferencja Szparagowa 
W hotelu Hi – Fi w Paproci 7 marca odby³a siê XX Miêdzynarodowa Konferencja Szpa-

ragowa. Jej organizatorami byli: Polski Zwi¹zek Producentów Szparaga, Katedra Warzyw-
nictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Starostwo Powiatowe w Nowym Tomy-
œlu. Uczestnikami konferencji, oprócz producentów szparaga z kraju, byli równie¿ goœcie
z Anglii, Niemiec i Chin. Na konferencji poruszana by³a tematyka dotycz¹ca m. in. ekono-
micznych aspektów produkcji szparaga w Polsce, uprawy szparaga zielonego, odmian szpa-
raga w Europie, œrodków do ochrony szparaga przed chorobami i chwastami. Podczas ju-
bileuszowej konferencji Zarz¹d Stowarzyszenia Polskiego Zwi¹zku Producentów Szparaga
uhonorowa³ wyró¿nieniem „Z³ote Szparagi” prof. dr hab. Miko³aja Knaflewskiego – inicja-
tora i organizatora Miêdzynarodowych Konferencji Szparagowych. W czêœci artystycznej
spotkania wyst¹pi³ zespó³ „£any”. 
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Micha³ Rusinek spotka³ siê z dzieæmi w Nowym Tomyœlu, Wytomyœlu i Borui Koœcielnej



Koncert w s³usznej sprawie 
Pod has³em „Kobiety s¹ z Wenus, mê¿czyŸni s¹ z Marsa…” 9 marca w Nowotomyskim

Oœrodku Kultury odby³y siê dwa koncerty z cyklu „Doroœli – Dzieciom”. Po raz kolejny na-
uczyciele ze Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki oraz ich przyjaciele przygo-
towali koncert charytatywny na rzecz dwóch dziewczynek: Ady Wnuk i Majki Tutko. Sala
widowiskowa NOK-u dwukrotnie wype³ni³a siê po brzegi, potwierdzaj¹c, ¿e los dziewczy-
nek nie jest obojêtny mieszkañcom Nowego Tomyœla. Zaœpiewane piosenki nawi¹zywa³y
do mi³oœci, która powinna byæ najwa¿niejsz¹ wartoœci¹ w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Okazy-
wanie mi³oœci to przede wszystkim troska o drugiego cz³owieka. Koncerty by³ tego dosko-
na³ym przyk³adem, a potwierdzi³a to zebrana suma ponad 18 000 z³ na rehabilitacjê dziew-
czynek. 

W Sêkowie œwiêtowano Dzieñ Kobiet
Mieszkañcy Sêkowa 11 marca obchodzili Dzieñ Kobiet. So³tys Piotr Protas, wraz z gru-

p¹ aktywnych cz³onków Stowarzyszenia „Sêkowo Olêderskie”, zorganizowa³ œwi¹teczne
spotkanie dla zaproszonych goœci. Panowie zaprezentowali pokaz mody damskiej na weso-
³o, a m³odzie¿ kilka scenek wokalno – tanecznych. Ka¿da z pañ otrzyma³a oczywiœcie kwia-
tek. W przyjemnej atmosferze up³ynê³o kilka godzin wspólnego œwiêtowania. Z okazji przy-
padaj¹cego w³aœnie w tym dniu Dnia So³tysa mieszkañcy z³o¿yli so³tysowi ¿yczenia i z³o¿yli
podziêkowania za jego starania. 

Z Internetem w nieznane
W ramach projektu „Zaczytania Pani Wiosna”, dofinansowanego ze œrodków Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 14, 21, 28 marca oraz 4 kwietnia w Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu odby³y siê zajêcia internetowe z wykorzy-
staniem ipadów dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu. Ka¿de z zajêæ zwi¹zane by³o z in-
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Uczestnicy zajêæ komputerowych „Z Internetem w nieznane”



n¹ tematyk¹, a ³¹czy³o je wykorzystanie nowoczesnych technologii. Pierwsze z nich:
„Posmakuj przesz³oœci” mia³y na celu odkrywanie smaków dzieciñstwa. By³y wiêc ku-
linarne wspominki, tradycyjne receptury, a tak¿e serfowanie po kulinarnych blogach
i stronach internetowych. Drugie spotkanie: „Odkryj przyrodê” pozwoli³o na odkry-
wanie najpiêkniejszych przyrodniczych miejsc w Polsce. Uczestnicy zajêæ odbyli wir-
tualny spacer po parkach narodowych, poznaj¹c gatunki roœlin i zwierz¹t w nim ¿yj¹-
cych. Podczas kolejnych zajêæ: „Poznaj si³ê zio³a” seniorzy poznali wiele ciekawostek
dotycz¹cych zastosowania zió³ jadalnych i leczniczych. Z wielk¹ uwag¹ samodzielnie
wertowali strony internetowe o fitoterapii. Ostatnie zajêcia: „Poczuj historiê” wpro-
wadzi³y uczestników w œwiat muzeów. Seniorzy z ³atwoœci¹ wirtualnie zwiedzali mu-
zea Polski i œwiata – zarówno te tradycyjne, jak i bardzo nowoczesne. Uczestnicy za-
jêæ udowodnili, ¿e nowoczesne technologie nie s¹ im straszne, zdobyli nowe spraw-
noœci w ich obs³udze, dowiedzieli siê, w jaki sposób wyszukiwaæ informacji w Interne-
cie, gdzie szukaæ porady, a gdzie inspiracji. Pod okiem pracownika biblioteki, Ró¿y
Mleczak, zajêcia przeprowadzili: Barbara Patora, Gra¿yna Matuszak i Rafa³ Putz. Pro-
jekt „Zaczytana Pani Wiosna” realizowany jest od marca do czerwca 2017 roku.

Œwiêto Kobiecoœci 
W ramach tegorocznego Œwiêta Kobiecoœci, odbywaj¹cego siê w nowotomyskiej

bibliotece w dniach 14, 16 i 20 marca, wszystkie panie zachêcone zosta³y do wyzwo-
lenia si³y swej kobiecoœci. Pierwsz¹ ku temu sposobnoœci¹ by³y warsztaty motywacyj-
ne z trenerk¹ biznesu Roman¹ Seifert, podczas których panie wyzwoli³y swoj¹ ener-
giê. Prowadz¹ca warsztaty, w swym „Przepisie na szczêœcie”, ods³oni³a przed uczest-
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niczkami klucze szczêœcia, przekonywa³a te¿, jak istotne s¹ pozytywne relacje miê-
dzyludzkie i ¿ycie zgodnie z w³asnymi przekonaniami. Drug¹ atrakcj¹ tegorocznego
Œwiêta Kobiecoœci by³ przepe³niony pozytywn¹ energi¹ koncert pt. „Kobiety kobie-
tom”. Wraz z wykonawcami – Ew¹ Michrowsk¹ i Jackiem Skowroñskim – panie wy-
zwoli³y swoj¹ radoœæ, bawi¹c siê wspaniale przy piosenkach znanych i lubianych arty-
stek polskiej sceny muzycznej, m. in. Maryli Rodowicz, Karin Stanek i Anny Jantar.
Ostatni¹ atrakcj¹ by³o wyzwolenie pasji poprzez warsztaty taneczne z zespo³em
„Overdue Girls”, którego cz³onkinie doskonale wiedz¹, jak zatrzymaæ m³odoœæ bez
korzystania z atrakcji medycyny estetycznej. Podczas energetycznych zajêæ zarazi³y
pasj¹, radoœci¹, si³¹ kobiecoœci, pewnoœci¹ siebie i du¿ym optymizmem. 

Z wyobraŸni¹ w œwiat 
W ramach projektu „Zaczytana Pani Wiosna”, realizowanego przez Miejsk¹

i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu, 16 i 24 marca, odby³y siê dwa
warsztaty z udzia³em uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 i Gimnazjum im. Feliksa
Szo³drskiego. Ich m³odsi uczestnicy wziêli udzia³ w bardzo ¿ywych, interaktywnych
warsztatach na temat spo³ecznego savoir vivre'u. Przeprowadzi³ je Micha³ Zawadka,
który w nieszablonowy sposób opowiedzia³ o zasadach wspó³¿ycia miêdzy ludŸmi,
przyjaŸni i tolerancji. Gimnazjaliœci natomiast spotkali siê z Krzysztofem Petkiem,
który ods³oni³ przed nimi tajniki dobrego dziennikarstwa, podkreœlaj¹c nie tylko isto-
tê warsztatu, ale równie¿ wagê etyki zawodowej. Projekt „Zaczytana Pani Wiosna”,
realizowany od marca do czerwca 2017 roku, dofinansowano ze œrodków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Warsztaty na temat spo³ecznego savoir vivre'u przeprowadzi³ Micha³ Zawadka



Sukcesy na Turnieju Tañca 
18 marca w Kórniku odby³ siê Ogólnopolski Turniej Tañca „Bia³a Dama”. W festiwalu

wziê³y udzia³ pary z Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, które zaprezentowa³y tañce
latynoamerykañskie i standardowe, w kilku grupach podzielonych wed³ug wieku i klas
tanecznych. Maria Wojtkiewicz i Miko³aj Pajchrowski zdobyli drugie miejsce w kategorii 12-
13 latków klasa H. Antonina Wojtkiewicz i Adam Pa¿ucha wytañczyli pierwsze miejsce w
kategorii 12-13 latków klasa G. Marta Krzyœków i Mateusz Majorczyk zajêli drugie miejsce
w kategorii 10-12 latków klasa H. Najm³odsi uczestnicy - Aleksandra Fricz i Aleksander
Prêtki oraz Aleksandra Majorczyk i Antoni Gomu³a - zmierzyli siê w kategorii 8-9 latków
klasa H i wytañczyli drugie miejsce.

III Konkurs Modeli Kartonowych
Zorganizowany przez sekcjê modelarsk¹ dzia³aj¹c¹ przy Nowotomyskim Oœrodku Kul-

tury, pod patronatem Burmistrza Nowego Tomyœla, III Konkurs Modeli Kartonowych od-
by³ siê 18 i 19 marca. Pierwszego dnia konkursu Waldemar Góralski wyg³osi³ prelekcjê pt.
„Okrêty 3D, czyli moje poznawanie historii”. Podczas modelarskiego wydarzenia zapre-
zentowano nowotomyskie wydawnictwo modelarskie, którego pierwszy numer dotyczy³
chaty osadnika olêderskiego. W zwi¹zku z tym, do tegorocznego konkursu wprowadzono
now¹ konkurencjê dotycz¹c¹ budowli nowotomyskich, a dok³adniej w³aœnie olêderskich
chat. Wydawnictwo przygotowa³a Mariola Jarecka z sekcji modelarskiej NOK-u; a wyda³ je
Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu. W tym roku w konkursie uczestniczyli przedstawiciele
modelarni z ca³ej Polski, a tak¿e z Czech, Litwy i £otwy. Podczas konkursu zaprezentowa-
no 464 modele w ró¿nych kategoriach: artyleria, figurki, okrêty, statki, ¿aglowce, okrêty
podwodne, pojazdy ko³owe, szynowe i g¹sienicowe, rakiety, samoloty, budowle i science-
-fiction – z podzia³em na kategorie wiekowe: senior, junior i m³odzik. Puchar Burmistrza
Nowego Tomyœla otrzyma³ Jacek Ma³kowski za model zamku Vranov. Nagrodê specjaln¹
Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, za model chaty olêderskiej, otrzymali Joanna Wan-
towska, Wiktor Prokop i Pawe³ Kaczmarek. Puchar za najlepszy model polskiej budowli
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Chaty olêderskie wykonane przez uczestników konkursu 



przyznany zosta³ Krzysztofowi Szeffnerowi za model koœcio³a w Gryfinie. Puchar za najlep-
szy model polskiego samolotu otrzyma³ Krzysztof Zab³ocki za model MI 6. Puchar za naj-
lepszy model polskiego okrêtu trafi³ do Andrzeja Jakulewicza za model ORP Warszawa. Pu-
char za najlepszy model polskiego pojazdu otrzyma³ Vojtech Volny za VSM42-999, a pu-
char za najlepszy model zwi¹zany z Nowym Tomyœlem – za model chaty olêderskiej otrzy-
ma³ Stasys Maskolaitis.

Spotkanie emerytowanych pracowników Urzêdu Miejskiego
Coroczne spotkanie emerytowanych pracowników Urzêdu Miejskiego w Nowym To-

myœlu odby³o siê 21 marca. W tym roku grono osób zaproszonych na spotkanie powiêk-
szy³o siê o emerytowanych pracowników by³ego Oœrodka Oœwiaty i Sportu. Podczas uro-
czystoœci Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner w sposób szczególny powi-
ta³ w gronie emerytów Zenona Chmielnika, dla którego by³o to pierwsze spotkanie w tym
gronie. Uroczystoœæ by³a okazj¹ do rozmów i snucia wspomnieñ z minionych lat pracy za-
wodowej. 

Powitanie wiosny na sportowo
Najm³odsi nowotomyœlanie powitali wiosnê na sportowo. 21 marca w hali nowo-

tomyskiego Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego odby³a siê II Olimpiada Przedszkola-
ków, któr¹ otworzyli Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner i Przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Marcin Brambor. W imprezie uczestniczy³o siedem nowoto-
myskich przedszkoli: Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka, Przedszkole nr 2 „Plastusio-
we Osiedle”, Przedszkole nr 3 „Bajkowe Zacisze”, Przedszkole nr 4 „Bolka i Lolka”,
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Pami¹tkowe zdjêcie emerytowanych urzêdników nowotomyskiego magistratu 
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Przedszkole nr 5 „S³oneczko”, Przedszkole Rodzinne „Arka” i Przedszkole „Têczo-
wy Ogród”. Dzieci rywalizowa³y w konkurencjach przygotowanych przez koordyna-
torów sportu z Oœrodka Sportu i Rekreacji. 56 m³odych zawodników wspiera³o ok.
300 kibiców. W przerwach wszyscy mieli okazjê zatañczyæ zumbê, prowadzon¹
przez uczennicê gimnazjum Wiktoriê Stolarek. Nie zabrak³o równie¿ dyscyplin dla
opiekunek najm³odszych sportowców, które równie¿ zaciêcie rywalizowa³y o punkty
dla swoich przedszkoli. Po zakoñczeniu rywalizacji uczestnicy otrzymali pami¹tkowe
medale, które wrêczy³ dyrektor OSiR-u Artur £oziñski. Nagrody ufundowane przez
Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu i Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu
wrêczyli koordynatorzy sportu – Tomasz Radwan i Maciej Bielawa.

W Wytomyœlu kultywuj¹ ludowe tradycje 
W bogatej tradycji ludowej wiele jest, zwi¹zanych z okresem wielkanocnym, ob-

rzêdów wiosennych. W wiêkszoœci mia³y one zwi¹zek z rozpoczynaj¹cymi siê praca-
mi na roli. W Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu od kilku lat
kultywowane s¹ te tradycje w dniu nadejœcia kalendarzowej wiosny. 21 marca spo-
³ecznoœæ szkolna i mieszkañcy Wytomyœla wziêli udzia³ w barwnym korowodzie uli-
cami wsi. Na czele korowodu jecha³ „kogucik”, w towarzystwie kolorowego „gaiku”
i w otoczeniu dziewcz¹t ubranych w stroje ludowe oraz pañ z Zespo³u Œpiewaczego
„Wytomyœlanie”. Œpiewom towarzyszy³y wierszyki i ¿yczenia sk³adane mieszkañcom
Wytomyœla, którzy witali uczestników wiosennego marszu s³odyczami. Po powrocie
do szko³y uczestnicy przemarszu poczêstowali zostali naleœnikami i ciastem. 

Ceremonia otwarcia olimpiady przedszkolaków
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Misterium Mêki Pañskiej w wykonaniu uczniów
W oczekiwaniu na Œwiêta Wielkanocne 21 marca uczniowie z klas 5 c i 6 b Szko³y Pod-

stawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu, na deskach Nowotomyskiego Oœrodka Kultury,
Misterium Mêki Pañskiej. Aby wspólnie prze¿ywaæ chwile oczekiwania na
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, m³odzi aktorzy - wraz z opiekunami - na
przedstawienie pasyjne zaprosili nie tylko szkolnych kolegów i kole¿anki, swoich rodziców,
ale i ca³¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ. Historia Zmartwychwstania Pañskiego przenios³a publicznoœæ
w biblijne czasy. Stanowi³a swoistego rodzaju retrospekcjê, która pozwoli³a m³odym
aktorom i widzom towarzyszyæ Chrystusowi w jego drodze na Golgotê. Pasja w
artystycznej oprawie zachwyci³a widzów i dostarczy³a im wielu wzruszeñ oraz sk³oni³a do
wielkopostnych refleksji, które umo¿liwi¹ g³êbsze prze¿ywanie Wielkanocnych Œwi¹t.

Telefon do poety
W Œwiatowym Dniu Poezji twórcy skupieni wokó³ nowotomyskiej biblioteki postano-

wili przekonaæ s³uchaczy, ¿e poezja mo¿e byæ rozmow¹ z drugim cz³owiekiem i nawet jeœli
nie jest do ¿ycia niezbêdna, to z ca³¹ pewnoœci¹ czyni ¿ycie piêkniejszym i na pewno bogat-
szym…. Wyj¹tkowy klimat temu œwi¹tecznemu spotkaniu, które odby³o siê 21 marca
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, podkreœla³ poetycki wy-
strój bibliotecznego holu, na którym pojawi³y siê plansze z fragmentami utworów nowoto-
myskich twórców i zainstalowany zosta³ ju¿ na sta³e TELEFON DO POETY. Od tego mo-
mentu wierszy nowotomyskich twórców pos³uchaæ bêdzie mo¿na w ka¿dej chwili. Wystar-
czy odwiedziæ nowotomysk¹ ksi¹¿nicê, zasi¹œæ na wygodnej sofie, siêgn¹æ po s³uchawkê,
wybraæ odpowiedni numer i ws³uchaæ siê w poetyckie strofy czytane przez ich autorów:

Barwny korowód z ¿yczliwoœci¹ zosta³ przyjêty przez mieszkañców Wytomyœla 
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Wojciecha Budzisza, Marka Geislera, Teresê Dziewia³towsk¹, Roberta Jêdrzejczaka,
Krzysztofa Karskiego, Katarzynê Kutzmann-Solarek, Katarzynê Mrozik-Stefañsk¹, Annê
Nowaczyk, Dorotê Nowak, Wies³awê Ptaszyk, Rafa³a Putza i Mariana Ziomkowskiego.
Podczas tego wieczoru twórcy skupieni wokó³ Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literac-
kich zaprezentowali wybrane przez siebie do TELEFONU DO POETY wiersze, poprzez
które pragn¹ przedstawiæ siê s³uchaczom i zaproponowaæ bli¿sze spotkanie z ich twórczo-
œci¹. Ka¿dy z uczestników wieczoru obdarowany zosta³ zak³adkami z poetyckimi strofami
nowotomyskich twórców. Kompozycjami na gitarê wieczór umili³ Andrij Shovkoplias,
Ukrainiec mieszkaj¹cy i pracuj¹cy w Nowym Tomyœlu, uczestnik bibliotecznych zajêæ pro-
wadzonych w ramach „Jêzykowego pogotowia”.

Powiatowe mistrzostwa szkó³ podstawowych w pi³ce siatkowej ch³opców
22 marca w sali sportowej Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu odby³ siê Fina³

Mistrzostw Powiatu Nowotomyskiego w Pi³ce Siatkowej Ch³opców Szkó³ Podstawowych.
Udzia³ w imprezie wywalczy³y reprezentacje szkolne, które wygra³y eliminacje gminne oraz
dodatkowo druga dru¿yna z gminy Nowy Tomyœl. Ostatecznie do mistrzostw przyst¹pi³o
5 reprezentacji ze szkó³ podstawowych w W¹sowie, Wojnowicach, Zb¹szyniu oraz obie
nowotomyskie szko³y podstawowe. Zawody rozegrane zosta³y zgodnie z regulaminem
XVIII Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, które koordynowane s¹ przez Szkolny Zwi¹zek Sporto-
wy „Wielkopolska” w Poznaniu. W mistrzostwach zwyciê¿y³a reprezentacja Szko³y Pod-

Poetyckiemu spotkaniu nowotomyskich poetów towarzyszy³o uruchomienie telefonu do poety



stawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu. Zwyciêski zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Kamil Figielski, Ja-
kub Burkowski, Mateusz ¯ygalski, Aleksy Polcyn, Kuba Lisek, Adrian Pyliñski, Miko³aj Jar-
not, Piotr Liman, Miko³aj Machucki i Oskar Dziewia³towski- Gintowt. II miejsce zajê³a Szko-
³a Podstawowa w Zb¹szyniu, III – Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyœlu, IV – Szko-
³a Podstawowa z W¹sowa, a V – Szko³a Podstawowa z Wojnowic. Zespo³y, które zajê³y
miejsca od I do III, nagrodzone zosta³y pucharami i medalami, które wrêczy³ zawodnikom
dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 Marek Polcyn. Fundatorem medali i pucharów by³o Sta-
rostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu. 

Ekologiczny korowód przedszkolaków
Dzieci z Przedszkola nr 5 „S³oneczko” w Nowym Tomyœlu 22 marca przesz³y ulicami

miasta w wiosennym korowodzie, zorganizowanym w ramach kampanii Fundacji „Partner-
stwo dla Œrodowiska”, z okazji Dnia Wiosny i Œwiatowego Dnia Wody. Przedszkolaki swo-
imi strojami – niebieskimi foliowymi pelerynkami i kropelkami deszczu w rêkach – podkre-
œla³y cel przemarszu, jakim by³o wzbudzenie poczucia odpowiedzialnoœci za istniej¹ce zaso-
by wody pitnej i uœwiadomienie znaczenia wody dla ¿ycia i zdrowia ludzi, zwierz¹t i roœlin.
Dzieci rozdawa³y mieszkañcom miasta ulotki, przypominaj¹ce, w jaki sposób oszczêdzaæ
wodê. Przedszkolaki odwiedzi³y m. in. Urz¹d Miejski, redakcjê gazety „Tygodnik Nasz
Dzieñ po Dniu”, Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ oraz pobliskie zak³ady.

Odznaczenie dla komendanta Stra¿y Miejskiej
Komendant Stra¿y Miejskiej Arkadiusz Wieczorek zosta³ odznaczony Medalem Srebr-

nym za D³ugoletni¹ S³u¿bê. Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP, 23 marca, wrêczy³ Wo-
jewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, podczas uroczystoœci w Urzêdzie Wojewódz-
kim w Poznaniu. Arkadiusz Wieczorek pe³ni s³u¿bê na stanowisku komendanta od pocz¹t-
ku istnienia Stra¿y Miejskiej w Nowym Tomyœlu. Organizuje i prowadzi dzia³ania prewen-
cyjno-dydaktyczne w nowotomyskich szko³ach i przedszkolach. Przy wspó³pracy z policj¹
i stra¿¹ po¿arn¹ anga¿uje siê równie¿ w akcje maj¹ce na celu poprawê bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego na terenie gminy. Jego zaanga¿owanie w rozbudowê monitoringu miej-
skiego znacznie przyczyni³o siê do poprawy bezpieczeñstwa mieszkañców gminy.

Targi edukacyjne w nowotomyskim gimnazjum 
Z inicjatywy dyrektora nowotomyskiego gimnazjum Andrzeja Wa³êsy 23 marca zorga-

nizowane zosta³y targi edukacyjne szkó³ ponadgimnazjalnych, które najczêœciej wybieraj¹
absolwenci Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego. Z zaproszenia skorzysta³y nowotomyskie
placówki: Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. M. Kopernika, Zespó³ Szkó³
nr 2 im. St. Staszica i Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K. Ho³ogi, a tak¿e: Ze-
spó³ Szkó³ nr 1 w Zb¹szyniu, Zespó³ Szkó³ w Opalenicy, Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego w Trzciance oraz szko³y spoza powiatu nowotomyskiego: Ze-
spó³ Szkó³ Technicznych w Zb¹szynku i Zespó³ Szkó³ Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach.
Dyrektorzy szkó³, nauczyciele i uczniowie zaprezentowali oferty edukacyjne swoich szkó³,
wskazywali ich mocne strony, mo¿liwoœci udzia³u w projektach edukacyjnych i zajêciach
pozalekcyjnych oraz wspó³pracy z uczelniami wy¿szymi i szanse odbywania zagranicznych
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praktyk zawodowych, zapraszaj¹c gimnazjalistów na swoje "otwarte drzwi". Wiele ze szkó³
przygotowa³o materia³y promocyjne, a na stoiskach prezentowa³o filmowe wizytówki
dzia³alnoœci swojej placówki. Uczniowie gimnazjum mieli te¿ szanse odbyæ bezpoœrednie
rozmowy z przedstawicielami szkó³ i uczniami.

Pegazik dla dyrektor nowotomyskiej biblioteki
Podczas gali otwarcia XVI Poznañskich Spotkañ Targowych: Ksi¹¿ka dla Dzieci, M³o-

dzie¿y i Rodziców, 24 marca dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w No-
wym Tomyœlu Lucyna Koñczal – Gnap odebra³a, przyznane jej przez kapitu³ê tej nagrody,
presti¿owe wyró¿nienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksi¹¿ek – Statuetkê „Pegazi-
ka” w kategorii: Przyjaciel ksi¹¿ki dla dzieci. W uzasadnieniu tego wyró¿nienia cz³onkowie
kapitu³y podkreœlili, ¿e trafia ono do dyrektora biblioteki „realizuj¹cej znakomity program
pracy z dzieckiem i m³odym czytelnikiem”. Drugim laureatem Pegazika, w kategorii: Twór-
ca ksi¹¿ki dla dzieci i m³odzie¿y, zosta³ Grzegorz Kasdepke, ciesz¹cy siê ogromn¹ popular-
noœci¹ wœród czytelników, autor goszcz¹cy ju¿ dwukrotnie w nowotomyskiej bibliotece. 

Koncert charytatywny dla Radka Krupki
25 marca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê koncert charytatywny, pod-

czas którego zbierano fundusze na nowy wózek elektryczny dla Radka Krupki. Na sce-
nie wyst¹pi³o wiele grup artystycznych i osób, które postanowi³y w ten sposób wesprzeæ
akcjê. Przedszkole nr 4 „Bolka i Lolka”, grupa „Motylki”, zaprezentowa³o spektakl te-
atralny. Na mi³oœników tañca czeka³ wystêp grup hip-hopowych dzia³aj¹cych przy Nowo-
tomyskim Oœrodku Kultury. Fani muzyki mogli us³yszeæ uczniów Prywatnego Ogniska
Muzycznego w Nowym Tomyœlu, Waleriê Fludrê, Grupê Szopena graj¹c¹ na perkusjach

Dyrektor nowotomyskiej biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap odebra³a presti¿owe wyró¿nienie 
Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksi¹¿ek 
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czy zespó³ „Country Zenit”. Obok dzia³añ na scenie du¿o dzia³o siê równie¿ w holu
NOK-u. Mo¿na tam by³o m. in. rozegraæ partiê szachów XXL z Burmistrzem Nowego
Tomyœla W³odzimierzem Hibnerem. Harcerze zorganizowali kawiarenkê, w której za
przys³owiow¹ z³otówkê mo¿na by³o napiæ siê kawy i herbaty oraz spróbowaæ wypieków.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zorganizowa³a kiermasz
ksi¹¿ek. Imprezie towarzyszy³a te¿ zabawa fantowa – ka¿dy móg³ zakupiæ cegie³kê nie-
spodziankê i otrzymaæ jeden z wielu upominków. Mi³oœnicy zabytkowych samochodów
mieli mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki jednym z nich. Dziêki ludziom o otwartych sercach Radek
Krupka bêdzie mia³ nowy elektryczny wózek, który znacznie u³atwi mu codzienne ¿ycie.
Pieni¹dze zebrane podczas koncertu oraz kilkuletnie oszczêdnoœci samego Radka wspo-
móg³ nowotomyski oddzia³ PCK, deklaruj¹c na ten cel kwotê 1000 z³. Brakuj¹c¹ sumê
zaoferowa³a firma Kucera Logistics Sp. z o. o. 

Wiosenny turniej podnoszenia ciê¿arów
W siedzibie LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl 25 marca odby³ siê turniej z oka-

zji rozpoczêcia wiosny. Na starcie stanê³o dziewiêæ kobiet i siedemnastu mê¿czyzn. Dwa-
dzieœcioro troje z nich to zawodnicy miejscowego klubu, a wœród nich wielu debiutantów.
Wœród kobiet najlepsze wyniki uzyska³a Marta Weso³a, która – przy wadze 61 kg – wy-
rwa³a 63 kg i podrzuci³a 80 kg. Wœród mê¿czyzn najlepszym okaza³ siê Martin Stasik, wa-
¿¹c 57 kg wyrwa³ 97 kg, a podrzuci³ 124 kg. Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê równie¿ Ar-
kadiusz Mocny (105 kg/130 kg). Du¿o emocji towarzyszy³o startowi Adriana Pawlickiego,
który jest nowym trenerem nowotomyskiego klubu i czynnym zawodnikiem, startuj¹cym
jeszcze w barwach AZS AJD Czêstochowa; przy wadze 95 kg wyrwa³ 140 kg i podrzuci³
180 kg. 

Wokó³ Radka zebra³o siê wielu ludzi dobrej woli, którzy postanowili mu pomóc 



Br¹z dla Kangurów w Mistrzostwach Wielkopolski w Pi³ce Siatkowej
25 i 26 marca odbywa³ siê w Nowym Tomyœlu Turniej Fina³owy Mistrzostw Wielkopol-

ski w Pi³ce Siatkowej w kategorii m³odzików. W rywalizacji uczestniczy³o szeœæ najlepszych
zespo³ów pi³ki siatkowej z województwa wielkopolskiego. W grupie A – VII LO SMS Am-
ber Kalisz, UKS Zielone Wzgórza Murowana Goœlina oraz GKS Rzemieœlnik Kwilcz, w gru-
pie B – MKS Kangur Nowy Tomyœl, UKS SMS Joker Pi³a i UKS Pi¹tka Turek. W pierwszej
fazie zespo³y rywalizowa³y w dwóch grupach, które wy³oni³y pó³finalistów. W pierwszym
pó³finale GKS Rzemieœlnik Kwilcz pokona³ UKS Pi¹tkê Turek 2: 0, natomiast w drugim –
MKS Kangur Nowy Tomyœl uleg³ 0: 2 VII LO SMS Amber Kalisz. W meczu o trzecie miej-
sce gospodarze – UKS Kangur Nowy Tomyœl, prowadzony przez trenera Konrada Stacho-
wiaka pokona³ Pi¹tkê Turek 2: 0 i wywalczy³ br¹zowy medal. W meczu fina³owym VII LO
SMS Amber Kalisz pokona³o GKS Rzemieœlnik Kwilcz 2: 1. Wszystkie zespo³y, które upla-
sowa³y siê w pierwszej trójce bêd¹ reprezentowaæ województwo wielkopolskie w rozgryw-
kach centralnych. Organizatorzy mistrzostw uhonorowali najlepsze zespo³y, trenerów oraz
najlepszych zawodników z ka¿dej sportowej dru¿yny oraz wyró¿niaj¹cych siê – na poszcze-
gólnych pozycjach – zawodników. Podczas uroczystego zakoñczenia zawodów przedstawi-
ciele w³adz samorz¹dowych gminy Nowy Tomyœl i powiatu nowotomyskiego – wspólnie
z prezesem WZPS Jackiem Broñskim – wrêczali puchary, medale, statuetki i nagrody naj-
lepszym zawodnikom turnieju. 

Œwi¹teczne warsztaty kaligrafii
W Klubie Rêkodzie³a „Fantazja” w nowotomyskiej bibliotece 27 marca odby³y siê, cie-

sz¹ce siê sporym zainteresowaniem, warsztaty kaligrafii ³aciñskiej, prowadzone przez Bar-
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Podczas warsztatów kaligrafii z Barbar¹ Wiliñsk¹ uczestnicy æwiczyli  kszta³ty dawnego ³aciñskiego pisma



barê Wiliñsk¹. Poprzednie spotkanie przeprowadzone przez tê wytrawn¹ kaligrafkê, odby-
³o siê w grudniu ub. roku. Uczestnicy warsztatów pod czujnym okiem specjalistki æwiczyli
kr¹g³e kszta³ty dawnego ³aciñskiego pisma, tzw. uncja³y, u¿ywanego w ca³ej Europie od III
do VIII wieku. To w³aœnie tym pismem zosta³y spisane najstarsze znane zabytki Biblii. Uczest-
nicy warsztatów, na koniec 3. godzinnych zajêæ, z dum¹ i satysfakcj¹ prezentowali owoce
swojej pracy. Tego typu zajêcia, oprócz rozwijania umiejêtnoœci manualnych, sprzyjaj¹ rów-
nie¿ doskonaleniu koordynacji wzrokowo-ruchow¹, wyobraŸni, kreatywnoœci, a nade
wszystko kszta³tuj¹ cierpliwoœæ i umiejêtnoœæ koncentracji. Z pewnoœci¹ piêknie zaprojekto-
wanie i wypisane, dziêki zdobytym podczas warsztatów umiejêtnoœciom, ¿yczenia wielka-
nocne sprawi³y radoœæ adresatom œwi¹tecznych kartek. 

O bezpieczeñstwie na drodze w konkursie plastycznym 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 28 marca rozstrzygniêto konkurs plastyczny pt.

„Wiem jak byæ bezpiecznym na drodze”, skierowany do uczniów szkó³ podstawowych
z powiatu nowotomyskiego. Konkurs zorganizowa³a Komenda Powiatowa Policji w No-
wym Tomyœlu, przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu, Pe³nomoc-
nika Burmistrza ds. Uzale¿nieñ, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, PCK Oddzia³ Rejono-
wy w Nowym Tomyœlu, „PAL-GAZ” Spó³ka z o. o. Stacja Statoil. Jego celem by³o propa-
gowanie idei bezpiecznego poruszania siê po drogach oraz poszerzenie wiedzy z zakresu
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Konkurs przebiega³ dwuetapowo. W pierwszym eta-
pie szko³y podstawowe wy³oni³y po jednej najlepszej pracy w poszczególnych kategoriach
wiekowych, które nastêpnie wziê³y udzia³ w etapie powiatowym. Na konkurs wp³ynê³y 62
rysunki nades³ane z 23 szkó³. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wrêczali: I Z-ca Komendan-
ta Powiatowego Policji w Nowym Tomyœlu kom. S³awomir Wenderski, Starosta Nowoto-
myski Ireneusz Kozecki wraz z partnerami akcji. W gali wrêczania nagród wzi¹³ te¿ udzia³
sier¿ant Pyrek – maskotka wielkopolskiej policji. 

Sukces Staszica
Zespó³ Szkó³ nr 2 im Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu znalaz³ siê wœród laure-

atów konkursu „Szko³a wolna od u¿ywek”. 30 marca zespó³ projektowy zaprezentowa³
autorski program edukacyjny „Twój Time ARS”, bêd¹cy propozycj¹ kontynuacji ogólno-
polskiego projektu „ARS, czyli jak dbaæ o mi³oœæ?”. Dziewiêcioosobowa dru¿yna w sk³adzie:
dyrektor szko³y £ukasz Frañski, koordynator projektu Justyna Szofer-Andrzejewska, na-
uczyciele – Arleta Skiba i Joanna Uramowska oraz uczniowie – Karolina Ruta, Alicja Miar-
ka, Zofia KoŸmiñski, Katarzyna Nawrot i Sara ¯muda uczestniczy³a w uroczystej gali wrê-
czenia nagród w Hotelu Marriott w Warszawie. 

Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica stan¹³ na podium, zajmuj¹c 2 miejsce w Polsce,
po rywalizacji z zespo³ami szkó³ z Katowic, Lubinia, Wa³brzycha, Siemanowic Œl¹skich oraz
Ostrowa Wlkp. Z r¹k G³ównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza szko³a
otrzyma³a 2 zestawy interaktywne oraz vouchery na zakup sprzêtu sportowego. G³ównym
organizatorem konkursu by³y Pañstwowa Inspekcja Sanitarna oraz Ministerstwo Zdrowia.
Projekt wspó³finansowany by³ przez Szwajcariê, w ramach szwajcarskiego programu Swiss
Contribution.
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Wielkopolska – cudze chwalicie, swego nie znacie…
Podczas spotkania Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, dzia³aj¹cego w no-

wotomyskiej bibliotece, 30 marca klubowicze wraz z Aleksandr¹ Warczyñsk¹, pracowni-
kiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, wspó³au-
tork¹ strony krajoznawczej www.regionwielkopolska.pl, organizatork¹ ponad stu autor-
skich wycieczek po Wielkopolsce oraz wielu warsztatów o tematyce turystyczno-krajo-
znawczej, odkrywali uroki naszej rodzimej krainy. Czêsto wyje¿d¿amy na wakacje czy te¿
wypady weekendowe, szukaj¹c atrakcyjnych, ciekawych miejsc w odleg³ych zak¹tkach Pol-
ski lub poza granicami kraju. Tymczasem mieszkamy w regionie niezwyk³ym i niedocenia-
nym. I o tych w³aœnie miejscach i historiach niezwyk³ych, ciekawych i ma³o znanych, zgod-
nie z maksym¹ „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” opowiedzia³a pani Aleksandra, zachê-
caj¹c do poznawania tego, co mamy na wyci¹gniêcie rêki. Przybli¿y³a ciekawe miejsca Wiel-
kopolski, zarówno te zwi¹zane z nasz¹ bogat¹ histori¹, jak i te wspó³czesne. By³o wiêc o po-
cz¹tkach pañstwa polskiego, ludowych krzy¿ach przydro¿nych w Granowcu, Droszewie
i Kurochu, wiatrakach tak charakterystycznych niegdyœ dla naszego krajobrazu i szlaku ko-
œcio³ów drewnianych w Barlinie i S³opanowie. Obok atrakcji etnograficznych takich jak: od-
pust œw. Rocha w Mikstacie i wielkanocne Turki w Iwanowicach, klubowicze podziwiali
wspó³czesne murale w Poznaniu, Pyzdrach i Jarocinie, a tak¿e miejsca i miejscowoœci niety-
powe jak Koniec Œwiata czy skrzy¿owanie rzek nieopodal W¹growca. Nie zabrak³o rów-
nie¿ opowieœci o pierwszych stolicach Polski: Poznaniu i GnieŸnie, wielkopolskich pa³acach
i oczywiœcie naszym nowotomyskim, wiklinowym koszu. 

Nowy Tomyœl na targach GLOBalnie
Od 31 marca do 2 kwietnia gmina Nowy Tomyœl prezentowa³a siê w Katowicach na

Miêdzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i ¯eglarskiego GLOBal-
nie 2017. Gmina Nowy Tomyœl, korzystaj¹c ze wspólnego stoiska z Wielkopolsk¹ Izb¹ Tu-
rystyczn¹, po raz pierwszy – podczas tych targów – promowa³a swoj¹ ofertê turystyczn¹.
W ci¹gu trzech targowych dni nowotomyskie stoisko cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem,
zarówno ze strony zwiedzaj¹cych, jak i przedstawicieli bran¿y turystycznej. W pierwszym
oraz drugim dniu targów, dla odwiedzaj¹cych stoisko zorganizowany zosta³ konkurs na te-
mat wiedzy o gminie Nowy Tomyœl. Nagrodami by³y nowotomyskie gad¿ety, wiklinowe
kosze, serki ufundowane przez Okrêgow¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹ TOP-Tomyœl oraz ze-
stawy upominkowe z firmy „Bartex”. 

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 Spor-
tu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu, So³ectwa Cicha Góra, Nowotomyskiego Klubu Biegacza
„Chy¿y”
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