
Rok XI             Nr 2 (42) 2017               Cena 8 z³

WYDAWCA:
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne 
wspó³praca i realizacja wydawnicza:
Wydawnictwo Opalgraf Opalenica

REDAKCJA:
Lucyna Koñczal - Gnap, 
Bogumi³ Wojcieszak

Adres redakcji:
ul. Witosa 8
64-300 Nowy  Tomyœl
tel. (61) 44 21 270
e-mail: zarzad.ntk@gmail.com

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
nades³anych materia³ów, redagowania
i opatrywania w³asnymi tytu³ami

Na ok³adce:  
Fotografia œlubna z albumu Krystyny Knop

Publikacja wspó³finansowana
ze œrodków Gminy Nowy Tomyœl

i Powiatu Nowotomyskiego

P R Z E G L ¥ D
KKWWAARRTTAALLNNIIKK SSPPOO££EECCZZNNOO - KKUULLTTUURRAALLNNYY

NOWOTOMYSKI

Sylwia Kupiec  



Z ¯A£OBNEJ KARTY

2 Redakcja

Gdy smutek a¿ boli, a s³owa s¹ zbyt s³abe, by wypowiedzieæ rozpacz,
pozostaje tylko milczenie...

27 lipca br. po d³ugiej, pe³nej determinacji walce z nieub³agan¹ chorob¹, 
odesz³a od nas nasza redakcyjna Kole¿anka

œp. SYLWIA KUPIEC

pe³na dziennikarskiej pasji autorka cyklu wywiadów
„Nowotomyœlanie znani i mniej znani” oraz wielu innych artyku³ów

publikowanych na ³amach „Przegl¹du Nowotomyskiego”.

Sylwio, bêdzie nam Ciê bardzo brakowa³o.

Pogr¹¿onym w bólu Rodzicom sk³adamy wyrazy najszczerszego wspó³czucia



Aneta Wiœniewska, Barbara i Krzysztof Jandy

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

Krzy¿e, figury i kapliczki na ziemi nowotomyskiej (4)

W tym wydaniu „Przegl¹du Nowotomyskiego” prezentujemy ma³e obiekty architek-
tury sakralnej znajduj¹ce siê na terenie parafii pw. œw. Marcina w Bukowcu, do której na-
le¿¹ tak¿e wsie: Cicha Góra, Bia³a Wieœ oraz Sworzyce. Dwie ostatnie wymienione wio-
ski le¿¹ poza obszarem administracyjnym gminy Nowy Tomyœl. 

Ze wzglêdu na rozmiar niniejszej publikacji, przydro¿ne obiekty sakralne ukazane zo-
sta³y w pewnym wyborze. Pe³en wykaz obiektów – znajduj¹cych w granicach administra-
cyjnych gminy Nowy Tomyœl – odnaleŸæ mo¿na na zamieszczonych tu mapach wsi. Nie-
mo¿liwym natomiast okaza³o siê oznaczenie w ten sposób obiektów po³o¿onych na tere-
nie gminy Grodzisk Wlkp., która nie dysponuje tego typu mapami. 

Ka¿dy z obiektów zosta³ oznaczony na mapie danej miejscowoœci i jej okolic odpowied-
nim numerem. Oprócz istniej¹cych obiektów, przedmiotem naszych zainteresowañ s¹
równie¿ nieistniej¹ce kapliczki, krzy¿e i figury, które jednak nie zosta³y oznaczone na ma-
pach. W przypadku, gdy stary obiekt zosta³ zast¹piony przez nowy, opis starego obiektu
(jeœli jest mo¿liwy do odtworzenia) znajduje siê przy opisie obiektu wspó³czesnego.

Podobnie jak w przypadku poprzednich publikacji, autorzy opracowania: Aneta Wi-
œniewska (Bukowiec) oraz Barbara i Krzysztof Jandy (Cicha Góra) podaj¹ informacje
o fundatorach i twórcach opisywanych obiektów oraz materia³ach, jakich u¿yto do ich wy-
konania. Podkreœlaj¹ te¿ rolê, jak¹ pe³ni¹ w ¿yciu mieszkañców. 

Wiedza na temat wielu obiektów sakralnych jest fragmentaryczna, a informacje po-
chodz¹ce od ró¿nych osób niekiedy sprzeczne. Prowadz¹c wywiady z mieszkañcami po-
szczególnych miejscowoœci, spotykaliœmy siê zawsze z sympati¹ i przychylnym traktowa-
niem. Wszyscy respondenci starali siê, jak najdok³adniej opisaæ poszczególne obiekty lub
wskazywali osoby, które – ich zdaniem – posiada³y najwiêkszy zasób wiedzy na ich temat.
W wielu przypadkach wiedza mieszkañców o obiektach sakralnych ograniczona jest do
przekazów, jakie pozostawili ich poprzednicy. Trudno niekiedy o wiarygodnoœæ przeka-
zywanych informacji. W przypadku wsi Bukowiec niektóre informacje potwierdza doku-
mentacja parafialna. Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e zgromadzone materia³y wymagaj¹
dalszej wnikliwej weryfikacji. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie w tym wzglêdzie uwagi.

Niniejsz¹ publikacj¹ koñczymy prezentacjê cyklu „Krzy¿e, figury i kapliczki na ziemi
nowotomyskiej” na ³amach „Przegl¹du Nowotomyskiego”, z nadziej¹, ¿e pe³ne opraco-
wanie dotycz¹ce obiektów ma³ej architektury w nowotomyskich i podnowotomyskich
parafiach znajdzie siê w przygotowywanym wydaniu albumowym, wzbogaconym o pro-
fesjonalnie wykonane fotografie. 
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Serdecznie dziêkujemy za wszelkie uwagi, pozwalaj¹ce na uzupe³nienie zebranych
dot¹d informacji. Œledz¹c historie tych ma³ych obiektów sakralnych, mo¿na pe³niej po-
znaæ dzieje mieszkañców tych terenów. Ka¿dy z opisanych œwi¹tków stanowi niepowta-
rzalny pomnik ludzkiej wiary i przywi¹zania do polskiej tradycji. Przygl¹daj¹c siê krzy-
¿om, kapliczkom, figurom, grotom, rozproszonym na naszej nowotomyskiej ziemi,
mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e Ktoœ nad ni¹ czuwa. Tyle jest w nich nadziei, przemawiaj¹
przez wieki wiar¹ naszych przodków i nasz¹. 

Bukowiec 

Rys historyczny 

Bukowiec to jedna z wiêkszych i najstarszych wsi na terenie naszej gminy, po³o¿ona
na po³udniowy wschód od Nowego Tomyœla. Zabudowa wsi ma charakter zwarty i roz-
ci¹ga siê wzd³u¿ drogi prowadz¹cej z Nowego Tomyœla w kierunku Grodziska Wlkp.
W zapisach kronikarskich z 1409 roku wystêpuje pod nazw¹ Bukowecz. Dostêpne Ÿró-
d³a wskazuj¹ na dwa fonetyczne warianty nazwy tej miejscowoœci, Bukowiec oraz Bukó-
wiec, przy czym ten drugi wariant wystêpowa³ do roku 1927. Pocz¹tkowo wieœ nale¿a-
³a do dóbr opalenickich, potem grodziskich, szlacheckiego rodu Opaliñskich herbu £o-
dzia, którzy w³adali t¹ ziemi¹ od XV do XVIII wieku. Po nich, w wieku XVIII, w³asnoœæ
przesz³a na niemieck¹ rodzinê Beymów, a nastêpnie w wieku XIX – Heiderów, którzy
za³o¿yli tutaj tartak. Istnieje on do dnia dzisiejszego w nieco zmienionej formie jako Za-
k³ad Produkcyjny ,,Wielkopolanka''. Wczeœniej jednak zbudowane zosta³o tutaj spore
gospodarstwo rolne, obszerny folwark. W roku 1925 ca³y dwór obejmowa³ ok. 14 bu-
dynków gospodarczych i mieszkalnych, nie licz¹c mniejszych zabudowañ. Do dziœ zacho-
wa³y siê dwie tablice ¿eliwne z inskrypcjami: FVB/ 1886 i FVB/ 1890, bêd¹ce pozosta-
³oœci¹ po domach dla robotników folwarcznych. Pomniki przyrody o sporych obwo-
dach, stanowi¹ pozosta³oœæ po parku dworskim. W okresie miêdzywojennym majêtnoœæ
Bukowca nale¿a³a do rodziny Szczerbiñskich z P³utowa, a po II wojnie œwiatowej ca³oœæ
zosta³a rozparcelowana.

Tutejsz¹ parafiê erygowano pod koniec XIV lub na pocz¹tku XV wieku. Wyodrêb-
niono j¹ z parafii grodziskiej. Wg zapisów kronikarskich pierwszym proboszczem – w la-
tach 1426 – 1427 roku – by³ ksi¹dz Miko³aj. W roku 1480, za panowania króla Kazi-
mierza IV Jagielloñczyka, patronem koœcio³a by³ wojewoda poznañski Jan Ostroróg
(1436-1501) z Ostroroga, z rodu Ostrorogów herbu Na³êcz, doktor obojga praw.
W XVI wieku Ostrorogowie, zarz¹dzaj¹cy tutejszymi w³oœciami, oddali koœció³ inno-
wiercom. W roku 1589 Jan Ostroróg (1565-1622), kasztelan poznañski, a od 1610 ro-
ku wojewoda poznañski, przywróci³ go katolikom. W okresie miêdzywojennym patro-
nat nad œwi¹tyni¹ sprawowa³ gen. Kazimierz Sosnkowski, którego rezydencja znajdowa-
³a siê w pobliskim Pora¿ynie. Pionowe ornamenty bukowieckiej œwi¹tyni, w formie  ,,wê-
¿yka generalskiego'' to pami¹tka z tamtego okresu.
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Drewniany koœció³ parafialny, wpisany do rejestru zabytków, urzeka wci¹¿ swym nie-
powtarzalnym piêknem i ma wartoœæ ponadregionaln¹. Od pocz¹tku istnienia jest koœcio-
³em pw. œw. Marcina, biskupa Tours we Francji. Po³o¿ony jest na wzniesieniu w centrum
wsi. Zbudowany zosta³ w latach 1737-1742 przez starostê œremskiego Karola z Bnina
Opaliñskiego, dziedzica dóbr bukowieckich. Przed rozbudow¹ œwi¹tyni znajdowa³o siê
w niej piêæ o³tarzy. W punkcie centralnym znajdowa³ siê o³tarz z wizerunkiem œw. Marci-
na. Kolejne to: o³tarz Matki Bo¿ej Œnie¿nej, œw. Józefa, œw. Izydora oraz œw. Kazimierza Ja-
gielloñczyka. W latach 1923-1925, staraniem ks. proboszcza Stanis³awa Maciaszka, ko-
œció³ zosta³ rozbudowany wg. projektu architekta Stefana Cybichowskiego. Dawn¹ œwi¹-
tyniê przeciêto poprzecznie drewnian¹ naw¹. Powsta³o w ten sposób rozwi¹zanie archi-
tektoniczne nie spotykane dot¹d w Wielkopolsce. Pierwotnie orientowany, obecnie jest
koœcio³em z prezbiterium skierowanym ku pó³nocy. Zbudowany zosta³ na planie prosto-
k¹ta, z nowym trójbocznym prezbiterium. Ma konstrukcjê zrêbow¹, na zewn¹trz oszalo-
wan¹. Po stronie wschodniej znajduj¹ siê: wejœcie boczne do œwi¹tyni, kruchta, zakrystia,
lo¿a oraz prezbiterium dawnego koœcio³a, zamkniête z trzech boków, stanowi¹ce obec-
nie kaplicê Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Od strony zachodniej znajduj¹ siê: dawne
wejœcie do œwi¹tyni, wie¿a konstrukcji s³upowo-ramowej z cebulastym he³mem baroko-
wym, pokryta blach¹ oraz pomieszczenie gospodarcze. Od po³udnia usytuowane zosta³o
wejœcie g³ówne do œwi¹tyni, do której prowadz¹ podcienia, znajduj¹ce siê równie¿ po stro-
nie wschodniej i zachodniej koœcio³a, wsparte na drewnianych s³upach. 

Szczególnie cennym elementem wystroju koœcio³a jest Cudowny Obraz Matki Bo¿ej
Œnie¿nej, wzorowany na obrazie rzymskim Salus Populi Romani. Bezcenn¹ czêœci¹ obra-
zu Bukowieckiej Pani jest sukienka trybowana z 1773 roku, bêd¹ca wotum dziêkczyn-
nym. Wystrój wnêtrza tej œwi¹tyni pochodzi w wiêkszoœci z XVII oraz XVIII wieku, cho-
cia¿by barokowe o³tarze, a tak¿e chrzcielnica. Ewenementem jest polichromia z 1923
roku, wykonana w stylu art déco. W tej samej stylistyce wykonane s¹ ³awki, balustrada
empory muzycznej oraz balustrady komunijne. Ornamentyka tej œwi¹tyni zawiera moty-
wy zaczerpniête z tradycji ludowej, motywy roœlinne, a tak¿e geometryczne. Uwagê
przyci¹gaj¹ tak¿e odkryte fragmenty pierwotnej polichromii œcian dawnego prezbiterium
koœcio³a. Bezcenn¹ wartoœæ maj¹ witra¿e figuralne wykonane za spraw¹ ks. St. Maciasz-
ka, w 1925 roku, w najs³ynniejszej krakowskiej Pracowni Witra¿u Stanis³awa Gabriela
¯eleñskiego, przedstawiaj¹ sceny biblijne oraz sceny z ¿ycia œwiêtych. Ostatni remont ko-
œcio³a parafialnego w Bukowcu przeprowadzono w latach 1982-1984. 

W tutejszej parafii dzia³a³y bractwa i stowarzyszenia koœcielne i katolickie, m. in.:
Bractwo Trójcy Najœwiêtszej, Bractwo œw. Marcina (za³o¿one 27 stycznia 1839 r. przez
ks. proboszcza Micha³a Remera, pos³uguj¹cego w Bukowcu od 1832 do 1857 r.), Brac-
two œw. Izydora oracza (za³o¿one 17 marca 1895 przez ks. W³adys³awa Gajowieckie-
go, pos³uguj¹cego w tutejszej parafii w latach 1894-1902), Bractwo œw. Stanis³awa, Brac-
two ¯ywego Ró¿añca, Bractwo Matek Chrzeœcijañskich, Bractwo Œwiêtej WstrzemiêŸli-
woœci, Stra¿ œw. Józefa, Apostolstwo Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa (powsta³e 1 mar-
ca 1895 r.), Apostolstwo Modlitwy, kó³ka ró¿añcowe mê¿ów, matek, m³odzieñców
i panien, Liga Katolicka, Towarzystwo Œpiewu Koœcielnego.
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Na dziedziñcu koœcio³a wzniesiono w 1981 roku metalow¹ dzwonnicê z trzema
dzwonami, poœwiêconymi Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa, Matce Bo¿ej i œw. Marcino-
wi. Tu¿ obok dzwonnicy znajduje siê krzy¿ z 1928 roku, z chor¹giewk¹ z 1635 roku. Na-
tomiast po przeciwnej stronie grota ze scen¹ objawieñ z Lourdes oraz figury œw. Wincen-
tego á Paulo i œw. Jana Nepomucena oraz grobowiec ks. dziekana Stanis³awa Maciaszka. 

Budynek plebanii w Bukowcu zbudowano staraniem ks. Józefa Hebanowskiego
w 1881 roku. Dom Katolicki, usytuowany naprzeciw koœcio³a, zbudowany zosta³
w 1908 roku. W okresie miêdzywojennym stanowi³ centrum kulturalne wsi. Nieco
dalej znajduje siê zabytkowy budynek starej organistówki, o konstrukcji szachulco-
wej, pochodz¹cy z koñca XIX wieku. Ozdob¹ otoczenia koœcio³a s¹ okaza³e drzewa
pomnikowe o sporych obwodach: dwie lipy szerokolistne, lipa srebrzysta i wi¹z szy-
pu³kowy. W pewnym oddaleniu od wsi usytuowany jest cmentarz parafialny, za³o¿o-
ny w 1905 roku przez ks. Stanis³awa Maciaszka. Przy ul. K¹kolewskiej znajduje siê
dawny cmentarz za³o¿ony w 1866 przez proboszcza ks. Józefa Hebanowskiego, na-
tomiast przy ul. Nowotomyskiej znajduje siê dawny cmentarz ewangelicki, uporz¹d-
kowany w 2011 roku, na którym 26 wrzeœnia tego roku ustawiono pami¹tkowy
krzy¿.

Bukowiec jest wsi¹ o bogatych tradycjach patriotycznych. W okresie zaborów m³o-
dzie¿ szkolna protestowa³a przeciwko germanizacji, bior¹c udzia³ w strajkach szkolnych.
W czasie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 bukowiecka kompania powstañcza
bohatersko walczy³a o niepodleg³oœæ. Swój rozkwit wieœ prze¿ywa³a na pocz¹tku XX
wieku, m. in za spraw¹ szeroko zakrojonej dzia³alnoœci wielkiego patrioty i spo³ecznika,
proboszcza i dziekana dekanatu grodziskiego, ks. Stanis³awa Maciaszka, który by³ inicja-
torem i organizatorem ¿ycia spo³ecznego. Dzia³alnoœæ sw¹ rozpoczê³y wówczas: Kó³ko
Rolnicze za³o¿one 6 grudnia 1903 roku, Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich
(1905 r.), Towarzystwo Wyborcze (1908 r.), Bank Ludowy (15 grudnia 1911 r.), To-
warzystwo Œpiewacze,, Cecylia'' za³o¿one w 1914 roku, Biblioteczka Towarzystwa Czy-
telni Ludowych. W odrodzonej Polsce prê¿nie dzia³a³y tutaj: Stowarzyszenie M³odzie¿y
Polskiej, a tak¿e Towarzystwo M³odych Polek. W roku 1923 powsta³ Klub Sportowy
,,Korona''. W latach 30. dzia³a³y tak¿e Towarzystwo Uczestników Powstania Wielko-
polskiego 1918/19 oraz Zwi¹zek Weteranów Powstañ Narodowych 1914/19. Obec-
nie w Bukowcu dzia³a kilka organizacji oraz zespo³y artystyczno-wokalne, m. in.: Ochot-
nicza Stra¿ Po¿arna, Klub Sportowy,,Korona”, Ko³o Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Ko³o Gospodyñ Wiejskich, Schola Dzieciêco-M³odzie¿owa, Zespó³ Wokalny OJEJ, Ze-
spó³ Seniorów.

W roku 1641 istnia³a we wsi szko³a prowadzona przez Jana Styza z Czacza. Obec-
ny budynek szkolny pochodzi z 1904 roku, a dobudowane do niego skrzyd³o z 1987
roku. Obecnie jest to Zespó³ Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny. W 1933 r. powsta³a
remiza stra¿acka, a w 1982 r. oddano do u¿ytku Wiejski Dom Kultury. Dzia³a tutaj
równie¿ filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Na terenie
wsi funkcjonuje Zespó³ Opieki Zdrowotnej ZDROVITA.
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Bukowiec jest wsi¹ zadban¹ i czyst¹. Jej mieszkañcy s³yn¹ ze swej zaradnoœci, gospo-
darnoœci i przedsiêbiorczoœci. W 1983 roku na ³amach,, Ekspresu Poznañskiego” Ry-
szard Danecki napisa³, ¿e: ,,Bukowiec jest wsi¹ wzorcow¹ dla wielkopolskiej gospodar-
noœci i patriotyzmu”. Takie i podobne opinie s¹ nadal ¿ywe i wci¹¿ aktualne.

Grota Matki Bo¿ej z Lourdes 
Po Objawieniach Maryjnych, które mia³y miejsce w 1858 roku w Grocie Massabiel-

skiej, w pobli¿u ma³ej wówczas wioski Lourdes we Francji, znajduj¹cej siê u stóp Pirene-
jów, zaczêto wznosiæ groty na wzór miejsca objawieñ. Tego typu obiekty sakralne budo-
wane s¹ do dzisiaj w pobli¿u koœcio³ów, na terenie prywatnych posesji, a tak¿e przy dro-
gach nie tylko w Polsce, ale i na œwiecie. Sta³y siê upamiêtnieniem tych niezwyk³ych wy-
darzeñ. Ka¿d¹ charakteryzuje inny styl. Wzniesiona w latach 1928-29 Grota Matki Bo-
¿ej z Lourdes przy koœciele parafialnym w Bukowcu, powsta³a z inicjatywy ks. probosz-
cza Stanis³awa Maciaszka. Zachowa³y siê fotografie upamiêtniaj¹ce uroczyste poœwiêce-
nie tego obiektu. Kiedy w roku 1930, po ciê¿kiej chorobie ks. proboszcz Maciaszek
zmar³, zosta³ pochowany tu¿ obok groty, któr¹ sam wybudowa³. Spoczywa w grobow-
cu wraz z rodzin¹, mam¹ Mariann¹ i prawdopodobnie z siostr¹ Wies³aw¹. 

Ten okaza³y obiekt sakralny, zbudowany przez tutejszych rzemieœlników, ma wyso-
koœæ ok. 5 m, nieco mniejsza jest jego szerokoœæ. W niszy znajduje siê scena objawieñ –
doœæ wysoka figura Matki Bo¿ej Niepokalanej, umieszczona na betonowej podmurówce,
a przed ni¹ klêcz¹ca na niewysokiej kamiennej skarpie œw. Bernadetta Soubirous. We
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wnêce zawieszono spory ró¿aniec wotywny, pochodz¹cy z okresu powojennego. Zosta³
on odnowiony i poœwiêcony w koœciele 16 kwietnia 2014 roku, tu¿ przed Wielkanoc¹,
przez obecnego proboszcza ks. Mariusza Dudkiewicza. 

Grota wykonana zosta³a z kamienia polnego uk³adanego nieregularnie. W zwieñcze-
niu znajduje siê krucyfiks zakoñczony trójliœciem, podœwietlany noc¹, podobnie jak ca³a
mieni¹ca siê kolorami nisza. Ca³oœæ otoczona zosta³a murkiem kamiennym z coko³ami ra-
muj¹cymi ¿eliwn¹ bramkê, na których ustawiono kamienne figury œw. Wincentego á Pau-
lo, w d³ugiej szacie zakonnej i szerokim p³aszczu z dzieæmi w ramionach oraz u jego stóp
oraz œw. Jana Nepomucena, patrona spowiedników, orêdownika podczas powodzi. 

Na jednym z kamiennych s³upów, w pobli¿u grobowca ks. proboszcza Stanis³awa
Maciaszka, w 2015 roku ustawiono odnalezion¹ kamienn¹ rzeŸbê or³a. Pochodzenie tej
rzeŸby nie jest dok³adnie znane. Tutejsi mieszkañcy ³¹cz¹ j¹ z wydarzeniami Powstania
Wielkopolskiego, jednak adnotacje o jej istnieniu pojawiaj¹ siê w aktach koœcio³a parafial-
nego w Bukowcu, dopiero oko³o 1935 roku. 

Wszystkie figury przedstawiaj¹ce postacie œwiêtych zosta³y zakupione przez ks. Sta-
nis³awa Maciaszka w 1928 roku ze sk³adek przeznaczonych na budowê groty. Przez
wiele lat od ich osadzenia odmalowywane by³y co kilka lat przez mieszkañców wsi, obec-
nie wymagaj¹ natychmiastowej konserwacji. W pamiêci mieszkañców na trwa³e zapisa-
³y siê  oddane opiekunki tego miejsca: W³adys³awa Drzyma³a, Jadwiga Patan oraz Salo-
mea Wieczorek.

Obecny wygl¹d tego miejsca to zas³uga wielu osób. Usuniêto winobluszcz piêciolist-
kowy, który porasta³ ca³y obiekt. Za zgod¹ proboszcza ks. Mariusza Dudkiewicza, z ini-
cjatywy Anety Wiœniewskiej podjêto prace zmierzaj¹ce do upiêkszenia tego miejsca.
Wykonawc¹ oœwietlenia jest Norbert Wiœniewski, a fundatorami Norbert Wiœniewski,
Aneta Wiœniewska i Piotr Buta. Prace stolarskie wewn¹trz groty wykonali i sfinansowali
£ukasz Buta wraz z bratem Piotrem. Czêœæ zaplanowanych prac zosta³a ukoñczona tu¿
przed Wielkanoc¹ 2014 roku. W Wigiliê Paschaln¹ o godz. 21.00 uruchomiono wielo-
kolorowe oœwietlenie. Materialnie dzie³o odnowienia Groty wspar³y równie¿ firmy z ze-
wn¹trz. Swój wk³ad pracy wnieœli równie¿: niezast¹piony W³adys³aw Galas – nieustannie
anga¿owa³ siê w ró¿ny sposób oraz £ukasz Jêdrzejczak, Roman Bartkowiak, Iwona
i Piotr Bartkowiak, Janusz Nowak, Arkadiusz Kosicki, Kamil Kosicki, Jakub Kaczmarek,
Marcin Sucharzewski, Karolina Stasikowska, Piotr Gmerek i inne osoby. W otoczeniu te-
go obiektu pojawi³y siê ³aweczki ufundowane przez inicjatorkê prac nad upiêkszeniem
Groty. S³u¿¹ parafianom i pielgrzymom do odpoczynku, a tak¿e podczas odprawianych
tu nabo¿eñstw majowych. Dziêki hojnoœci Wspólnoty ¯ywego Ró¿añca Kobiet ukwie-
cono to miejsce wieloma kompozycjami sztucznych kwiatów. Przed Wielkanoc¹ 2017
roku w pobli¿u ³awek na placu przed grot¹, zosta³ ustawiony marmurowy krzy¿, który
dot¹d przez wiele lat sta³ obok groty, jakby wyrwany z fundamentu grobu. Widnieje na
nim inskrypcja:, D. O. M./TU SPOCZYWAJ¥ ZW£OKI /Œ. P. /X. JÓZEFA HEBA-
NOWSKIEGO/ UR. 2 MAJA 1824/ /UMAR£ 18 PA¯DZIERNIKA 1893/ PROSI
O WESTCHNIENIE. Nieliczni mieszkañcy potwierdzaj¹, i¿ krzy¿ ten stoi obecnie na w³a-
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œciwym miejscu i nale¿y do nieistniej¹cego ju¿ grobowca o sporych rozmiarach, który
znajdowa³ siê w³aœnie tutaj. O istnieniu tego grobu œwiadcz¹ fotografie, na których wi-
doczny jest ¿eliwny p³ot stanowi¹cy jego obramowanie. Wierzchnia warstwa fundamen-
tu komory grobowej z cegie³, zosta³a odkopana w czerwcu 2014 r i udokumentowana
zdjêciami. Nie jest znana data usuniêcia z tego miejsca krzy¿a, prawdopodobnie dokona-
no tego z nakazu w³adz komunistycznych. 

Krzy¿ misyjny na dziedziñcu koœcio³a parafialnego przy ul. Koœcielnej 
Historia prawdopodobnie jednego z pierwszych krzy¿y w Bukowcu, który usytuowa-

ny zosta³ przy koœciele parafialnym pw. œw. Marcina, mo¿e siêgaæ XVII wieku, a dok³adnie
1635 roku. Taka data widnieje na chor¹giewce u szczytu obecnego krzy¿a. Proboszczem
parafii Bukowiec by³ wówczas ks. Jan Kramski, który pasterzowa³ tutaj w latach 1633-
1642. W dalszej kolejnoœci na chor¹giewce zobaczyæ mo¿na inicja³y: J Z B O P P (Jan
z Bnina Opaliñski wojewoda poznañski) – prawdopodobnie fundatora obiektu oraz herb
– rodu Opaliñskich – £odzia. Chor¹giewka u szczytu krzy¿a mo¿e upamiêtniaæ powstanie
i fundatora najstarszego z bukowieckich krzy¿y. Obecny obiekt jest pami¹tk¹ misji œwiê-
tych, co potwierdza metalowa tabliczka, na której widnieje napis: KRZY¯ MISYJNY/ PO-

ŒWIÊCONY PRZEZ/ OJCÓW OBLA-
TÓW/ 1928. Poni¿ej opisano warunki
uzyskania odpustu zupe³nego. Umiej-
scowiona nieco wy¿ej tabliczka zawiera
kolejne informacje: PAMI¥TKA MISJI
ŒW./ BUKOWIEC/ 5. XI. 2006 – 10.
XI. 2006. Ostatni z napisów widnieje na
ma³ym skrawku metalu: PAMI¥TKA MI-
SJI ŒW/ PARAFIA BUKOWIEC/ 2 XI
– 9 XI 1997/ OJCOWIE REDEMPTO-
RYŒCI. Na uwagê zas³uguje fakt przenie-
sienia krzy¿a w to miejsce, co potwier-
dzaj¹ dawne fotografie. Znajdowa³ siê
on w niedalekiej odleg³oœci od obecnego
po³o¿enia. Na ³¹czeniu belek mo¿na do-
strzec mniejsz¹ rzeŸbê Chrystusa
Ukrzy¿owanego, któr¹ os³ania metalo-
we zadaszenie w kszta³cie ³uku. Ca³oœæ
otaczaj¹ bukszpanowe girlandy, które
tak¿e oplataj¹ ni¿sz¹ czêœæ pionowej bel-
ki. Stara, ludowa rzeŸba osadzona na
obecnym obiekcie jest znacznie wiêksza
od poprzedniej, a nad ni¹ znajduje siê
spory daszek os³aniaj¹cy ca³¹ postaæ.
W ni¿szej czêœci krzy¿a znajduje siê pó-Krzy¿ misyjny na dziedziñcu koœcio³a



³eczka na kwiaty. Krzy¿ osadzony jest na betonowej podstawie i wzmocniony stalow¹
konstrukcj¹. Usytuowany w bezpoœrednim s¹siedztwie dzwonnicy jest systematycznie od-
nawiany. Opiekê nad krzy¿em sprawuj¹ parafianie.

Krzy¿ przydro¿ny przy ul. Koœcielnej
Krzy¿ stoj¹cy przy posesji Renaty i Mariusza Królów jest swoist¹ wizytówk¹ wsi.

Zwraca uwagê niepowtarzaln¹, ogromn¹ figur¹ Chrystusa Ukrzy¿owanego. Jego meta-
lowa postaæ to odlew z cynku. Odnawiana by³a pod nadzorem konserwatorskim ok. ro-
ku 1986. Ca³oœæ sfinansowali w³aœciciele posesji. Ze wzglêdu na s³abe osadzenie dawne-
go obiektu, a tak¿e spróchnia³¹ najni¿sz¹ czêœæ pionowej belki krzy¿a, postawiono rów-
nie¿ od podstaw konstrukcjê drewnianego krzy¿a z op³otowaniem. Drewno na nowy
krzy¿ podarowa³ ks. kanonik W³adys³aw Adamczak, ówczesny proboszcz parafii, a wy-
konawcami nowego obiektu s¹ Florian Patan i jego syn S³awomir. Krzy¿ zosta³ osadzo-
ny w betonie i wsparty stalow¹ konstrukcj¹. Na jego szczycie zamocowano chor¹giew-
kê, na której widnieje data – 1920 r., w tym bowiem roku postawiono pierwotny
obiekt. Zachowano równie¿ symbolikê znaków. Monogram Chrystusa IHS (Chrysto-
gram) znajduje siê w otaczaj¹cym go promieniuj¹cym s³oñcu. Ten akronim bardzo czê-
sto umieszczany jest w taki w³aœnie sposób. W przypadku bukowieckiego krzy¿a doda-

no doñ cztery inne malutkie znaki, sym-
bolizuj¹ce jakby cztery strony œwiata.
W zwieñczeniu chor¹giewki widnieje
krzy¿ grecki. Ca³y obiekt zadaszony zo-
sta³ dwuspadowym daszkiem i pokryty
blach¹. Faliœcie zakoñczone deski,
umieszczone z ty³u krzy¿a, os³aniaj¹
równie¿ ogromn¹ figurê Chrystusa
Ukrzy¿owanego przed wp³ywem
zmiennych warunków atmosferycz-
nych. Ca³oœæ zadaszenia wzorowana za-
pewne na powojennym obiekcie. Zdaj¹
siê o tym œwiadczyæ dawne fotografie
obiektu, wskazuj¹ce jednoczeœnie na za-
chowanie pierwotnego stylu. Na innych
zachowanych fotografiach, w ni¿szej
czêœci krzy¿a widoczne jest mniejsze za-
daszenie dwuspadowe, a pod nim obra-
zek Pani Jasnogórskiej. Dawniej ca³y
obiekt otoczony by³ p³otkiem drewnia-
nym z bramk¹ wiod¹c¹ do owego o³ta-
rzyka. Ka¿dy móg³ tam wejœæ i pomodliæ
siê o ka¿dej porze dnia. 
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Gdy rozpoczê³a siê II wojna œwiatowa, równie¿ w Bukowcu okupant usuwa³ wszyst-
kie krzy¿e przydro¿ne i figury, niszczono te¿ kapliczki. We wspomnieniach mieszkañ-
ców wsi, którzy pamiêtaj¹ tamte czasy zachowa³o siê takie oto wydarzenie. Kiedy Niem-
cy wykopali ten krzy¿ upad³ on postaci¹ Chrystusa do ziemi. W tej pozycji le¿a³ doœæ d³u-
go, a¿ do zmroku. Niezwykle odwa¿na, wówczas 18. letnia Pelagia Œwiergiel, wspomi-
nana dzisiaj jako dzielna bohaterka tamtych czasów, pod os³on¹ nocy – wraz z rodzin¹
– zabra³a bardzo ciê¿k¹ figurê Chrystusa, ukry³a na sianie w stodole i strzeg³a do koñca
wojny. By³a ona nie tylko opiekunk¹ tego krzy¿a i tego miejsca, ale tak¿e wraz z innymi
mieszkankami wsi wyplata³a przepiêkne bukszpanowe girlandy na ró¿ne uroczystoœci
koœcielne i dla ozdoby innych krzy¿y. Po zakoñczeniu wojny ca³y obiekt odtworzono.
Wykonawcami prawdopodobnie byli Wincenty Kroma wraz Dionizym Piêt¹, dawni
mieszkañcy wsi. Dzisiaj tym krzy¿em przydro¿nym opiekuje siê rodzina Królów. Nigdy
nie brakuje tutaj piêknych kwiatów.

Krzy¿ na dawnym cmentarzu parafialnym przy ul. K¹kolewskiej
Kiedy jad¹c ulic¹ K¹kolewsk¹ w kierunku Cichej Góry oraz K¹kolewa, tu¿ za pose-

sj¹ nr 36, za któr¹ prowadzi polna droga, skrêcimy w prawo, po jej prawej stronie na-
potykamy na zalesiony, nieogrodzony teren. Jest to dawny cmentarz parafialny.
W 1866 roku zaprzestano grzebania
zmar³ych na przykoœcielnym cmenta-
rzu. W tym samym czasie powsta³
„cmentarz za wsi¹ przy drodze do K¹-
kolewa prowadz¹cej; cmentarz ten
w roku 1866 w czasie panuj¹cej tu cho-
lery nowo za³o¿ony zosta³ ogrodzony
p³otem z desek i w przepisowym znaj-
duje siê porz¹dku” (informacja za-
czerpniêta z zapisków w aktach koœcio-
³a parafialnego w Bukowcu). W 1889
roku proboszcz ks. Józef Hebanowski,
pasterzuj¹cy w parafii Bukowiec w la-
tach 1858-1893, podj¹³ starania o po-
wiêkszenie obszaru tego cmentarza
z powodu przepe³nienia grobami, po-
przez przed³u¿enie gruntu pod cmen-
tarz w kierunku drogi z Bukowca do
K¹kolewa. Spoczywaj¹ tutaj parafianie
i proboszcz parafii ks. W³adys³aw Gajo-
wiecki (pos³uguj¹cy latach 1894 –
1902). 

W miejscu, bêd¹cym centrum daw-
nego cmentarza, stoi du¿y drewniany
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krzy¿, z wygiêtym na kszta³t trójk¹ta daszkiem nad miejscem ³¹czenia belek. Odwo³uj¹c
siê do planu sytuacyjnego z 19 listopada 1889 roku, stwierdziæ mo¿na, ¿e dawniej krzy¿
cmentarny znajdowa³ siê w doœæ sporym oddaleniu od obecnego po³o¿enia. Jest to ko-
lejny odnowiony w tym miejscu obiekt sakralny. Z relacji œwiadków wynika, ¿e obecny
drewniany krzy¿ zosta³ przywieziony tutaj z obecnego cmentarza parafialnego, d³ugo po
wojnie, prawdopodobnie w latach 60. XX wieku, kiedy to tam stawiano nowy krzy¿.
Drewniane ogrodzenie cmentarza z czasem uleg³o ca³kowitemu zniszczeniu i nie zosta-
³o odtworzone. Cmentarz grzebalny przy ul. K¹kolewskiej by³ miejscem pochówku do
momentu powstania obecnego cmentarza, po³o¿onego na pó³nocno-wschodnim krañcu
wsi. Na dawnym cmentarzu bukowieckim do dnia dzisiejszego zapala siê znicze. Zdarza
siê równie¿, ¿e stawiane s¹ ¿ywe i sztuczne kwiaty.

Kapliczka œw. Floriana 
Na ulicy S¹topskiej, przy budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, stoi najm³odsza bu-

kowiecka kapliczka z figur¹ œw. Floriana, patrona stra¿aków. 4 maja 2001 roku, w dniu
liturgicznego wspomnienia tego œwiêtego, figura zosta³a poœwiêcona w koœciele parafial-
nym pw. œw. Marcina. Mszê œw. celebrowa³ ówczesny proboszcz parafii, ks. kanonik
W³adys³aw Adamczak. Po mszy œw., stra¿acy oraz zaproszeni goœcie, udali siê do stra¿-
nicy, a nastêpnie do Wiejskiego Domu Kultury, by obejrzeæ wystawê plastyczn¹ o tema-

tyce przeciwpo¿arowej, przygotowan¹
z tej okazji przez uczniów Szko³y Pod-
stawowej w Bukowcu. Uroczystoœci za-
koñczy³ wystêp tutejszej Kapeli KoŸlar-
skiej. 8 czerwca 2002 roku nast¹pi³o
uroczyste wystawienie figury przed bu-
dynek OSP. Prezesem OSP w Bukowcu
by³ wówczas Eugeniusz Barañski, a funk-
cjê naczelnika pe³ni³ Janusz Pasiciel. Oni
to zadbali o wszystkie szczegó³y tej uro-
czystoœci. 

Polichromowan¹ figurê w ca³oœci sfi-
nansowali mieszkañcy wsi. Postaæ œw.
Floriana przedstawiona jest tradycyjnie
w stroju rycerza rzymskiego, który
w prawej rêce trzyma naczynie z wod¹
wylewan¹ na pal¹cy siê dom, lew¹ zaœ
trzyma na piersi. W ikonografii tak naj-
czêœciej przedstawiana jest postaæ tego
œwiêtego. Zdarza siê równie¿, ¿e ma
u szyi zawieszony kamieñ m³yñski, a ja-
ko rycerz rzymski w rêku trzyma cho-
r¹giew. Niekiedy przedstawiany jest
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z or³em. Jest patronem nie tylko stra¿aków, ale i kominiarzy, hutników i garncarzy. 
Na frontowej œcianie postumentu kapliczki, wykonanego z ceg³y klinkierowej koloru

br¹zowego, umieszczono p³ytê kamienn¹, na której przeœledziæ mo¿na chronologiê wa¿-
niejszych wydarzeñ z ¿ycia OSP w Bukowcu: 1. PIERWSZA WZMIANKA- 1887/ 2.
PIERWSZA SIKAWKA -1888/ 3. REJESTRACJA OSP-1933/ 4. ZAKUP SYRENY-
-1959/ 5. ZAKUP I SAMOCHODU-1960/ 6. ODDANIE STRA¯NICY-1970/ 7.
UFUNDOWANIE SZTANDARU-1983/ 8. NOWY SAMOCHÓD-2007/ 9. ROK
BUDOWY SUSZARNI DO WÊ¯Y-2009. Tê dwukondygnacyjn¹ kapliczkê ³¹czy kolej-
na p³yta kamienna, na której widnieje napis: ŒW. FLORIAN 2002. Figura œw. Floriana
znajduje siê w oszklonej gablocie w kszta³cie prostopad³oœcianu, o nieco mniejszej ni¿ po-
stument szerokoœci. Konstrukcjê zamyka dwuspadowe metalowe zadaszenie. O kaplicz-
kê dbaj¹ tutejsi stra¿acy. Œw. Florian strze¿e ich i pomaga im zawsze podczas trudnych
zmagañ.

Choæ ciê¿ka rola stra¿akiem byæ
bo po¿oga nigdy ³askawa jest,
I choæ nadziei ju¿ brak, si³ i tchu
to On, na stra¿y ka¿dego z nich
Odwa¿nych kawalerów
Stoi, dostojny stró¿, œw. Florian
ich patron i orêdownik.

Krzy¿ przydro¿ny przy ul. Powstañców Wlkp. 
27 grudnia 1918 roku wybuch³o Powstanie Wielkopolskie. Mieszkañcy Bukowca

czynnie w³¹czyli siê do walki o niepodleg³oœæ, formuj¹c w³asn¹ kompaniê powstañcz¹, na
czele której stan¹³ ks. Stanis³aw Maciaszek – proboszcz parafii, inicjator jej powstania
i przywódca duchowy. Oddzia³ bukowieckich ochotników wszed³ w sk³ad kompanii opa-
lenickiej, uczestnicz¹c m. in. w oswobodzeniu Nowego Tomyœla. Na pami¹tkê wydarzeñ
z roku 1918, 6 sierpnia 1945 roku, zgodnie z dat¹, jaka zamieszczona jest na chor¹giew-
ce u jego szczytu, postawiono krzy¿. Usytuowany jest on wœród leœnych dróg, w otocze-
niu piêknych drzew przy ulicy Powstañców Wielkopolskich. To tutaj, z tego miejsca ro-
dziny ¿egna³y bukowieckich powstañców, a miejsce to nazwano potem,, placykiem po-
wstañczym – opowiada jeden z najstarszych mieszkañców wsi. Obiekt sakralny posta-
wiony tutaj tu¿ po wojnie, na przestrzeni minionych lat by³ dwukrotnie – wraz z op³oto-
waniem – odnawiany, a wykonawc¹ prac by³ Tomasz Mazurkiewicz, miejscowy stolarz.
Ostatnio odnowiono go ok. 2012 roku, a poœwiêcenia w Dni Krzy¿owe dokona³ obec-
ny proboszcz ks. Mariusz Dudkiewicz. Niewielka Pasyjka na skrzy¿owaniu belek okryta
jest metalowym daszkiem w kszta³cie ³uku. Postaæ Ukrzy¿owanego Chrystusa otoczono
wieñcem sztucznych kwiatów. W ni¿szej czêœci pionowej belki krzy¿a tradycyjnie
umieszczono pó³eczkê na kwiaty, któr¹ przykrywa bia³a serwetka. Krzy¿ osadzono na
betonowej podstawie i wzmocniono konstrukcj¹ stalow¹. Wokó³ ca³ego obiektu równo
u³o¿ona zosta³a kostka brukowa. U do³u, w ka¿dym naro¿niku osadzono doœæ du¿e, po-
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malowane na bia³o, kamienie. Od frontu na jednym ze szczebli przymocowano znicz. Co
roku podczas Dni Krzy¿owych przybywa tutaj procesja, z modlitw¹ o dobre plony i uro-
dzaje. Tradycyjnie krzy¿ upiêksza siê kolorowymi wst¹¿kami i innymi elementami deko-
racyjnymi. Nigdy nie brakuje tutaj ¿ywych kwiatów. Opiekunami tego miejsca s¹ miesz-
kañcy ul. Powstañców Wielkopolskich.

Kapliczka pw. Matki Bo¿ej Bolesnej na cmentarzu parafialnym
Kapliczka pw. Matki Bo¿ej Bolesnej jest usytuowana przy g³ównej alei na cmentarzu

parafialnym w Bukowcu. Wzniesiona zosta³a staraniem ks. Stanis³awa Maciaszka i po-
œwiêcona 12 wrzeœnia 1926 roku dla upamiêtnienia poleg³ych powstañców wielkopol-
skich oraz parafian poleg³ych podczas I wojny œwiatowej i wojny polsko-bolszewickiej.
O godz. 10.15 wyruszy³ pochód, który zamieni³ siê w uroczyst¹ procesjê na cmentarz,
na którym zbudowano nagrobek i kaplicê. W pochodzie bra³y udzia³ wszystkie chor¹-
gwie koœcielne oraz 3000 parafjan. Tam nast¹pi³o poœwiêcenie nagrobka i kaplicy, po-
czem ks. prob. Maciaszek wyg³osi³ kazanie odpowiednie do tej¿e uroczystoœci. Kaplicz-
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ka jest budynkiem za³o¿onym na rzucie prostok¹ta, jednokondygnacyjnym, sklepionym
kolebk¹, o œcianach rozcz³onowanych kolistymi oknami. Ze wzglêdu na z³y stan technicz-
ny wymienione zosta³y za zgod¹ proboszcza ks. W³adys³awa Adamczaka przez wyko-
nawcê Tomasza Mazurkiewicza, miejscowego stolarza. Kapliczka zwieñczona jest da-
chem dwuspadowym. Wewn¹trz znajduje siê betonowa posadzka i tynkowane œciany.
We wnêce kapliczki na podeœcie usytuowany zosta³ o³tarz, ramowany dwoma filarami.
Czêœæ œrodkow¹ wype³nia obraz Matki Bo¿ej Bolesnej, przywieziony 10 lipca 2016 ro-
ku przez trzy mieszkanki wsi z pielgrzymki na Jasn¹ Górê. Na o³tarzu po³o¿ono obrusy,
ustawiono œwieczniki. Udekorowano go kompozycjami ze sztucznych kwiatów. We
wnêtrzu przy œcianach stoj¹ dwie drewniane ³awki. Fasadê od frontu dekoruj¹ koliste
tonda z p³askorzeŸbionymi symbolami, od lewej: go³êbica- symbol Ducha Œwiêtego, po-
œrodku wy¿ej monogram Chrystusa i po prawej baranek – symbol Chrystusa Zmar-
twychwsta³ego. Ca³oœæ kapliczki wieñczy krzy¿. Elewacje boczne pozbawione s¹ deko-
racji. Do wnêtrza prowadz¹ drewniane drzwi. Na futrynie wy¿ej napis: DOBRY JEZU
A NASZ PANIE DAJ IM WIECZNE SPOCZYWANIE. Pod pó³kolistym przejœciem,
wspartym dwoma filarami, tablica z inskrypcj¹: PAMIÊCI/ FELIKSA PIÊTY/ 6. X. 95/
KTÓRY POD £OMNIC¥/ DNIA 9. II. 1919/ DA£ ¯YCIE ZA WIARÊ I OJCZYZNÊ.
Ca³oœæ poprzedza stalowa brama zwieñczona krzy¿em. Po bokach znajduje siê ozdob-
ny murek, a na jego koñcach dwie betonowe kule. Miejsce to zdobi¹ równie¿ drzewa
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Kapliczka pw. Matki Bo¿ej Bolesnej na cmentarzu parafialnym



œwierkowe. Dawniej kapliczka stanowi³a miejsce dla zmar³ych parafian przed ich po-
chówkiem.

Przed kapliczk¹ znajduje siê wspomniany grób, poleg³ego powstañca wielkopolskie-
go, mieszkañca Bukowca Feliksa Piêty. Wiosn¹ 2007 roku grupa lokalnych pasjonatów
historii podjê³a trud jego odnowienia. Œrodek mogi³y wysypano marmurowym grysem,
imituj¹cym flagê narodow¹. Odmalowano równie¿ poszczególne elementy grobu.
Umieszczono p³ytê granitow¹ z inskrypcj¹: TU SPOCZYWA/ Œ. P. FELIKS PIÊTA/ PO-
WSTANIEC WIELKOPOLSKI oraz ni¿ej: TWEJ KRWI PRZELANEJ/ NIGDY CI NIE
ZAPOMNÊ!/ OJCZYZNA. Fundatorem oraz wykonawc¹ pami¹tkowej p³yty by³ Pawe³
Wierkiewicz, kamieniarz z Nowego Tomyœla. W sobotê 22 wrzeœnia 2007 roku nast¹-
pi³o uroczyste poœwiêcenie odnowionej mogi³y, które poprzedzi³a msza œw.,  celebro-
wana przez ks. proboszcza W³adys³awa Adamczaka. Wydarzenie to przyczyni³o siê do
powstania w 2009 roku Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty, które
w 2014 roku przekszta³ci³o siê w Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty
w barwach 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii (TDH 57pp). Stowarzyszenie to
kultywuje pamiêæ o powstañcach wielkopolskich walcz¹cych o odzyskanie niepodleg³o-
œci, a tak¿e o ¿o³nierzach 57pp, którzy dwadzieœcia lat póŸniej, w 1939 roku stanêli
w obronie Ojczyzny przed hitlerowskim najeŸdŸc¹. Miejsce to jest szczególne, gdy¿ za-
œwiadcza o pamiêci o poleg³ym powstañcu Feliksie Piêcie, ale równie¿ o wszystkich wal-
cz¹cych powstañcach. Zawsze pal¹ siê tutaj znicze.

Kapliczka Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem przy ul. Koœcielnej 
Pierwsze informacje o kapliczce, znajduj¹cej siê dziœ na terenie posesji nr 32 przy uli-

cy Koœcielnej, pochodz¹ z po³owy XIX wieku. Proboszczem parafii by³ wówczas ks. Jó-
zef Hebanowski, który pasterzowa³ tutaj w latach 1858-1893, kiedy to w parafii Buko-
wiec wybuch³a epidemia tyfusu. Zmar³y wówczas dwie córki Chryzostoma Kozy, gospo-
darza mieszkaj¹cego wówczas w miejscu obecnej posesji oznaczonej nrem 32. Nie wia-
domo jednak, co by³o przyczyn¹ ich œmierci. Wiadomo jednak, ¿e to ich ojciec ufundo-
wa³ wówczas kapliczkê z figurk¹ Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem Jezus, prawdopodobnie ja-
ko wotum pokutne. Podczas okupacji hitlerowskiej dwie siostry, Anna Bayer oraz Moni-
ka B³aszak, uratowa³y figurkê Matki Bo¿ej przed dewastacj¹, ukrywaj¹c j¹ na strychu sta-
rej chaty zwanej,, leœniczówk¹''. W latach 1945-1948, zniszczon¹ podczas wojny ka-
pliczkê wyremontowa³ i odnowi³ Ignacy Koza, wnuk Chryzostoma, umieszczaj¹c w niej
ukrywan¹ do koñca wojny figurkê. Do roku 1983 w³aœcicielami posesji byli Celina i Józef
Kozowie z córk¹ Teres¹, którzy do tego roku sprawowali opiekê nad tym miejscem.
Wysi³ku nie szczêdzili równie¿ w tym miejscu Irena i W³adys³aw Barañscy, dbaj¹c o nie
i przynosz¹c kwiaty. Od 1983 roku w³aœcicielami posesji s¹ Beata i Marian Bernat, któ-
rzy przy okazji remontu starego domu, odnowili tak¿e ten obiekt sakralny. W 1985 ro-
ku mia³o miejsce niecodzienne zdarzenie. Do figury Matki Bo¿ej strzelano z broni palnej.
Kula przebi³a szybê,  uszkadzaj¹c figurê. Ten fakt odnotowany zosta³ w dokumentach pa-
rafialnych. Sprawcy nie ustalono. Obiekt sakralny usytuowany jest przy ruchliwej drodze
Grodzisk Wielkopolski – Nowy Tomyœl. Mia³o tutaj miejsce piêæ udokumentowanych
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wypadków drogowych, których œwiadkami byli w³aœciciele posesji: Wszystkie ofiary tych
wypadków w cudowny sposób zosta³y uratowane, nie straci³y ¿ycia i choæ niektórych po-
szkodowanych hospitalizowano, to w nieprawdopodobny sposób wszyscy szybko sta-
wali na nogi – mówi Marian Bernat. W 2007 roku przeprowadzono kolejny remont ka-
pliczki. Odmalowano wówczas figurkê Matki Bo¿ej oraz fasadê kapliczki. Prace wykona³
mieszkaniec Bukowca Dariusz Gamrowski, który dwa lata póŸniej zakoñczy³ swoje ¿y-
cie, wczeœniej jednak wyznaj¹c, ¿e jest dumny, ¿e jego udzia³em by³o odnowienie tego
dzie³a sakralnego. Niewidoczny niemal cokó³ kapliczki os³oniêty jest gêsto porastaj¹c¹ go
roœlinnoœci¹, natomiast dobrze widoczna czêœæ bazowa emanuje swym piêknem – a to
ze wzglêdu na przepiêkn¹ Madonnê z Dzieci¹tkiem Jezus, które praw¹ r¹czk¹ b³ogos³a-
wi ludowi. Figurkê umieszczono w niszy, oszklonej z trzech stron, zaœ czwarta œciana –
murowana, znajduje siê z ty³u wnêki. Nad g³owami Matki Bo¿ej i Dzieci¹tka umieszczo-
no podœwietlan¹ aureolê, która w nocy oœwietla ich postacie. Tê dwukondygnacyjn¹ mu-
rowan¹ kapliczkê zamyka czterospadowe zadaszenie, natomiast w zwieñczeniu zdobio-
ny metalowy krucyfiks. Opiekunami tej kapliczki s¹ w³aœciciele posesji Beata i Marian Ber-
natowie. Miejsce to jest zawsze zadbane i ukwiecone.
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Kapliczka 
Matki Bo¿ej 

z Dzieci¹tkiem 
przy ul. Koœcielnej 



Kapliczka Matki Bo¿ej Niepokalanej przy ul. Sworzyckiej
Na ulicy Sworzyckiej, tu¿ przy drodze, na terenie posesji oznaczonej nrem 20, nale-

¿¹cej do Antoniny i Ryszarda Kaczmarków, znajduje siê kapliczka Matki Bo¿ej Niepoka-
lanej. Dzia³ka, na której w³aœciciele wybudowali dom ma nieregularny kszta³t, w kierun-
ku ulicy tworzy ona tzw.,, z¹b''. Pragnieniem rodziny by³o, a¿eby w tym miejscu posta-
wiæ kapliczkê. Zrodzi³o siê ono pod wp³ywem tradycji wyniesionej z domu rodzinnego
Antoniny, gdy¿ w pobli¿u jej rodzinnego domu w Nowym Wiœniczu k. Krakowa sta³
obiekt sakralny. By³a to figura Matki Bo¿ej Królowej Polski. W niedalekiej odleg³oœci od
domostwa Kaczmarków, równie¿ przy ul. Sworzyckiej, u pp. Nowaczyków, sta³a figura
prawdopodobnie Matki Bo¿ej Niepokalanej. Fakt ten ostatecznie przyczyni³ siê do wy-
budowania kapliczki, która powsta³a w 1988 roku. Poœwiêcenia dokona³ ówczesny pro-
boszcz parafii ks. kanonik W³adys³aw Adamczak, który wyrazi³ zgodê na postawienie te-
go obiektu i bardzo to dzie³o wspomaga³. Jednak wszystko dzia³o siê trochê po cichu
i pod strachem, poniewa¿ ówczesne w³adze nie wyda³y pozwolenia na jej postawienie.
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przy ul. Sworzyckiej



Mimo pewnego ryzyka, pragnienie i wola w³aœcicielki posesji siê spe³ni³y. Na dwustopnio-
wej, wy³o¿onej p³ytkami gresowymi, podstawie osadzono murowany, pomalowany na
bia³o cokó³, zakoñczony fryzem. Wy¿sz¹ czêœæ kapliczki stanowi wyd³u¿ona oszklona
gablota, konstrukcji metalowej, w kszta³cie prostopad³oœcianu. W tylnej jej czêœci osa-
dzono szybê koloru ¿ó³tego. Od frontu znajduj¹ siê zamykane na haczyk drzwiczki. Ca-
³oœæ zamyka czterospadowe oszklone zadaszenie, a w zwieñczeniu krzy¿yk. Wewn¹trz
umieszczona jest figura Matki Bo¿ej Niepokalanej, u stóp której postawiono doniczki
z kwiatami. Ca³¹ kapliczkê otacza zdobione betonowe ogrodzenie. Wokó³ po³o¿ono
kostkê brukow¹. Opiekunami obiektu s¹ w³aœciciele posesji. Miejsce jest zawsze zadbane
i ukwiecone. 

Kapliczka Matki Bo¿ej Ró¿añcowej przy ul. K¹kolewskiej
Nowopowsta³a kapliczka Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, wystawiona jako wotum dziêk-

czynne, na terenie posesji nr 7 przy ulicy K¹kolewskiej w Bukowcu, to trzeci z obiektów
sakralnych usytuowanych przy najd³u¿szej w tej wsi ulicy. W³aœcicielk¹ posesji jest Marle-
na Nowaczyk, która od wielu lat zmaga siê z w³asn¹ niepe³nosprawnoœci¹. Jej g³êboko
zakorzeniona wiara i wyniesione z domu rodzinnego tradycje katolickie oraz g³êbokie
pragnienie podziêkowania Trójcy Przenajœwiêtszej i Matce Bo¿ej za dar ¿ycia, po przej-
œciu ciê¿kiej operacji, zrodzi³y potrzebê wzniesienia tej kapliczki. Budowê rozpoczêto 13
kwietnia 2017 roku, tj. w Wielki Czwartek, w 28. rocznicê œwiêceñ kap³añskich obecne-
go proboszcza parafii ks. Mariusza Dudkiewicza, który ju¿ 26 maja 2017 roku, w Dni
Krzy¿owe, dokona³ poœwiêcenia tego wotum. 

Warta odnotowania jest historia przepiêknej figurki Najœwiêtszej Marii Panny, pocho-
dz¹cej z prze³omu XIX i XX wieku, któr¹ zakupi³a prababcia w³aœcicielki, Antonina Ko-
za zd. Kañdu³a. Krótko po rozpoczêciu II wojny œwiatowej, kiedy w³adze niemieckie za-
kaza³y Polakom w czêœci kultywowania praktyk religijnych, Antonina uczestniczy³a w na-
bo¿eñstwach odprawianych potajemnie przez ówczesnego proboszcza parafii ks. Jaro-
gniewa Preissa, a¿ do momentu jego aresztowania 6 paŸdziernika 1941 roku. Kiedy hi-
tlerowcy rozpoczêli usuwanie w Bukowcu krzy¿y, wypowiedzia³a g³oœno s³owa, powta-
rzane do dzisiaj w jej rodzinie: Coœ Ty Panie Jezu zrobi³ tym Niemcom, ¿e Ciê zrzucili na
bruk. Wydarzenie to mia³o miejsce niedaleko koœcio³a parafialnego, w pobli¿u obecnej
posesji nr 8 przy ulicy Koœcielnej. Jej wypowiedŸ dotar³a do mieszkaj¹cych tutaj Niem-
ców i w konsekwencji zawa¿y³a na dalszym ¿yciu jej oraz jej rodziny. W kwietniu 1942
roku Niemcy wyrzucili z gospodarstwa ca³¹ zamieszkuj¹c¹ je rodzinê (tak¿e córkê Ma-
riannê Buda z mê¿em Ignacym i córkami Mari¹, Eugeni¹ oraz Teres¹), która nastêpnie
trafi³a do obozu przejœciowego dla mieszkañców Kraju Warty, tj. do Konstantynowa
£ódzkiego. W ci¹gu 30 minut, jakie dano im na spakowanie, Antonina zd¹¿y³a przeka-
zaæ figurkê NMP z Lourdes pod opiekê swojej drugiej córce Franciszce Dziurli. Antonina
nie przetrwa³a trudów obozowego ¿ycia. Zmar³a 13 grudnia 1942 roku i spoczê³a
w zbiorowej mogile w Konstantynowie £ódzkim. Jej symboliczny grób znajduje siê na
cmentarzu parafialnym w Bukowcu, gdzie jej imiê wypisane jest obok imienia spoczywa-
j¹cego tu jej mê¿a Franciszka. Figurka NMP z Lourdes to pami¹tka po dzielnej Polce,
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wiernej katoliczce, bohaterce tamtych czasów, która zginê³a za wiarê, broni¹c wartoœci
chrzeœcijañskich. Franciszka Dziurla po latach przekaza³a figurkê swojej córce Zofii No-
waczyk, a ta z kolei, córce Marlenie. W roku 2017, tj. roku obchodów 100. lecia obja-
wieñ fatimskich, w³aœcicielka posesji postanowi³a uroczyœcie wystawiæ figurkê Najœwiêt-
szej Marii Panny na widok publiczny. W rodzinnym domu Antoniny, przy ulicy K¹kolew-
skiej 7, figurkê do chwili obecnej otacza siê czci¹. Dawniej podczas nawa³nic wystawiano
j¹ w oknie, aby uchroni³a domowników od nieszczêœæ i przy zapalonych œwiecach odma-
wiano ró¿aniec. Do momentu jej wystawienia, odprawiano przy niej nabo¿eñstwo
pierwszych sobót miesi¹ca. 

Figurka przedstawia postaæ NMP z Lourdes, z charakterystycznym dla Jej wizerun-
ków, wyp³ywaj¹cym u Jej stóp Ÿróde³kiem oraz otaczaj¹cymi Jej stopy kwiatami. Kaplicz-
kê zbudowano wg projektu Anety Wiœniewskiej. Wykonawcami obiektu s¹: Dominik
Herkt z miejscowoœci Szewce oraz Roman Olejniczak z Buku – postument i oœwietlenie,
PPU CHADMED Bogdan Chadaj i wspólnicy Sp. Jawna z Paproci – metalowa konstruk-
cja, Dawid Wnorowski z Nowego Tomyœla – oszklenie. Postument zbudowany zosta³
z ceg³y klinkierowej koloru wiœniowo-szarego, z wysuniêtymi dwoma gzymsami, na któ-
rym umieszczono granitow¹ tablicê wotywn¹ z inskrypcj¹: POD TWOJ¥ OBRONÊ
UCIEKAMY SIÊ, a ni¿ej daty rozpoczêcia budowy kapliczki i jej poœwiêcenia:
13.04.2017- 25.05.2017. Czêœæ bazow¹ kapliczki wykonano z materia³u kwasoodpor-
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nego, ma postaæ oszklonej gabloty w kszta³cie prostopad³oœcianu z czterospadowym za-
daszeniem, które wieñczy trójlistny krzy¿. W czêœci œrodkowej, otwieranej od frontu,
znajduje siê figurka NMP z Lourdes. Noc¹ ca³¹ figurkê podœwietla umieszczona nad g³o-
w¹ aureola. Kapliczka otoczona jest p³otem, umo¿liwiaj¹cym jednak swobodne do niej
podejœcie. Miejsce to od momentu powstania jest zawsze ukwiecone, a dbaj¹ o nie Mar-
lena Nowaczyk oraz Aneta Wiœniewska.

Obelisk ku pamiêci ks. kanonika W³adys³awa Adamczaka 
u zbiegu ulic œw. Marcina i Koœcielnej.
U zbiegu dwóch ulic œw. Marcina oraz Koœcielnej stoi obelisk, ufundowany przez Ma-

riana Bernata jako wotum dziêkczynne za d³ugoletni¹ pos³ugê i dokonania bukowieckie-
go proboszcza, ks. kanonika W³adys³awa Adamczaka. W rok po jego œmierci, w Wielki
Pi¹tek 2009 roku, nastêpca ks. W³adys³awa, ks. proboszcz Marek Celka dokona³ uro-
czystego poœwiêcenia obiektu. Wówczas to po raz pierwszy now¹, asfaltow¹ nawierzch-
ni¹ ulicy œw. Marcina przesz³a procesja Drogi Krzy¿owej. 

Wybór miejsca na obelisk nie by³ przypadkowy. Ulic¹ œw. Marcina co roku przecho-
dz¹ procesje Bo¿ego Cia³a i Drogi Krzy¿owej, wówczas kiedy nie mia³a ona asfaltowej
nawierzchni w tumanach kurzu lub grzêzn¹c w b³ocie. Pragnienie ks. kanonika Adamcza-
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ka o po³o¿eniu w tym miejscu asfaltowej nawierzchni spe³ni³o siê u schy³ku jego ¿ycia.
Krótko przed œmierci¹ zd¹¿y³ j¹ nawet poœwiêciæ. 

Przy okazji ró¿nych œwi¹t oraz uroczystoœci przy obelisku pal¹ siê znicze i wywiesza-
ne s¹ tradycyjnie trzy flagi: maryjna, narodowa i papieska. W prace zwi¹zane z powsta-
niem obelisku zaanga¿owa³ siê Roman Szczepaniak, mieszkaniec ul. œw. Marcina. Kamieñ
wêgielny wydobyto podczas budowy tej drogi, na nim fundator umieœci³ p³ytê kamienn¹,
na której wygrawerowana zosta³a postaæ œw. Marcina z Tours, biskupa, patrona parafii
i bukowieckiego koœcio³a. Przedstawiono go tradycyjnie na koniu, w stroju rzymskiego
legionisty, w towarzystwie ¿ebraka. Nad postaci¹ œwiêtego, w pó³kolu, umieszczono na-
pis: ULICA ŒWIÊTEGO MARCINA. Pod wizerunkiem, równie¿ w pó³kolu, kolejny
tekst: ORÊDUJ ZA NAMI oraz poni¿ej: PAMIÊCI / KS. KAN. W£ADYS£AWA /
ADAMCZAKA / W 600. LECIE BUKOWCA / A. D. 2008-2009. Obelisk stoi na tere-
nie posesji Beaty i Mariana Bernatów, którzy opiekuj¹ siê tym obiektem. W pobli¿u w³a-
œciciele posadzili dwa ozdobne drzewka. Ca³e otoczenie wype³niaj¹ drobne i wiêksze ka-
mienie. W porze letniej w³aœcicielka dba, by zawsze by³y tutaj œwie¿e kwiaty.

Cicha Góra 

Rys historyczny

Cicha Góra jest wsi¹, której rodowód zwi¹zany jest z XVIII. wiecznym osadnictwem
olêderskim. Osada – wówczas Cichogórskie Olêdry – przywilej lokacyjny otrzyma³a 11
listopada 1757 roku. Cicha Góra Olêdry stanowi³a czêœæ maj¹tku Bukowiec, którego
w³aœcicielem byli wówczas Szolc i £ubieñski. Fundator wsi obieca³ poœredniczyæ w zawar-
ciu, po up³ywie wolnizny, umowy miêdzy Olêdrami i proboszczem bukowieckim w spra-
wie mesznego i jura stolae tj. op³at od chrztów, œlubów i pogrzebów. Do takich œwiad-
czeñ, obok ewangelików, zobowi¹zano tak¿e mieszkaj¹cych w tej osadzie katolików, za-
pewne znacznie mniej licznych. W 1902 roku wybudowano we wsi szko³ê, która dzia-
³a³a tutaj do 1991 roku. 

Po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 roku, w Cichej Górze pozosta³o wiele rodzin
niemieckich. Niemcy stanowili liczebn¹ wiêkszoœæ, silniejsz¹ ekonomicznie w stosunku
do ludnoœci polskiej. Pomimo tego Polacy potrafili zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ, zw³aszcza
w dziedzinie rzemios³a i rolnictwa. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej ludnoœæ niemiec-
ka opuœci³a wioskê. W ich miejsce przybyli nowi mieszkañcy – g³ównie repatrianci z Kre-
sów Wschodnich. Wspó³czeœnie miejscowoœæ charakteryzuje siê rozproszeniem w tere-
nie pojedynczych, samotnych zagród, doœæ równomiernie rozmieszczonych na ca³ym
obszarze. Cicha Góra to mozaika dzia³ek osadniczych, obejmuj¹cych regularne obszary
pól uprawnych i gospodarstw, a tak¿e zadrzewienia œródpolne i kliny zieleni, nasadzone
przez dawnych osadników lub bêd¹ce pozosta³oœci¹ puszczy. Ca³oœci krajobrazu dope³-
niaj¹ liczne tutaj plantacje chmielu i wikliny. Wieœ nale¿y do parafii w Bukowcu. 
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Krzy¿ przydro¿ny
Pierwszy krzy¿ we wsi Cicha Góra zosta³ postawiony w 1945 roku przy dawniej-

szym budynku szkolnym, na rozdro¿u dróg gruntowych, prowadz¹cych do szko³y. By³
on wotum dziêkczynnym za odzyskan¹ wolnoœæ. W ten sposób, po zawierusze wojen-
nej mieszkañcy wsi rozpoczynali na nowo ¿ycie, zawierzaj¹c je Bogu. Jak twierdzi³ miesz-
kaniec tej wsi, Stefan S³ociñski, wykonawc¹ krzy¿a by³ wówczas obywatel niemieckiego
pochodzenia, ko³odziej o nazwisku Cytier. Krzy¿ wykonany z drewna, a poœwiêci³ go ks.
dziekan Wac³aw Konwiñski z Bukowca. 

W 1949 roku mieszkañcy przenieœli krzy¿ i ustawili go na prywatnych gruntach ro-
dziny S³ociñskich, przy drodze powiatowej nr 2722p i 2748p S¹topy – Cicha Góra – Bo-
ruja Koœcielna. Wiadomo, ¿e by³y to trudne dla katolików czasy, ale ludzie mieszkaj¹cy
na wsi pozostali wierni Bogu i mieli odwagê potrzebn¹ do obrony krzy¿a.
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Warunki atmosferyczne powodowa³y, ¿e ulega³ on zniszczeniu i poddawano go kil-
kakrotnej wymianie. W 1987 roku mieszkañcy zdecydowali ostatecznie o wykonaniu
metalowego krzy¿a z dwuteownika. Jego wykonawc¹ by³ Mieczys³aw Andrzejczak. Na
skrzy¿owaniu belek umocowano metalow¹ pasyjkê z Panem Jezusem, otoczon¹ bia³¹
promienist¹ koron¹ wyciêt¹ z blachy. Na szczycie belki pionowej umieszczono metalo-
w¹ chor¹giewkê z dat¹ – 1987 rok, a wokó³ krzy¿a ustawiono, na betonowym funda-
mencie, drewniany p³otek. Ca³oœæ otoczona jest krzewami i opleciona siatk¹ leœn¹. Po
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prawej stronie krzy¿a stoi drewniana ³awka, na której ka¿dego dnia przysiadaj¹ miesz-
kañcy, zawierzaj¹c umêczonemu na krzy¿u Jezusowi siebie i swoje rodziny i dziêkuj¹c za
wszystko, czym zostali obdarzeni. Krzy¿ zosta³ poœwiêcony w 1987 r. przez bukowiec-
kiego ks. proboszcza Leonarda Gierczyñskiego. Troskliw¹ opiek¹ otacza³ ten obiekt
przez ca³e swoje ¿ycie, zmar³y na pocz¹tku 2017 roku, Stefan S³ociñski. Obecnie obiek-
tem sakralnym zajmuje siê rodzina S³ociñskich.

…. My chcemy jak nasi dziadkowie 
wieœæ ¿ywot spokojny, pobo¿ny, 
powierzaæ maj¹tek i zdrowie 
Bogu przy krzy¿u przydro¿nym. 

Zatrzymaj siê tu na rozdro¿u, 
zdejm czapkê, ze czci¹ pochyl g³owê, 
bo krzy¿ to drogowskaz ku Bogu, 
to krzy¿ wyznacza nam drogê.
(Krzy¿ przydro¿ny – autor nieznany)

Kapliczka Matki Bo¿ej
W 1947 roku, z inicjatywy ówczesnej dyrektor szko³y Emilii Karpiñskiej, mieszkañcy

wsi zakupili figurê Matki Bo¿ej. Przez dwa lata przechowywana by³a w szkole pod czuj-
nym okiem p. Dyrektor. W 1949 roku, z inicjatywy Teodora Biñkowskiego, Tadeusza
Plenznera i Stanis³awa S³ociñskiego, zdecydowano o postawieniu figury Matki Bo¿ej
w miejscu postawionego tam w 1945 roku, a teraz przeniesionego, krzy¿a. 

Mieszkañcy ufundowali elementy do ustawienia figury i przygotowali otoczenie. Na
betonowej podstawie, na cokole oraz na czterech owalnych po³¹czonych kolumnach,
wykonanych z lastriko ustawiono figurê Matki Bo¿ej. Figura wykonana jest z wypalanej
ceramiki u¿ytkowej zbrojonej.

W 1949 roku figurê poœwiêci³ ks. proboszcz Leonard Gierczyñski z Bukowca. Z bie-
giem lat, z uwagi na wysokoœæ, kolumny zaczê³y siê pochylaæ. W 1984 roku postanowio-
no wiêc odnowiæ figurê. Z inicjatywy Stefana S³ociñskiego oraz Franciszka Mani zdjêto
elementy, na których by³a usytuowana figura i obni¿ono je do dwóch kolumn. Renowa-
cjê figury wykona³ Ryszard Witowski z Nowego Tomyœla. Wykonana zosta³a wówczas
tak¿e oszklona gablota, w której zosta³a umieszczona odmalowana i odnowiona figura
Matki Bo¿ej. Obecnie jest to wiêc kapliczka. Na betonowej 3. stopniowej podstawie znaj-
duje siê owalny cokó³ z lastriko, a na nim równie¿ owalna kolumna. Czêœæ zasadnicz¹ sta-
nowi oszklona gablota w formie wyd³u¿onego prostopad³oœcianu z elementów drewnia-
nych, z figur¹ Matki Bo¿ej w œrodku. Gablota nakryta jest czterospadowym daszkiem,
z krzy¿ykiem w zwieñczeniu. Na cokole w 1988 roku parafianie umocowali wykonan¹
na zamówienie tablicê z napisem: MATKO MIEJ NAS W OPIECE W ROKU MARYJ-
NYM 1988 R. – PARAFIANIE Z CICHEJ GÓRY. Kapliczkê otacza p³otek drewniany,
ustawiony na betonowym pod³o¿u, z jednoskrzyd³ow¹ bramk¹ wejœciow¹ z ty³u. Wyko-

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

27Krzy¿e, figury i kapliczki na ziemi nowotomyskiej



nano tak¿e oœwietlenie. Obiekt otoczony jest rabatami kwiatowymi i krzewami. W 1988
roku odnowion¹ kapliczkê poœwiêci³ ks. proboszcz W³adys³aw Adamczak z Bukowca. 

Mieszkañcy Cichej Góry dbaj¹c o swoje nieliczne obiekty sakralne, otaczaj¹ je szcze-
góln¹ trosk¹. W 2016 roku, po prawie 30 latach, postanowili ponownie odnowiæ figurê.
We wrzeœniu zdjêto z kolumny figurê wraz z gablot¹. Zakupiono farbê, a odmalowania
figury podjê³a siê niezwykle utalentowana mieszkanka wsi – Anna B¹belek. Zmieniono
równie¿ gablotê otaczaj¹c¹ figurê. Konstrukcjê gabloty wykona³ ze stali nierdzewnej Zbi-
gniew Chadaj z Paproci, natomiast oszklenie zosta³o wykonane przez mieszkañca No-
wego Tomyœla – Dawida Wnorowskiego. Monta¿ ca³oœci wykonali w paŸdzierniku
mieszkañcy wsi. Obecnie figura Matki Bo¿ej umieszczona jest w nowej gablocie, zakoñ-
czonej dwuspadowym daszkiem, na którym umieszczono krzy¿yk. Elementem koñco-
wym by³o wykonanie przez mieszkañca wsi, Dariusza Koconia, oœwietlenia ledowego.
Ponadto, aby wyeksponowaæ ca³y obiekt, przyciêto ga³êzie. 

Parafianie z Cichej Góry spotykaj¹ siê tutaj ka¿dego roku w maju i odprawiaj¹ nabo-
¿eñstwo ku czci Matki Bo¿ej Loretañskiej. Ka¿dego roku jest to te¿ miejsce œwiêcenia po-
traw w Wielk¹ Sobotê. Po okresie zimowym porz¹dkowane jest ca³e otoczenie i upiêk-
szane wielobarwnymi wst¹¿kami. Obsadzane s¹ tak¿e rabaty kwiatowe. Opiekê nad tym
obiektem sprawuj¹ mieszkañcy Cichej Góry. 
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Damian Ro¿ek-Paw³owski

Sagi nowotomyskich rodów (5)

Rodzina Kandulskich
Przedwojenni  restauratorzy, w³aœciciele Strzelnicy

Kobylniki i Albertowsko 
Z Albertowska do Kobylnik pod Grodziskiem jest piêtnaœcie kilometrów. Na pocz¹t-

ku XX wieku, jedn¹ z wiêkszych, po³o¿onych pomiêdzy nimi wiosek by³o K¹kolewo.
Z Albertowska do Kobylnik mo¿na by³o pojechaæ przez Zdrój, Czarn¹ Wieœ i Wolê Ja-
b³oñsk¹. Kandulscy – rodzina pana m³odego, od pokoleñ mieszka³a w Kobylnikach. Ste-
inowie, z których pochodzi³a panna m³oda, od pokoleñ zwi¹zani byli z Albertowskiem.
Nie zachowa³o siê wspomnienie o okolicznoœciach poznania siê m³odych, nie wiemy, czy
ma³¿eñstwo by³o swatane, czy te¿ by³o konsekwencj¹ mi³oœci od pierwszego wejrzenia
– jednak pierwsze nie wyklucza drugiego. Zachowa³o siê wspomnienie o oczekiwaniach
przysz³ej panny m³odej, zwi¹zane z wygl¹dem przysz³ego pana m³odego – mia³ byæ przy-
stojny i z ciemnym w¹sem.

Rodzicami pana m³odego byli Jakub Kandulski (1847-1887) i Marianna Kandulska
z domu Domaga³a (1855 –?), która urodzi³a siê i do œlubu z Jakubem mieszka³a w Zie-
minie k. Wielichowa. Pobrali siê w 1880 roku i po œlubie zamieszkali u Jakuba w Kobyl-
nikach, zapewne w jego rodzinnym gospodarstwie. Wówczas, w 1880 roku, ¿yli jeszcze
rodzice Jakuba – Walenty Kandulski (1814-1896) i Józefa Kandulska z domu Raj (1817-
1898), którzy pobrali siê w 1837 roku. 

Dzieciñstwo i wczesna m³odoœæ W³adys³awa Kandulskiego (29.05.1883 –
23.01.1962) zwi¹zane by³y z Kobylnikami. W 1887 roku, 4. letniemu W³adys³awowi
umar³ ojciec Jakub. Matka Marianna ponownie wysz³a za m¹¿ w 1889 roku, za o 8 lat
m³odszego – Tomasza Nowaka. W³adys³aw mia³ na pewno starszego brata Antoniego.
W Kobylnikach W³adys³aw ukoñczy³ szko³ê powszechn¹. Nowy budynek szkolny odda-
no w wiosce do u¿ytku w 1897 roku. W³adys³aw mia³ wówczas 14 lat. Naukê pobiera³
wiêc zapewne jeszcze w starym budynku szkolnym. Najstarsz¹ zachowan¹ pami¹tk¹
W³adys³awa z lat m³odoœci jest ksi¹¿eczka do nabo¿eñstwa, wydana w Poznaniu w 1892
roku (W³adys³aw mia³ wówczas 9 lat). Oprawiona zosta³a w delikatn¹, przetart¹ dziœ,
skórê. Zapinana ma³ym, mosiê¿nym zapiêciem. Prawdopodobnie nie jest pierwszoko-
munijn¹ pami¹tk¹ W³adys³awa, gdy¿ na stronie tytu³owej ksi¹¿eczki, pod drukowanym
s³owem – „Pami¹tka”, doklejona zosta³a karteczka z odrêcznym pismem W³adys³awa:
„Z Wielenia 7.7.1908 W. Kandulski Kobylniki pod Grodziskiem”. Byæ mo¿e modli³ siê
wówczas o dobr¹ ¿onê i ogólnie o ¿yciowe powodzenie.

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

31Rodzina Kandulskich



Steinowie – rodzice, dziadkowie i pradziadkowie panny m³odej – Heleny Marii
Stein (4.01.1884 – 17.04.1957), zwi¹zani byli z Albertowskiem od co najmniej trzech
pokoleñ. Najstarszy rodzinny dokument dotyczy Micha³a Steina (1770-1836), które-
go akt zgonu sporz¹dzono w parafii katolickiej w Bukowcu, do której Albertowsko na-
le¿a³o. Synem Micha³a, a dziadkiem Heleny Marii, by³ Erdmann Stein (1809-1861),
który poœlubi³ w 1840 roku Weronikê May (1821-?), w parafii katolickiej w Trzcielu.
W 1847 roku w Albertowsku urodzi³ siê ich syn – Józef Stein (1847-1918), ojciec He-
leny Marii Stein. Matka Heleny Marii – Augustyna (1856-1922), pochodzi³a z rodziny
Tullinów z Albertowska. Józef i Augustyna Steinowie koœcielny œlub wziêli w 1880 ro-
ku w Bukowcu. Helena Maria by³a ich pi¹tym dzieckiem. Kolejno przysz³y na œwiat:
Anna Maria, Emma Marta, Barbara Meta, Pawe³ Ludwik, Jan Ferdynand, Helena Ma-
ria, Regina Maria, Amand Linus, Amand £ukasz, Wilhelm Georg, Marta Augusta,
Amanda Józefa, Ma³gorzata Maria, Maksymilian Franciszek, Feliks Hermann i Fryde-
ryk. Pierwsza córka Anna Maria urodzi³a siê w 1877 roku i by³a córk¹ z pierwszego
ma³¿eñstwa Józefa Steina z Ró¿¹ Stein z domu Tullin (1854-1878), siostr¹ Augustyny.
Dzieci Józefa i Augustyny pojawia³y siê na œwiecie do 1897 roku. Pewnym jest jednak,
i¿ co najmniej dziewiêcioro z nich zmar³o w dzieciñstwie. 
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Na œlubnej fotografii z 17 paŸdziernika 1910 roku Helena wygl¹da bardzo dostoj-
nie. Sukna œlubna z d³ugim welonem przyozdobiona zosta³a ga³¹zkami mirtowymi –
symbolem mi³oœci, wiernoœci i piêkna. Choæ wymagania, jakie stawia³a kandydatowi na
mê¿a mia³a dwa – uroda i ciemny w¹s, sama by³a zapewne obiektem zainteresowania
niejednego kawalera z Albertowska i okolic. Wybra³a W³adys³awa Kandulskiego z Ko-
bylnik. Posag dosta³a solidny. W³adys³aw w dniu œlubu mia³ na sobie czarny frak, bia³¹
koszulê i takiego samego koloru rêkawiczki. Helena w rêce trzyma mirtowy bukiet,
W³adys³aw cylinder. Charakterystyczny w¹s towarzyszyæ bêdzie W³adys³awowi
przez ca³e ¿ycie. Do œlubnej fotografii m³odzi stanêli na tle rodzinnego domu Heleny. 

Po œlubie zamieszkali w Albertowsku. Drewniany rodzinny dom – dziœ ten rodzaj
drewnianej architektury okreœlany jest jako olêderska – widaæ równie¿ na kolejnej fo-
tografii z 1917 roku. W³adys³awa widzimy na niej w mundurze, co sugeruje, i¿ wróci³
z frontu I wojny œwiatowej. Najstarsza córka – Agnieszka ma piêæ lat. W chwili gdy fo-
tograf robi³ zdjêcie, odwróci³a siê w kierunku mamy i brata Leona. Œrednia córka – Ja-
dwiga Kandulska ma trzy lata, do zdjêcia wziê³a lalkê i – podobnie jak rodzice – patrzy
wprost na fotografa. Najm³odszy wówczas – Leon, urodzony w czerwcu 1916 roku,
ma oko³o roku i grzecznie siedzi na kolanach mamy. Dziewczynki ubrane s¹ odœwiêt-
nie, we w³osach maj¹ kokardy. Leon jest w dzieciêcej sukience. 
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W³adys³aw i Helena Kandulscy z dzieæmi: najstarsz¹ Agnieszk¹, Jadwig¹ (stoi z lalk¹) i Leonem 
(na kolanach mamy). Albertowsko, 1917 r. 



Za ponad rok, w grudniu 1918 roku, babcia dzieci, a matka Heleny i teœciowa W³a-
dys³awa – Augustyna Stein z domu Tullin, zamieœci w powiatowej gazecie „Kreis-Blatt
für den Kreis Neutomischel” podziêkowanie za udzia³ w pogrzebie swojego mê¿a Jó-
zefa: „Podziêkowanie. Serdecznie dziêkujemy za liczne wieñce i uczestnictwo w po-
grzebie mojego kochanego mê¿a i naszego dobrego ojca. Dziêkujemy równie¿ Zwi¹z-
kowi Kombatantów z K¹kolewa za honorow¹ asystê. Albertowsko, 28.12.18 Augusty-
na Stein z dzieæmi”. Józef pochowany zosta³ na cmentarzu katolickim w Bukowcu, Au-
gustyna do³¹czy³a do niego cztery lata póŸniej, w 1922 roku. Do grobu przymocowano
tabliczkê: „Fundowali Kandulscy”. 

W Nowym Tomyœlu
Dla rodziny W³adys³awa i Heleny Kandulskich czas po œmierci Józefa Steina, a wiêc

lata 1919-1920, by³y okresem wa¿nych decyzji i zmian w ¿yciu. W styczniu 1920 roku
urodzi³ siê najm³odszy syn – Teofil. W 1919 roku zdecydowali siê na przeprowadzkê.
Decyzjê wi¹zali podobno z potrzeb¹ wys³ania najstarszej córki Agnieszki do polskiej
szko³y powszechnej. Wybrali Nowy Tomyœl. 

Przymierzali siê do zakupu willi po zmar³ym 2 lutego 1919 roku adwokacie, Wojcie-
chu Barteckim, przy ówczesnej ulicy Dworcowej. Helena bardzo chcia³a jednak domu
z ziemi¹. Mia³a w swoich ¿y³ach krew Steinów, Tullinów, Mayów, Wiedemannów, któ-
rzy przez XVIII i XIX wiek uprawiali ziemiê w okolicach Nowego Tomyœla. Nie wyobra-
¿a³a sobie domu, wokó³ którego nie ros³yby œwie¿e warzywa i owoce, bez sadu za do-
mem, bez zapachu pól latem. W³adys³aw spe³ni³ oczekiwania ¿ony. 

Na przedmieœciach Nowego Tomyœla, wówczas w Paproci, w odleg³oœci 300 me-
trów od miejskiego szpitala, sta³a okaza³a willa, w której poprzedni w³aœciciel, Carl Nie-
dermeyer, prowadzi³ m. in. restauracjê. Willa po³o¿ona by³a na terenie 8. hektarowego
gospodarstwa. W bliskiej odleg³oœci od niej znajdowa³a siê stacyjka nowotomyskiej kolej-
ki w¹skotorowej z 1898 roku. 

W 1914 roku, a wiêc piêæ lat przed zakupem willi przez rodzinê Kandulskich, do
Nowego Tomyœla przyby³a wycieczka. Z jednodniowego pobytu zachowa³ siê krótki
opis miasta. Po oko³o 4. godzinnym spacerze, jej uczestnicy dotarli do nowotomyskiej
Strzelnicy i Restauracji Carla Niedermeyera. Zaserwowano im drugie œniadanie, do któ-
rego podano czerwone wino. Z rozmowy z panem Niedermeyerem goœcie dowiedzieli
siê, i¿ nie przywi¹zuje on wiêkszej wagi do remontów, gdy¿ chce, by dom przypomina³
zrujnowany zamek. Z opisu wynika równie¿, i¿ willa otulona by³a zieleni¹. I rzeczywiœcie,
na jednej z zachowanych w rodzinie Kandulskich fotografii, wykonanej przed will¹, wi-
daæ, ¿e elewacja budynku jest podniszczona, a front poroœniêty dzik¹ winoroœl¹. (Foto-
grafia pochodzi jednak z pocz¹tku lat 30. XX w., a wiêc zosta³a wykonana prawie dwie
dekady póŸniej). 

Helena – stoj¹ca jako druga od lewej strony, ma na sobie sukniê w kwiaty, ozdobio-
n¹ koronk¹, a na g³owie toczek z woalk¹. Ostro¿nie nalewa wino do ma³ych, ustawio-
nych na srebrnej tacy kieliszków. Kszta³t butelki sugeruje, i¿ serwowanym winem jest rie-
sling. Riesling to jednak wino bia³e, a w kieliszkach widzimy czerwone. Ubrany w ciemny
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Strzelnica Nowy Tomyœl – Paproæ. W³aœciciel Carl Niedermeyer – ok. 1910 r.
Pocztówka ze zbiorów Zdzis³awa Okonka

Rodzina Kandulskich przed will¹ i restauracj¹. Helena Kandulska – druga od lewej, nalewa wino do kieliszka,
W³adys³aw Kandulski – trzeci od lewej, córka Agnieszka – pierwsza od prawej. W bia³ym fartuchu kelnerka

restauracji, obok W³adys³awa pracownik gospodarstwa, pozosta³e postacie – goœcie restauracji. 
Nowy Tomyœl, 1931/1932 r. 



garnitur, kamizelkê, bia³¹ koszulê i ciemny krawat W³adys³aw – w dokumentach z tego
okresu okreœlany jako ober¿ysta, stoi obok ¿ony. Za³o¿ywszy rêce z tylu, przyj¹³ posta-
wê w³aœciciela tego miejsca. Wygl¹da reprezentacyjnie, tak jak na w³aœciciela restauracji,
z mieszcz¹c¹ siê nad ni¹ sal¹ balow¹, przysta³o. 

Na fotografii Helena z W³adys³awem maj¹ oko³o 50 lat. Troje z goœci, którzy nape³-
nione winem kieliszki trzymaj¹ ju¿ w d³oniach, patrzy wprost na fotografa. Byæ mo¿e s¹ to
nowotomyœlanie. Niew¹tpliwie pierwszoplanow¹ postaci¹ na fotografii jest mê¿czyzna sie-
dz¹cy centralnie: pewne siebie spojrzenie, kapelusz trzymany w d³oni i za³o¿one rêkawicz-
ki, nie œwiadcz¹ o ch³odzie, jaki byæ mo¿e panowa³ tego dnia, ale o jego wysokiej pozycji
spo³ecznej. Obok W³adys³awa, lekko z ty³u, stoi pracownik 8. hektarowego gospodar-
stwa, które do rodziny Kandulskich nale¿a³o. Kim jest oko³o trzydziestoletnia kobieta, sie-
dz¹ca przy s¹siednim stoliku z dwójk¹ ma³ych dzieci? Jej strój sugeruje, i¿ jest przedstawi-
cielk¹ nowotomyskiego mieszczañstwa, z okresu, w którym fotografia zosta³a wykonana.
Trzech panów oraz pani z dzieæmi nie wygl¹daj¹ na zaprzyjaŸnionych. Panowie owszem,
miêdzy nimi dostrzec mo¿na pewn¹, wynikaj¹c¹ ze znajomoœci, bliskoœæ. W ciemnej bluz-
ce i w bia³ym fartuchu stoi kelnerka z restauracji, która jedn¹ rêk¹ przytrzymuje bardzo
popularne wówczas thonetowe krzes³o. Na fotografii znalaz³a siê równie¿, przytrzymuj¹-
ca takie samo krzes³o, najstarsza córka w³aœcicieli – wówczas oko³o 20. letnia Agnieszka.
(Agnieszka Rutkowska z domu Kandulska; 1912-1986). Niebawem zostanie ¿on¹ nowo-
tomyœlanina – Stefana Rutkowskiego, mistrza krawieckiego i zamieszka z mê¿em w ka-
mienicy przy ulicy Dworcowej (dziœ róg ulicy Pi³sudskiego i ulicy Witosa) w Nowym To-
myœlu. Agnieszka ubrana jest tak, jak przysta³o na modn¹ wówczas dziewczynê. Na stoli-
ku z prawej strony stoi doniczka z kwitn¹c¹ hortensj¹, srebrna taca z czterema pustymi
kieliszkami oraz dwie butelki z owocow¹ nalewk¹.

Nie zachowa³y siê fotografie z wnêtrza restauracji, karta dañ, czy lista serwowanych
piw i win. Trudno dziœ o odtworzenie wygl¹du wnêtrza lokalu. Pewnym jest, i¿ restaura-
cja mia³a cztery wychodz¹ce na ulicê okna i by³a w stanie pomieœciæ oko³o dziesiêciu sto-
lików. Przygl¹daj¹c siê bia³ym obrusom, srebrnym tacom, kryszta³owym kieliszkom, bu-
telkom wina i towarzystwu, jakie restauracjê rodziny Kandulskich odwiedza³o, odnoszê
wra¿enie, i¿ by³ to lokal na odpowiednio wysokim poziomie. 

Budynek pochodzi z lat 60. XIX w. Jest trzykondygnacyjny, sk³ada siê z piwnicy, par-
teru, piêtra oraz czêœciowo u¿ytkowego poddasza. Wybudowano go w stylu neorene-
sansowej willi, respektuj¹cej klasyczne podzia³y architektoniczne i funkcjonalne,  z piano
nobile*. Prostok¹tny w planie, nakryty zosta³ dachem dwuspadowym. Usytuowana od
strony szosy fasada – 6. osiowa w przyziemiu i 8. osiowa w partii piêtra, mia³a formê
dwóch prostopad³oœciennych, wydatnych ryzalitów, tworz¹cych rodzaj naro¿nych wie¿,
pomiêdzy którymi znajdowa³a siê zasadnicza- reprezentacyjna – czêœæ, poprzedzona bie-
gn¹cym wzd³u¿ elewacji balkonem. Na piêtrze – do po³owy lat 60. XX wieku – znajdo-
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Piano nobile - kondygnacja mieszcz¹ca pomieszczenia o charakterze reprezentacyjnym oraz pokoje
mieszkalne w³aœciciela, najczêœciej jest to pierwsze piêtro budynku. Piano nobile zwykle jest wy¿sze od
pozosta³ych kondygnacji, a na elewacji wyró¿nia go bogatszy wystrój architektoniczny i rzeŸbiarsk
(Sztuka œwiata. S³ownik terminów L-¯, t. 18. Warszawa: Arkady, 2013, s. 143).



wa³a siê sala balowa, wysoka na ok. 4,5 metra. Ca³oœæ fasady pokryto boniowaniem
w tynku. Naro¿a wie¿ otrzyma³y frontalnie umieszczone, zamkniête ³ukiem, otwory
drzwiowe. Okna parteru ujête s¹ w proste, niezbyt wydatne, profilowane ramy. W par-
tii piêtra, w wie¿ach, zastosowano motyw biforiów, z oknami zamkniêtymi arkadami
oraz dodatkowo zaopatrzonymi ponad oknami w profilowane, podwójne ³uki, wspiera-
j¹ce siê na niewielkich konsolkach. W czêœci centralnej, od strony zachodniej, umieszczo-
no pierwotnie jedno okno balkonowe (analogiczne okno balkonowe od strony wschod-
niej, pojawi³o siê w trakcie przebudowy wnêtrza willi, w drugiej po³owie lat 60. XX w.).
Nad centralnymi oknami i balkonem zastosowano analogiczn¹ dekoracjê arkadow¹, z t¹
ró¿nic¹, ¿e ³uki sp³ywa³y na pilastry. Nad ka¿dym z okien, w pasie boniowania, umiesz-
czono okr¹g³¹ p³ycinê. Na ich wysokoœci, w wie¿ach, znalaz³y siê pojedyncze oculusy, do-
œwietlaj¹ce czêœæ poddasza. Wie¿e wieñczy³ uproszczony krenela¿ z motywem wydat-
nego gzymsu dŸwiganego przez proste modyliony. W czêœci centralnej powtórzono ten
motyw, tworz¹c z niego rodzaj niewysokiej attyki.

Restauracja znajdowa³a siê na parterze. Od strony podwórza, w czêœci zachodniej,
zlokalizowano kuchniê oraz pomieszczenia mieszkalne dla w³aœcicieli. Od strony szosy
znajdowa³y siê wejœcia, prowadz¹ce do sieni, biegn¹cych w wie¿ach przez oko³o 3/4 sze-
rokoœci budynku. W sieniach znajdowa³y siê zachowane do dziœ schody, z interesuj¹c¹
stolark¹, prowadz¹ce na piêtro. Trzy pokoje w³aœcicieli by³y najprawdopodobniej sko-
munikowane ze sob¹ bezpoœrednio, z racji braku dodatkowego korytarza miêdzy sal¹
restauracyjn¹ a czêœci¹ prywatn¹. Jednotraktowe piêtro mieœci³o m. in. salê balow¹
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Teofil Kandulski z synami Bogdanem i Antonim, Barbara Kandulska – córka Jadwigi Kandulskiej, w drugim
wejœciu wnuczka Heleny i W³adys³awa – Regina z kole¿ank¹ Krystyn¹. Nowy Tomyœl, po³owa lat 50. 



(przez ca³¹ szerokoœæ budynku) i przylegaj¹c¹ do niej, w zachodnim naro¿u, ³azienkê.
W obu sieniach znajdowa³y siê dwuskrzyd³owe drzwi otwieraj¹ce siê do sali restauracyj-
nej. Czêœciowo zachowa³a siê pierwotna posadzka – w zachodniej czêœci budynku – z³o-
¿ona z jasnych kostek ceramicznych. 

Taki uk³ad odzwierciedla³ klasyczny podzia³ na kondygnacjê mieszkalno-us³ugow¹
oraz reprezentacyjn¹. Stanowi³ on œwiadome nawi¹zanie do wzorca siedziby szlachec-
kiej. Budynek jest reprezentatywny dla XIX. wiecznego stylu arkadowego, tzw. Rundbo-
genstilu, jednego z pr¹dów w niemieckiej architekturze historyzmu, w sposób swobod-
ny wykorzystuj¹cego repertuar klasyczny, zestawiaj¹c z niego budowle w duchu eklek-
tycznym. Architekt czerpa³ niew¹tpliwie z realizacji obecnych wówczas w Wielkopolsce,
szczególnie w Poznaniu (z najbardziej reprezentatywnym dla stylu, kompleksem Gimna-
zjum œw. Marii Magdaleny), czy chocia¿by z bry³y ratusza w Œremie. Interesuj¹cym po-
równaniem architektonicznym, respektuj¹cym styl neorenesansowy w architekturze
w Wielkopolsce, jest równie¿ willa Flora, znajduj¹ca siê w Poznaniu przy ulicy Grun-
waldzkiej. Z will¹ Flora, podobnie jak z will¹ zakupion¹ przez rodzinê Kandulskich, wi¹-
¿e siê jeszcze jeden istotny element, tzw. Établissements, czyli ogródki rozrywkowe z re-
stauracjami, bardzo popularne w na prze³omie XIX i XX wieku, a tak¿e w dwudziesto-
leciu miêdzywojennym. Wypoczynek w Établissements by³ bardzo popularnym sposo-
bem spêdzania wolnego czasu w Poznaniu, Wroc³awiu, w Wielkopolsce i na Dolnym Œl¹-
sku. Ogródki zapewnia³y nie tylko us³ugi gastronomiczne, ale tak¿e rozrywkê w postaci
orkiestry, teatru, ró¿nego rodzaju gier i zabaw.  Établissements posiada³y letnie sceny
muzyczne, altany, pergole i bujn¹ zieleñ. Spotykali siê tutaj cz³onkowie ró¿nych organi-
zacji spo³ecznych. Établissements zlokalizowane by³y najczêœciej na przedmieœciach
miast. Nowotomyski Établissements, posiada³ dwie altany taneczne, strzelnicê, krêgiel-
niê i – wspomnian¹ ju¿ – restauracjê. 

Na fotografiach umieszczonych na pocztówce z sierpnia 1913 roku, wykonanej
przez fotografa Spychalskiego, widzimy elementy sk³adaj¹ce siê na nowotomyski Éta-
blissements, – jest Schtüzenhaus, w którym na parterze znajdowa³a siê wspomniana re-
stauracja, nad ni¹ – na piêtrze – sala balowa, z wyznaczonym w czêœci wschodniej miej-
scem dla orkiestry. Jest budynek z charakterystycznym pruskim murem, pe³ni¹cy rolê
strzelnicy. Jest równie¿ ogród, w którym pod drzewami, przy sto³ach, siedz¹ eleganc-
ko ubrani nowotomyœlanie. 104 lata po wykonaniu tej pocztówki (latem 2017 roku),
z jednym z wnuków W³adys³awa i Heleny Kandulskich, spacerujemy po miejscach, któ-
re zosta³y na niej utrwalone. Odkrywamy miejsca po d³ugiej na ponad 50 metrów, zbu-
dowanej z cegie³, krêgielni, dwóch zadaszonych tanecznych altanach, których podesty
mia³y wysokoœæ oko³o 60 cm. Po budynku z pruskim murem, w którym odbywa³y siê
strzeleckie zawody. Po miejscach, w których od lat 30. do lat 60. XX w., rozk³adali
swoje tabory, przyje¿d¿aj¹cy do Nowego Tomyœla Romowie. W nie istniej¹cych ju¿
dziœ altanach, Cyganie urz¹dzali swoje królewskie, trwaj¹ce do dwóch tygodni zarêczy-
ny, bawi¹c siê do rana… (Krêgielnia oraz taneczne altany zosta³y rozebrane w latach 60.
i 70. XX wieku). 
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Pierwszym w³aœcicielem i budowniczym willi by³ cz³onek Bractwa Kurkowego – Au-
gust Hoffbauer, który w 1850 roku poœlubi³ Paulinê Schröter. Hoffbauerowie mieli na
pewno szeœcioro dzieci, trzech synów i trzy córki. Ciekawostk¹ jest fakt, i¿ ich synowie
– Bruno, Conrad i Carl – umarli m³odo, pomiêdzy 19 a 26 rokiem ¿ycia. Czy¿by bliskoœæ
strzelnicy mia³a tutaj jakieœ znaczenie? Po Auguœcie w³aœcicielem posesji by³ Carl Nieder-
meyer (1857 –?), syn Heinricha Niedermeyera (1804-1882 w Glinnie) i Pauliny Nieder-
meyer z domu Olszewskiej (1822 – 1908 w Nowym Tomyœlu). W 1883 roku Carl po-
œlubi³ Emiliê Miegel (1861 –?), z któr¹ na pewno mia³ czworo dzieci: najstarsz¹ Almê
(1884-1885), Arthura (1885-1887), urodzonego w 1886 roku Rudolpha oraz urodzo-
n¹ w 1888 roku Emilie Emme.

Rodzina Kandulskich  by³a trzecim w³aœcicielem tej willi. Po nabyciu posesji przez He-
lenê i W³adys³awa sta³a siê ona miejscem odwiedzin najbli¿szej rodziny. Rodzice Heleny
zmarli w 1918 i w 1922 roku, nie mieli wiêc okazji cieszyæ siê nabyt¹ przez córkê i ziê-
cia will¹ z ogrodem i sadem, które d³ugie na ponad 60 metrów, ci¹gnê³y siê za will¹ na
ca³ej jej szerokoœci. Zachowa³y siê fotografie rodziny Kandulskich w ogrodzie. Jest takie
zdjêcie Heleny z siostrami, wykonane w Nowym Tomyœlu, w ogrodzie za domem,
w pierwszej po³owie lat 30., przez nowotomyskiego fotografa Georga Endericha. Widzi-
my na nim Helenê (pierwsza z prawej), Emmê Martê (pierwsza z lewej), wówczas po-
nad 50. letni¹, która w 1901 roku wysz³a za m¹¿ za Franciszka Rogosia oraz trzeci¹
z sióstr, stoj¹c¹ poœrodku – najprawdopodobniej Martê Augustynê, urodzon¹ w 1889
roku. Helena, mi³oœniczka dobrej kawy, restauratorka, musia³a lubiæ goœci oraz towarzy-
stwo. 
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Pozdrowienia ze Strzelnicy w Paproci. Strzelnica. Ogród. 1913 r. Pocztówka ze zbiorów Zdzis³awa Okonka
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Siostry Stein w doros³ym ¿yciu. Od lewej: Emma Marta, najprawdopodobniej Marta Augustyna,
Helena Maria. Nowy Tomyœl, pocz¹tek lat 30. 

W³adys³aw Kandulski (w górnym rzêdzie trzeci od prawej) wœród cz³onków Bractwa Kurkowego. 
Nowy Tomyœl, lata 30. 



Restauracja i Strzelnica rodziny Kandulskich by³a rozpoznawalnym miejscem na ma-
pie miêdzywojennego Nowego Tomyœla, chocia¿ administracyjnie po³o¿ona by³a w Pa-
proci. W sali balowej na piêtrze organizowano imprezy taneczne, bardzo czêsto z udzia-
³em orkiestry. Restauracja rodziny Kandulskich funkcjonowa³a do po³owy lat 30. Wów-
czas, nowotomyskiemu Bractwu Kurkowemu, Helena i W³adys³aw Kandulscy sprzedali
Établissements, zlokalizowane vis a vis willi, po drugiej stronie szosy. 

Przegl¹daj¹c og³oszenia prasowe z lat 30., czytamy m. in. og³oszenie, w którym Brac-
two Kurkowe informuje o organizowanych zawodach strzeleckich, na które zaprasza
wspólnie z W³adys³awem Kandulskim. Spotkania Bractwa Kurkowego organizowane
by³y w lokalu rodziny Kandulskich co kwarta³. Na Strzelnicy spotykali siê cz³onkowie no-
wotomyskich organizacji i stowarzyszeñ. W 1936 roku zawody strzeleckie zorganizo-
wa³ Zwi¹zek Podoficerów Rezerwy. Latem 1937 roku zabawê zorganizowa³y panie
z Towarzystwa Pañ Mi³osierdzia œw. Wincentego á Paulo. W³adys³aw Kandulski, w la-
tach 20. i 30. XX wieku, równie¿ nale¿a³ do nowotomyskiego Bractwa Kurkowego. Na
grupowym zdjêciu stoi w trzecim rzêdzie, trzeci od prawej strony, w ciemnym garnitu-
rze, z charakterystycznym ciemnym w¹sem. Porównuj¹c drewniane ogrodzenia widocz-
ne na kilku fotografiach otaczaj¹cych ogród rodziny Kandulskich, s¹dzê, i¿ pami¹tkowa
fotografia Bractwa Kurkowego wykonana zosta³a równie¿ w ogrodzie rodziny Kandul-
skich lub w bliskim jego otoczeniu. Dooko³a willi, na 8. hektarowym gospodarstwie,
uprawiono m. in. wiklinê oraz chmiel. Pierwsz¹ wyplata³y w domu zatrudnione pracow-
nice, drugi sprzedawano do nowotomyskiego browaru Hermanna Pflauma przy ulicy
Poznañskiej. 

Zachowa³o siê wspomnienie o transakcjach chmielem, których dokonywali Hermann
z W³adys³awem. Pierwszy chcia³ p³aciæ z³otem, drugi przyjmowa³ jednak zawsze tylko
papierowe banknoty. W³adys³aw Kandulski i Hermann Pflaum znali siê z Bractwa Kur-
kowego, do którego Pflaum równie¿ nale¿a³. Latem, w czasie wakacji, W³adys³aw zawo-
zi³ swoim wozem szkoln¹ klasê syna Leona nad Jezioro KuŸnickie. Podobno by³ bardzo
dobrym cz³owiekiem. 

Czy rodzina Kandulskich, stoj¹ca przy poroœniêtej dzik¹ winoroœl¹ balustradzie bal-
konu, w pe³ni lata 1939 roku, przewidywa³a kres, wysiedlenie, wojnê i jedn¹ wielk¹ nie-
wiadom¹. Najbardziej radosn¹ z ca³ego towarzystwa wydaje siê Blanda Zieliñska, córka
nowotomyskiego piekarza Zieliñskiego – przyjació³ka rodziny. W chwili gdy fotograf ro-
bi³ zdjêcie, patrzy na dwuletni¹ Basiê, córkê Jadwigi Kandulskiej, która przytrzymuje có-
reczkê. Obok Blandy stoi Teofil Kandulski – najm³odszy syn Heleny i W³adys³awa, brat
Jadwigi. Obok Teofila,  dok³adnie na tle balkonowych drzwi stoj¹ rodzice – Helena i W³a-
dys³aw. Porównuj¹c fotografiê frontu willi z pocz¹tku lat 30., do zdjêcia z lata 1939 ro-
ku, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e willa zosta³a odnowiona (w rodzinie nie zachowa³o siê
jednak wspomnienie o przeprowadzonym w latach 30. XX w. remoncie elewacji). Lek-
ko na prawo, nad ³ukiem wieñcz¹cym balkonowe drzwi, rozpoczyna³ siê napis: „Strzel-
nica”, a poni¿ej „W. Kandulski”. (Latem 2017 roku, razem z wnuczk¹ i wnukiem Hele-
ny i W³adys³awa, staramy siê odczytaæ przemalowane, zatarte przez czas litery. Widocz-
ne „K” oraz „N” pozwalaj¹ rozszyfrowaæ napis, który W³adys³aw Kandulski kaza³ na-
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malowaæ, oznaczaj¹c willê w podobny sposób, jak uczyni³ to przed laty poprzedni jej w³a-
œciciel – Carl Niedermeyer. Napis: „Schützenhaus-Restaurant. Carl Niedermeyer.”,
umieszczony by³ na zachodniej œcianie budynku, nad gzymsem. Doskonale widoczny jest
na zachowanych pocztówkach). 

Wojna i wysiedlenie
W po³owie marca 1943 roku pomoc domowa pracuj¹ca u rodziny Kandulskich, do-

nios³a, ¿e za kilka dni zostan¹ wysiedleni. Czêœæ rzeczy, dwa konie i pozosta³y ¿ywy in-
wentarz z gospodarstwa – oddali na przechowanie s¹siadce, Niemce (s¹siadka zosta³a
rozstrzelana w styczniu 1945 roku przez ¿o³nierzy Armii Radzieckiej). Spakowali wiêc
najpotrzebniejsze rzeczy, ka¿dy z nich do osobnych plecaków i walizek (w sytuacji gdy-
by zostali rozdzieleni) i czekali. W³adys³aw, w trudnym dla rodziny czasie, nie móg³ zna-
leŸæ swojej œlubnej obr¹czki. Niemiecka Policja Bezpieczeñstwa pojawi³a siê po rodzinê
Kandulskich w poniedzia³ek 29 marca, oko³o 5 nad ranem. Kilka dni wczeœniej, 17 mar-
ca 1943 roku, kierownik Oœrodka Przesiedleñczego w Poznaniu, Krumey, wyda³ ze-
zwolenie na transport rodziny Kandulskich. Pismo skierowa³ do starosty grodziskiego.
Pieczêæ potwierdzaj¹ca wp³yw pisma do starostwa, opatrzona jest dat¹ 20 marca. W pi-
œmie tym Krumey prosi o nawi¹zanie kontaktu z lokaln¹ ¿andarmeri¹, w celu dostarcze-
nia rodziny do £odzi, na podstawie œwiadectwa transportu numer 370. Transport odby³
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Rodzina Kandulskich na balkonie willi. Od lewej: Jadwiga, Barbara, Blanda Zieliñska – przyjació³ka rodziny,
Teofil, Helena, W³adys³aw. Nowy Tomyœl, lato 1939 r.



siê pod nadzorem eskortuj¹cego urzêdnika Policji Bezpieczeñstwa – wozem na nowoto-
myski dworzec, sk¹d poci¹giem przez Poznañ trafili do Centralnego Obozu Przesiedleñ-
czego w £odzi. Obowi¹zkowe dla wszystkich prysznice, odwszawianie i dalsza wielka
niewiadoma. 

Centralny Obóz Przesiedleñczy (niem. Durchgangslager I der Umwandererzentral-
stelle Posen, Dienststelle Litzmannstadt) mieœci³ siê w £odzi, w budynkach po fabryce tka-
nin B. A. Gliksmana, przy ulicy £¹kowej 4. Rodzina Kandulskich spêdzi³a w nim oko³o
dwóch tygodni. Zachowa³y siê wspomnienia o zamiarze wywiezienia rodziny z obozu
w £odzi do obozu w Auschwitz-Birkenau. W kwietniu 1943 roku, W³adys³aw, Helena,
Leon, Teofil, Jadwiga z 5. letni¹ córk¹ Barbar¹, znajdowali siê ju¿ w gospodarstwie rol-
nym Magnivillers, 1,5 km na po³udnie od La Malmaison, 30 km na pó³noc od miasta Re-
ims, w okupowanej Francji. W 1943 roku urodzi³a siê druga córka Jadwigi – Regina.
Ogl¹dam gospodarstwo Magnivillers w google maps. Nie jest du¿e. Przypomina ma³ej
wielkoœci przedwojenny polski maj¹tek ziemski lub wiêksze gospodarstwo rolne z muro-
wanym domem, jakich wiele znajdowa³o siê przed wojn¹ na wielkopolskich wsiach. Piê-
trowy, ze skoœnym dachem, o jasnej dziœ elewacji dom, otoczony jest wysokim murem
i zielonym ¿ywop³otem. 
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W³adys³aw i Helena Kandulscy 
we Francji, 1943 r. 



Opuszczona willa w Polsce, do której tak bardzo têsknili, jest zdecydowanie bardziej
interesuj¹ca pod wzglêdem architektonicznym. Zabudowania gospodarcze w Magnivil-
lers pamiêtaj¹ jednak przymusow¹ pracê rodziny Kandulskich. Urodzony w 1920 roku
Teofil narysowa³ postaæ: siedz¹ca na koniu i ze œciêt¹ g³owê – by³ to Adolf Hitler. Rodzi-
na Kandulskich przebywa³a w Magnivillers do maja 1945 roku. Przed powrotem do Pol-
ski Leon zd¹¿y³ jeszcze na chwilê wst¹piæ do wojska amerykañskiego.

Powrót i lata powojenne
W³adys³aw stan¹³ kilkanaœcie metrów przed domem, na wysokoœci przedwojenne-

go nowotomyskiego Établissements. W rêce trzyma³ walizkê, w której zmieœci³ ca³y,
przywieziony z Francji dobytek. Podobno nie móg³ powstrzymaæ emocji. Z jednej stro-
ny czu³ radoœæ – bo nareszcie by³ w domu, z drugiej ogromny smutek i ból – na widok
zrujnowanej ukochanej willi. By³ 22 lutego 1946 roku. Podobno ca³e wyposa¿enie do-
mu zosta³o rozkradzione. Zniknê³o dos³ownie wszystko. Dom zniszczony by³, zarówno
zewn¹trz, jak i wewn¹trz. Œwiadkiem jakich zdarzeñ by³y jego wnêtrza w styczniu 1945
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W dniu œlubu Leona 
i Agnieszki z d. Musialskiej 

– 1. IV. 1951 r. 



roku, kiedy przez Nowy Tomyœl przetacza³ siê front radziecki, czego doœwiadczy³a
w dwóch ostatnich latach wojny pod nieobecnoœæ w³aœcicieli, co widzia³a przez ca³y 1945
i w pocz¹tku 1946 roku, do powrotu rodziny? Podobno w 1945 roku w willi mieœci³ siê
szpital polowy (podobny los, zwi¹zany z uruchomieniem szpitala polowego, spotka³ wil-
lê rodziny Maliñskich, po³o¿on¹ naprzeciw nowotomyskiego szpitala). Pierwszymi, któ-
rzy pomogli rodzinie Kandulskich, by³a rodzina Bukaczewiczów, od której otrzymali dwa
worki ziemniaków. Bardzo wówczas cenne. 

Druga po³owa lat 40. i pocz¹tek lat 50., zaznaczone s¹ na kartach rodzinnej historii
m. in. œlubami synów. Pierwszy – w 1947 roku – o¿eni³ siê m³odszy Teofil, w 1951 ro-
ku o¿eni³ siê Leon. Najstarsza córka W³adys³awa i Heleny – Agnieszka Rutkowska, wy-
wieziona w czasie wojny do pracy w Niemczech, pozosta³a za granic¹ i razem z mê¿em
Stefanem mieszkali w Offenbach ko³o Frankfurtu nad Menem. Odwiedza³a Nowy To-
myœl. Przysy³a³a te¿ pachn¹ce prawdziw¹ czekolad¹ paczki z ubraniami, które w takiej
kolorystyce i dobrej jakoœci, nie by³y dostêpne w stalinowskiej Polsce. 

Agnieszka widoczna jest na wspólnej rodzinnej fotografii z oko³o 1960 roku. Zdjêcie
zosta³o wykonane w wybudowanym w latach 1958-1959 domu przez Leona (1916-
1969) i Agnieszkê Kandulsk¹ z d. Musialsk¹ (1919-1990). Jego fundamenty pamiêtaj¹
wiek XIX. (Dom zosta³ postawiony na fundamentach budynku gospodarczego, po³o¿o-
nego na wschód od willi rodziny Kandulskich, na terenie nale¿¹cego do rodziny gospo-
darstwa. Do 1971 roku, przy domu sta³a olêderska stodo³a, pochodz¹ca z 1771 roku,
któr¹ rozebrano w 1971 roku).
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Dom wybudowany w latach 1958-1959  przez Leona i Agnieszkê Kandulskich 



Agnieszka z ojcem W³adys³awem do zdjêcia usiedli centralnie. Doko³a nich, od le-
wej: pani Musialska, Agnieszka Kandulska z d. Musialska, Leon Kandulski, Teofil Kandul-
ski, Bronis³awa Kandulska z domu Bia³ko oraz wnuczêta Heleny i W³adys³awa Kandul-
skich: Aleksandra, Miros³awa, Irena, Tadeusz, Stanis³aw. Do rodzinnej fotografii nie usia-
d³a ju¿ Helena. Zmar³a w Wielk¹ Œrodê 1957 roku, pochowana zosta³a w Niedzielê
Wielkanocn¹ na nowotomyskim cmentarzu. Kondukt pogrzebowy, w myœl panuj¹cego
jeszcze wówczas w Nowy Tomyœlu zwyczaju, szed³ z domu, przez miasto, na cmentarz.
Prac¹ w rodzinnym gospodarstwie zaj¹³ siê starszy z synów – Leon. M³odszy Teofil w la-
tach 50. uruchomi³ wraz ze szwagrem rozlewniê wód mineralnych, oran¿ad i piwa: „Le-
wandowski & Kandulski”, w póŸniejszym okresie prowadzi³ równie¿ sklep nr 5 w No-
wym Tomyœlu, a gdy organizowano w mieœcie imprezy stawa³ ze stoiskiem – „kie³basy
i oran¿ady”. 

Zachowa³o siê zdjêcie z po³owy lat 50. XX wieku, przedstawiaj¹ce willê rodziny
Kandulskich z tego okresu. Jego pocztówkowe ujêcie ukazuje nam budynek w ca³ej swo-
jej okaza³oœci oraz jego stan techniczny. Na pierwszym planie stoj¹, od lewej: Teofil Kan-
dulski – najm³odszy syn W³adys³awa i Heleny, Bogdan i Antoni Kandulscy – synowie
Teofila oraz Barbara Kandulska – córka Jadwigi Kandulskiej (1914-1994). W wejœciu od
strony wschodniej stoj¹: Regina – m³odsza córka Jadwigi Kandulskiej z kole¿ank¹ Krysty-
n¹. Dom od strony zachodniej otaczaj¹ lipy, posadzone na pocz¹tku XX wieku, jeszcze
przez Carla Niedermeyera. 

Jest to jedno z ostatnich zdjêæ W³adys³awa Kandulskiego. Ju¿ pochylony, ju¿ bez He-
leny, do koñca poœwiêcaj¹cy siê rodzinie, gospodarstwu i ziemi, któr¹ tak bardzo kocha³. 
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Znajduj¹ca siê na terenie gospodarstwa rodziny Kandulskich poolêderska stodo³a z 1771 r.
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Przy mogile Heleny. Od lewej: Teofil i Bronis³awa Kandulscy, W³adys³aw Kandulski – podparty lask¹, Leon
i Agnieszka Kandulscy – pomiêdzy nimi ich dzieci: Stanis³aw i Irena, Jadwiga Kandulska, Barbara Kandulska,

od prawej: Maksymilian Stein – brat Heleny Kandulskiej – z ¿on¹. Nowy Tomyœl, 21. IV. 1957 r. 

Rodzina przy stole – ju¿ bez Heleny. Od lewej: p. Musialska, Agnieszka Kandulska z d. Musialska, Leon Kan-
dulski, Teofil Kandulski, Bronis³awa Kandulska z d. Bia³ko oraz wnuczêta Heleny i W³adys³awa Kandulskich:

Aleksandra, Miros³awa, Irena, Tadeusz, Stanis³aw
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W³adys³aw Kandulski u schy³ku ¿ycia. Nowy Tomyœl, ok. 1960 r. 
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Pogrzeb W³adys³awa Kandulskiego. Nowy Tomyœl, styczeñ 1962 r. 

Œlub Barbary Kandulskiej – najstarszej wnuczki W³adys³awa i Heleny – z Marianem Kañdu³¹. Bronis³awa
i Teofil Kandulscy (w trzecim rzêdzie od lewej). Obok pani m³odej rodzice – Jadwiga i Jan Kandulscy. 

Leon i Agnieszka Kandulscy stoj¹ w trzecim rzêdzie od prawej. Dolny rz¹d zamykaj¹ wnuczêta W³adys³awa
i Heleny Kandulskich. Fotografiê wykonano przy willi rodziny Kandulskich. Nowy Tomyœl, 17. VIII. 1963 r. 



Zdjêcie konduktu pogrzebowego W³adys³awa Kandulskiego, ze stycznia 1962 roku,
uchwycone zosta³o przy domu (pierwszy od prawej strony), o zakupie którego myœleli
z Helen¹, gdy w 1919 roku, podejmowali ¿yciow¹ decyzjê o przeprowadzce z Alber-
towska do Nowego Tomyœla. Z perspektywy czasu i po rozmowach z rodzin¹, której
czêœæ od blisko stu lat mieszka w willi zakupionej przez Kandulskich, s¹dzê, ¿e wybór,
którego W³adys³aw z Helen¹ wówczas dokonali, by³ znacznie trafniejszy. 

Autor dziêkuje wszystkim cz³onkom rodziny Kandulskich za czas poœwiêcony na rozmowy
oraz pomoc w zbieraniu materia³ów. 
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Tomasz Siwiñski 

95. rocznica powstania klubu sportowego 
„Polonia” Nowy Tomyœl

W bie¿¹cym roku przypada 95. rocznica powstania Klubu Sportowego „Polonia”
Nowy Tomyœl. Przez wszystkie lata swego istnienia by³a ambasadorem nowotomyskie-
go sportu, a tak¿e naszego miasta. Wiele osób postrzega³o i – byæ mo¿e – postrzega No-
wy Tomyœl w³aœnie przez pryzmat „Polonii”. Jako jedyna sportowa organizacja, funkcjo-
nuj¹ca w dwudziestoleciu miêdzywojennym, klub reaktywowa³ sw¹ dzia³alnoœæ po II woj-
nie œwiatowej, wielokrotnie by³ wystawiany na trudne próby, zwi¹zane m. in. ze zmian¹
nazw, przynale¿noœci¹ do ró¿nych zrzeszeñ sportowych i innymi problemami organiza-
cyjnymi.

„Polonia” to przede wszystkim ludzie, kilka tysiêcy sportowców, trenerów i dzia³a-
czy. Prawdopodobnie nie ma w Nowym Tomyœlu osoby, której bli¿szy lub dalszy krew-
ny, a ju¿ na pewno znajomy, nie by³by zwi¹zany z tym klubem. Poni¿ej prezentujemy ka-
lendarium wydarzeñ z dziejów nowotomyskiej „Polonii”, którego pierwowzór znalaz³
siê w okolicznoœciowej broszurze wydanej w zwi¹zku z uroczystoœci¹ 95. rocznicy po-
wstania klubu. Uporz¹dkowany chronologicznie ci¹g wydarzeñ zawiera istotne fakty
i ciekawostki oraz informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci poszczególnych sekcji sportowych
i najwiêkszych sukcesów klubu. Z rzadka pojawiaj¹ siê w nim nazwiska sportowców.
Wyj¹tek stanowi¹ nazwiska prezesów i trenerów dru¿yny pi³ki no¿nej – od tej bowiem
dyscypliny „Polonia” zaczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ.

1922
12 wrzeœnia 1922 roku m³odzi sympatycy pi³ki no¿nej powo³ali do istnienia Klub

Sportowy „Huragan” w Nowym Tomyœlu. By³a to kolejna organizacja sportowa w mie-
œcie. W 1921 roku powsta³ bowiem Polski Klub Krêglarski, a w 1922 roku Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokó³”. Wœród za³o¿ycieli Klubu Sportowego „Huragan” nale¿y
wymieniæ Antoniego KaŸmierczaka, Stanis³awa Paku³ê, Stefana Patalasa oraz jego pierw-
szego prezesa – Stefana Polacha.

lata 20. XX wieku
Zawody sportowe pocz¹tkowo odbywa³y siê na boisku Niemki Marty Tepper,

mieszcz¹cym siê przy ówczesnej ul. Dworcowej (obecnie ul. Pi³sudskiego). Nowe boisko
utworzono na prywatnym gruncie Aleksandra Zgody (mieszkaj¹cego w USA), przejê-
tym nastêpnie przez Stanis³awa Kozê. Obiekt znajdowa³ siê za restauracj¹ „Kresowian-
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ka” (na ty³ach obecnego pl. Niepodleg³oœci, w miejscu gdzie obecnie znajduje siê Bank
PKO) – tak te¿ nazywano boisko. Dru¿yna pi³karska nie odnosi³a w tym czasie sukcesów
sportowych. Trenowano równie¿ lekkoatletykê. 

1929
Klub chyli³ siê ku upadkowi. W pierwszym pó³roczu 1929 roku „Huragan” nie roze-

gra³ ¿adnego meczu, a powodem tego by³y powa¿ne k³opoty organizacyjne i finansowe.
Cz³onkowie klubu odchodzili do innych towarzystw dzia³aj¹cych w mieœcie. Dzia³acze
klubu zwo³ali walne zebranie, podczas którego rozwa¿ano po³¹czenie siê z Towarzy-
stwem Gimnastycznym „Sokó³”. Odst¹piono jednak od tej myœli.

1930
Powsta³ Nowotomyski Klub Tenisowy (NKT), którego za³o¿ycielami i dzia³aczami

byli dotychczasowi dzia³acze „Huraganu” Eligiusz Preisler i Stanis³aw Paku³a. NKT i Klub
Sportowy „Polonia” dzia³a³y niezale¿nie, rywalizuj¹c miêdzy sob¹ o pozyskanie cz³on-
ków.

1932
W marcu 1932 roku prezesem klubu zosta³ Bronis³aw Koz³owski. W kwietniu 1932

roku dzia³acze NKT zaproponowali Klubowi Sportowemu „Huragan” fuzjê i utworze-
nie jednego, wielosekcyjnego klubu. 15 kwietnia zosta³ powo³any Klub Sportowy „Polo-
nia”. Zarz¹d ukonstytuowa³ siê w sk³adzie: prezes – Zygmunt Fabrowski, wiceprezes –
Eligiusz Preisler, II wiceprezes – Bronis³aw Koz³owski, skarbnik – Leon Budzyñski i sekre-
tarz – Teodor Pohl. Statut klubu zak³ada³ istnienie sekcji gier ruchowych, kolarstwa tu-
rystycznego, lekkiej atletyki, pi³ki no¿nej oraz tenisa ziemnego. Stworzono równie¿ mo¿-
liwoœæ uprawiania koszykówki i tenisa ziemnego przez kobiety. 

Pierwszy mecz pi³ki no¿nej dru¿yna „Polonii” rozegra³a 17 kwietnia 1932 roku. Jej
przeciwnikiem by³ zespó³ Seminarium Nauczycielskiego z Wolsztyna. Mecz zakoñczy³
siê pora¿k¹ pi³karzy z Nowego Tomyœla w stosunku 0: 6. 

W lipcu 1932 roku „Polonia” zosta³a przyjêta do Poznañskiego Zwi¹zku Okrêgowe-
go Pi³ki No¿nej. Sta³a siê te¿ organizatorem corocznego „Dnia Sportu Klubu Sportowe-
go „Polonia”.

1934
W klubie zatrudniono pierwszego w historii trenera. Zosta³ nim – zwi¹zany z „War-

t¹” Poznañ – Jerzy Temme. By³ on odpowiedzialny za rozwój sportowy zawodników
wszystkich sekcji.

1938
Po zajêciu pierwszego miejsca w klasie „C”, pi³karze „Polonii” zajêli nastêpnie drug¹

pozycjê w grupie bara¿owej o awans do klasy „B”. Lokata ta da³a pierwszy w historii klu-
bu awans do wy¿szej klasy rozgrywek. 
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1939
Powsta³a klubowa sekcja bokserska.
W sierpniu „Polonia” zwyciê¿y³a stosunkiem 5: 2 w meczu z „Promieniem” Opale-

nica. Rewan¿, w zwi¹zku z napiêt¹ sytuacj¹ polityczn¹, a nastêpnie wybuchem II wojny
œwiatowej, nie doszed³ ju¿ do skutku.

W okresie miêdzywojennym prezesami klubu byli: Stefan Polach (prawdopodobnie
w latach 1922-1932)*, Bronis³aw Koz³owski (1932 r.)*, Zygmunt Fabrowski (1932-
1934), Karol Hoffmann (1934-1937), Zygmunt Kabza (1937-1938) i Aleksander Pre-
isler (1938-1939).

1939 - 45
W okresie II wojny œwiatowej uprawianie sportu przez Polaków zosta³o przez hitle-

rowców zabronione. Mimo represji i zakazów w³adz okupacyjnych, zdo³ano rozegraæ
kilka meczów na ³¹kach po³o¿onych z dala od miasta. Maj¹tek klubu zosta³ zagarniêty
przez niemiecki „Turnverein”. 

Wiele osób zwi¹zanych z „Poloni¹” straci³o ¿ycie w kampanii wrzeœniowej. By³y pre-
zes Zygmunt Fabrowski zgin¹³ w Katyniu. W obozach koncentracyjnych zamêczeni zo-
stali Teodor Grzeœkowiak, Stanis³aw Kroma, Kazimierz Rulewicz, Piotr Wojtkowiak i in-
ni. W przededniu zakoñczenia dzia³añ wojennych zamordowany zosta³ W³odzimierz
Rulewicz. 

Nieopisanym dramatem by³y przymusowe wysiedlenia. Wielu cz³onków „Polonii”
nigdy ju¿ nie powróci³o do Nowego Tomyœla.
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Dru¿yna pi³ki no¿nej „Polonii” w latach 30. XX w.



1945 - 50
W kwietniu reaktywowano KS „Polonia”. Pierwszym powojennym prezesem zosta³,

sprawuj¹cy tê funkcjê równie¿ wczeœniej, Zygmunt Kabza. Kolejnym prezesem by³ Wa-
c³aw Milczyñski (1946-1950). Dru¿yna pi³ki no¿nej zosta³a zg³oszona do POZPN i przy-
st¹pi³a do rozgrywek eliminacyjnych. W pierwszych latach po wojnie trenerami zespo³u
byli: Józef Kosicki, Pawe³ He³miñski i Kazimierz Kaatz**.

1950 - 51
Dru¿yna przez okres oko³o roku nosi³a nazwê „Budowlani”.

1951 - 57
Nast¹pi³a zmiana nazwy na „Gwardia” Nowy Tomyœl, co by³o nastêpstwem wst¹pie-

nia do Zrzeszenia Klubów Sportowych „Gwardia”. 

1951
Powsta³a sekcja pi³ki siatkowej mê¿czyzn, opiekunem dru¿yny by³ Janusz Brzeziñski.

Dzia³a³a te¿ sekcja tenisa sto³owego.

1954
Awans dru¿yny pi³ki no¿nej do klasy „A”. 
Powsta³o boisko przy Placu Chopina, wczeœniej znajdowa³y siê tam dzia³ki pracowni-

ków milicji. 
Powsta³a sekcja bryd¿a sportowego.

1955
Jan Konenc by³ pierwszym wychowankiem „Polonii”, który zagra³ w I lidze. Bram-

karz urodzi³ siê w 1937 roku w Poznaniu, zmar³ w 1999 roku. By³ uznanym bramka-
rzem, wystêpowa³ w „Lechu” Poznañ, „Œl¹sku” Wroc³aw, „Widzewie” £ódŸ i „Olim-
pii” Poznañ. W latach 1955-1957 rozegra³ w ekstraklasie 17 spotkañ. Powojenna za-
wierucha spowodowa³a, ¿e zamieszka³ w Nowym Tomyœlu i pierwsze szlify pi³karskie
pobiera³ w dru¿ynie „Polonii”, potem ponownie trafi³ do Poznania.

1956
Reaktywowano dru¿ynê pi³ki siatkowej kobiet, która z powodzeniem gra³a w roz-

grywkach ligi wojewódzkiej.

1957
Zarejestrowano stowarzyszenie Klub Sportowy „Polonia” Nowy Tomyœl, po sied-

miu latach przerwy nast¹pi³ powrót do historycznej nazwy. Klub wst¹pi³ do Zrzeszenia
Sportowego Spó³dzielczoœci Pracy „Start”, którego cz³onkiem by³ a¿ do lat 80 – w tych
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Zas³u¿ony pi³karz i trener Kazimierz Kaatz na boisku „Kresowianki”. Zdjêcie z pocz¹tku lat 50. XX w.



latach klub okresowo, oficjalnie (m. in. na pieczêciach) funkcjonowa³ pod nazw¹ „Polo-
nia-Start”.

Siatkarze awansowali do III ligi.

1958
Zespó³ pi³ki no¿nej odnosi³ du¿e sukcesy. Po raz pierwszy i jedyny w swojej historii

„Polonia” awansowa³a do fina³u Pucharu Polski na szczeblu okrêgu, przegrywaj¹c decy-
duj¹ce spotkanie z „Lechem” II Poznañ. 

Pi³karze zajêli I miejsce w klasie „A” i po raz pierwszy w historii awansowali do III ligi
(zwanej te¿ lig¹ wojewódzk¹ i okrêgow¹). 

Funkcjonowa³a sekcja pi³ki koszykowej mê¿czyzn.

1959
Na stadionie w Nowym Tomyœlu odby³ siê jeden z najs³ynniejszych meczów pi³kar-

skich w historii. „Polonia”, wzmocniona bramkarzem Zbigniewem Pawlakiem z grodzi-
skiej „Dyskobolii” i reprezentantem Polski Teodorem Anio³¹, wygra³a ze szwedzk¹ dru-
¿yn¹ „Höganäs” Boldklub stosunkiem bramek 1: 0. Zagranicznych rywali awizowano ja-
ko reprezentacjê drugiej ligi szwedzkiej.

W latach 50 prezesami „Polonii” byli: Edward Go³¹bek, Ludwik Krawczyk, Edward
Stanis³aw Porzuckowiak oraz Tadeusz Górczak*. Zespó³ pi³ki no¿nej prowadzili w tej
dekadzie uznani trenerzy – Henryk Czapczyk, Mieczys³aw Tarka, Ryszard Œmiglak, Mar-
celi Matuszak, a tak¿e zapomniany ju¿ szkoleniowiec o nazwisku Wojtyniak. Czêsto czy-
nili to z tzw. doskoku, prowadz¹c w tym czasie tak¿e inne kluby lub bêd¹c konsultanta-
mi z ramienia Poznañskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej (POZPN). Trenerem siatkarzy by³
Zygmunt Burdziñski – znakomity pi³karz rêczny, reprezentant Polski.

1959 - 63
Pi³karze „Polonii” spêdzili piêæ sezonów w klasie wojewódzkiej, najwy¿sz¹ pi¹t¹ lo-

katê zajêli w 1960 roku. Do wyró¿niaj¹cych siê zawodników nale¿eli: Jacek G¹sowski,
W³odzimierz Grzeœkowiak, Ryszard Kacperski, Feliks Olejniczak, Jan Paszke, Roman
Pieniê¿ny, Stefan Ramota, Bogus³aw Szmania, Zdzis³aw Szymanowski, Andrzej Wojtko-
wiak, a z m³odszych roczników tak¿e: Kazimierz Bilski, Bogdan Dembiecki, Czes³aw
Grablewski, Zdzis³aw Hojnowski, Seweryn Kucz, Czes³aw Matuszak i Edward Wulf.

1960
Siatkarzy awansowali do ligi miêdzywojewódzkiej.

1961
W Nowym Tomyœlu odby³ siê mecz pi³karski reprezentacji Poznania z reprezentacj¹

Cottbus. W reprezentacji województwa zagra³o czterech miejscowych zawodników –
Zdzis³aw Hojnowski, Zygfryd Janelt, Kazimierz Nowotnik i Edward Wulf.
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1966
Po kolejnym spadku pi³karze rozpoczêli wystêpy w klasie „B”, bêd¹cej szóstym po-

ziomem rozgrywek w Polsce.

1969 
Pi³karze awansowali do klasy „A” (trener: Marian Piter), a siatkarze do III ligi (trener:

Lech Bondarowicz). 
W latach 60. XX w. prezesami klubu byli: Jan Janus, Andrzej Dworacki oraz Antoni

Kardach. Trenerami pi³karzy w tym czasie byli: Kazimierz Œmiglak (trener reprezentacji
Polski w latach 1949-1950), Teodor Anio³a, Franciszek Uliwiak, Ryszard KaŸmier-
czak** oraz Jakubowski**, a tak¿e miejscowi szkoleniowcy: Lech Bondarowicz, Stefan
Kamiñski i Marian Piter.

1973
Znany poznañski trener Zbigniew Kazmucha wprowadzi³ pi³karzy do klasy okrêgo-

wej.

1974
Z inicjatywy Andrzeja Bobkiewicza i Franciszka Bobrowicza powsta³a dru¿yna pi³ki

rêcznej kobiet.
Dru¿yna bryd¿ystów po raz pierwszy awansowa³a do III ligi.
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Pi³karze trzecioligowej „Polonii” przed meczem. Siedz¹ od lewej: W³odzimierz Grzeœkowiak, 
Andrzej Wojtkowiak, Edward Wulf, Czes³aw Matuszak. Stadion w Kaliszu; 1962 rok



1975 - 81
Po Antonim Kardachu prezesem klubu by³ Henryk Goliñski, a nastêpnie krótko Zdzi-

s³aw Szuba (1981) i Stanis³aw Adamczak.

1982 - 84
Ponowny spadek dru¿yny pi³ki no¿nej do klasy „B”. Po objêciu zespo³u, trener An-

drzej Wojtkowiak w ci¹gu dwóch lat wprowadzi³ go do klasy okrêgowej.

1985
Powsta³a dru¿yna pi³ki rêcznej mê¿czyzn, trenerem dru¿yny by³ Jan Marzyñski.
Kolejna reaktywacja zespo³u siatkarskiego mê¿czyzn, trenerem zosta³ Dariusz Pilz,

a nastêpnie Jaros³aw Mleczak.

1988
Zmiana trenera dru¿yny pi³ki no¿nej, Leszka Bartkowiaka zast¹pi³ Stefan Paluszak.

1991
Prezesem klubu zosta³ Zygmunt Leœniewski, który przej¹³ stanowisko po Januszu

Czajce. Klub zmieni³ nazwê na „Polonia-Condor”, drugi cz³on w nazwie pochodzi³ od na-
zwy firmy prezesa Leœniewskiego.
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Prezes KS „Polonia” Henryk Goliñski (po prawej) wrêcza dyplomy 
przedstawicielom sekcji bryd¿a sportowego KS „Polonia” Mieczys³awowi Wiertelakowi (pierwszy z lewej)

i Andrzejowi Pacholczykowi (w œrodku). Zdjêcie z 1974 roku



1993
Po trzydziestu latach zespó³ ponownie awansowa³ na trzeci szczebel rozgrywek

w Polsce. Trenerem dru¿yny by³ Roman Komasa, a jego asystentem Andrzej Wojt-
kowiak.

1994 - 96
Pi³karze wystêpowali w rozgrywkach III ligi. Konkurencja by³a bardzo silna m. in.

zespo³y rezerw dru¿yn pierwszoligowych „Lecha” Poznañ, „Olimpii” Poznañ, „Po-
goni” Szczecin, a tak¿e zespo³y, które mia³y wysokie bud¿ety i aspiracje, a wœród
nich „Amica” Wronki, „Dyskobolia” Grodzisk Wlkp., „Gwardia” Koszalin, „Kotwi-
ca” Kórnik, „Lubuszanin” Drezdenko, „Polonia” Chodzie¿. 

W 1994 roku „Polonia-Condor”, pod wodz¹ Romana Komasy, zajê³a IV miejsce
w III lidze – najwy¿sze miejsce w historii klubu.

W sezonach 1993/1994 i 1995/1996 „Polonia-Condor” dotar³a do pó³fina³u
Pucharu Polski na szczeblu okrêgu. W tych latach dru¿yna oparta by³a na zawodni-
kach spoza Nowego Tomyœla, którzy wczeœniej lub póŸniej wystêpowali w uznanych
klubach, wœród nich znajdowali siê: Jacek Burkhardt, Maciej Gutowski, Marcin £êsz-
czak, Maciej £ochyñski, Remigiusz Marchlewicz, Arkadiusz Wich³acz, S³awomir
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Pi³karze „Polonii” po wywalczeniu awansu do III ligi. Stoj¹ od lewej: W³adys³aw Owczarczak (sekretarz klu-
bu), Andrzej Wojtkowiak (II trener), Bogdan Kalotka (menager), Marek Kaniewski (cz³onek zarz¹du), 

Lech Andrzejczak, Szymon Nowaczyk, Mariusz Stachowiak, S³awomir Zgrajewski, Rados³aw Romkowski,
Marcin £êszczak, Jacek Galas, Jan B³aszyk (wiceprezes ds. pi³ki no¿nej), Roman Komasa (I trener), 

Zygmunt Leœniewski (prezes klubu). W przysiadzie od lewej: Henryk Krzeszowski (kierownik dru¿yny), 
S³awomir Adamczak, S³awomir Surowiec, Robert Kijak, Jaros³aw Kucz, Andrzej Strzelczak, Tomasz Kolecki,

Andrzej Górny, Leszek Sobczak, Dawid Kaniewski. Le¿¹ od lewej: Mariusz Brzozowski, Sebastian B³aszyk  
Nowy Tomyœl; 17 czerwca 1993 r.



Zgrajewski. Spoœród wychowanków „Polonii” w dru¿ynie wystêpowali – doœwiad-
czeni Mariusz Brzozowski, Lech Andrzejczak oraz kilku m³odszych zawodników.
Poza wspomnianym Romanem Komas¹, trenerami III. ligowego zespo³u byli tak¿e:
Lech Andrzejczak, Ryszard Matuszak, Remigiusz Marchlewicz, Walentyn Guszczin
i Henryk Mi³oszewicz (by³y reprezentant Polski).

1996
Zmiana nazwy na Miejski Klub Sportowy „Polonia” Nowy Tomyœl. Nowym pre-

zesem zosta³ Jerzy Kolasiñski. W drugiej po³owie lat 90. dru¿ynê seniorów prowa-
dzili: Andrzej Wojtkowiak, Lech Andrzejczak, Andrzej Powstañski, Antoni Plusko-
ta oraz Andrzej Perz.

1999
Kolejnym prezesem klubu zosta³ Stanis³aw Rybarczyk.

2000
B³a¿ej Telichowski zosta³ pierwszym wychowankiem „Polonii”, który dosta³ po-

wo³anie i zagra³ w reprezentacji Polski juniorów U-16. Reprezentowa³ Polskê do
2006 roku. Wystêpowa³ w dziewiêciu klubach ekstraklasy i jednym klubie z jej za-
plecza, rozgrywaj¹c ³¹cznie 228 meczów. Zosta³ te¿ zdobywc¹ Pucharu Polski, Pu-
charu Ligi i Superpucharu Polski.

2000 - 08
Na pocz¹tku XXI wieku trenerami pi³karzy by³ Andrzej Tuliñski, a tak¿e uznani

szkoleniowcy wystêpuj¹cy niegdyœ jako pi³karze w I lidze: Piotr Mowlik (równie¿
uczestnik Mistrzostw Œwiata w 1982 roku i Igrzysk Olimpijskich w 1976 roku), An-
drzej Borówko, Andrzej Janeczek oraz Zbigniew Franiak.

2003
Powsta³a i przez niespe³na rok istnia³a dru¿yna pi³ki no¿nej dziewcz¹t. By³a to

pierwsza ¿eñska dru¿yna pi³karska w historii nowotomyskiego sportu.

2004
Dru¿yna pi³ki no¿nej zajê³a I miejsce w klasie okrêgowej i awansowa³a do IV ligi.

2005
Nowym prezesem klubu zosta³ Arkadiusz Kierzek.

2006
Bryd¿yœci awansowali do III ligi.
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2007
Odby³y siê obchody 85. rocznicy powstania klubu. Wybrano najlepsz¹ „11”

w historii klubu w sk³adzie: Bogumi³ Wiœniewski, Bronis³aw Patalas, Ryszard Kacper-
ski, Andrzej Wojtkowiak, Feliks Olejniczak, Ireneusz Wolny, Marian Piter, Kazi-
mierz Nowotnik, Krzysztof PrzewoŸny, Stefan Fr¹ckowiak, Lech Andrzejczak oraz
rezerwowi: Edmund Wulf, Mariusz Brzozowski, Stanis³aw Kañdu³a i Kazimierz Rze-
pa.

2008 -11
Klub funkcjonowa³ pod nazw¹ „Polonia-Redos”.

2008
Bryd¿yœci ponownie zdobyli awans do III ligi.

2010
Pi³karze „Polonii-Redos”, pod wodz¹ Tomasza Leszczyñskiego, wywalczyli

awans do II ligi (trzeci szczebel rozgrywek). Prezesami klubu byli najpierw Wojciech
Michalski, a nastêpnie Marcin Kar³yk.

2011
Dru¿yna zosta³a wycofana z rywalizacji i nie dokoñczy³a rozgrywek w II lidze.

Ostatecznie zajê³a 17 miejsce.
Prezesem klubu zosta³ Marek Kaniewski.
Nowotomyscy bryd¿yœci utworzyli Stowarzyszenie Bryd¿a Sportowego „Polo-

nia” Nowy Tomyœl. Ju¿ jako nowe stowarzyszenie w 2015 roku odnieœli historycz-
ny sukces, awansuj¹c do II ligi. 

2012
Zespó³ „Polonii” przyst¹pi³ do rozgrywek IV ligi, zajmuj¹c w nich 13 lokatê. Tre-

nerem dru¿yny by³ Pawe³ Brzeskot. Po zakoñczeniu sezonu „Polonia” Nowy To-
myœl wycofa³a siê z rozgrywek, a klub zaprzesta³ dzia³alnoœci. 

2012 - 17
Po tym jak MKS „Polonia” wycofa³ dru¿ynê z oficjalnych rozgrywek, jedyn¹

w Nowym Tomyœlu dru¿yn¹ seniorów, zg³oszon¹ w Wielkopolskim Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej, zosta³o Towarzystwo Sportowe 05. Nagle usta³a te¿ praca z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹. W odpowiedzi na zapotrzebowanie zwi¹zane z dalszym rozwojem m³odych
pi³karzy powsta³a Nowotomyska Akademia Pi³karska (NAP), której prezesem jest
Piotr Kostecki. W sezonie 2016/2017 NAP utworzy³a i zg³osi³a do rozgrywek kla-
sy „A” dru¿ynê seniorów. We wrzeœniu 2016 roku do nazwy stowarzyszenia do-
dany zosta³ cz³on „Polonia”.
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23 czerwca 2017 roku Nowotomyska Akademia Pi³karska by³a organizatorem
95. lecia Klubu Sportowego „Polonia” w Nowym Tomyœlu.

* Na podstawie dostêpnych Ÿróde³, lata pe³nienia funkcji wymagaj¹ weryfikacji.
** Nazwiska pracuj¹cych trenerów ustalono na podstawie pojedynczych informacji,

nale¿y je zweryfikowaæ tak¿e w innych Ÿród³ach.
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Informacji udzielili: Antoni Dworacki, Ryszard Kacperski, Dawid Kaniewski, Antoni
Kardach, Zygmunt Kazmucha, Arkadiusz Kierzek, Bogus³aw Koprak, Piotr Kostecki,
Henryk Krzeszowski, Maciej £ochyñski, Wojciech Michalski, Feliks Olejniczak, Stefan Pa-
luszak, Marian Piter, Stanis³aw Rybarczyk, Cezary Œmiglak, Boles³aw Taberski, Mieczy-
s³aw Wiertelak, Andrzej Wojtkowiak, Edward Wulf.

Zdjêcia udostêpnili: Ewa Nowak, Hanna Nowak, Mieczys³aw Wiertelak i Andrzej
Wojtkowiak. Jedno ze zdjêæ pochodzi z Kroniki Klubu Sportowego „Polonia” w No-
wym Tomyœlu.
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Arkadiusz Marek

Chcia³ s³u¿yæ wolnej i demokratycznej Polsce...
Dramatyczne losy Leona Drzyma³y…

Ciemna kwietniowa noc. Dwóch mê¿czyzn w mundurach Wojska Polskiego uk³ada
cia³o martwego, m³odego ch³opaka w uprzednio wykopanym grobie. Po zasypaniu
zw³ok, na rozkaz swojego dowódcy, w stopniu sier¿anta, wycofuj¹ siê w poœpiechu w kie-
runku Czarnej Wsi…

„Moim pragnieniem by³oby pracowaæ (w) Urzêdzie Bezpieczeñstwa”
Ogl¹dam dokumenty dotycz¹ce tej sprawy. Charakterystyczne dla tamtego okresu

oœwiadczenie – „zobowi¹zujê siê wiernie s³u¿yæ wolnej, demokratycznej, niepodleg³ej Pol-
sce, zdecydowanie zwalczaæ wszystkich wrogów demokracji” – niezbêdne, aby zostaæ
przyjêtym do Urzêdu Bezpieczeñstwa oraz ¿yciorys. Oba datowane na 6 grudnia 1945
roku, oba podpisane imieniem i nazwiskiem – Leon Drzyma³a…

Nasz bohater urodzi³ siê 22 maja 1925 r. w Paproci, powiat Nowy Tomyœl. By³ synem
Stanis³awa i Stanis³awy, z domu Wachowiak. W 1929 roku rodzina przywêdrowa³a do
K¹kolewa, w gminie Grodzisk Wlkp. Od 1932 do 1939 roku uczêszcza³ do szko³y po-
wszechnej, ale jego edukacjê przerwa³ wybuch II wojny œwiatowej. Jak tysi¹ce innych m³o-
dych Polaków podj¹³ pracê w charakterze parobka u niemieckiego gospodarza, niejakie-
go Otto Fleisera. Tak zapamiêta³a go jedna z wielu moich rozmówczyñ, sêdziwa miesz-
kanka wsi K¹kolewo, która równie¿ pracowa³a w tym gospodarstwie: „Leon Drzyma³a
pracowa³ ze mn¹ w czasie okupacji jako parobek u niemieckiego gospodarza. Pamiêtam
go, taki niski, zawsze mnie rozœmiesza³.” Po wkroczeniu Armii Czerwonej przebywa³ na
gospodarstwie swoich rodziców, by w marcu 1945 roku podj¹æ pracê w Poznaniu w cha-
rakterze robotnika budowlanego, w miêdzyczasie uczêszczaj¹c na kurs szofera. Nastêp-
nie w paŸdzierniku 1945 roku powróci³ do pracy na roli. Wst¹pi³ do Polskiej Partii Robot-
niczej. Na pocz¹tku grudnia 1945 roku postanowi³ pójœæ do PUBP w Nowym Tomyœlu.
Swoj¹ decyzjê we wspomnianym ¿yciorysie motywowa³ tym, ¿e: „z mej rodziny nikt nie
stara³ o obywatelstwo niemieckie i tak¿e mej w³asnej osoby, wrêcz zawsze by³em prze-
ciwny. Takie wst¹pienie do partii jest moim pierwszym powziêciem, dotychczas nie by³em
¿adnej inej partii mego ¿ycia.” (pisownia jak w oryginale – przyp. autora) 

Rozpocz¹³ siê nowy okres w jego ¿yciu. Teraz by³ „kimœ wa¿nym”, wo¿¹c samocho-
dem s³u¿bowym samego szefa PUBP w Nowym Tomyœlu. Postanowi³ jednak pójœæ o krok
dalej, w parê miesiêcy póŸniej, sk³adaj¹c wniosek o przeniesienie na stanowisko wartow-
nika. Szef UB – Alfons Chraplewicz wystawi³ pozytywn¹ opiniê o dotychczasowej pracy
Drzyma³y jako szofera, co uwzglêdniono w przeniesieniu go na nowe stanowisko w lutym
1946 roku. Dosta³ karabin „mauser” i nowy mundur. 
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Wniosek Leona Drzyma³y (na zdjê-
ciu) do Powiatowego Urzêdu Spraw
Wewnêtrznych w Nowym Tomyœlu
z 6 XII 1945 r. Napisa³ w nim, ¿e
chce s³u¿yæ wolnej, demokratycznej
i niepodleg³ej Polsce. Niebawem jed-
nak przekona³ siê, ¿e o te cele wal-
czy druga strona politycznego spo-
ru...

(Ze zbiorów IPN w Poznaniu)



To co by³o marzeniem m³odego ch³opaka, sta³o siê wkrótce jego utrapieniem. Nie mo-
g¹c z niewyjaœnionych powodów znieœæ warunków nowej pracy, oddali³ siê samowolnie
z broni¹ w rêku w trakcie pe³nienia warty 2 kwietnia 1946 roku i wieczorem dotar³ do K¹-
kolewa. Po przywitaniu siê z matk¹ i zjedzeniu kolacji, poszed³ do s¹siada Dominiaka i po-
zosta³ tam do póŸnej nocy. Nikt nie wiedzia³, ¿e w tym samym czasie do wsi dotar³ oddzia³
AK – Rycerz i w czasie, gdy nasz bohater ¿ali³ siê gospodarzowi, partyzanci pobili dotkliwie
sekretarza Krygera, zabieraj¹c mu pistolet i wymuszaj¹c podanie listy cz³onków PPR…

„Uprowadzili ze sob¹ funkcjonariusza UBP…”
Oddzia³ AK – Rycerz powsta³ 12 marca 1946 roku. W pocz¹tkowym okresie two-

rzy³o go szeœciu ludzi, jednak pod koniec marca 1946 roku liczy³ ju¿ oko³o 20 osób i sta-
le siê rozrasta³. Dzia³ania tej grupy poakowskiej skierowane by³y przede wszystkim prze-
ciwko dzia³aczom PPR i PPS, zw³aszcza tym, którzy zmuszali miejscow¹ ludnoœæ do przy-
nale¿enia do partii. Jednoczeœnie wielokrotnie apelowano do ludzi o zak³adanie kó³ Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, licz¹c trochê naiwnie, ¿e stronnictwo Miko³ajczyka dojdzie
w ten sposób do w³adzy. 2 kwietnia 1946 roku „ch³opcy z lasu” dotarli do wsi K¹kolewo,
gdzie wyj¹tkowo mocn¹ pozycjê mia³ PPR, a podziemie nie cieszy³o siê tu specjaln¹ sym-
pati¹…

Po wyjœciu z mieszkania Krygera, grupa AK – Rycerz uda³a siê do mieszkania gospo-
darza Leona Paku³y, zabieraj¹c go ze sob¹ pod broni¹. Mia³ on zapukaæ do drzwi Domi-
niaka i poprosiæ go o ich otwarcie, pod pozorem kupna papierosów, bowiem tam znajdo-
wa³ siê sk³ad kolonialny. Niepewny zachowania partyzantów Paku³a zgodzi³ siê na tê „pro-
pozycjê”. Oko³o godz. 23: 00 siedz¹cy w pokoju w mieszkaniu Dominiaka mieszkañcy
K¹kolewa, zajêci gr¹ w karty, us³yszeli gwa³towane pukanie do drzwi. W odpowiedzi na
pytanie „kto tam?”, odezwa³ siê s¹siad, który przyszed³ rzekomo z zamiarem kupna pa-
pierosów, wiêc niczego nieœwiadomy gospodarz postanowi³ je otworzyæ. Z pewnoœci¹
ogromne by³o jego zdziwienie, gdy zamiast Leona Paku³y, zobaczy³ m³odego ch³opaka,
w stopniu podporucznika (prawdopodobnie Henryk Miskis „Orze³” – dowódca oddzia-
³u), który odpychaj¹c go od drzwi, skierowa³ swe kroki do pokoju. Zastawszy tam siedz¹-
cych mieszkañców, których mia³ na liœcie otrzymanej od Krygera, g³oœno krzykn¹³ w ich
kierunku: „A tu jest ta ca³a szajka PPR i nawet UB jest” i skierowawszy swój wzrok na
Drzyma³ê: „Mamy Was pieski…”. W u³amku sekundy drugi z wchodz¹cych rozbroi³ za-
skoczonego Leona i zdejmuj¹c z niego mundur, rzuci³ go na ziemiê i podepta³. Do prze-
straszonego by³ego ubeka zaczêto kierowaæ pytania, kto aresztowa³ dwóch cz³onków od-
dzia³u w Rakoniewicach, jak d³ugo jest w UB, czy bije akowców, itp. na co on odpowie-
dzia³, ¿e krótko tam pracuje i nie jest dopuszczany do tych spraw. 

Ponadto obecnym cz³onkom PPR wymierzono po 10 batów, zaœ jemu 25, które
w dodatku musia³ sam odliczyæ. W tym czasie druga czêœæ grupy rekwirowa³a towar ze
sk³adu, a dowództwo organizacji wypisywa³o na zabrane rzeczy pokwitowanie – jako
pewnego rodzaju zabezpieczenie dla w³aœciciela. Przed wyjœciem powiedzieli
Dominiakowi, ¿e o ca³ej sprawie ma powiadomiæ organy "bezpieczeñstwa" nie wczeœniej
ni¿ nastêpnego dnia rano. Zabieraj¹c ze sob¹ Drzyma³ê, oddalili siê w kierunku Jab³onny.

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

65Dramatyczne losy Leona Drzyma³y...



Wart uwagi jest fakt, ¿e Dominiak o ca³ej sprawie powiadomi³, najbli¿szy posterunek
MO znajduj¹cy siê w Bukowcu, czyli ok. 3 km dalej, dopiero 3 kwietnia 1946 roku o godz.
10:45. Stamt¹d natychmiastowo skierowano informacjê do PUBP oraz Komendy
Powiatowej MO w Nowym Tomyœlu. Ju¿ tego samego dnia ppor. W³adys³aw B³achnicki
(komendant powiatowy MO) wraz ze swoim zastêpc¹ ds. politycznych, niejakim
Kaniewskim, byli na miejscu w K¹kolewie, by sporz¹dziæ raport. W tym d³ugim
dokumencie na samym niemal¿e koñcu napisano: „Nastêpnie z tym ³upem uprowadzili ze
sob¹ funkcjonariusza UBP ob. Drzyma³ê Leona, zam. w K¹kolewie, powiat Nowy
Tomyœl"…

„Zabity przez bandê”?...
Na koñcu materia³ów dotycz¹cych Leona Drzyma³y, które znajduj¹ siê w IPN – ie,

wielkimi literami jako informacja o zakoñczeniu s³u¿by widnieje zapis: „zabity przez
bandê”. Istotnie, powojenna historiografia zaginiêcie to przypisywa³a egzekucji dokonanej
przez  “bandê” Leciñskiego. Wersja tak mocno utrwali³a siê wœród lokalnego
spo³eczeñstwa, ¿e w wielu rozmowach ze starszymi ludŸmi, s³ysza³em opiniê, ¿e „to
akowcy go zabili”. Jednoczeœnie miejscowe w³adze nigdy nie stara³y siê specjalnie
eksponowaæ „ofiary” Drzyma³y, nie nazwano Jego imieniem ¿adnej ulicy, nie sta³ siê
„bohaterem”, „utrwalaczem” w³adzy ludowej. Jak siê póŸniej okaza³o, przyczyna takiego
stanu rzeczy nie le¿a³a tylko w dezercji z PUBP w Nowym Tomyœlu…

Ju¿ w parê dni po znikniêciu cywilna siatka agentów nowotomyskiego PUBP donosi³a,
¿e widziano Drzyma³ê id¹cego z partyzantami w kierunku Jab³onny, z broni¹ w rêku. Stan
ten trwa³ tylko trzy tygodnie. W tym czasie oddzia³ dokona³ kilku akcji zbrojnych,
w których nasz bohater móg³ uczestniczyæ. 22 kwietnia 1946 roku grupa dotar³a na
organizowan¹ przez mieszkañców Jab³onny zabawê w salce znajduj¹cej siê przy g³ównej
we wsi drodze…

„Strzelajcie celnie, bo was powystrzelam…”
PóŸnym wieczorem dotar³ do nich funkcjonariusz MO – Antoni Zalesiñski, oddany

„ch³opcom z lasu” cz³owiek, wielokrotnie ostrzegaj¹cy ich o zagro¿eniach. Podczas
rozmowy z dowództwem organizacji nakaza³ jak najszybciej siê ewakuowaæ, bowiem od
strony Woli Jab³oñskiej zbli¿ali siê na powózce funkcjonariusze UB z plutonu
operacyjnego PUBP w Wolsztynie. Czes³aw Leciñski, pe³ni¹cy dotychczas funkcjê „szefa”
oddzia³u, jednym susem przeskoczy³ p³ot, obra³ dogodn¹ pozycjê i krzycz¹c, ¿e przejmuje
dowodzenie nad oddzia³em, rozkaza³ „ch³opcom z lasu”: „Tylko mi tu celnie strzelaæ, bo
sam was powystrzelam”. Partyzanci przyjêli pozycjê do ataku. W budynku zosta³
erkaemista „¯bik” (Alfons Ryzlewicz), który swój karabin maszynowy umieœci³ przy
oknie. Sygna³em dla niego i reszty uzbrojonych ch³opaków, mia³o byæ oœwietlenie
nadje¿d¿aj¹cej powózki latarkami elektrycznymi. 

Wreszcie nadjechali patroluj¹cy teren ubecy. Od razu przy budynku oœwietli³o ich
œwiat³o latarek elektrycznych, co by³o oczywistym znakiem do rozpoczêcia akcji.
Przyt³aczaj¹cy ogieñ z erkaemu, pistoletów maszynowych i karabinów w pocz¹tkowym
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okresie ca³kowicie zaskoczy³ ubeków. Wiêkszoœæ instynktownie zeskoczy³a, chowaj¹c siê
za wozem, ale jeden zosta³ ciê¿ko ranny i œci¹gniêty natychmiast przez swoich kolegów.
Po chwili konsternacji, dobrze uzbrojeni – w wiêkszoœci w pistolety maszynowe – ubecy,
rozpoczêli walkê. Wybuch³a strzelanina, która by³a wyj¹tkowo nie na rêkê „ch³opcom
z lasu”, maj¹cym ograniczone zasoby amunicji. Od lasu dzieli³a ich otwarta przestrzeñ
(wtedy budynków jeszcze tam nie by³o). Teraz to UB by³o gór¹, pomimo i¿ ca³y czas sku-
tecznie utrudniano im wydostanie siê z ich pozycji. Leciñski podj¹³ decyzjê o odwrocie.
Os³aniaj¹c „¯bika”, zaczêli uciekaæ w stronê Czarnej Wsi, ca³y czas siê ostrzeliwuj¹c. Roz-
zuchwali³o to funkcjonariuszy „bezpieki”, którzy teraz wyszli ze swoich kryjówek i rozpo-
czêli atak. Jeden z nich, Ernest Napiera³a, zapêdzi³ siê tak bardzo do przodu, ¿e po chwili
zachwia³ siê i pad³ ciê¿ko ranny od celnego strza³u. Po stronie „leœnych” te¿ by³y straty.
W obie rêce ranny zosta³ Stefan Prymke, co automatycznie wyeliminowa³o go na d³u¿szy
czas z partyzantki. Jeszcze gorzej by³o z innym ch³opakiem, którego dwóch kolegów nio-
s³o opartego o ramiona. By³ nim Leon Drzyma³a…

Nieznana mogi³a…
Tej nocy kopali grób szybko. Trwaj¹ca jeszcze w Jab³onnie strzelanina nie pozwala³a

na ceremonie odpowiednie dla takich chwil. Przed chwil¹ jeszcze ¿yj¹cy ich kolega, teraz
ju¿ nie oddycha³. Po zasypaniu do³u, udali siê w kierunku Czarnej Wsi. W zwi¹zku
z póŸniejsz¹ kompromitacj¹ si³ „bezpieczeñstwa” (gdy partyzanci siê oddalili, ostrzelali siê
nawzajem ubecy z powiatowych urzêdów z Nowego Tomyœla i Wolsztyna, co zwiêkszy³o
liczbê ofiar o dwie osoby i spowodowa³o powa¿ne zmiany w kierownictwie
nowotomyskiej „bezpieki"…), spodziewaj¹c siê nasilenia ich dzia³añ, podjêto decyzjê, ¿e
g³ówna grupa wycofa siê do powiatu zielonogórskiego, zaœ w okolicach Wolsztyna pozo-
stanie Czes³aw Leciñski – „Szef Czesiu”, z zadaniem utworzenia kolejnego plutonu z no-
wo zawerbowanych cz³onków. 

Uczestnicy tamtych wydarzeñ zapewne ju¿ nie ¿yj¹. Czes³aw Leciñski zmar³ w grud-
niu 1989 roku, wspomniany „¯bik”, który w swoich zeznaniach pierwszy poda³ nazwi-
sko zabitego jako Drzyma³a, odszed³ jeszcze wczeœniej na atak serca. Nikt za ¿ycia nie po-
wiadomi³ rodziny Leona o tym, co tak naprawdê sta³o siê z cia³em. Bezskuteczne próby
dotarcia do œwiadków tamtych wydarzeñ i – wed³ug relacji mieszkañca K¹kolewa – roz-
paczliwe poszukiwania brata nie przynios³y rezultatu. Dziœ wiemy, ¿e spoczywa miêdzy Ja-
b³onn¹ a Czarn¹ Wsi¹. Czy kiedykolwiek uda siê znaleŸæ tê kolejn¹, samotn¹, leœn¹ mogi-
³ê?...

Tekst opracowany na podstawie materia³ów archiwalnych IPN stanowi czêœæ wiêkszej,
przygotowywanej przez autora publikacji (red.)
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Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu obchodzi w bie¿¹cym roku 70. rocznicê 
swego istnienia. Kulminacja uroczystoœci jubileuszowych, wraz ze zjazdem absolwentów,

mia³a miejsce 10 czerwca 2017 r.



Maria Mizerska
Iwona Wêgrzak – Szczepaniak

70. lecie Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica
w Nowym Tomyœlu

Pamiêæ o przesz³oœci oznacza zaanga¿owanie w przysz³oœæ
Jan Pawe³ II

Z kart szkolnej historii 
Pocz¹tki szko³y w okresie powojennym by³y niezwykle trudne, ale i piêkne, bo prze-

pe³nione nadziej¹. Ludzi zainteresowanych oœwiat¹ ³¹czy³ entuzjazm wywo³any radoœci¹
z nadejœcia wolnoœci. Polska znalaz³a siê w nowej rzeczywistoœci, w której stopniowo do-
konywa³a siê powojenna normalizacja. Powszechne sta³o siê d¹¿enie do zdobywania
wiedzy  i wykszta³cenia, które przerwa³a wojna. Dlatego te¿ jedni chcieli uzupe³niæ swo-
j¹ edukacjê, a inni pragnêli j¹ rozpocz¹æ. W powojennych warunkach szczególnie wa¿ne
sta³o siê szkolnictwo zawodowe. Efektem tego by³o utworzenie w Nowym Tomyœlu
Szko³y Zawodowej Dokszta³caj¹cej, której kierownikiem zosta³ Edward Go³¹bek. Szko-
³a mieœci³a siê wówczas w dzisiejszej siedzibie LOK-u, na ulicy Pi³sudskiego. 

Pierwsza Publiczna Œrednia Szko³a Zawodowa na terenie powiatu kszta³ci³a  uczniów
w zawodach: krawiec, drukarz, cholewkarz, piekarz, œlusarz, stolarz, ko³odziej. 

Radê Pedagogiczn¹ szko³y w latach 40. stanowili: Edward Go³¹bek (kierownik szko-
³y), Józef Kosicki (matematyka), Leon £akomczyk (geografia gospodarcza, fizyka), Wie-
s³aw Geisler (jêzyk polski), Leon Haegenbarth (rysunek zawodowy), ks. Jan B¹kowski
(religia), ks. (?) Lorkiewicz (religia), (?) Smorawiñski (technologia), (?) £akomczyk (jêzyk
rosyjski) i Piotr Zarzecki (rachunkowoœæ). 

W latach 50. kadrê nauczycielsk¹ tworzyli: Leon £akomczyk (dyrektor), W³adys³aw
Adamczyk (organizator i kierownik warsztatów szkolnych), Florian Go³¹bek (œlusar-
stwo), Juliusz Szymankiewicz (œlusarstwo, póŸniejszy kierownik warsztatów szkolnych),
Antoni Patora (tokarstwo i frezerstwo) i Wojciech Binkowski (matematyka i fizyka).

A w latach 60. do Rady Pedagogicznej nale¿eli m. in.: Halina Bondarowicz (jêzyk pol-
ski), Leopold Bujalski (elektrotechnika i fizyka), Ryszard Sosiñski (materia³oznawstwo
i rysunek techniczny), Zbigniew Roj (technologia œlusarstwa), Stefan Kamiñski (wycho-
wanie fizyczne) i Piotr Zarzecki (gospodarka przedsiêbiorstw). 

1 wrzeœnia 1971 roku szko³a otrzyma³a now¹ siedzibê – nowoczesny obiekt z pe³-
nym zapleczem dydaktycznym oraz warsztatami szkolnymi, który znajduje siê do dnia
dzisiejszego na ulicy Emilii Sczanieckiej 1.
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By³  to jeden z prze³omowych momentów w historii szko³y – mówi Roman Rajewicz,
absolwent Zasadniczej Szko³y Zawodowej z 1964 roku, od roku 1968 nauczyciel w tej
szko³y, od 1986 roku zastêpca dyrektora, a w latach 1992-2007 dyrektor „Staszica”.
Nowoczesna szko³a z doskonale wyposa¿onymi gabinetami dydaktycznymi, œwietnie
wyposa¿onymi warsztatami szkolnymi oraz sal¹ gimnastyczn¹ i kompleksem boisk szkol-
nych inspirowa³a do podejmowania dzia³añ. Mieliœmy wreszcie warunki, aby podj¹æ ry-
walizacjê z doskonale funkcjonuj¹cym Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Miko³aja Koperni-
ka w Nowym Tomyœlu. 

W 1977 r. powo³any zosta³ Zespó³ Szkó³ Zawodowych, w sk³ad którego wesz³y: Li-
ceum Zawodowe, Zasadnicza Szko³a Metalowa, Szko³a Przysposobienia do Zawodu.
Z wielk¹ radoœci¹ przyjêliœmy decyzjê o zgodzie na otwarcie pierwszej szko³y koñcz¹cej
siê egzaminem maturalnym – wspomina dyrektor Roman Rajewicz. By³o to Liceum Za-
wodowe, kszta³c¹ce w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem. Po wielu latach szkole-
nia zawodowego nauczyciele przygotowywali m³odzie¿ do egzaminu maturalnego i eg-
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zaminu na studia wy¿sze. Do³¹czyliœmy do grona szkó³ œrednich. Trudno zapomnieæ
emocje, jakie towarzyszy³y pierwszemu w historii szko³y egzaminowi maturalnemu.
W roku 1983 powstaje kolejna szko³a – Liceum Zawodowe kszta³c¹ce w zawodzie
sprzedawca – magazynier. 

Technikum to kolejne wyzwanie dla naszej szko³y. Nale¿y przypomnieæ, ¿e Liceum
Zawodowe koñczy³o siê matur¹ z wykszta³ceniem zawodowym, lecz bez tytu³u techni-
ka. Wzmocnienie kadrowe szko³y, zatrudnienie in¿ynierów z Fabryki Narzêdzi Chirur-
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gicznych pozwoli³o na uruchomienie w 1983 roku Technikum Mechanicznego dla Doro-
s³ych. By³a to wielka szansa dla absolwentów Zasadniczej Szko³y Zawodowej na pod-
wy¿szenie kwalifikacji i awans zawodowy. Pierwsze technikum dzienne – Technikum
Ekonomiczne powsta³o w roku 1989. By³o ono odpowiedzi¹ na oczekiwanie lokalnego
rynku pracy w zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci gospodarczej. To wa¿ny moment w ¿yciu
„Staszica”. By³a to najpopularniejsza szko³a wybierana przez bardzo zdoln¹ m³odzie¿.
Znaczna liczba absolwentów koñczy³a studia, osi¹ga³a sukcesy w ¿yciu zawodowym
i spo³ecznym. Kolejne technika: handlowe oraz mechaniczne powsta³y z przekszta³cenia
liceów zawodowych. Od tego momentu popularnoœæ „Staszica” ci¹gle wzrasta³a. 

W zwi¹zku z reform¹ szkolnictwa „Staszic” przechodzi³ wiele przeobra¿eñ. O sta-
³ym rozwoju oraz docenianiu szko³y œwiadczy fakt, ¿e w 1980 roku placówce zosta³o
nadane imiê Stanis³awa Staszica, a w roku 1989 otrzyma³a ona sztandar. Tak moment
ten wspomina Danuta Maciejewska – emerytowana nauczycielka fizyki od 1974 r. do
2005, w latach 2001 – 2003 pe³ni¹ca funkcjê wicedyrektora szko³y: Wa¿n¹ dat¹ by³
dzieñ nadania szkole imienia Stanis³awa Staszica oraz wrêczenia szkole sztandaru. By³y
to dni pe³ne powagi, gdy zarówno kadra nauczycielska, jak i spo³ecznoœæ uczniowska
ubrana na galowo prze¿ywa³y chwile pe³ne skupienia, radoœci oraz dumy, ¿e nie jesteœmy
ju¿ byle jak¹ szko³¹, t¹ „za kana³em” bez imienia, lecz placówk¹ nosz¹c¹ imiê wybitnego
uczonego, pedagoga i reformatora, Stanis³awa Staszica. 
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Lata 90. to okres g³êbokich przemian spo³eczno – gospodarczych. Szkolnictwo znaj-
duje siê w ca³kowicie odmiennej sytuacji. Nastêpuj¹ zmiany w strukturze podmiotów go-
spodarczych, za³amuje siê szkolnictwo zawodowe. Otwarcie na Europê zmusza system
oœwiatowy, w tym nauczycieli, do konfrontacji z zachodni¹ rzeczywistoœci¹. Do tych
zmian Zespó³ Szkó³ jest dobrze przygotowany. Powo³anie nowych szkó³, zmiany w pla-
nach i programach nauczania, przewartoœciowanie programów dydaktyczno – wycho-
wawczych, to tylko niektóre z dzia³añ tamtego okresu. W trosce o jakoœæ kszta³cenia
szko³a podejmuje wspó³pracê z Fabryk¹ Narzêdzi Chirurgicznych oraz Niemieck¹ Izb¹
Przemys³owo- Handlow¹ w celu dostosowania programów kszta³cenia szko³y zawodo-
wej do wymogów szko³y niemieckiej. Efektem tych dzia³añ s¹ wydawane uczniom certy-
fikaty, potwierdzaj¹ce ich miêdzynarodowe kompetencje. Nauczyciele – ekonomiœci po-
dejmuj¹ doskonalenie w Hanowerze. W tym samym czasie zostaje nawi¹zana wspó³pra-
ca z niemieck¹ szko³¹ w Northeim. Powodów, dla których wybraliœmy szko³ê niemiec-
k¹ – mówi dyrektor Roman Rajewicz – by³o kilka, ale wybór szko³y w Northeim by³
przypadkiem. Za Niemcami przemawia³o to, ¿e w szkole w tym czasie wiod¹cym jêzy-
kiem by³ jêzyk niemiecki, znaczna czêœæ absolwentów podejmowa³a pracê w zak³adach
z kapita³em niemieckim, a s¹siedztwo gwarantowa³o niskie koszty wymiany. Nadrzêd-
nym celem by³o jednak zbli¿enie miêdzy spo³eczeñstwami, wzajemne poznanie, prze³a-
mywanie stereotypów, doskonalenie jêzykowe oraz wymiana doœwiadczeñ w zakresie
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nauczania i wychowania. Wzajemne poznanie, zwiedzanie regionu, wymiana nauczycie-
li, konferencje miêdzynarodowe oraz warsztaty twórcze w Krzy¿owej, miejscu pojedna-
nia polsko – niemieckiego to tylko niektóre aspekty tej do dnia dzisiejszego trwaj¹cej
wspó³pracy.  30 paŸdziernika 1995 roku szko³a, z upowa¿nienia Kuratorium Oœwiaty
w Poznaniu, wesz³a w sk³ad grona za³o¿ycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrek-
torów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkó³ Zawodowych. Sukces ten to efekt
zbiorowego wysi³ku uczniów, nauczycieli i rodziców. O rozwoju szko³y œwiadcz¹ tak¿e
liczby. W roku 1975 do matury przyst¹pi³o pierwszych w historii szko³y 27 abiturien-
tów, w roku 2006 ju¿ 162 abiturientów.

Tak okres ten podsumowuje dyrektor Roman Rajewicz: – Szko³a, w której pracowa-
³em od 1968 do 2007 roku, to szko³a od pocz¹tku swej historii nakierowana na rozwój,
na d¹¿enie do jakoœciowej zmiany, do osi¹gania coraz wy¿szych celów dydaktyczno – wy-
chowawczych. Na przestrzeni tych lat szko³a jest wielokrotnie przekszta³cana, pojawiaj¹
siê kolejne nowe zawody, a w Zespole nowe typy szkó³, gwarantuj¹ce rozwój regionu i za-
trudnienie absolwentów. Z ma³ej prowincjonalnej Szko³y Zawodowej kszta³c¹cej w zawo-
dach tokarz i œlusarz powstaje Zespó³ Szkó³ Zawodowych, a nastêpnie Zespó³ Szkó³ nr
2 im. Stanis³awa Staszica zawieraj¹cy szerok¹ ofertê edukacyjn¹ na ró¿nym poziomie
kszta³cenia. Tak du¿a zmiana jakoœciowa mog³a dokonaæ siê dziêki wspania³ej kadrze na-
uczycielskiej na ka¿dym etapie rozwoju szko³y. Wspania³e przygotowanie merytoryczne
oraz pedagogiczne, nieustanne dokszta³canie siê oraz pasja by³y gwarancj¹ sukcesu.

Istotn¹ dla zawodowego profilu kszta³cenia okaza³a siê, podjêta w latach 80., wspó³-
praca z Fabryk¹ Narzêdzi Chirurgicznych „Aesculap Chifa”. Tak o perspektywach tej
wspó³pracy mówi obecny dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 2 £ukasz Frañski: Szko³a od daw-
na wspó³pracowa³a z Chif¹. Rzeczywiœcie, wspó³praca ta to ju¿ kilkudziesiêcioletnia tra-
dycja. We wczeœniejszych latach kszta³ciliœmy dla tego zak³adu uczniów w zawodzie œlu-
sarza, obecnie kszta³cenie to obejmuje te¿ techników mechaników. Mamy tak¿e podpi-
san¹ umowê z „Aesculapem” o kooperacji w tym zakresie. Trzeba powiedzieæ wprost,
¿e te dwa kierunki kszta³cenia istniej¹ w naszej szkole dziêki wspó³pracy z „Chif¹”. Jest
to istotne szczególnie w obszarze zasadniczej szko³y zawodowej, a od przysz³ego roku
szkolnego – bran¿owej pierwszego stopnia, bo tu zmieni siê nazwa szko³y, zgodnie z re-
form¹ programow¹. Jest to kierunek oblegany przez uczniów. Mamy œwiadomoœæ, ¿e
wp³ywa na to wysoka jakoœæ kszta³cenia, zarówno w zak³adzie, jak i w szkole, dostêp do
nowoczesnej technologii produkcyjnej i oczywiœcie gwarancja pracy, jak¹ uzyskuj¹ wszy-
scy absolwenci tej klasy. „Chifa” to dla nas równie¿ wsparcie w innych obszarach. Nie-
w¹tpliwie jest tak, ¿e dostêp do nowoczesnych technologii umo¿liwia nam kszta³cenie
technika mechanika, ale przecie¿ nie tylko, bo nasi uczniowie z klas technikum: w zawo-
dach technik informatyk czy technik ekonomista odbywaj¹ w „Chifie” miesiêczne prak-
tyki zawodowe. 

1 wrzeœnia 2002 roku Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. S. Staszica przekszta³cono
w Zespó³ Szkó³ nr 2 im. S. Staszica i dokonano pierwszego naboru do klas liceum ogól-
nokszta³c¹cego, które do dzisiaj cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹. Z jednego oddzia³u
w 2002 roku rozros³o siê ono na ka¿dym poziomie do trzech klas o profilach medycz-
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nym i prawniczym oraz utworzonej w roku szkolnym 2017/2018 klasy Einsteina z roz-
szerzon¹ matematyk¹ i fizyk¹. 

Przyjêta przez rodziców, nauczycieli i uczniów koncepcja rozwoju szko³y oraz wyty-
czone kierunki dzia³ania i determinacja w d¹¿eniu do wytyczonych celów powoduj¹, ¿e
z roku na rok wzrasta spo³eczne uznanie dla szko³y. Dowodem tego jest nabór do klas
pierwszych, zdecydowanie wiêcej chêtnych gimnazjalistów ni¿ limit miejsc i mo¿liwoœci
bazowe szko³y. 

Rzeczywiœcie, faktem jest, ¿e do naszej szko³y mamy wiêcej chêtnych uczniów ni¿
miejsc. Co jest tego przyczyn¹? Myœlê, ¿e przede wszystkim kadra, czyli grono pedago-
giczne i pewna równowaga, która funkcjonuje miêdzy nauczycielami starszymi i m³odszy-
mi, czyli miêdzy bardziej i mniej doœwiadczonymi. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e w tym
sfeminizowanym zawodzie w naszym gronie pedagogicznym jest wielu mê¿czyzn. Uwa-
¿am jednak, ¿e najwa¿niejszy jest wysoki poziom nauczania. Od piêciu lat nasze techni-
kum zajmuje czo³owe miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych
Perspektywy. W ci¹gu piêciu lat zdobywaliœmy co roku tarczê Srebrnej Szko³y, a w 2015
r. i w 2017 r. otrzymaliœmy tarczê Z³otej Szko³y. Oznacza to, ¿e jesteœmy w czo³ówce
najlepszych techników w Polsce. Co roku przeprowadzamy te¿ wœród absolwentów an-
kietê: „Szko³a okiem absolwenta”. Myœlê, ¿e po roku absolwenci szczerze odpowiadaj¹,
co im siê podoba³o, a co nie w naszej szkole. I tak w odpowiedziach absolwentów poja-
wia siê dobra kadra, a to przecie¿ przek³ada siê na jakoœæ pracy szko³y, wyniki z egzami-
nów maturalnych i wyniki z przygotowania zawodowego. S¹dzê, ¿e wa¿na jest równie¿
atmosfera otwartoœci, przychylnoœci wobec m³odych ludzi oraz wspó³praca z nimi. To
wszystko sprawia, ¿e uczniowie chêtnie przychodz¹ do naszej szko³y i lubi¹ siê tu uczyæ
– mówi dyrektor £ukasz Frañski, a by³y dyrektor Roman Rajewicz dodaje: Ci¹g³y wzrost
liczby uczniów w okresie historycznym potwierdza to, ¿e szko³a by³a dobrze postrzega-
na przez uczniów oraz absolwentów. ¯yczliwa, dobrze przygotowana kadra nauczyciel-
ska tworzy³a zawsze klimat wzajemnego zaufania nakierowanego na dobro ucznia. Przy-
stêpuj¹c do konkursu na dyrektora szko³y, zak³ada³em w swej koncepcji kierowania t¹
instytucj¹ tworzenie szko³y przyjaznej, otwartej na dialog wszystkich podmiotów; szko-
³y przyjaznej, lecz wymagaj¹cej, szko³y maj¹cej uznanie spo³eczne wyra¿aj¹ce siê stale ro-
sn¹c¹ liczb¹ uczniów. Pozycji szko³y nie da siê zbudowaæ w jednej chwili. To proces d³u-
gofalowy, oparty na ci¹g³oœci procesu dydaktyczno – wychowawczego, konsekwentnie
realizowanego przez wszystkie podmioty szko³y. 

Szko³a od lat utrzymuje wysoki poziom nauczania, co potwierdzaj¹ rankingi. Od piê-
ciu lat technikum zajmuje czo³owe miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych „Perspektyw”. W ci¹gu piêciu lat klasy technikum co roku zdobywa³y tarczê
Srebrnej Szko³y, a w 2015 i w 2017 roku otrzyma³y tarczê Z³otej Szko³y. Oznacza to,
¿e utrzymuje siê w czo³ówce najlepszych techników w Polsce. Obecnie szko³a zatrudnia
³¹cznie 50 nauczycieli (43 pracuj¹cych w pe³nym wymiarze godzin i 7 nauczycieli w nie-
pe³nym wymiarze).

Dyrektor £ukasz Frañski tak kreœli plany na przysz³oœæ „Staszica”: Przede wszystkim
chcia³bym, ¿eby wysoki poziom nauczania zosta³ utrzymany, aby jeszcze wiêcej naszych
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uczniów odnosi³o sukcesy zarówno w olimpiadach przedmiotowych ogólnokszta³c¹-
cych, jak i w olimpiadach zawodowych. Jeœli chodzi o sferê inwestycyjn¹, to tutaj mamy
du¿o planów, marzeñ. Chcia³bym, aby dosz³a do realizacji termomodernizacja szko³y,
poniewa¿ koszty ogrzewania budynków s¹ ogromne. Dlatego jest to dla nas takie wa¿-
ne. Elewacja budynku naszej szko³y te¿ nie jest zachêcaj¹ca, pozostawia wiele do ¿ycze-
nia. Chcia³bym dokonaæ równie¿ remontu boisk szkolnych. Mamy tak¿e jedn¹ halê
warsztatow¹, która wymaga modernizacji. Marzy mi siê aula, na której sta³aby scena
i moglibyœmy j¹ w pe³ni wykorzystywaæ do organizacji ró¿nych imprez szkolnych: stud-
niówek, Dnia Patrona, jase³ek czy innych przedstawieñ okolicznoœciowych.(…)

Jak na jubileusz przysta³o
Myœl¹c o przysz³oœci, pamiêtamy o przesz³oœci, dlatego has³em przewodnim Ju-

bileuszu 70. lecia uczyniliœmy s³owa Jana Paw³a II „Pamiêæ o przesz³oœci oznacza za-
anga¿owanie w przysz³oœæ.” Dzisiejsza rzeczywistoœæ nasuwa skojarzenia z has³ami
pozytywistycznymi: prac¹ organiczn¹ i prac¹ u podstaw. To w³aœnie modernizacja
gospodarki, dzia³alnoœæ edukacyjna, organizacja pomocy spo³ecznej oraz uczenie
umiejêtnoœci wspólnego dzia³ania sta³y siê g³ównymi nurtami pracy organicznej. Za-
uwa¿yæ mo¿na, ¿e has³a te s¹ wci¹¿ aktualne, a kontynuowanie XIX – wiecznej idei
pracy organicznej w XXI wieku jest potrzebne. Ka¿de pokolenie musi stawiaæ sobie
pytania o przesz³oœæ, a kultura pracy organicznej stanowi bogate Ÿród³o doœwiad-
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czeñ, które dostarczaæ mo¿e wiedzy i inspiracji na kolejne lata naszej pracy pedago-
gicznej. Okazuje siê, ¿e nowe „stare przykazania” mog¹ byæ wartoœciowe. Dlatego
czêsto w naszym zespole przyjmujemy postawê organiczników, poniewa¿ wiemy,
¿e solidna praca niew¹tpliwie przynosi efekty, a dobra jakoœæ kszta³cenia jest zawsze
w cenie. Z pewnoœci¹ „ka¿dy jubileusz wnosi w ¿ycie œwie¿y zapa³ i now¹ m¹droœæ”,
jak powiedzia³ Stanis³aw Wyspiañski – mówi³ podczas uroczystoœci jubileuszowych
dyrektor £ukasz Frañski. 

Obchody jubileuszu szko³y trwa³y ca³y rok, a ich zwieñczeniem by³a jubileuszowa
gala, która odby³a siê 10 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Tego dnia ob-
chody rozpoczê³a uroczysta msza œw. w koœciele pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w No-
wym Tomyœlu, celebrowana przez ks. bpa dra Damiana Bryla: „w intencji uczniów, na-
uczycieli, pracowników szko³y, za tych, co odeszli, za tych, którzy tworzyli przesz³oœæ,
za tych, którzy tworz¹ teraŸniejszoœæ”. W homilii ks. bp Bryl, nawi¹zuj¹c do historii
szko³y, zauwa¿y³, ¿e wpisa³a siê ona na trwa³e w historiê i kulturê miasta. Mówi¹c o tru-
dzie wychowania, akcentowa³ koniecznoœæ pe³nego zaanga¿owania i wspó³odpowie-
dzialnoœci obu stron oraz podkreœla³ godnoœæ ucznia jako osoby.

Nastêpnie w uroczystym korowodzie, w asyœcie orkiestry, uczestnicy uroczy-
stoœci przemaszerowali z koœcio³a do NOK-u, gdzie odby³a siê oficjalna czêœæ uro-
czystoœci. Swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili j¹ zaproszeni goœcie, m. in. ks. biskup Damian
Bryl, Ireneusz Kozecki – Starosta Nowotomyski, Damian Hoffmann – wizytator Ku-
ratorium Oœwiaty w Poznaniu, Tomasz Kuczyñski – Wicestarosta Nowotomyski,
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Maria Galas – Przewodnicz¹ca Rady Powiatu, W³odzimierz Hibner – Burmistrz No-
wego Tomyœla, Slawomir Lukaszyk – prezes Zarz¹du Aesculap Chifa oraz przedsta-
wiciele w³adz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, a tak¿e koœcielnych i wojsko-
wych. Wœród znamienitych goœci nie zabrak³o dyrektorów wielu instytucji oœwiato-
wych i kulturalnych, w tym partnerskiej szko³y w Northeim. Licznie przybyli emery-
towani nauczyciele i pracownicy szko³y, absolwenci, przedstawiciele rodziców,
uczniów oraz przyjaciele szko³y. 

W klimat jubileuszu wprowadzi³ zebranych dowcipny skecz w wykonaniu uczniów
i absolwentów szko³y, którzy bawili goœci jeszcze kilkakrotnie.  Czêœæ oficjaln¹ rozpo-
cz¹³ dyrektor £ukasz Frañski, który w swoim wyst¹pieniu przypomnia³ w skrócie histo-
riê szko³y, podkreœli³ zaanga¿owanie kadry pedagogicznej w wychowanie m³odzie¿y
oraz aktywnoœæ uczniów, którzy z chêci¹ anga¿uj¹ siê w ró¿norakie dzia³ania szko³y,
a niejednokrotnie sami je inicjuj¹. Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, z³o¿y³ ser-
deczne ¿yczenia dyrektorom: by³emu i aktualnemu, wszystkim pracownikom
i uczniom oraz wspólnie z Przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu Mari¹ Galas przekaza³ szko-
le rzutnik i zestaw multimedialny. Pogratulowa³ tak¿e dyrektorowi £ukaszowi Frañskie-
mu wygranej w konkursie na dyrektora na kolejn¹, trzeci¹ ju¿ kadencjê. Listy gratula-
cyjne i ¿yczenia z³o¿yli równie¿: Damian Hoffmann – wizytator Kuratorium Oœwiaty
w Poznaniu, przedstawiciele Sejmiku i Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego, De-
partamentu Edukacji i Nauki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskie-
go, Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin nale¿¹cych
do powiatu nowotomyskiego oraz dyrektorzy szkó³ i innych instytucji oœwiatowych
oraz instytucji kulturalnych. W niekonwencjonalnym wyst¹pieniu dyrektor partnerskiej
szko³y z Northeim przypomnia³ historiê 22. letniej wspó³pracy i z³o¿y³ serdeczne ¿ycze-
nia, wrêczaj¹c dyrektorowi Frañskiemu nieszablonowy podarunek. 

Czêœæ wspomnieniow¹ rozpocz¹³ b. dyrektor Roman Rajewicz, który ze szko³¹
zwi¹zany by³ od pocz¹tku swej kariery zawodowej, a przez 15 lat pe³ni³ funkcjê dyrek-
tora. We wspomnieniach przywo³a³ swojego poprzednika, dyrektora Ryszarda Sosiñ-
skiego, za którego kadencji szko³a przesz³a istotn¹ reorganizacjê. Minut¹ ciszy uczczo-
no pamiêæ nie¿yj¹cych dyrektorów i pracowników szko³y, których sylwetki zaprezen-
towano na slajdach. 

Z uczestnikami uroczystoœci swymi wspomnieniami podzielili siê: Adam £odyga
emerytowany kierownik warsztatów szkolnych, uosobienie szarmancji, dyplomacji
i taktu, Marek Geisler – emerytowany nauczyciel i wra¿liwy poeta oraz nestor grona
pedagogicznego, Marek Nowakowski – „kopalnia” wiadomoœci o szkole. 

Wspomnienia z czasów pobytu w szkole przywo³ali tak¿e absolwenci: Sylwia Prêt-
ka, która przywita³a wszystkich w gwarze wielkopolskiej, Katarzyna Michalak – woka-
listka, S³awomira Parniewicz – dyrektor Oddzia³u Banku Pekao S. A. w Nowym Tomy-
œlu, Aleksandra Smól – lekarz w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, a tak¿e przedsiê-
biorca Tomasz £angowicz. 

Galê urozmaici³y wystêpy uzdolnionych artystycznie absolwentów i uczniów szko-
³y, którzy potwierdzili opiniê, ¿e „Staszic” nie tylko doskonale kszta³ci, ale pozwala tak-
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¿e rozkwitaæ ró¿norodnym talentom. I tak, nastrojowe, refleksyjne piosenki zaœpiewa³a
absolwentka Katarzyna Michalak, a towarzyszyli jej, a tak¿e wykonali instrumentalne wer-
sje kilku utworów, w tym nieoficjalnego hymnu szko³y, uczniowie: Alicja Miarka – forte-
pian, Aleksandra Witczak – skrzypce, Agnieszka PrzewoŸna – saksofon. Uczniów przy-
gotowa³ oraz towarzyszy³ im na gitarze Rafa³ Putz, który odpowiada³ równie¿ za oprawê
muzyczn¹ gali. W rytmie gor¹cych latynoskich melodii zatañczyli Mi³osz Winkler – absol-
went LO i jego taneczna partnerka Daria Seydlewicz. ¯artobliwe skecze wykonali absol-
wenci Maciej Szpakowski i Krystian Dybek oraz uczeñ Marcin £ukaszewicz. Galê popro-
wadzili Iwona Wêgrzak-Szczepaniak oraz Rafa³ Putz.

Zaplanowana na dwie godziny gala nieco siê przed³u¿y³a, a na wszystkich uczestników
czeka³a ju¿ czêœæ mniej oficjalna na terenie Zespo³u Szkó³ nr 2. By³a wtedy okazja do zwie-
dzenia szko³y, a piknik na terenie szko³y stwarza³ te¿ okazjê do snucia wspomnieñ oraz
serdecznych spotkañ absolwentów i pracowników „Staszica”.

Pami¹tk¹ po jubileuszowych obchodach jest przygotowane z tej okazji wydawnictwo
zawieraj¹ce krótk¹ monografiê i kalendarium ¿ycia szko³y, wywiady z by³ym i obecnym
dyrektorem, wspomnienia pracowników i absolwentów „Staszica”, utwory poetyckie
utalentowanych uczniów i pracowników. 

W tekœcie artyku³u wykorzystano fragmenty wywiadów z dyrektorem £ukaszem Frañskim i z by³ym
dyrektorem Romanem Rajewiczem, przeprowadzonych przez Iwonê Wêgrzak-Szczepaniak oraz
fragmenty wspomnieñ Danuty Maciejewskiej
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… celebrowana przez ks. bpa dra Damiana Bryla…

… który w obecnoœci Starosty Nowotomyskiego i dyrektora  £ukasza Frañskiego swoj¹ obecnoœæ na szkol-
nych uroczystoœciach potwierdzi³ wpisem do szkolnej kroniki 
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Starosta Nowotomyski z³o¿y³ na rêce by³ego i obecnego dyrektora gratulacje i wspólnie 
z Przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu przekaza³ szkole upominki

Swymi wspomnieniami z uczestnikami uroczystoœci podzielili siê (od lewej): Marek Geisler, 
Marek Nowakowski i Adam £odyga 
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¯artobliwe skecze wykonali absolwenci Maciej Szpakowski i Krystian Dybek 
oraz uczeñ Marcin £ukaszewicz

Muzyczn¹ oprawê gali przygotowa³ Rafa³ Putz, który towarzyszy³ tak¿e na gitarze Alicji Miarka – fortepian,
Aleksandrze Witczak – skrzypce i Agnieszce PrzewoŸnej – saksofon 

Wspomnienia z okresu pobytu w szkole przywo³ali tak¿e absolwenci (od lewej): 
Tomasz £angowicz,   S³awomira Parniewicz, Sylwia Prêtka i Aleksandra Smól  
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KALENDARIUM ¯YCIA SZKO£Y 

25.06.1948 r. 
Wrêczenie œwiadectw ukoñczenia szko³y pierwszym 25 absolwentom.

22.07.1950 r.
Powierzenie stanowiska dyrektora Publicznej Szko³y Zawodowej   Leonowi

£akomczykowi.

29.08.1950 r.
Pozyskanie nowej siedziby szko³y – budynku wraz z barakami   przy ul. Armii

Czerwonej 19. Do szko³y zapisano 145 uczniów.

26.11.1950 r.
Uruchomienie warsztatów szkolnych i powierzenie funkcji ich kierownika

W³adys³awowi Adamczykowi.

1950 – 1964 r.
Szko³a kszta³ci w zawodach: tokarz, œlusarz, a od 1960 r. tak¿e w zawodzie:

sprzedawca.

30.04.1964 r. 
Objêcie stanowiska dyrektora szko³y przez Antoniego Kardacha.

1.09.1971 r.
Przeniesienie szko³y do nowego kompleksu budynków z sal¹ gimnastyczn¹,

warsztatami szkolnymi i boiskiem szkolnym przy ul. Emilii Sczanieckiej 1. 
Powo³anie szko³y œredniej – Liceum Zawodowego w zawodzie: mechanik
obróbki skrawaniem.

1.09.1972 r.
Szkolenie w nowym zawodzie na poziomie Zasadniczej Szko³y Zawodowej –

mechanik pojazdów samochodowych.

1.10.1973 r. 
Powo³anie Szko³y Przysposabiaj¹cej do Zawodu dla uczniów po VI klasie szko³y

podstawowej. 

1.02.1974 r. 
Powierzenie stanowiska dyrektora szko³y Ryszardowi Sosiñskiemu.

1975 r. Szko³ê koñcz¹ pierwsi absolwenci Liceum Zawodowego.

1.01.1977 r. 
Powo³anie Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Nowym Tomyœlu, w sk³ad którego

wesz³y: Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szko³a Metalowa, Szko³a
Przysposobienia do Zawodu.

1.01.1978 r.
Powo³anie Technikum dla Pracuj¹cych.

21.06.1980 r.
Nadanie szkole imienia Stanis³awa Staszica.
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1.09.1983 r. 
Zapocz¹tkowanie kszta³cenia w nowym zawodzie w ramach Liceum   Zawodowego:

sprzedawca – magazynier, a tak¿e otwarcie Technikum Mechanicznego dla
Pracuj¹cych. 

1.09.1985 r.
Powo³anie kolejnej szko³y dla doros³ych – Œredniego Studium Zawodowego

o kierunku operatywno – handlowym, a nastêpnie mechanicznym.

10.04.1988 r.
Przyst¹pienie szko³y do Towarzystwa Przyjació³ Szkó³ Staszicowskich.

20.01.1989 r. 
Uroczystoœæ wrêczenia szkole sztandaru.

1.09.1989 r.
Nabór do pierwszej klasy czteroletniego Liceum Ekonomicznego;  specjalizacja:

ekonomika i organizacja przedsiêbiorstw.

1.10.1992 r. 
Powierzenie stanowiska dyrektora szko³y Romanowi Rajewiczowi.

1.09.1994 r. 
Powo³anie Liceum Handlowego dla Doros³ych oraz czteroletniego  Liceum
Handlowego.

30.10.1995 r. 
Przyjêcie szko³y do Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych

i Aktywnych Szkó³ Zawodowych.

6.11.1998 r. 
Wrêczenie certyfikatów (potwierdzaj¹cych miêdzynarodowe kompetencje)

pierwszym absolwentom Zasadniczej Szko³y Zawodowej.

1.09.1999 r.
Przekszta³cenie 4. letniego Liceum Ekonomicznego i Liceum Handlowego w szko³y

o 5. letnim cyklu nauczania. W miejsce Liceum Zawodowego w zawodzie
mechanik obróbki skrawaniem powo³anie 5. letniego Technikum Mechanicznego
o tej samej specjalnoœci.

1.01.1999 r.
Starostwo Powiatowe organem prowadz¹cym szko³y ponadgimnazjalne w Nowym

Tomyœlu. W sk³ad Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica wchodz¹:
Liceum Ekonomiczne, Liceum Handlowe, Liceum Zawodowe, Technikum
Mechaniczne, Zasadnicza Szko³a Zawodowa, Technikum Mechaniczne dla
Doros³ych, Szko³a Przysposobienia do Zawodu i Œrednie Studium Zawodowe.

1.09.2002 r. 
Przekszta³cenie Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica w Zespó³ Szkó³

nr 2 im. Stanis³awa Staszica. 
Pierwszy nabór do klas liceum ogólnokszta³c¹cego.
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1.09.2002 r.
Kszta³cenie w szkole obejmuje: technikum o 4. letnim cyklu kszta³cenia w zawodzie:

technik ekonomista, technik handlowiec i technik mechanik; zasadnicz¹ szko³ê
zawodow¹ o 3. letnim cyklu kszta³cenia w zawodzie œlusarz oraz liceum
ogólnokszta³c¹ce o 3. letnim cyklu kszta³cenia.

maj 2006 r. 
Do matury przystêpuje najwiêksza w historii szko³y liczba absolwentów – 162

uczniów. 

1.09.2007 r. 
Powierzenie stanowiska dyrektora £ukaszowi Frañskiemu.

1.09.2007 r.
Przekszta³cenie Technikum Mechanicznego dla Doros³ych w Technikum

Uzupe³niaj¹ce Mechaniczne dla Doros³ych na podbudowie Zasadniczej Szko³y
Zawodowej.

15.01.2010 r.
Otwarcie nowej sali gimnastycznej.

15.01.2010 r.
Realizacja projektu "Mobilnoœæ w procesie kszta³cenia zawodowego to zwiêkszenie

szans zatrudnienia" w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie siê przez
ca³e ¿ycie".

1.09.2011 r. 
Utworzenie nowej klasy technikum w zawodzie technik informatyk.

29.04.2011 r.
Poœwiêcenie nowego sztandaru szko³y.

19.01.2012 r.
Deklaracja o wspó³pracy z Nowotomysk¹ Izb¹ Gospodarcz¹.

26.03.2014 r. 
Powo³anie Szkolnego Ko³a "Caritas".

2.03.2015 r.
Porozumienie z Aesculap Chifa Sp. z o. o. w Nowym Tomyœlu w sprawie objêcia pa-

tronatem klasy technikum w zawodzie technik mechanik.

2.06.2015 r.
Deklaracja o wzajemnej wspó³pracy pomiêdzy Wydzia³em Prawa i Administracji

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Zespo³em Szkó³ nr 2 im. Sta-
nis³awa Staszica w sprawie objêcia patronatu naukowego nad realizacj¹ programu
edukacji prawnej w klasach liceum ogólnokszta³c¹cego o profilu prawniczym.
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2015 r. 
Zdobycie tarczy Z³ota Szko³a w Ogólnopolskim Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych

"Perspektywy".
2017 r.

Zdobycie tarczy Z³ota Szko³a w Ogólnopolskim Rankingu Szkó³
Ponadgimnazjalnych "Perspektywy".

Dyrekcja i kadra kierownicza Zespo³u Szkó³ nr 2 im. St. Staszica

Leon £akomczyk 27.07.1950 - 30.04.1964

kierownik warsztatów: Julian Szymankiewicz 26.01.1952 - 31.08.1972

Antoni Kardach 2.05.1964 - 1.02.1974

kierownik warsztatów: Zbigniew Roj 1.09.1972 - 31.08.1983

Ryszard Sosiñski 1.02.1974 - 1.10.1992

zastêpcy dyrektora: 
Ferdynand Jandy 1.11.1976 - 31.08.1983
Mi³os³awa Meysner    7.10.1981 - 31.08.1984
Roman Rajewicz 1.09.1984 - 1.09.1992

kierownicy warsztatów: 
Jan Koœmider  1.09.1983 - 31.12.1989
Adam £odyga  2.01.1990 - 31.08.1994

Roman Rajewicz 1.10.1992 - 1.09.2007

zastêpcy dyrektora: 
El¿bieta Pazderska 1.09.1992 - 1. 09.1996
El¿bieta Michalak 1.09.1996 - 31. 08. 2001
Danuta Maciejewska  1.09.2001 - 31. 08. 2003
Pawe³ Pawlicki 1.09.2003 - 31. 08. 2007

kierownik warsztatów: Dariusz Knapik 1.09.1994 - 31.08. 2007

£ukasz Frañski od 1.09.2007 r.

zastêpca dyrektora: Aleksander Dominik Ochla od 1.09.2007 r.
kierownik szkolenia praktycznego: Dariusz Knapik od 1.09.2007 r. 
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Œlub w koœciele w Bukowcu. Fot. z albumu pp. Œmiechowskich 
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Dawnych wesel czar…
Wystawa fotografii i pami¹tek weselnych

Zawarciu ma³¿eñstwa towarzysz¹ obrzêdy i zwyczaje, które czêsto maj¹ swoje ko-
rzenie w pradawnych czasach. Niektóre z tradycji weselnych s¹ kontynuowane do dziœ,
czasem w zmienionym kszta³cie lub poddane pewnym modyfikacjom, inne przetrwa³y
w formie szcz¹tkowej, czêœæ jest dziœ ju¿ zaledwie uchwytna i ¿yje tylko w pamiêci przed-
stawicieli starszych pokoleñ, s¹ i takie, które zanik³y ca³kowicie. Wp³yw na ewaluacjê we-
selnej obrzêdowoœci mia³y zachodz¹ce z biegiem lat przemiany spo³eczno-gospodarcze.
Istniej¹ w niej te¿ ró¿nice wynikaj¹ce z uwarunkowañ regionalnych.

Jak dawniej wygl¹da³y wesela na naszym terenie, jakie szczegó³y je wyró¿nia³y, jakie
by³y np. symbole, stroje, oracje, pieœni typowe dla naszego regionu, jakie towarzyszy³y
zawieraniu ma³¿eñstwa przes¹dy? Prób¹ odpowiedzi na wszystkie te pytania jest, przy-
gotowana na wakacyjne miesi¹ce, ekspozycja, zorganizowana przez Oœrodek Wiedzy
o Regionie dzia³aj¹cy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu.
Na regionalnej wystawie pt. Dawnych wesel czar…, obejrzeæ mo¿na pami¹tki weselne
i stare fotografie zgromadzone dot¹d w Nowotomyskiej Galerii Internetowej oraz udo-
stêpnionych przez mieszkañców z myœl¹ o tej w³aœnie ekspozycji. 

Jak to drzewiej u nas bywa³o ….
Wielkopolskie wesele, mieszkamy przecie¿ w zachodniej czêœci Wielkopolski, opie-

ra³o siê na podobnym schemacie jak w innych rejonach, ale mia³o te¿ swoje charaktery-
styczne dla tego regionu elementy ceremonia³u. Wœród zwi¹zanych z zawarciem ma³-
¿eñstwa obrzêdów i rytua³ów praktykowanych w dawnych czasach wymieniæ nale¿y:
zwiady, swaty, zrêkowiny, przygotowania weselne, sprosiny, pulter, œlub, drogê z i do
koœcio³a, weseln¹ biesiadê, oczepiny, tzw. ogon oraz przenosiny. Nie ka¿de jednak we-
sele musia³o zawieraæ wszystkie wymienione elementy. Spora ich czêœæ zreszt¹ nie jest
ju¿ od dawna praktykowana. Tak sta³o siê ze zwiadami, czyli przeprowadzeniem wstêp-
nego wywiadu, czy kawaler mo¿e liczyæ na przychylnoœæ wybranej dziewczyny i jej ro-
dziców. Zniknê³y tak¿e swaty, czyli wizyta w domu panny m³odej osób wystêpuj¹cych
w imieniu pana m³odego, na któr¹ sk³ada³y siê zazwyczaj dwa charakterystyczne mo-
menty: przeprowadzenie wywiadu i zawarcie umowy ma³¿eñskiej. Odbywa³y siê one za-
zwyczaj w okreœlonych dniach tygodnia, najczêœciej w czwartek. Swatami w wiêkszoœci
przypadków byli przyjaciele zabiegaj¹cego o pannê kawalera lub te¿ starszy, szanowany
przez ogó³, gospodarz. 

Wynegocjowan¹ wówczas umowê ma³¿eñsk¹ umacniano wypiciem przez obie
strony wódki. Jeœli dziewczyna i jej rodzice byli przychylni kawalerowi, przyjmowali



wódkê z r¹k swatów, jeœli nie, zazwyczaj wymawiano siê pod pretekstem, ¿e panna jest
b¹dŸ za m³oda, b¹dŸ jeszcze nie gotowa i niewiele potrafi. Po pomyœlnych swatach
nastêpowa³y zarêczyny zwane te¿ zrêkowinami, dziœ tak¿e praktykowane w zgo³a
odmiennej, symbolicznej zaledwie formie. Dawniej zawarcie ma³¿eñstwa bez
oœwiadczyn i zgody rodziców by³o niemo¿liwe. Zarêczyny stanowi³y zaœ powszechnie
obowi¹zuj¹cy ceremonia³, by³y te¿ momentem koñcz¹cym maj¹tkowe negocjacje
pomiêdzy rodzinami obojga m³odych. Zazwyczaj ich koniec oznajmia³o wystawne
przyjêcie, na które zapraszano rodzinê, przyjació³ i znajomych. Najwa¿niejsz¹ ceremoni¹
tej uroczystoœci by³a wymiana pierœcionków pomiêdzy narzeczonymi, wczeœniej zaœ
chwila, kiedy m³odzi k³adli rêce na chlebie, który - dzielony na dwie po³owy - dostawali
do spo¿ycia. Swat zaœ ³¹czy³ rêce m³odych, obwi¹zuj¹c je chust¹. W dniu zarêczyn
m³odzi dokonywali te¿ zwykle wyboru dru¿yny weselnej, w sk³ad której wchodzi³o
œrednio od dwóch do oœmiu par. Dru¿yna weselna, dziœ symboliczna, dawniej mia³a
niema³e obowi¹zki w przygotowaniu i organizacji weselnych uroczystoœci, zaczynaj¹c od
udzia³u w sprosinach, przygotowaniach szczegó³ów dekoracyjnych strojów weselnych
oraz upiêkszenia domu, przez wyg³aszanie weselnych oracji, us³ugiwanie goœciom
weselnym i dbanie o dobr¹ zabawê podczas wesela. Ich rola, a przede wszystkim
obowi¹zki starszego dru¿by, koñczy³y siê dopiero wraz z koñcem obrzêdu oczepin. 

W niedzielê po zarêczynach dawano na zapowiedzi, po czym za cztery niedziele mia³
odbyæ siê œlub. Od tego czasu zaczyna³y siê intensywne przygotowania. W domu m³odej
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Wyjazd do koœcio³a. Fot. z albumu Cecylii Czub



gromadzono zapasy ¿ywnoœci. Produkty dostarcza³a rodzina i zaproszeni na wesele
goœcie. Do obowi¹zków pana m³odego nale¿a³o zakupienie wódki oraz zamówienie i
op³acenie muzykantów. W ostatnim tygodniu przed weselem odbywa³y siê oficjalne,
ceremonialne sprosiny weselnych goœci, dokonywane przez m³odych lub w ich imieniu
najstarszego dru¿bê. Dziœ dawna tradycja zanik³a na rzecz formy korespondencyjnej. 

Wesela odbywa³y siê najczêœciej w domu panny m³odej, ale zanim do wesela
przysz³o, dzieñ przed œlubem, w pi¹tkowy wieczór, odbywa³ siê charakterystyczny dla
naszego terenu pulter - zwyczaj t³uczenia szk³a pod domem panny m³odej. T³uc mo¿na
by³o w zasadzie wszystko co szklane - talerze, butelki i inne naczynia. M³odzi zaœ musieli
szk³o uprz¹taæ. Ca³oœæ odbywa³a siê w radosnej atmosferze, a przybyli pod dom liczni
goœcie czêstowani byli jedzeniem i alkoholem. Zwyczaj ten wg wierzeñ mia³ zapewniæ
parze m³odej pomyœlnoœæ i szczêœcie. Pultrowi towarzyszy³a zapamiêtana przez
starszych mieszkañców naszego terenu przyœpiewka:

W sini dó³, w sini dó³ na podwórku górka, 
¿yni siê, ¿yni siê ……(tu pada³o nazwisko ojca weselnego) córka. 
¯yni siê, ¿yni siê, ma pieniêdzy wiele, 
a nasz stary s¹siad wyprowio wesele.

Wa¿nym elementem wesela by³o wyg³aszanie oracji weselnych. W dniu œlubu, jedn¹
z d³u¿szych, wyg³asza³ dru¿ba weselny przed wyjœciem do koœcio³a. Wielkopolskie
oracje weselne, najczêœciej rymowane, nale¿a³y do najd³u¿szych. Poni¿ej przytaczamy
oracjê z Michorzewa, spisan¹ w obszernej publikacji Kultura Ludowa Wielkopolski,
wydanej pod red. Józefa Burszty, w rozdziale o Zwyczajach i obrzêdach weselnych: 
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Orszak weselny w Groñsku. Fot. z albumu Ireny Barañskiej



Pod³ug staropolskiego zwyczaju,
rozpowszechnionego w ca³ym naszym kraju,
jest to rzecz¹ dru¿by goœci zabawiaæ
i wszystkim us³u¿yæ, a gracko siê sprawiaæ;
stawiæ obiad, przynieœæ kolacyj¹,
a gdy tego potrzeba, powiedzieæ oracyj¹.
Toæ i ja ani œmia³y,
chcê wam powiedzieæ parê s³ów dla Bo¿ej chwa³y
i dla po¿ytku waszego,
i dlatego pos³uchajcie s³owa mojego.
Kochani godownicy i wy pañstwo m³odzi!
Zebraliœcie siê tu jak dwa go³¹bki w parze,
A kto was roz³¹czy, tego pan Bóg skarze.
Nikt was nie roz³¹czy, ani te¿ nie mo¿e,
Je¿eli nie ty z nieba wszechmog¹cy Bo¿e;
Ty, panno m³oda, coœ ty sobie ulubia³a,
Za tego m³odego pana, oj bêdziesz ty mia³a.
Z jednej strony lepiej, z jednej strony gorzej.
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Nie bêdziesz ty wody rosiæ,
bêdziesz mia³a w oczach dosyæ.
Oj, wieñcu ty, wieñcu, per³ami sadzony,
p³akaæ ¿e trzeba, choæ matce rodzonej.
I wy s¹siedzi, i wy m³odzi,
chyba my by zatwardzia³e serca mieli,
Gdybyœmy dzisiaj zap³akaæ nie mieli.
Kochani godownicy, mamy pójœæ do œwiêtego koœcio³a,
gdzie wy pañstwo m³odzi pod³ug s³ów Aposto³a
macie przyj¹æ wielki sakrament i zawrzeæ œlub.
Œlub, którego zerwaæ mo¿e tylko œmieræ i grób.
O, wielka to dla mnie chwila; wy rodzice,
co oba z opieki wypuszczacie dzieciê,
wy syna, wy córkê, coœcie ich zrodzili i wychowali,
i tyle dobrego dla nich uczynili.
O, wielka to dla mnie chwila i dla was pañstwo m³odzi.
Jeœli mi wierzyæ chcecie,
wiedzcie, ¿e ten dzieñ przeklinaæ lub b³ogos³awiæ bêdziecie.
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Droga z koœcio³a. Œlub Genowefy Kucz i Kazimierza Mielcarka w Bukowcu, 3 lipca 1965 r.
Fot. z albumu Mieczys³awa Janasa
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Nim siê puœcicie w tê drogê w œwiat daleki,
nim kap³an rêce wasze zwi¹¿e na wieki,
rozwa¿cie sobie co czynicie,
abyœcie nie ¿a³owali ca³e wasze ¿ycie.
Rozwa¿cie sobie, co Koœció³ uczy, powiada:
ma³¿eñstwo, sakrament nie lada.
I rozwa¿cie wszystkie wzajemnoœci swoje,
ty m³ody panie, jak masz kochaæ ¿onê swoj¹,
i ¿yæ z ni¹ w zgodzie.
Bo gdzie zgoda, w takim domu, w takim rodzie
jest tam ³aska boska i pomoc z nieba.
A ty, m³oda panno, wiedz, ¿e dobra ¿ona
jest dla mê¿a z³ota korona.
Pomnij dobrze, co Bóg powiada: ¿ony niech mê¿ów s³uchaj¹,
i niech im trudy ¿ycia os³adzaj¹,
dziadki na chwa³ê bo¿¹ chowaj¹,
strzeg¹ od z³ego, cnoty pouczaj¹.
Panna z wieñcem na g³owie, bia³a jak kwiatek,
milsz¹ jest matka Bogu w gronie anio³ów i dziatek. 
Wy, pañstwo m³odzi, je¿eliœcie ju¿ sobie dobrze rozwa¿yli
I je¿eli tak ¿yæ chcecie i bêdziecie ¿yli,
to wam wiêcej nic nie trzeba,
tylko wznieœæ oczy do nieba.
Tam jest opiekunka nasza
i pocieszycielka nasza,
i królowa nieba i ziemi,
co siê lituje nad dzieæmi swemi. 
Do niej siê udawajcie, do niej siê uciekajcie,
ona was dziœ i na wieki nie opuœci z swej opieki,
i uprosi Syna swego, co przychodzi do domku waszego,
a w Kanie, co uczyni³ wino z wody,
przyjdzie i na wasze gody.
Wy, pañstwo m³odzi, podziêkowaliœcie wy waszym rodzicom, 
¿e oni was tak piêknie wychowali,
rêki ani nogi nie z³amali,
i do tego stanu ma³¿eñskiego was przyprowadzili. 
Podziêkujcie teraz waszym rodzicom 
I wznieœcie oczy do Najœwiêtszej Maryi
I upadnijcie do nóg ca³ej waszej kompanii,
A swachniczkom w pas, bo nam do Koœcio³a czas.
A z koœcio³a œwiêtego,
Bêdziemy wracaæ do aktu weselnego.
I tu siê bêdziemy cieszyæ
W ³asce Najœwiêtszej Panny Maryi. Amen 
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Powitanie m³odych chlebem i sol¹. Fot. z albumu pp. Œmiechowskich



Po skoñczonej oracji rodzice udzielali m³odym b³ogos³awieñstwa. Pob³ogos³awienie
m³odych by³o przez wieki jednym z najwa¿niejszych obrzêdów weselnych i wi¹za³o siê
nieroz³¹cznie z po¿egnaniem i wyprowadzeniem panny m³odej z domu rodzinnego. Po
akcie b³ogos³awieñstwa orszak weselny, w ustalonym porz¹dku, wyrusza³ z domu m³o-
dej. Do koœcio³a wszyscy szli na piechotê lub jeœli odleg³oœæ by³a zbyt du¿a – jechano wo-
zami zaprzê¿onymi w konie. Z sam¹ ceremoni¹ œlubn¹ zwi¹zany by³ ca³y szereg wska-
zañ i wró¿b. Przed o³tarzem nale¿a³o siê postaraæ, ¿eby przydepn¹æ drugiemu r¹bek
odzie¿y, a ten komu siê to uda³o mia³ wodziæ prym w ma³¿eñstwie. Mia³o te¿ znaczenie,
kto pierwszy stanie na stopniach o³tarza, poniewa¿ ten bêdzie rz¹dzi³ w domu. Podczas
œlubu koœcielnego uwa¿nie obserwowano p³omieñ œwiec. Jeœli œwiece pali³y siê piêknie
i równo – wró¿y³y zwi¹zek trwa³y i zgodny, natomiast kiedy miga³y lub gas³y – zapowia-
da³y czêste ma³¿eñskie k³ótnie, kapi¹cy wosk natomiast oznacza³ w ma³¿eñstwie ³zy, zaœ
jeœli po czyjejœ stronie œwieca pali³a siê jaœniej, oznacza³o, ¿e ten bêdzie ¿y³ d³u¿ej.

Wesele, dziœ jednodniowe, dawniej trwa³o kilka dni i odbywa³o siê wed³ug okreœlo-
nego porz¹dku. Po powrocie z koœcio³a, podczas którego orszak weselny by³ zatrzymy-
wany i musia³ siê wykupiæ, m³odzi witani byli na progu chlebem i sol¹ przez matkê wesel-
n¹ wypowiadaj¹c¹ s³owa: Witamy was chlebem i sol¹, aby Wam chleba i soli nigdy w ¿y-
ciu nie zabrak³o. Bywa³o, ¿e obok chleba i soli, tak¿e kieliszkiem wódki. Chleb, wed³ug
najstarszych wierzeñ, symbolizowa³ bogactwo, przypisywano mu znaczenie magiczne,
sól natomiast mia³a moc odpêdzania z³ych duchów i zwalczania rzucanych uroków.
Szczêœcie i pomyœlnoœæ mia³o te¿ zapewniæ rzucenie za siebie i rozbicie obu kieliszków po
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Tañce na weselu Anny Szofer z Ró¿y i Albina Fricza z Wytomyœla; kwiecieñ 1948 r. 
Fot. z albumu £ukasza Fricza



wypitej wódce. Dziœ iloœæ pobitych kawa³ków szk³a ma zapowiadaæ ile wspólnych,
szczêœliwych lat jest przed nowo¿eñcami. Nastêpnie rozpoczyna³o siê wesele.
Weselnemu obiadowi i biesiadowaniu towarzyszy³o wiele oracji, toastów, œpiewów i
tañców. Przez ca³y czas trwania wesela œpiewano krótkie, ¿artobliwe, rymowane
zwrotki. Jedne przyœpiewki by³y adresowane do pana m³odego lub m³odej, inne do
dru¿by, goœci weselnych lub muzykantów. Jeœli pogoda pozwala³a, tañce odbywa³y siê do
rana na œwie¿ym powietrzu. A je¿eli nie, to z jednej izby, w której zazwyczaj siedzieli
m³odsi goœcie weselni, wynoszono po obiedzie sto³y i bawiono siê wewn¹trz. Sto³y
wynoszono i wnoszono trzy razy, a¿ do œwitu. W miêdzyczasie, w trakcie zabawy,
kucharki roznosi³y przek¹ski, a starosta - dru¿ba weselny polewa³ goœciom wódkê, bo
kieliszek ka¿dy nosi³ przy sobie. Menu weselne by³o znacznie prostsze ni¿ obecnie. W
latach 70. XX w. podstaw¹ obiadu by³ rosó³ i potrawka, na stole królowa³ drób,
pieczone miêsa i wyroby masarnicze. W Bukowcu np. dla m³odych zwyczajowo
szykowano specjaln¹ kie³basê z kawa³kiem œwiñskiego ogona. Z ciast serwowano placek
dro¿d¿owy, babki, bywa³ te¿ makowiec i sernik, koniecznie z u³o¿onymi na górze w
kratkê paskami ciasta. Ciekawym zwyczajem by³ poczêstunek i taniec dla tzw. siennych
i okiennych - osób niezaproszonych na wesele, które przysz³y popatrzeæ. Innym,
praktykowanym pocz¹tkowo w drugim dniu wesela, a póŸniej oko³o pó³nocy,
zwyczajem by³y oczepiny - obrzêdowe przyjmowanie panny m³odej do grona kobiet
zamê¿nych, pierwotnie stanowi¹ce obrzêd na³o¿enia czepca. Przy nak³adaniu m³odej
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Oczepiny podczas wesela Miros³awy Ruciak i Janusza Luftmanna w Pakos³awiu; 7 marca 1981 r. 
Fot. z albumu Miros³awy i Janusza Luftmannów 



czepca œpiewano star¹ pieœñ o chmielu lub rozmarynie. Obrzêd wi¹za³ siê tak¿e ze
zbieraniem datków dla m³odych lub wykupywaniem bucika panny m³odej. Kiedy
oczepiny dobiega³y koñca, goœcie wywo³uj¹c m³od¹ z komory œpiewali:

Oj wychodŸ wychodŸ 
Panno z komory,
Gdzie ¿eœ podzia³a
Wianeczek z g³owy?
W komorze go zostawia³am,
Na ko³yszku powiesi³am...

Po oczepinach weselnikom podawano ciasto obrzêdowe, dziœ zast¹pione okaza³ym
weselnym tortem. W zwi¹zku z praktykami oczepinowymi wystêpowa³y rozmaite
zabawy maskaradowe. Jedn¹ z nich by³o przebieranie m³odych. Obecnie obrzêd pojawia
siê ju¿ tylko w formie szcz¹tkowej i polega na udziale goœci weselnych i pary m³odej w
ró¿nych, mniej lub bardziej œmiesznych zabawach. Nazajutrz po weselu lub kilka dni
póŸniej mia³a miejsce koñcowa uroczystoœæ weselna tzw. ogon, na któr¹ zapraszano
najbli¿szych krewnych i znajomych, czêsto bawiono siê równie hucznie jak na weselu.
Ostatnim elementem by³y przenosiny panny m³odej na nowe gospodarstwo.
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Wesele Józefa Grocholewskiego i Katarzyny Krawczyk w W¹sowie; pocz¹tek XX w.
Fot. z albumu Mieczys³awa Janasa 



Dawne wesele mia³o te¿ swoj¹ symbolikê. Symboliczne znaczenie mia³y roœliny i
przedmioty. W ró¿nych okresach i w ró¿nych rejonach do krêgu magicznych roœlin
wykorzystywanych w obrzêdach weselnych nale¿a³y: ruta - roœlinka panieñskiego
wieczoru, wg wierzeñ ludowych wzmagaj¹ca potencjê i p³odnoœæ, tak¿e u¿ywany do
wicia wianków panny m³odej i dodawany do bukietów rozmaryn - symbol wiernoœci w
przyjaŸni i mi³oœci, sprzyjaj¹cy mi³osnym uniesieniom. W zachodniej Wielkopolsce
najczêœciej wystêpowa³ mirt - symbol mi³oœci, dziewictwa, m³odoœci i mêstwa. Istnia³ u nas
zwyczaj hodowania go w doniczkach, w domach gdzie by³y dorastaj¹ce dziewczêta, by
mo¿na z niego uwiæ wianek dla panny m³odej i ozdobiæ nim sukniê œlubn¹. O mircie
u¿ywanym ju¿ od staro¿ytnych czasów wspomina³ w Dziadach sam Adam Mickiewicz:

Dwie by³y poœwiêcone krzewiny u Greków.
Kto kocha³, od swej lubej ukochany wzajem, 
B³ogie w³osy mirtowym przyozdabia³ majem.

Radzono tak¿e m³odym, aby po œlubie zasadzili w ogrodzie barwinek - roœlinê
symbolizuj¹c¹ wiernoœæ i ¿ycie wieczne, uznawan¹ w bardzo dawnych czasach równie¿
jako afrodyzjak, aby zapewniæ sobie ma³¿eñskie szczêœcie. Za symbol ³agodnoœci,
wiecznoœci i mi³oœci uznawane by³y ptaki zakochanych - go³¹bki. Wa¿nym,
symbolizuj¹cym ma³¿eñstwo przedmiotem sta³y siê na prze³omie XVIII i XIX w. obr¹cz-
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Wesele w okolicach Wytomyœla. Fot. z albumu Zenobii Grzeœkowiak
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Wesele w Wytomyœlu, ok. 1912 r. Fot. z albumu Zenobii Grzeœkowiak

Œlub Ludwiki Ha³a i Piotra Ha³adudy w Wytomyœlu; pocz¹tek XX w. Fot. z albumu Justyny Jandy



ki, które zast¹pi³y poœwiêcane wczeœniej przez ksiêdza rozmarynowe wianuszki.
Z obr¹czkami zwi¹zane by³y liczne przes¹dy. G³adkie – oznacza³y spokojne ¿ycie,
rzeŸbione – przeciwnoœci losu. Przymierzanie cudzych obr¹czek grozi³o staropanieñ-
stwem lub zdrad¹ ma³¿onka. Upuszczenie obr¹czki przed o³tarzem zapowiada³o
wielkie nieszczêœcie, zaœ zgubienie wró¿y³o nieszczêœcie w ma³¿eñstwie. Pomylenie
podczas obrzêdu œlubnego palca, na który wk³ada siê partnerowi obr¹czkê mog³o zaœ
wró¿yæ niewiernoœæ.

Nie bez znaczenia dla zawierania ma³¿eñstw by³ te¿ czas. Za szczêœliwe dla zawar-
cia ma³¿eñstwa uznaje siê do dziœ miesi¹ce, w nazwie których wystêpuje litera „r”.
Maj od wieków uznawany by³ za najbardziej pechowy. W staro¿ytnym Rzymie by³ to
okres z³owró¿bny. Istnieje nawet powiedzenie: W maju œlub, szybki grób, a tak¿e
okreœlenie: majowe ma³¿eñstwo – a zwi¹zek nie rokuj¹cy szczêœliwego i trwa³ego po-
¿ycia. Za najlepszy miesi¹c do zawierania ma³¿eñstw uznawany by³ wrzesieñ. Wyni-
ka³o to m. in. z rytmu ¿ycia w bliskoœci przyrody. We wrzeœniu koñczono zbiory,
ustawa³y prace polowe, a spi¿arnie i ogrody by³y pe³ne warzyw i zapasów. Za dobry
miesi¹c uznawany by³ te¿ grudzieñ, choæ urz¹dzanie wesela w okresie Bo¿ego Naro-
dzenia œwiadczyæ mog³o o wyrachowaniu albo o sk¹pstwie. Do ma³¿eñstwa, jako jed-
nego z wa¿niejszych ¿yciowych wydarzeñ, odnosi³o siê wiele zawartych w przys³o-
wiach ludowych m¹droœci. 

Warto wymieniæ tu choæ kilka: 
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Panna m³oda z druhnami. Wesele Wandy Ponitki i Henryka Kucza; 1946 r. 
Fot. z albumu Krystyny Waszak
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Wesele w Jastrzêbsku Starym. Fot. z albumu Agnieszki Opaski

Para m³oda i dru¿bowie. Fotografia weselna z albumu £ukasza Fricza
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Jakie narzeczeñstwo, takie ma³¿eñstwo.
Nie przebieraj panno, ¿ebyœ nie przebra³a, ¿ebyœ za kanarka wróbla nie dosta³a.
Dzisiaj wesele i dzisiaj zmówiny, czêsto w pó³ roku bywaj¹ chrzciny.
Do trzydziestu lat cz³owiek ¿eni siê sam, po trzydziestce ludzie go ¿eni¹, a po
czterdziestu ¿eni go diabe³.
Gdy stary pojmuje m³od¹ oblubienicê, zasiewa dla cudzych wróblów pszenicê.
Która wyjdzie za wdowca, bêdzie beczeæ jak owca.
Kto konia nie spróbuje, kulawego kupi, i kto panny nie znaj¹c, ¿eni siê, ten g³upi.
Nie rade kury na wesele, ale musz¹.

Co nam zosta³o z tych lat …
Odbywaj¹cy siê 19 czerwca br. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w No-

wym Tomyœlu wernisa¿ wystawy zgromadzi³ liczne grono zwiedzaj¹cych. Niejednemu
³za zakrêci³a siê w oku. By³y fotograficzne wspomnienia, stó³ weselny i muzyka. Prezen-
towane na wystawie fotografie i pami¹tki pochodz¹ ze zbiorów Nowotomyskiej Galerii
Internetowej lub zosta³y zebrane podczas prowadzonej z myœl¹ o stworzeniu wystawy
majowej akcji gromadzenia weselnych pami¹tek przez biblioteczny Oœrodek Wiedzy
o Regionie. Warto zaznaczyæ, ¿e wszystkie one trafi³y do bibliotecznych zbiorów dziêki
zaanga¿owaniu i uprzejmoœci mieszkañców naszej gminy. 

Na wystawê sk³ada siê ekspozycja sta³a, zawieraj¹ca wielkoformatowe wydruki 80
fotografii oraz wypo¿yczone przez mieszkañców pami¹tki, takie jak chocia¿by: pocho-
dz¹ce sprzed kilkudziesiêciu lat zaproszenia i telegramy œlubne, wianek weselny z 1909
roku, œlubne portrety, czy list ojca weselnego. Eksponatom towarzysz¹ plansze opisowe,
na których omówiona zosta³a symbolika weselna, elementy weselnego ceremonia³u,
a tak¿e przytoczone zosta³y teksty weselnych oracji i pieœni. 

Najstarsza ze zgromadzonych fotografii pochodzi z 1912 r., a najm³odsza z 1990 r.
S¹ wœród nich spotykane dawniej najczêœciej zdjêcia zbiorowe, ale tak¿e zdjêcia sytuacyj-
ne, obrazuj¹ce poszczególne elementy obrzêdowoœci weselnej, ukazuj¹ce opisane wy¿ej
b³ogos³awieñstwo rodziców, drogê do koœcio³a, powitanie chlebem i sol¹, taniec, czy
oczepiny, a tak¿e zdjêcia portretowe par m³odych w otoczeniu kwiatów i popularnych
wówczas zielonych girland, w strojach przybranych symbolicznym mirtem. Drug¹ czê-
œci¹ ekspozycji jest prezentacja multimedialna, zawieraj¹ca kolejnych 100 zdjêæ lub ich
fragmentów, ukazuj¹cych najbardziej charakterystyczne elementy dawnych œlubnych ka-
drów oraz czêœciowo przytoczone wczeœniej powiedzenia i przys³owia o tematyce ma³-
¿eñskiej. Na zdjêciach utrwalono wesela, które mia³y miejsce w Nowym Tomyœlu, Bu-
kowcu, Starym Tomyœlu, Wytomyœlu, Lipce Wielkiej, Jastrzêbsku Starym, Sêkowie,
Zb¹szyniu, Nowej Ró¿y, Ró¿y, Granowie, Groñsku, Jab³onnej, Glinnie, W¹sowie, Borui
Koœcielnej. Na wystawie znalaz³y siê tak¿e udostêpnione przez nowotomyœlan zdjêcia
weselne z Ostrowa Wlkp. oraz miejscowoœci Dederka³y na Ukrainie.

Otwarciu wystawy towarzyszy³a prelekcja dr hab. Anny Weroniki Brzeziñskiej z In-
stytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, poœwiêcona wielkopolskim

TU I TERAZ

103Dawnych wesel czar...



104 Gra¿yna Matuszak

Weselni muzykanci. Fragmenty fotografii z albumów Marii Andrzejak i Zofii Kliszewskiej

Kucharki prezentuj¹ce weselne przysmaki. Fragmenty fotografii z albumów: Krystyny Waszak i Marii Czajki
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zwyczajom weselnym. Omówi³a ona tradycyjne obrzêdy weselne w kontekœcie rytua³u
przejœcia, ukazuj¹c poszczególne etapy zmian maj¹cych na celu wy³¹czenie osób zawie-
raj¹cych zwi¹zek ma³¿eñski z jednych i w³¹czenia do nowych grup spo³ecznych,
zmieniaj¹cych ich spo³eczny statut. Weselnego klimatu dope³ni³ stó³ biesiadny, a na nim
placek dro¿d¿owy i swojski poczêstunek przygotowany przez mistrza Stefana
S³ociñskiego z Bukowca. Salê przyozdobi³a piêkna girlanda wykonana przez Annê
Szczepaniak z Bukowca i bibu³owe kwiaty wykonane przez panie z Domu Dziennego
Pobytu w Nowym Tomyœlu. Ekspozycjê zainicjowan¹ i przygotowan¹ przez specjalistê
ds. edukacji regionalnej Gra¿ynê Matuszak, ogl¹daæ mo¿na do 12 wrzeœnia w Galerii na
Piêtrze nowotomyskiej biblioteki. Tak siê pomyœlnie z³o¿y³o, ¿e bêdzie ona tak¿e dosko-
na³ym t³em dla tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, podczas
którego 2 wrzeœnia czytane bêd¹ fragmenty Wesela Stanis³awa Wyspiañskiego. 

Bibliografia:
Kultura ludowa Wielkopolski, tom III, red. J. Burszta, Wyd. Poznañskie, Poznañ 1967
Œluby polskie. Tradycje, zwyczaje, przepisy. H. Szymanderska, Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2006
Obra. Zarys dziejów, K. Wawrzynowicz, BPGiM Wolsztyn. 2007
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Muzykanci na weselu w Granowie. Od lewej: NN, NN,  graj¹cy na klarnecie W³adys³aw Barañski. 
Fot. z albumu Ireny Barañskiej



Aleksandra Tabaczyñska

Filharmonia Polskiego Folkloru w Zb¹szyniu

Prawdziwa muzyka ludowa chyba nigdy nie mia³a lekko. Nawet wielki jej mi³oœnik i ba-
dacz, twórca wspó³czesnej etnografii Oskar Kolberg, zanim doceni³ jej tajemniczy urok,
pierwszy swój zbiór melodii ludowych zaopatrzy³ w fortepianowy akompaniament, dopa-
sowuj¹c brzmienie do mieszczañskiego gustu XIX. wiecznego odbiorcy. Z czasem dopie-
ro odkry³, ¿e te melodie ukazane w czystej formie, z odniesieniem do gwary, obyczaju,
g³êbi tradycji i obrzêdów, broni¹ siê same. Tajemne piêkno i metafizyczna si³a muzyki Ÿró-
d³owej inspirowa³y najwiêkszych polskich kompozytorów: Chopina, Moniuszkê, Szyma-
nowskiego, Lutos³awskiego, Góreckiego i wielu innych.

Wœród tych genialnych muzyków, Stanis³aw Moniuszko to czo³owy reprezentant
w popularyzowaniu kolorytu ojczystej muzyki ludowej. Pisa³ piêkne, wpadaj¹ce w ucho
melodie, które opatrywa³ tekstami najwybitniejszych polskich poetów, m. in. Adama Mic-
kiewicza, Jana Kochanowskiego, Kornela Ujejskiego…. Stanis³aw Moniuszko patronuje te¿
Pañstwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zb¹szyniu.

Pierwsze lata
We wrzeœniu 1950 roku w Zb¹szyniu powsta³o Wiejskie Ognisko Muzyczne. Jego ini-

cjatorem by³ muzyk Antoni Janiszewski, który po II wojnie œwiatowej zorganizowa³ pierw-
szy na Ziemi Zb¹szyñskiej dom kultury. Ognisko rok póŸniej zosta³o upañstwowione,
a w 1959 roku przemianowane na Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ I st. im. Stanis³awa Mo-
niuszki. Od samego pocz¹tku dzia³alnoœci Ogniska Antoni Janiszewski zorganizowa³ w nim
klasê instrumentów ludowych, której prowadzenie powierzy³ Tomaszowi Œliwie z Chro-
œnicy, jako najlepszemu, a zarazem autentycznemu koŸlarzowi, skrzypkowi i twórcy in-
strumentów muzycznych regionu lubuskiego.

W 1950 roku w Ognisku uczy³o siê 35, a rok póŸniej ju¿ 120, m³odych muzyków.
Pierwszymi wyk³adowcami byli: Telesfor Barczyñski – skrzypce, Henryk Basiñski – instru-
menty dête, Jan Goliñski – akordeon, Eleonora Stehr – fortepian i Tomasz Œliwa – instru-
menty ludowe. W listopadzie 1951 roku dzia³a³ ju¿ 50. osobowy zespó³ akordeonistów
i 30. osobowa orkiestra smyczkowa pod kierownictwem Antoniego Janiszewskiego.
W grudniu 1952 roku orkiestra smyczkowa, wraz z kapelami ludowymi, wyst¹pi³a na po-
kazie Pañstwowych Ognisk Artystycznych w Warszawie. 

W roku szkolnym 1960/61 liczba uczniów wzros³a do 200. Placówka kszta³ci³a dzie-
ci nie tylko ze Zb¹szynia, ale równie¿ z Nowego Tomyœla, Babimostu, Œwiebodzina
i Trzciela. Jednym z najwiêkszych sukcesów w pierwszych dziesiêciu latach pracy szko³y
by³o zajêcie przez Kapelê Ludow¹ pod kierownictwem Tomasza Œliwy III miejsca na XII
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Miêdzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Llangollen w Wielkiej Brytanii w 1959 roku.
W grudniu 1971 roku powsta³a Dziewczêca Orkiestra Dêta „Sza³amaje”, przemiano-

wana póŸniej na „Zb¹szyñskie Dziewczêta”. Sta³a siê ona – obok szkolnej kapeli ludowej
– muzyczn¹ wizytówk¹ Zb¹szynia. W 1973 roku dyrektor Antoni Janiszewski przeszed³
na emeryturê, a jego najukochañsza orkiestra „Zb¹szyñskie Dziewczêta” znalaz³a opiekê
w Stowarzyszeniu Muzyków Ludowych. Nowy dyrektor Ryszard Szczepañski i jego za-
stêpca Zbigniew Bartz, czynnie w³¹czyli siê w organizacjê pierwszej Biesiady KoŸlarskiej
w N¹dni ko³o Zb¹szynia, która odby³a siê w grudniu w 1973 roku. Biesiady te organizo-
wane s¹ do dziœ ju¿ na terenie Zb¹szynia, a do wspó³pracy przy ich organizacji z czasem
przyst¹pi³y: Stowarzyszenie Muzyków Ludowych, Zb¹szyñskie Centrum Kultury i lokalne
w³adze. 

W 1975 roku Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu powierzy³ Ryszardowi Szczepañskie-
mu organizacjê Szko³y Muzycznej w Nowym Tomyœlu. Pierwsz¹ rekrutacjê do niej prze-
prowadzili nauczyciele zb¹szyñskiej szko³y, tworz¹c równoczeœnie w du¿ej czêœci pierw-
sz¹ kadrê nowej placówki. 

Historia projektu i rozbudowa instytucji
Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st. im. Stanis³awa Moniuszki od pocz¹tku mieœci³a siê

w budynku przy ul. 17 Stycznia 69 w Zb¹szyniu. Wtedy budynek wystarcza³, aby pomie-
œciæ nie tylko sale lekcyjne, ale tak¿e mieszkanie dyrektora szko³y i woŸnego. Z czasem pla-
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cówka siê rozwija³a, a liczba pomieszczeñ pozostawa³a bez zmian. W latach 90. budynek
nie spe³nia³ ju¿ ¿adnych norm budowlanych. Dyrektorem by³ wówczas Andrzej Niedzia³-
kowski. To on rozpocz¹³ starania o rozbudowê instytucji. W 2008 roku z³o¿ono po raz
pierwszy wniosek o dofinansowanie budowy nowego obiektu szko³y muzycznej w Zb¹-
szyniu. Wniosek zosta³ zakwalifikowany, jednak nie uzyska³ dofinansowania. Dziêki po-
mocy pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek poprawio-
no i w roku 2012 z³o¿ono ponownie. Wnioskodawc¹ by³ ówczesny dyrektor PSM An-
drzej Niedzia³kowski. W lipcu 2012 roku wniosek uzyska³ pozytywn¹ opiniê, a projekt
skierowano do realizacji. Budowa o ³¹cznej wartoœci 12,04 mln z³ zosta³a dofinansowana
ze œrodków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktury i Œrodowiska w kwocie 9,96 mln z³.

Od wrzeœnia 2012 roku, po przejœciu Andrzeja Niedzia³kowskiego na emeryturê, sta-
nowisko dyrektora szko³y objê³a Julita Skowroñska. 30 listopada 2012 roku w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisano umowê o dofinansowanie projektu.
By³ to dla zb¹szyñskiej szko³y historyczny dzieñ. W okresie przebudowy szko³a przez rok
zajmowa³a budynek dawnej przychodni. Budowa trwa³a od 5 maja 2013 roku (pierwszy
wpis w dzienniku budowy) do 19 sierpnia 2014 roku (protokó³ przekazania budynku).

Filharmonia Folkloru Polskiego w Zb¹szyniu
Od wrzeœnia 2014 roku Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st. w Zb¹szyniu dzia³a w no-

wej siedzibie, nazywanej odt¹d Filharmoni¹ Folkloru Polskiego. Tworz¹ j¹ trzy obiekty.
Pierwszy to trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny – Szko³a Muzyczna I stopnia
mieszcz¹ca sale do nauki, sale do rytmiki, œwietlicê i bibliotekê. Drugi z obiektów stano-
wi sala koncertowa o wysokoœci ok. 8,5 m, wyposa¿ona w estradê dla 40-60 osobowe-
go zespo³u, zaplecze dla artystów, grup folklorystycznych, szatniê, foyer i widowniê na
niemal 250 osób. Trzeci obiekt, bêd¹cy ³¹cznikiem pomiêdzy szko³¹ muzyczn¹ a sal¹
koncertow¹, stanowi zespó³ warsztatów do wyrobu, napraw i konserwacji ludowych in-
strumentów muzycznych. Jako ¿e warsztaty budowy instrumentów nie wchodz¹ w za-
kres programu szko³y muzycznej, zobowi¹za³a siê je finansowaæ Gmina Zb¹szyñ.
Warsztaty rozpoczn¹ dzia³alnoœæ od wrzeœnia 2017 roku, jeœli Gmina Zb¹szyñ zaakcep-
tuje program nauczania i potrzeby zwi¹zane z jego realizacj¹. Nowo wybudowana Filhar-
monia Folkloru Polskiego pe³ni funkcje naukowo-dydaktyczne i koncertowe, a jej archi-
tektura nawi¹zuje do istniej¹cej zabudowy przestrzennej Zb¹szynia.

W tym miejscu warto zaznaczyæ, ¿e naszym podstawowym zadaniem jest realizacja
programu szko³y muzycznej w zakresie gry na instrumentach klasycznych. Klasa instru-
mentów ludowych, tak bardzo wa¿na w naszej dzia³alnoœci, to dodatkowy bonus, który
otrzymuj¹ uczniowie naszej szko³y. Nasi absolwenci koñcz¹, tak jak wszyscy uczniowie
szkó³ muzycznych klasê skrzypiec, fortepianu czy fletu, a dodatkowo uczêszczaj¹ na za-
jêcia gry na instrumentach ludowych oraz gry zespo³owej, czyli kapeli. Instrumenty ludo-
we, na których uczymy graæ dzieci i m³odzie¿, s¹ charakterystyczne dla Regionu Koz³a
i nale¿¹ do nich: kozio³ bia³y weselny, kozio³ czarny œlubny, sierszenki i mazanki. Od
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2010 roku zajêcia te prowadzi Jan Sylwester Prz¹dka. Tradycja ludowa by³a zawsze na
tym terenie bardzo ¿ywa, a szko³a muzyczna od pocz¹tku swej dzia³alnoœci wiernie jej to-
warzyszy³a. 

Drug¹ spraw¹, z któr¹ spotykam siê czêsto jako dyrektor tej instytucji, jest pewne nie-
porozumienie zwi¹zane z nazw¹ naszej szko³y. Filharmonia Folkloru Polskiego to nazwa
projektu, który realizowany w latach 2013 – 2014, zakoñczy³ siê powstaniem nowej sie-
dziby Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia w Zb¹szyniu. Aula koncertowa szko³y na-
dal nazywana jest potocznie Filharmoni¹ Folkloru Polskiego, jednak nie stanowi ona od-
rêbnej instytucji. W miarê naszych mo¿liwoœci prowadzimy szerok¹ dzia³alnoœæ koncer-
tow¹- wystêpuj¹ uczniowie naszej szko³y, ale tak¿e profesjonalni artyœci. Od 2014r. w sa-
li odby³o siê 168 ró¿nego rodzaju imprez, z czego 21 koncertów ufundowa³a Gmina
Zb¹szyñ. Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e nie prowadzimy dzia³alnoœci charakterystycz-
nej dla filharmonii w rozumieniu instytucji kultury zajmuj¹cej siê przygotowaniem, orga-
nizacj¹ i promocj¹ koncertów muzyki powa¿nej czy ludowej czy jakiejkolwiek innej. Sa-
la udostêpniana jest na koncerty i eventy organizowane przez Zb¹szyñski Oœrodek Kul-
tury oraz u¿yczana bezp³atnie na imprezy niekomercyjne. Filharmonia Folkloru Polskie-
go jest przede wszystkim szko³¹ muzyczn¹ i ta dzia³alnoœæ jest dla mnie jako dyrektora
tej instytucji priorytetowa. Julita Skowroñska, dyrektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I st. w Zb¹szyniu
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Nazwa Regionu Koz³a pochodzi 
od instrumentu ludowego zwanego 

– „koz³em”, który sta³ siê symbolem stowa-
rzyszonych gmin



Region Koz³a
To obszar 1086 km? zamieszka³y przez ponad 56 tys. mieszkañców, przedzielony

wzd³u¿ rzek¹ Obr¹, z ponad 30 jeziorami, olbrzymim bogactwem lasów i wieloletnimi tra-
dycjami. Region ten tworzy siedem gmin: Babimost, Kargowa, Zb¹szynek i Trzciel – po-
³o¿one na terenie województwa lubuskiego oraz Siedlec, Zb¹szyñ i Miedzichowo – nale-
¿¹ce do województwa wielkopolskiego. Nazwa pochodzi od wspania³ego instrumentu lu-
dowego zwanego – „koz³em”, który sta³ siê symbolem stowarzyszonych gmin. Ten in-
strument z rodzaju dud stanowi jego specyficzn¹ odmianê i wyró¿nia siê spoœród pozosta-
³ych wiêkszymi rozmiarami. Zasiêg geograficzny jego wystêpowania jest niewielki, koz³y
bowiem grupuj¹ siê na ma³ej przestrzeni miêdzy D¹brówk¹ Wielkopolsk¹, Nowym
Kramskiem, Podmoklami, Zb¹szyniem, Babimostem, Grójcem, Kopanic¹, Chroœnic¹
i Trzcielem. Obecny jest podczas ró¿nego rodzaju uroczystoœci na wsiach i domostwach
le¿¹cych po obydwu stronach rzeki Obry. 

Przez blisko 70 lat dzia³alnoœci ogniska i szko³y, umiejêtnoœæ gry na instrumentach lu-
dowych Regionu Koz³a naby³o ju¿ kilka pokoleñ uczniów. Tradycja muzykowania na tym
instrumencie opiera siê jednak na ca³ych rodzinach, uprawiaj¹cych ten rodzaj muzyki.
Dziêki szkole oraz jej pedagogom, ludowa twórczoœæ regionu mog³a zaistnieæ na scenie.
W równym stopniu bowiem dbano o rozwój edukacji w zakresie muzyki klasycznej, jak
i ludowej. Pocz¹wszy od Antoniego Janiszewskiego, kolejni nauczyciele nie tylko sami gra-
li na koŸle, mazankach i sierszenkach, ale tak¿e budowali te instrumenty, a swoje umiejêt-
noœci przekazywali uczniom. Kultywowanie muzyki ludowej przyczynia siê równie¿ do in-
tegracji uczniów. M³odzi muzycy uczestnicz¹ we wspólnych wyjazdach, warsztatach i kon-
certach. Nawi¹zane w szkole kontakty owocuj¹ kontynuowaniem wspólnej gry w kape-
lach ludowych, a tak¿e w zespo³ach muzyki rozrywkowej.
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Przed aul¹ na schodach –
piknik Motoserce;
ogólnopolska akcja

krwiodawstwa (Klub
Motocyklowy „£abêdŸ” 
i Klub „Cenne krople")



Ocaliæ Ÿród³a 
Odkrywanie lokalnego kolorytu tradycji i muzyki ludowej przez kolejne pokolenia

m³odzie¿y jest nie do przecenienia. To dziêki takiemu muzykowaniu powsta³y i prze-
trwa³y nie tylko utwory biesiadne, ale te¿ patriotyczne i religijne – jednym s³owem do
tañca i do ró¿añca. Z biegiem lat muzyka ta staje siê przedmiotem autentycznej pasji dla
coraz wiêkszego grona odbiorców. Przez ¿ywy kontakt ze starymi mistrzami ³atwo od-
kryæ, ¿e improwizowane oberki, mazurki i inne utwory maj¹ te same cechy – wolnoœæ,
witalnoœæ, transowoœæ – które fascynuj¹ odbiorców we wspó³czesnej muzyce rozrywko-
wej. Ten wielki potencja³ odradza siê miêdzy innymi dziêki takim projektom jak Filhar-
monia Folkloru Polskiego w Zb¹szyniu. Jej dzia³alnoœci patronuje Stanis³aw Moniuszko,
czo³owy przedstawiciel polskiego romantyzmu i jeden z twórców polskiej szko³y naro-
dowej w muzyce. O narodowym charakterze jego dzie³ zdecydowa³y w³aœnie elementy
folkloru polskiego: stylizacje polskich tañców ludowych w operach oraz w¹tki
tematyczne tekstów, do których tworzy³ muzykê. By³y to – obrona sprawy ch³opskiej
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Koncert wiosenny -
3.IV 2017 r.

Kapela instrumentów
ludowych pod kierunkiem

Jana Sylwestra Prz¹dki



w Halce, utrwalanie tradycji patriotycznych i piêkna polskiego obyczaju ("Hrabina",
"Straszny dwór"). Skomponowa³ ponad 300 pieœni publikowanych g³ównie w
"Œpiewnikach domowych", które do dziœ nale¿¹ do ¿elaznego repertuaru prawie
ka¿dego polskiego artysty œpiewaka. Pytanie, czy jego twórczoœæ by³aby tak bogata,
gdyby nie czerpa³ z polskiej tradycji i Ÿróde³ ludowych, pozostanie bez odpowiedzi.
Jednak ten genialny muzyk mia³ siê do czego odwo³aæ, z czego korzystaæ i dobrze, ¿e
patronuje placówkom wspieraj¹cym i popularyzuj¹cym muzykê ludow¹. Dziêki
zb¹szyñskiej szkole muzycznej ta ulotna twórczoœæ ma nie tylko szansê przetrwaæ, ale
zostaæ utrwalona, wystawiona na scenie, nale¿ycie promowana i przekazywana
nastêpnym pokoleniom. To wielki potencja³ artystyczny regionu, o który nale¿y dbaæ i o
który nale¿y zabiegaæ. Potencja³ wyró¿niaj¹cy zb¹szyñsk¹ szko³ê daje inne, bogatsze
mo¿liwoœci dzia³ania, a ich wspólnym mianownikiem jest Filharmonia Polskiego Folkloru.

Zdjêcia: archiwum PSM I st. w Zb¹szyniu i Aleksandra Tabaczyñska
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… Zak³adu Fotografii Autorskiej „Anima”

Szymon Konieczny

Lwóweckie fascynacje sztuk¹ fotografowania

Fotografowanie jest dziœ zajêciem tak powszechnym, ¿e autorem zdjêcia mo¿e byæ
ka¿dy. Nie wszyscy jednak chc¹ zg³êbiæ tajniki sztuki fotografowania, tak by swoim zdjê-
ciom nadaæ w³asny, indywidualny wyraz. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we
Lwówku dzia³a Zak³ad Fotografii Autorskiej „Anima”, którym kieruje Dagmara Burzyñ-
ska-Rejak. Podczas czwartkowych spotkañ amatorzy fotografii maj¹ mo¿liwoœæ bli¿sze-
go zapoznania siê ze sprzêtem fotograficznym, technik¹ fotografowania, a tak¿e histori¹
fotografii. Maj¹ za sob¹ ju¿ kilka wystaw oraz wydany autorski album fotograficzny, do-
kumentuj¹cy ich aktywnoœæ i postêpy w sztuc fotografowania, jaki poczynili w 2016 ro-
ku. Lwóweccy mi³oœnicy fotografii spotykaj¹ siê co tydzieñ i maj¹ szeroko zakrojone pla-
ny…

Fotograficzne tradycje
Historia lwóweckiego fotografowania jest doœæ d³uga. Najstarszym (prze³om XIX

i XX wieku), znanym lwóweckim atelier fotograficznym by³ zak³ad Niemca Wilhelma
Steina, mieszcz¹cy siê przy ulicy Nowotomyskiej. Po powstaniu II Rzeczypospolitej jego
w³aœciciel postanowi³ skorzystaæ z mo¿liwoœci przesiedlenia siê do Niemiec i w 1921 ro-
ku opuœci³ Lwówek. Pozostawi³ po sobie jednak bardzo du¿¹ iloœæ zdjêæ, zw³aszcza por-
tretów. Wœród dawnych lwóweckich fotografów nale¿a³oby wymieniæ równie¿ W³ady-
s³awa Sopoliñskiego oraz Stanis³awa i Wac³awa Myszkowskich. Zw³aszcza po tych ostat-
nich pozosta³o wiele prac, które ogl¹daæ mo¿na niemal¿e w ka¿dym, „starym” lwówec-
kim domu. Znajdziemy wœród nich portrety, zdjêcia przedstawiaj¹ce lwóweck¹ architek-
turê oraz krajobrazy. Po II wojnie œwiatowej zak³ady fotograficzne prowadzili we Lwów-
ku: Emilia Wojciechowska (z d. Myszkowska) w swojej kamienicy w Rynku, a tak¿e Mie-
czys³aw Kowala w atelier przy ulicy D³ugiej. Ostatnim fotografem by³a Beata Lisek, któ-
ra przez kilka ostatnich lat prowadzi³a zak³ad fotograficzny w jednej z kamienicy lwówec-
kiego Rynku.

Du¿e zas³ugi w popularyzowaniu sztuki fotografowania ma wieloletni nauczyciel
w Szkole Podstawowej im. E. Sczanieckiej we Lwówku – Stefan Matuszewski. Przez sze-
reg lat prowadzi³ on kó³ko fotograficzne dla uczniów.

Od 2012 roku, co jakiœ czas, we Lwówku organizowane by³y kursy fotograficzne,
w tym spotkania prowadzone przez nowotomyskiego fotografa Adama Polañskiego.
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Biblioteczna inicjatywa
O tym, ¿e biblioteki przejê³y rolê inicjatorów wielu dzia³añ, niekoniecznie kojarzo-

nych dos³ownie z ksi¹¿k¹ i czytelnictwem, mo¿emy siê przekonywaæ ju¿ od d³u¿szego
czasu. Nic wiêc dziwnego nie by³o w tym, ¿e na pocz¹tku 2016 roku to w³aœnie lwówec-
cy bibliotekarze zaproponowali wspó³pracê œwie¿o upieczonej magister sztuki (specjali-
zacja: fotografia), Dagmarze Burzyñskiej-Rejak z Nowego Tomyœla. Ukoñczy³a ona stu-
dia na Wydziale Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii na Wy¿szej
Szkole Sztuki i Projektowania w £odzi. Na co dzieñ prowadzi firmê Prosta Forma, któ-
rej g³ówn¹ ofertê stanowi w³aœnie fotografia.

Postanowiono, ¿e spotkanie organizacyjne odbêdzie siê w po³owie maja 2016 roku.
Na pierwszym spotkaniu pojawi³o siê kilkanaœcie osób, które wyra¿a³y mniejsze lub
wiêksze zainteresowanie fotografi¹. Na tym zebraniu ustalono czêstotliwoœæ spotkañ
i cel zajêæ.

Warsztaty fotograficzne 
Amatorzy fotografii spotykaj¹ siê co tydzieñ w czwartek w budynku lwóweckiej

ksi¹¿nicy. Przebieg zajêæ jest zawsze podobny. Najpierw uczestnicy zajêæ pokazuj¹ wy-
konane ostatnio zdjêcia, które nastêpnie s¹ przedmiotem rozmowy, dzielenia siê uwaga-
mi i spostrze¿eniami na ich temat. Zdaniem prowadz¹cej zajêcia Dagmary Burzyñskiej-
-Rejak, dyskusja nad zdjêciem, jego kadrem i wymow¹ stanowi podstawê dalszego roz-
woju osoby fotografuj¹cej. Na ka¿dych zajêciach jest te¿ okazja do poznania stylu i twór-
czoœci jednego ze znanych fotografów i oczywiœcie do rozmowy obejmuj¹cej interesuj¹-
ce fotografuj¹cych kwestie dotycz¹ce spraw technicznych.

Podczas kilkudziesiêciu zajêæ, trwaj¹cych zazwyczaj od 3 do 4 godzin, odby³o siê kil-
kanaœcie sesji fotograficznych w plenerze, m. in. we Lwówku, Pakos³awiu, Zêbowie, Ko-
ninie i innych okolicznych miejscowoœciach. Poza tym Dagmara Burzyñska-Rejak prezen-
tuje tak¿e techniki zwi¹zane z fotografi¹ studyjn¹. Wówczas czytelnia lwóweckiej biblio-
teki zamienia siê kilka godzin w profesjonalne studio fotograficzne.

Powstanie ZFA „Anima” oraz pierwszy autorski album fotograficzny
W listopadzie minionego roku uczestnicy warsztatów postanowili nadaæ swoim spo-

tkaniom formu³ê klubow¹ i nadaæ swojemu klubowi nazwê: Zak³ad Fotografii Autorskiej
„Anima”. Nazwa ta s³u¿yæ ma przede wszystkim identyfikacji i integracji osób uczestni-
cz¹cych w warsztatach, ale tak¿e odzwierciedlaæ to, co jest dla nich w fotografowaniu naj-
wa¿niejsze, czyli duszê (³ac. anima – 'dusza').

Sprawy potoczy³y siê doœæ szybko i ju¿ na pocz¹tku stycznia 2017 roku pojawi³ siê
pierwszy autorski grupowy album. Zawiera on fotografie, które zosta³y wykonane pod-
czas zajêæ, jako zadania domowe, ale tak¿e zdjêcia bêd¹ce œwiadectwem postêpów
w sztuce fotografowania, które niew¹tpliwie nast¹pi³y pod wp³ywem rad i uwag prowa-
dz¹cej zajêcia.
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Fot. Dagmara Burzyñska - Rejak

Fot. Monika Nowak
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Fot. Dagmara Burzyñska - Rejak



Osi¹gniêcia i plany na przysz³oœæ
Poza pierwszym autorskim albumem fotograficznym, grupa mo¿e siê ju¿ pochwaliæ

kilkoma osi¹gniêciami. Najwiêksze nale¿¹ do wielokrotnie nagradzanej Moniki Nowak,
która nota bene mia³a ju¿ w marcu br. wystawê fotograficzn¹ pt. „W krainie liliputów”,
prezentowan¹ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu,
a w maju tego roku wygra³a Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Przebudzenie wio-
sny”.

Jeœli chodzi o plany na przysz³oœæ, to grupa ma je ju¿ doœæ sprecyzowane. Przede
wszystkim ma w swoich planach przygotowanie wystaw zbiorowych oraz wystawy au-
torskiej fotografii Dagmary Burzyñskiej-Rejak. Cz³onkowie grupy bêd¹ te¿ kontynuowaæ
swój projekt reporterski, dotycz¹cy wsi naszego regionu, a w szczególnoœci wsi po³o¿o-
nych na terenie gminy Lwówek.
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Lucyna Koñczal – Gnap

Œladami Wac³awa z Szamotu³ i … wronieckiego osio³ka

Piêkny czerwcowy dzieñ grupa cz³onków i sympatyków Nowotomyskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego spêdzi³a na woja¿ach po s¹siednim powiecie szamotulskim. Rolê prze-
wodnika po tych doskonale sobie znanych miejscach przyj¹³ na siebie wiceburmistrz Pa-
we³ Mordal, z zami³owania krajoznawca i przewodnik turystyczny, wieloletni prezes sza-
motulskiego Oddzia³u PTTK. 

Wizytê w mieœcie Wac³awa z Szamotu³ – uwa¿anego za najwybitniejszego polskiego
kompozytora przed Chopinem, a przynajmniej za jednego z najwybitniejszych polskich
kompozytorów epoki odrodzenia, najbardziej powszechnie znanego obywatela tego mia-
sta – rozpoczêliœmy od Bazyliki Kolegiackiej, w której trwaj¹ aktualnie prace konserwator-
skie, poprzedzaj¹ce zaplanowane na rok 2010 obchody 50. rocznicy koronacji obrazu
Matki Bo¿ej Pocieszenia – Szamotu³ Pani. Ten najstarszy, zbudowany w latach 1423-
1431, z fundacji Dobrogosta Wincentego Œwidwów – Szamotulskich, a rozbudowany
w XVI wieku staraniem £ukasza Górki, jeden z najcenniejszych obiektów architektury go-
tyckiej w Wielkopolsce, w 2014 roku otrzyma³ godnoœæ bazyliki mniejszej. Nie mogliœmy
wprawdzie zobaczyæ objêtego pracami konserwatorskimi, póŸnorenesansowego o³tarza
g³ównego z pocz¹tku XVII wieku, widzieliœmy natomiast o³tarz boczny z ukoronowanym
koronami papieskimi obrazem Matki Bo¿ej Pocieszenia – bêd¹cym, namalowan¹ na
drewnie o wymiarach 32x36, rusk¹ ikon¹ Matki Boskiej Kazañskiej oraz inne zabytkowe
elementy we wnêtrzu œwi¹tyni, w tym znajduj¹c¹ siê w przejœciu z prezbiterium do g³ów-
nej nawy belkê têczow¹, na œrodku z gotyckim krucyfiksem z oko³o 1370 r. Nasz¹ uwa-
gê zwróci³o przepiêkne otoczenie koœcio³a z uznanymi za pomniki przyrody wi¹zami oraz
imponuj¹c¹ dzwonnic¹.

Po zwiedzeniu œwi¹tyni swe kroki skierowaliœmy do, bêd¹cego dziœ siedzib¹ muzeum,
Zamku Górków z kolekcj¹ ikon pochodz¹cych z ró¿nych warsztatów Rosji, dzisiejszej
Ukrainy i Bia³orusi. Jej pocz¹tek przypada na 1994 rok, kiedy to muzeum zaczê³o otrzy-
mywaæ obiekty sztuki cerkiewnej zatrzymane przez s³u¿by celne przemytnikom. W chwi-
li obecnej – ta warta obejrzenia – kolekcja liczy ok. 1200 obiektów, z tego ok. 350 ikon
znajduje siê na ekspozycji sta³ej. W sk³ad, powiêkszanego  poprzez dokonywanie zaku-
pów, zbioru wchodz¹ ikony wykonane tradycyjn¹ technik¹, czyli temper¹ lub farb¹ olej-
n¹ na desce, metaloplastyka (o³tarzyki podró¿ne, krzy¿e i plakiety metalowe) oraz tzw.
drobnica (czyli ma³e medaliony wykonane technik¹ emalii). Najmniejsz¹ czêœci¹ zbioru s¹
cerkiewne utensylia. Jest to zaledwie kilka lampek oliwnych i tzw. rêczników na ikony. 

W jedynej z zachowanych zamkowych baszt, zwanej Baszt¹ Halszki, wys³uchaliœmy
opowiedzianej nam przez wiceburmistrza Paw³a Mordala, z imponuj¹c¹ znajomoœci¹ te-
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matu, historii, zdrobniale zwanej Halszk¹,  ksiê¿nej El¿biety Ostrogskiej – uwiecznionej m.
in. na jednym z obrazów Jana Matejki, córki ksiêcia Ilii Ostrogskiego i Beaty Koœcielskiej,
która oprócz wielkich posiad³oœci po ojcu, po matce odziedziczy³a niezwyk³¹ urodê
i o której rêkê ubiega³o siê wielu panów polskich, litewskich i ruskich. Halszka nie chcia³a
przystaæ na zaaran¿owane ma³¿eñstwo z £ukaszem III Górk¹, ale zosta³a si³¹ sprowadzo-
na do Szamotu³ i tam wiêziona przez 14 lat w baszcie, po³¹czonej podobno podziemnym
przejœciem z koœcio³em. Wed³ug legend duch Halszki powraca na basztê.

Opuszczaj¹c Szamotu³y – miasto z wielowiekow¹, ciekaw¹ histori¹ – mieliœmy jeszcze
okazjê, by rzuciæ okiem na rozrzucone po ró¿nych czêœciach miasta (m. in. na skwerze
Maksymiliana Ciê¿kiego), drewniane rzeŸby, pozostawione tu przez artystów z ca³ej Pol-
ski, goszcz¹cych na organizowanych cyklicznie plenerach rzeŸbiarskich.

Udaj¹c siê w kierunku Wronek, nie przypuszczaliœmy, ¿e czeka nas po drodze nie-
zwyk³a turystyczna atrakcja. We wsi S³opanowo w powiecie szamotulskim zwiedzili-
œmy koœció³ pw. œw. Miko³aja, bêd¹cy zabytkiem klasy „0”. Ten drewniany wiejski ko-
œció³ek z koñca XVII wieku kryje w sobie prawdziwe bogactwo form: rzeŸby Matki
Bo¿ej Bolesnej z XVI stulecia i œw. Jana z XVII stulecia, a przede wszystkim póŸnore-
nesansow¹ i barokow¹ polichromiê o cechach ludowych na œcianach i suficie. Na œcia-
nach prezentuje ona wydarzenia biblijne z ¿ycia œwiêtych: Miko³aja, Wawrzyñca,
Szczepana, Piotra i Paw³a wzbogacone ornamentyk¹ roœlinn¹. Na suficie – wizerunki
Trójcy Œw., Boga Ojca i Chrystusa. Z uœmiechem na twarzy obejrzeliœmy, umiejscowio-
ne pod chórem, malowid³o przedstawiaj¹ce – rzadko spotykanego w koœcio³ach – dia-
b³a i karczmarkê z kuflem piwa, spisanymi na skórze wo³owej jej grzechami i uzasad-
nieniem wymierzonej kary – „bo nie dolewa³a”. 

Przyjazd do Wronek by³ okazj¹ do z³o¿enia rewizyty cz³onkom Towarzystwa Mi³o-
œników Ziemi Wronieckiej, którego nasz przewodnik, wiceburmistrz Pawe³ Mordal jest
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cz³onkiem honorowym. Przed bêd¹cym siedzib¹ Towarzystwa budynkiem dawnego spi-
chlerza, w którym obecnie mieœci siê Muzeum Ziemi Wronieckiej, powitali nas prezes
Pawe³ Bugaj i wiceprezes Krystyna Tomczak. W ich towarzystwie obejrzeliœmy zgroma-
dzone w muzealnych izbach – zwi¹zane z histori¹ Ziemi Wronieckiej – eksponaty,
w wiêkszoœci podarowane przez spo³eczeñstwo. Prowadz¹c nas przez muzealne dzia³y:
artystyczno – historyczny (œredniowiecze, XIX i XX wiek), archeologiczny (pradzieje),
etnograficzny (XIX i XX wiek) i ³owiecko-przyrodniczy (Puszcza Nadnotecka), pracow-
nik Muzeum – Piotr Pojasek przybli¿y³ nam najwa¿niejsze fakty z historii Wronek i ich
okolic. W piwnicznej Sali Wystaw Czasowych, w której oprócz wystaw, organizowane
s¹ prelekcje, spotkania i zajêcia dla doros³ych oraz dzieci, zwiedziliœmy wystawê poœwiê-
con¹ historii wronieckiego po¿arnictwa, a nastêpnie przy kawie i pysznym cieœcie, wy-
mieniliœmy siê z gospodarzami doœwiadczeniami z naszej dzia³alnoœci. Od tego momentu
towarzyszy³a nam równie¿ Gra¿yna KaŸmierczak – w³aœcicielka i redaktor naczelna por-
talu i tygodnika „Wroniecki Bazar”. 

W tak sympatycznym gronie ruszyliœmy na zwiedzanie miasta, œledz¹c z uwag¹, do-
strzegalne w przestrzeni miejskiej, dowody lokalnej aktywnoœci cz³onków goszcz¹cego
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nas Towarzystwa. A tych rzeczywiœcie nie brakuje. Przy koœciele klasztornym O. O.
Franciszkanów prezes Pawe³ Bugaj pokaza³ nam jedn¹ z tablic, wykonanych przez To-
warzystwo Mi³oœników Ziemi Wronieckiej, w ramach znakowania Szlaku œw. Jakuba
w powiecie szamotulskim (powiat szamotulski jest czêœci¹ szlaku zwanego Lubusk¹ Dro-
g¹ œw. Jakuba, prowadz¹c¹ przez Ziemiê Lubusk¹ i zachodni¹ Wielkopolskê). Przy wzo-
rowanej na barokowych rzeŸbach, figurze œw. Nepomucena, ufundowanej w 2014 r.
przez cz³onka Towarzystwa Piotra Franka, stanêliœmy do pami¹tkowego zdjêcia. Usta-
wiono j¹ przy wejœciu na now¹ k³adkê przez Wartê, od strony czêœci miasta nazywanej
Zamoœciem. 

Wronki to miasto malowniczo po³o¿one nad brzegami Warty. Od grudnia 2014 r.
³adne widoki na p³yn¹c¹ rzekê oraz panoramê miasta mo¿na podziwiaæ w³aœnie z k³adki
spinaj¹cej jej brzegi. Oprócz walorów czysto praktycznych, dodaje ona panoramie mia-
sta wiele uroku. Jej wyró¿nikiem jest jednostronny stalowy ³uk pochylony na zewn¹trz.
K³adka ma d³ugoœæ ponad 206 metrów, z czego 90 przypada na czêœæ nurtow¹, a resz-
ta biegnie nad terenem zalewowym. W miejscu ich po³¹czenia usytuowany jest taras wi-
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dokowy. Ca³oœci dope³nia starannie zaprojektowana infrastruktura z miejscami do wy-
poczynku i odpowiednio dobranym oœwietleniem.

Nie mogliœmy te¿ omin¹æ wronieckiego Rynku z figurk¹ osio³ka. Wykonana z br¹zu
kompozycja rzeŸbiarska autorstwa Roberta Sobociñskiego, stanê³a w tym miejscu w ma-
ju 2016 roku, by upamiêtniæ doœæ szczególne wydarzenie z czasów II wojny œwiatowej.
W ten sposób spe³ni³o siê jedno z marzeñ Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników Ziemi
Wronieckiej – inicjatora i organizatora ca³ego przedsiêwziêcia. A rzecz przed laty mia³a
siê nastêpuj¹co … Odbywaj¹ce siê 20 kwietnia 1941 roku na wronieckim rynku uroczy-
stoœci, zwi¹zane z obchodami urodzin Adolfa Hitlera, zak³óci³o pojawienie siê mleczarza
z – zaprzê¿onym do wózka na kanki z mlekiem – osio³kiem, który zar¿a³ g³oœno w naj-
bardziej podnios³ym momencie uroczystoœci. Zwierzê, woŸnica i przypadkowi prze-
chodnie zostali wprawdzie obici przez ¿andarmów, ale ten zgo³a humorystyczny efekt
nie pozwoli³ planowo kontynuowaæ wielkiej hitlerowskiej fety i szczerze uradowa³ Pola-
ków. Po latach wronczanie postanowili wydobyæ z niepamiêci ten epizod z wojennych
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dziejów miasta i… zafundowaæ miastu ogólnopolsk¹ reklamê. W podziêkowaniu za prze-
mi³¹ wizytê, Bogdan Górny – prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego i jed-
noczeœnie szef naszej nowotomyskiej Kapeli „Zza Winkla”, zaintonowa³ „Znosz kieru-
nek…” – sztandarowy przebój kapeli, zwi¹zany w³aœnie z Wronkami.

Ten kolejny integracyjno-poznawczy wyjazd, zorganizowany przez nasze Towarzy-
stwo, pozwoli³ jego uczestnikom przekonaæ siê, ¿e nie trzeba udawaæ siê w dalekie po-
dró¿e, by interesuj¹co i atrakcyjnie spêdziæ czas. Raz jeszcze potwierdzi³ oczywist¹ praw-
dê, ¿e czêsto „cudze chwalimy, a swego nie znamy”, a przecie¿ nasza wielkopolska zie-
mia ma nam do zaoferowania wiele interesuj¹cych i wartych poznania miejsc. Ju¿ dziœ za-
praszamy wiêc na nastêpne – podobne tej czerwcowej – wyprawy.

Zdjêcia: archiwum NTK i Szwarc Gapa Wronki 
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...otrzymamy w koñcu nagrodê, 
nawet je¿eli nie tutaj to Tam, bo Jezus nam j¹ obieca³...

¯egnaj¹c nasz¹ redakcyjn¹ Kole¿ankê  œ.p. Sylwiê Kupiec , zamieszczamy poni¿ej,
wyp³ywaj¹cy z osobistych doœwiadczeñ i przemyœleñ, tekst Jej autorstwa opubliko-
wany pierwotnie na ³amach gazety parafialnej „Jego Serce” (nr 10 z 2014roku),
wydawanej przez parafiê pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomy-
œlu. Tytu³ pochodzi od Redakcji.

Chrzeœcijañskie rozumienie cierpienia
Ja przyszed³em po to, aby owoce mia³y ¿ycie i mia³y je w obfitoœci (J 10,10)
Cierpienie w mniejszym lub w wiêkszym stopniu towarzyszy drodze ¿yciowej ka¿-

dego cz³owieka. Ma ró¿ne Ÿród³a – nasze niespe³nione pragnienia, z³o wyrz¹dzone nam
przez innych, nasze z³e decyzje, niedoskona³oœci, grzechy. £atwo je wyt³umaczyæ, gdy
jest prost¹ konsekwencj¹ naszych z³ych poczynañ. Co jednak wtedy, gdy spada na nas
w sposób niezawiniony, w postaci choroby, nieszczêœcia, kataklizmu, którego nie spro-
wadziliœmy na siebie w³asn¹ rêk¹? Wtedy cierpienie jest tajemnic¹, nad któr¹ stajemy
bezradni, nad któr¹ od zawsze pochylali siê filozofowie, teologowie, któr¹ ¿yli œwiêci. Jak
mamy je rozumieæ jako chrzeœcijanie? I jak na pewno go nie rozumieæ?

Kara za grzechy
Wydawa³oby siê, ¿e starotestamentowe przekonanie naszych Starszych Braci w wie-

rze, ¿e choroba i nieszczêœcie jest kar¹ za grzechy, mamy dawno za sob¹… Urodzeni
w rodzinach katolickich powinniœmy – oœwieceni nauk¹ w katechezie, s³uchaniem licz-
nych homilii, a wreszcie czytaniem Pisma Œwiêtego – ju¿ dawno wiedzieæ, ¿e przyjœcie
Chrystusa na œwiat, zbawienie, jakie daje przez Niego Bóg Ojciec, to wyraz Mi³oœci. ¯e
Bóg nie jest krwawym mœcicielem, ¿e starotestamentowe oko za oko, z¹b za z¹b, osa-
dzone w innej czasoprzestrzeni, zast¹pi³o nowe przykazanie abyœcie siê wzajemnie mi³o-
wali, jak Ja was umi³owa³em (J 15,12) oraz ¿e w tym objawi³a siê mi³oœæ Boga ku nam,
¿e zes³a³ Syna swego Jednorodzonego na œwiat, abyœmy ¿ycie mieli dziêki Niemu
(1 J 4,9).

A do kogo Bóg zsy³a swojego Syna? Do œwiêtych? Pobo¿nych? Idealnych? Otó¿ nie!
Jak pisze œw. Pawe³ w Liœcie do Rzymian Chrystus umar³ za nas, gdyœmy jeszcze byli bez-
silni, gdyœmy jeszcze byli grzesznikami (zob. Rz 5,6.8). Bóg nas ukocha³ nie dopiero wte-
dy, gdy postanowiliœmy siê nawróciæ. On nas kocha, gdy jesteœmy w grzechu! Daje nam
szanse na nawrócenie do ostatniej minuty naszego ¿ycia. Z³o, jakie nas spotyka w ¿yciu,
nie jest zatem Jego odwetem za nasz¹ niewiernoœæ. Czeka nas s¹d, oczywiœcie, ale po-
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dobnie jak robotnicy, którzy przyszli na
pole Pana jako ostatni, ci¹gle mamy pra-
wo do pe³nej zap³aty, jak¹ jest Zbawie-
nie.

Dlaczego wiêc, gdy w naszym mieœcie
na straszn¹ chorobê umiera m³ody cz³o-
wiek, s³yszê z ust katolików – ale on by³
rozwodnikiem albo jego rodzina nie cho-
dzi³a do koœcio³a…? Mierzymy swoj¹
ludzk¹ miar¹ rzeczy, których nie rozu-
miemy. S¹dzimy tajemnice ludzkiego ser-
ca, nie pamiêtaj¹c, ¿e kiedyœ i my mo¿e-
my zostaæ os¹dzeni.

Wolna wola
Ks. M. Olszewski pisze: My dzisiaj tak

³atwo w przestrzeni walki duchowej
przypisujemy z³o, które dzieje siê na
œwiecie, Panu Bogu. Pytamy, dlaczego Bóg dopuszcza to czy tamto, a nie widzimy, ¿e au-
torem z³a jest przede wszystkim cz³owiek, który ma woln¹ wolê i z niej Ÿle korzysta. Na
przyk³ad: zgin¹³ m³ody ch³opak, który jecha³ motorem pod wp³ywem alkoholu. Ograni-
czenie by³o do 40 km na godzinê, a on pêdzi³ ponad 100 km na godzinê. Wylecia³ z za-
krêtu, zabi³ siê na drzewie, a jego rodzina umieœci³a tam tabliczkê z napisem: Bóg tak
chcia³. Co Bóg mia³ wspólnego z t¹ œmierci¹?

Bóg stworzy³ cz³owieka z Mi³oœci, by siê ni¹ dzieliæ. Stworzy³ raj, w którym go umie-
œci³, a po to, by cz³owiek by³ Jego partnerem w mi³oœci, a nie niewolnikiem – da³ mu wol-
n¹ wolê. To z³e wykorzystanie tej wolnoœci sta³o siê Ÿród³em pierwszego cierpienia cz³o-
wieka, cierpienia, którego Bóg nie chcia³. Jak mówi ks. W. Hryniewicz: ¯eby zapobiec
nieszczêœciom naszej bezmyœlnoœci, On musia³by nieustannie czyniæ cuda i ingerowaæ
w ludzk¹ wolnoœæ.

A czy ktoœ z nas chcia³by byæ zniewolony, niezdolny do podejmowania w³asnych
decyzji, nie tylko przez Boga, ale na przyk³ad drugiego cz³owieka, w imiê mi³oœci? Wy-
muszone dobro, mi³oœæ, prawoœæ nie by³aby ju¿ dobrem, mi³oœci¹ i prawoœci¹. Wiele
potrafimy zrobiæ, by wywalczyæ sobie wolnoœæ, czasem idziemy nawet zbyt daleko,
pragn¹c jej w ka¿dej dziedzinie ¿ycia… Tylko dlaczego konsekwencje wolnych, ale czê-
sto nieprzemyœlanych, lekkomyœlnych lub zwyczajnie z³ych wyborów chcemy przypi-
sywaæ Bogu? Gdy decydujemy siê na przekraczanie prawa, obyczajów, przykazañ, nie
interesuje nas pozwolenie Boga. Gdy wynikaj¹ z tych decyzji k³opoty i nieszczêœcia, py-
tamy Go gdzie by³, gdy nas to spotka³o… Tymczasem wielu nieszczêœæ uniknêlibyœmy
przestrzegaj¹c prostego kodeksu obowi¹zuj¹cego na drodze naszego ¿ycia, jakim jest
dziesiêæ przykazañ. Jednak nawet, gdy tego nie robimy Bóg i tak ci¹gle pierwszy wy-
chodzi do cz³owieka. Gdy – mówi¹c potocznie- nie uda³o siê z rajem, Bóg daje cz³o-
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wiekowi kolejn¹ szansê – Swojego Syna. W Ewangelii œw. Jana czytamy s³owa Jezusa:
Ja przyszed³em po to, aby owoce mia³y ¿ycie i mia³y je w obfitoœci. (J 10,10) Bóg po
raz kolejny, na kartach Nowego Testamentu, zapewnia, ¿e chce szczêœcia cz³owieka.
¯ycie w obfitoœci, to ¿ycie bez cierpienia, w pe³ni szczêœcia, a przede wszystkim ¿ycie
z Bogiem.

Cierpienie uszlachetnia
Dominikanin o. A. Szustak pisze: Zawsze mi siê wydaje, ¿e gdy jakiœ cz³owiek, nawet

bêd¹cy w Koœciele, próbuje siê zabraæ za wyjaœnienie cierpienia, to jest to zwyczajna bez-
czelnoœæ. To jest bezczelnoœæ nawet wtedy, gdy ktoœ ma jakieœ doœwiadczenie cierpienia…
Bo nie chodzi mi tylko o to, ¿e jak ktoœ nie cierpi, to nie ma prawa siê wypowiadaæ. W ogó-
le próba zbli¿enia siê do cierpienia, do usensowienia tego wydarzenia, to jest zawsze bez-
czelnoœæ… 

£atwiej nam ¿yæ, gdy umiemy zrozumieæ otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ. Im trudniejsze
spotykaj¹ nas sytuacje, tym bardziej pragniemy ich zrozumienia. Gdy ju¿ spadnie na nas
cierpienie i nie mo¿emy znaleŸæ jego Ÿród³a w nas samych albo w Bogu, próbujemy ujrzeæ
jego pozytywne skutki. Wtedy ³atwo o uproszczenia typu: cierpienie uszlachetnia, Co
mnie nie zabije, to mnie wzmocni, Chrystus na krzy¿u te¿ cierpia³. 

Istnieje jednak cierpienie odcz³owieczaj¹ce, odzieraj¹ce z godnoœci, z którym nie ka¿-
dy cz³owiek potrafi sobie poradziæ. Okrucieñstwa wojny, g³odu, tortur, obozów koncen-
tracyjnych, cierpienie chorych, którym fizyczny ból odbiera zdolnoœæ myœlenia, druzgocz¹-
ce, mog¹ce odebraæ resztki cz³owieczeñstwa, spowodowaæ, ¿e cz³owiek kamienieje, sta-
je siê hardy i trudny do zniesienia…

Trudnoœæ z przyjêciem cierpienia nawet mia³ Jezus. Id¹c do Jerozolimy by³ œwia-
domy, ¿e bêdzie musia³ przez nie przejœæ. Podczas modlitwy w Getsemani towarzy-
szy³ mu lêk i zw¹tpienie, godzi³ siê na cierpienie jedynie w sytuacji najwy¿szej ko-
niecznoœci- woli Boga Ojca, na krzy¿u zaœ towarzyszy³o Mu tak wielkie osamotnie-
nie, ¿e w modlitwie zw¹tpienia móg³ tylko wo³aæ: Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie
opuœci³? (Mt 27, 46)

Szansa
Robert Friedrich stwierdzi³: Po wyjœciu ze szpitala czu³em siê jak skopany ogródek, ale

taki skopany ogródek jest w³aœnie dobry, ¿eby coœ zasiaæ.
Co mo¿e zrobiæ z cierpieniem cz³owiek wierz¹cy? Ka¿dy bêdzie próbowa³ je sobie

inaczej wyt³umaczyæ, bo ¿ycie ka¿dego z nas to unikatowa droga, zakryta nawet przed na-
mi. Je¿eli jednak cz³owiek prawdziwie ¿yje w przyjaŸni z Chrystusem, bêdzie siê stara³
przyj¹æ cierpienie tak, jak wszystko, co mu siê przydarza w ¿yciu, z zaufaniem i otwarto-
œci¹ na drogê, jak¹ prowadzi go Bóg. Bo, ¿e prowadzi tego, który oddaje siê w Jego ramio-
na jest pewne. Jezus wielokrotnie nam o tym przypomina, mówi¹c: Moje owce s¹ mi po-
s³uszne. Ja je znam, a one pod¹¿aj¹ za Mn¹. Ja te¿ dajê im ¿ycie wieczne i nigdy nie zgin¹,
ani nikt ich nie wyrwie z mojej rêki albo: PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obci¹¿eni jesteœcie, a ja was pokrzepiê.
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Nie zawsze to pokrzepienie jest takie, jakbyœmy sobie wyobra¿ali. Czasem oczekuje-
my cudów, ale to Bóg wie najlepiej, czy one w ostatecznym rachunku Zbawienia, o któ-
re przecie¿ najbardziej zabiegamy, bêd¹ dla nas dobre.

Cierpienie jest dla nas szans¹, by ziarno, którym jesteœmy obumar³o i narodzi³o siê coœ
nowego. Je¿eli ktoœ skopie ogródek, to jest szansa na nowe, piêkniejsze roœliny! Trudne
zmiany w ¿yciu pozwalaj¹ ujrzeæ je od zupe³nie innej strony, rozpoznaæ to, co naprawdê
w nim wa¿ne i wartoœciowe.

Dla cz³owieka wierz¹cego cierpienie mo¿e byæ szans¹ na jeszcze wiêksze zbli¿enie siê
do Boga. Pokazuje nam prawdziw¹ ludzk¹ kondycjê – kruchoœæ, niemoc i bezradnoœæ
w obliczu czegoœ, na co nie mamy wp³ywu. Je¿eli przyjmiemy tê bezradnoœæ, doœwiadczy-
my uczucia pokory i wdziêcznoœci, za ka¿dy dzieñ dany nam przez Pana.

Ka¿dego dnia podejmujemy trud pracy, zabiegamy o dobra pozwalaj¹ce nam wygod-
niej ¿yæ, spe³niaæ nasze pragnienia, walczymy o lepszy dom, samochód, szko³ê dla dzieci.
I dobrze, bo to s¹ nasze obowi¹zki. Jednak przeœwiadczenie, ¿e wszystko od nas zale¿y,
to ogromna presja, pod wp³ywem której zapominamy, ¿e to co mamy, jest nam dane, cza-
sem tylko na chwilê, ¿e nie pochodzi tylko od nas, a jest Bo¿ym darem. W obliczu ban-
kructwa, choroby, tego ¿e ktoœ nas oszuka³, mo¿e okrad³, widzimy jak nietrwa³e owoce
przynosz¹ nasze wysi³ki. Cierpienie jest czymœ, co ka¿e nam na nowo przemyœleæ nasze
¿ycie. 

Wiele osób, które przesz³y przez doœwiadczenie cierpienia, przyjê³y je, przemyœla³y
i dziêki niemu odmieni³y swoje ¿ycie, potrafi podziêkowaæ za nie Bogu, widz¹c po czasie
ukryty w nim sens. Co wtedy, gdy cierpienie jest trwa³e, wydaje siê nie mieæ koñca? Przy-
k³ad cierpi¹cych œwiêtych takich jak o. Pio czy Faustyna, pokazuje, ¿e przyjêcie cierpienia,
po³¹czenie go z cierpieniem Chrystusa na krzy¿u, ofiarowanie za innych, przynosi wielki
owoc. Wymaga jednak wielkiego otwarcia na Boga, zaufania mu, na które czasami nas nie
staæ.

Co zrobiæ w sytuacji, która po ludzku wydaje siê bez wyjœcia? 
W sytuacji, gdy nie mamy wp³ywu na to, co siê z nami dzieje, warto dobrze wykorzy-

staæ ka¿dy dzieñ, dostrzec, co w nim jest Bo¿ym darem i ucieszyæ siê tym. Staraæ siê po-
mna¿aæ dobro wokó³ siebie, dzia³aæ jak najlepiej w tej pozycji, w jakiej jesteœmy. Przylgn¹æ
do Chrystusa w modlitwie, a jeœli nie mamy si³y siê modliæ, prosiæ o modlitwê innych, a sa-
memu staraæ siê trwaæ z zaufaniem przy Bogu. Wiara, zaufanie, trwanie przy Nim ze spo-
kojem mo¿e z czasem przynieœæ nieprzewidywalne rozwi¹zania. Lepiej bowiem, je¿eli ta-
ka wola Bo¿a, cierpieæ dobrze czyni¹c ani¿eli czyni¹c Ÿle. (1 P 3,18) Nie poprawimy swo-
jego bytu dok³adaj¹c do niego z³orzeczenia i z³e uczynki. A za te dobre otrzymamy
w koñcu nagrodê, nawet je¿eli nie tutaj to Tam, bo Jezus nam j¹ obieca³. Tak, jak ¿ycie
w obfitoœci. Prêdzej, czy póŸniej.

ODCZYTANE NA NOWO
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Œwiatowy Dzieñ Œwiadomoœci Autyzmu 
2 kwietnia na placu Niepodleg³oœci mia³ miejsce fina³ kampanii „Polska na niebiesko”,

organizowanej w ramach Œwiatowego Dnia Œwiadomoœci Autyzmu. St¹d, w muzycznej asy-
œcie Kapeli „Zza Winkla”, ulicami miasta wyruszy³ niebieski pochód. G³ówne, zaplanowa-
ne na ten dzieñ wydarzenia, zorganizowane zosta³y w Powiatowym Centrum Sportu. Tu-
taj oficjalnego otwarcia imprezy dokonali cz³onkowie grodziskiego Klubu Rodziców Funda-
cji JiM Autyzm HELP, zrzeszaj¹cej m. in. rodziców dzieci z autyzmem. Organizatorzy za-
pewnili mnóstwo atrakcji, m. in.: zumbê z Lidk¹ Pigl¹, Asi¹ Warawko i Wiktori¹ Stolarek,
koncert wychowanków Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu i Grupy
Szopena. Przed publicznoœci¹ wyst¹pi³ te¿ Bartek Wrona. Strefê zabawy poprowadzi³a Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyœlu. Spotkanie z sier¿antem Pyrkiem
zapewni³a Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyœlu. W krwiobusie na parkingu
przed WSPiA mo¿na by³o oddaæ krew, a punkcie Dru¿yny Szpiku zarejestrowaæ siê w ba-
zie dawców szpiku. Œwiatowy Dzieñ Œwiadomoœci Autyzmu zakoñczono niebieskim zna-
kiem do nieba, czyli wypuszczeniem w powietrze niebieskich balonów w powietrze. Tego-
roczna kampania poœwiêcona by³a alienacji i stygmatyzacji doros³ych osób z autyzmem
i przebiega³a pod has³em „Chcemy byæ sob¹”. 

O Sêkowie i okolicach
4 kwietnia, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, odby³o

siê trzecie spotkanie z cyklu: „Spotkania z przyrod¹”. Tym razem prowadz¹cy je Adam Ry-
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barczyk i Rafa³ Putz opowiedzieli o zmianach niegdysiejszych i tych planowanych w Sêko-
wie i okolicach. Sêkowo to jedna ze starszych miejscowoœci w naszej gminie. Koleje losu
sprawi³y, ¿e wiele domostw po II wojnie œwiatowej opustosza³o, a jedynymi œladami ludz-
kiej bytnoœci s¹ roœliny w tych miejscach zasadzone: lilaki, kasztanowce, tawliny i wiele in-
nych. W miejscu dawnych pól uprawnych widzimy dziœ pó³naturalne ³¹ki i lasy. Du¿¹ rolê
w powrocie tego miejsca do jego pierwotnego stanu zawdziêczamy bobrom. Dawna idea
du¿ego zalewu rekreacyjnego w tym miejscu straci³a racjê bytu. Torfowiska, jak¿e tam czê-
ste, to naturalny rezerwuar wody. Obni¿enia, bagna s¹ schronieniem dla zwierz¹t, które
tam maj¹ swoj¹ ostojê, w przeciwieñstwie do skromnych borów, porastaj¹cych otaczaj¹ce
je wzgórza sandrowe. Miêdzy innymi o tym by³a mowa podczas tego przyrodniczego spo-
tkania. 

K@ssk po raz 13
Zorganizowana przez Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego trzynasta ogólnopolska

Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2017, pod has³em
„Nowoczesne technologie w nowej szkole”, odby³a siê w dniach 7 – 9 kwietnia. Swoim pa-
tronatem objêli j¹: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wielkopolski Kurator
Oœwiaty El¿biety Leszczyñska, Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz Sta-
rosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki. Jak co roku organizatorzy przygotowali bogat¹
ofertê wyk³adów i warsztatów dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Wiele uwagi po-
œwiêcili koncepcji nauki programowania obejmuj¹cej wszystkich uczniów, na ka¿dym eta-
pie kszta³cenia, tak¿e w kontekœcie nowej podstawy programowej – nie tylko z informaty-
ki, ale równie¿ w ramach edukacji wczesnoszkolnej, gdzie edukacja informatyczna zosta³a
w sposób szczególny wyodrêbniona. Na XIII K@SSK przyby³o wielu wybitnych przedstawi-
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cieli œwiata nauki, oœwiaty i biznesu. Konferencja rozpoczê³a siê w sali widowiskowej Nowo-
tomyskiego Oœrodka Kultury. Otwarcia konferencji dokona³ Burmistrz Nowego Tomyœla
W³odzimierz Hibner. Piêæ bloków wyk³adowych wype³ni³y ciekawe wyst¹pienia. Zosta³o
zrealizowanych 114 warsztatów. Podczas K@SSK-u 2017 w nowotomyskim gimnazjum
goœci³o prawie 290 uczestników, ponad 70 zaproszonych goœci oraz prawie 150 przedsta-
wicieli firm i instytucji – partnerów konferencji. Nad sprawnym przebiegiem konferencji
czuwa³a ekipa m³odzie¿y oraz pracowników administracji i obs³ugi szkolnej.

Tenisiœci powitali wiosnê 
8 kwietnia w Wytomyœlu rozegrany zosta³ III Turniej Tenisowy „Na powitanie wiosny”.

Organizatorem zawodów by³ miejscowy Klub Sportowy „Zenit”. Swój w nich udzia³ zg³o-
si³o 16 zawodników ze Lwówka, Komornik oraz Wytomyœla. Po podziale na grupy i kate-
gorie wiekowe zawodnicy rozgrywali mecze do dwóch wygranych setów. Po rozstrzygniê-
ciu wszystkich pojedynków wy³oniono zwyciêzców. Wœród dziewcz¹t zwyciê¿y³a Wikto-
ria Frelich, II miejsce zajê³a Patrycja Frelich, a III – Marika Wojcieszak. Wœród ch³opców
z roczników 2006 – 2008 najlepszy okaza³ siê Oliwier Ortyl, który pokona³ Miko³aja Zy-
cha – II miejsce i Mi³osza Giela – III miejsce. Wœród ch³opców z roczników 2003 – 2005
kolejne miejsca zajêli: Kamil Wachowski (I), Piotr Sobieraj (II), Mateusz Kaczmarek (III)
i Bartek Galas (IV). Turniej odby³ siê dziêki wsparciu finansowemu Gminy Nowy Tomyœl.

IV Bieg z Motylem
9 kwietnia w Borui Koœcielnej odby³ siê IV Bieg z Motylem. W ramach imprezy zorga-

nizowane zosta³y biegi m³odzie¿owe na dystansach od 200 do 1000 m, bieg g³ówny na dy-
stansie 10 km oraz rajd nordic walking na dystansie 5,9 km. Na 10. kilometrow¹ trasê bie-
gu g³ównego zawodnicy wyruszyli spod budynku Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej.
Trasa bieg³a drogami gruntowymi, wœród lasów Borui Koœcielnej i okolicznych wsi. Bieg
ukoñczy³y 124 osoby. Czwart¹ edycjê Biegu z Motylem wygra³ Piotr Humerski z GoŸdzi-
chowa, który wyznaczony dystans pokona³ w czasie 36 minut i jedna sekunda; II miejsce za-
j¹³ Pawe³ Jankowiak z Paproci, a III – Szczepan Kogut z ¯agania. Wœród pañ najszybsza by-
³a Iwona Maci¹g z Bolewic, która w klasyfikacji generalnej uplasowa³a siê na 27 miejscu, II
miejsce zajê³a Kamila Bielawa z Paproci, a III – Agnieszka Jarnót ze Starego Tomyœla. Rajd
nordic walking wygra³a Alina Jasiñska z Nowego Tomyœla, na II miejscu uplasowa³a siê Iza-
bela Lotka ze Starego Tomyœla, a na III – Jakub Lotka równie¿ ze Starego Tomyœla. Orga-
nizatorami imprezy byli: so³tys i Rada So³ecka Borui Koœcielnej, gimnazjum i szko³a podsta-
wowa z Borui Koœcielnej, Ludowy Klub Sportowy „Borusja” oraz Gmina Nowy Tomyœl.
Patronatem imprezê objêli: Nadleœnictwo Grodzisk Wlkp., Burmistrz Nowego Tomyœla
i Starosta Nowotomyski.

Igrzyska w Z³otej Ksiêdze Dobrych Praktyk
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie 10 kwietnia wrêczone zosta-

³y wyró¿nienia laureatom 2. edycji konkursu „Z³ota Ksiêga Dobrych Praktyk na rzecz Spo-
³ecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. W uroczystoœci uczestniczyli: Zenon Matuszczak
– przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwa-
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lidów w Nowym Tomyœlu, Dariusz Pilz – wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskie-
go w Nowym Tomyœlu oraz £ukasz Nyczkowski – kierownik Zespo³u Œwiadczeñ i Reha-
bilitacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyœlu. Spoœród wielu zg³o-
szonych projektów z ca³ego kraju wyró¿nionych zosta³o jedenaœcie, w tym tylko jeden
z województwa wielkopolskiego. By³y to nowotomyskie „Igrzyska dla osób z niepe³no-
sprawnoœci¹” – impreza organizowana cyklicznie od 2010 roku. Inicjatorem i organizato-
rem tego przedsiêwziêcia jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyœlu,
przy wspó³pracy z Zarz¹dem Rejonowym PZERiI w Nowym Tomyœlu oraz Gimnazjum im.
Feliksa Szo³drskiego. Przyznaj¹c wyró¿nienie Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy
Rzeczniku Praw Obywatelskich wskaza³a, ¿e projekt ten jest inspiruj¹cym przyk³adem wy-
korzystania infrastruktury miasta (obiekty sportowe gimnazjum) do dzia³ania na rzecz se-
niorów, a organizacja igrzysk w szkole, przy zaanga¿owaniu nauczycieli i uczniów tej pla-
cówki oœwiatowej, to dobry przyk³ad pokazanie m³odym obrazu staroœci i niepe³nospraw-
noœci.. Opis przedsiêwziêcia, a szczególnie procedury zwi¹zane z jego realizacj¹, zdaniem
komisji, spe³niaj¹ warunki niezbêdne do jego skopiowania i realizacji w innym miejscu – i to
z podobnym sukcesem.

Œwi¹teczne spotkanie w Domu Dziennego Pobytu
W Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyœlu 11 kwietnia odby³o siê spotkanie

wielkanocne, w którym uczestniczy³ burmistrz W³odzimierz Hibner wraz z doradc¹ Ann¹
Palacz, a tak¿e ks. kanonik Andrzej Grabañski – proboszcz parafii pw. NMP Nieustaj¹cej
Pomocy oraz dyrektor nowotomyskiego OPS Danuta Micha³owicz. Zaproszonych goœci
oraz pensjonariuszy D przywita³a jego kierownik Anna Palicka. Podczas spotkania bur-
mistrz W³odzimierz Hibner z³o¿y³ wszystkim zebranym œwi¹teczne ¿yczenia.
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Konkurs na eko-pisankê wielkanocn¹ 
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 11 kwietnia wrêczone zosta³y nagrody lau-

reatom konkursu na eko-pisankê wielkanocn¹. Konkurs zosta³ zorganizowany wspólnie
z Urzêdem Miejskim w Nowym Tomyœlu. By³o to kolejne przedsiêwziêcie, którego celem
jest popularyzacja w³aœciwych postaw zwi¹zanych z segregacj¹ œmieci. Eko-nagrody, w imie-
niu Burmistrza Nowego Tomyœla, wrêczali: dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury
– Beata Baran oraz naczelnik Wydzia³u Organizacyjnego i Komunikacji Spo³ecznej – Ry-
szard Ratajczak.

Ró¿ne oblicza wolontariatu 
Nowotomyski Oœrodek Kultury by³ miejscem wojewódzkiej konferencji dla szkó³ pod

has³em „Wiosna wolontariatu – dzia³alnoœæ charytatywna szans¹ rozwoju m³odego cz³o-
wieka”. Patronat nad wydarzeniem, które odby³o siê 12 kwietnia, objêli Wielkopolski Ku-
rator Oœwiaty oraz Starosta Nowotomyski. Organizatorem konferencji by³ Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu. W konfe-
rencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i stowarzyszeñ prowadz¹cych dzia³alnoœæ
charytatywn¹, samorz¹dowcy, reprezentanci s³u¿b mundurowych, ksiê¿a, dzieci i m³odzie¿
z 20 wielkopolskich szkó³ wszystkich szczebli wraz z opiekunami. Wyk³ad inauguracyjny
pt. „Dzia³alnoœæ charytatywna szans¹ rozwoju m³odego cz³owieka” wyg³osi³a Magdalena
B¹belek – psycholog z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych. Wyk³ady dotycz¹-
ce ró¿nych form dzia³alnoœci wolontariackiej wyg³osili: ks. Waldemar Hanas – dyrektor Ca-
ritas Archidiecezji Poznañ, Barbara Grochal – koordynator wolontariuszy w Hospicjum Pa-
lium, Emilia Jarczyñska – kierownik biura Oddzia³u Rejonowego PCK w Nowym Tomyœlu,
Karolina Sieradzka – wolontariuszka Akademickiego Ko³a Misjologicznego, Ewa £opata –
cz³onek Stowarzyszenia Pomocy Zwierzêtom „£apa” oraz Maria Homan – cz³onek Dru-
¿yny Szpiku. O dobrych praktykach wolontariatu w szkole opowiedzieli przedstawiciele
Szko³y Podstawowej nr 46 w Poznaniu, XI Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Poznaniu, Ze-
spo³u Szkó³ Elektrycznych w Poznaniu oraz – na przyk³adzie grupy PaTPORT Kopernik –
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych w Nowym Tomyœlu. Wielkopolski Kura-
tor Oœwiaty El¿bieta Leszczyñska wyrazi³a uznanie dla dokonañ tych, którym bliska jest idea
wolontariatu. 

77. rocznica Zbrodni Katyñskiej 
12 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu odby³a siê uroczystoœæ pa-

triotyczna wieñcz¹ca II Rowerowy Rajd Katyñski i upamiêtniaj¹ca 77. rocznicê Zbrodni Ka-
tyñskiej. Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: p. Roman Œwietlik i p. Anna Bererzañ-
ska – wnukowie nowotomyskiego patrioty, podpu³kownika Franciszka Rosta. Dla uczcze-
nia jego pamiêci oraz pamiêci ponad dwudziestu tysiêcy polskich oficerów i jeñców zamor-
dowanych przez Rosjan wiosn¹ 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, w kwietniu
2010 roku na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 posadzony zosta³ D¹b Pamiêci. W cza-
sie tegorocznej uroczystoœci najstarsi uczniowie zaprezentowali okolicznoœciowy monta¿
s³owno-muzyczny. Pod tablic¹ pami¹tkow¹ przedstawiciele samorz¹du szkolnego oraz
harcerze z³o¿yli kwiaty i zapalili znicz. Dyrektor szko³y Marek Polcyn w swoim przemówie-
niu podkreœli³, ¿e kraj, który nie pamiêta o swojej przesz³oœci, nie ma przed sob¹ przysz³o-
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œci. Patronat nad projektem objêli: Instytut Pamiêci Narodowej, Stowarzyszenie „Parafia-
da” oraz Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu. Organizatorami wydarzenia byli: Oœrodek
Sportu i Rekreacji oraz Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyœlu. 

Zawodnicy „Budowlanych” nagrodzeni przez burmistrza
13 kwietnia w Urzêdzie Miejskim wrêczone zosta³y nagrody oraz wyró¿nienia Burmi-

strza Nowego Tomyœla za wysokie wyniki sportowe oraz za osi¹gniêcia w dzia³alnoœci spor-
towej. Nagrody za wysokie wyniki sportowe, osi¹gniête w krajowym oraz miêdzynarodo-
wym wspó³zawodnictwie sportowym, otrzymali zawodnicy LKS „Budowlani Ca³us”: Piotr
Kud³aszyk, Rados³aw Jarnut, Martin Stasik, Paulina Kud³aszyk, Klaudia Cicha, Kacper Przy-
by³, Tomasz Kowalski i Natalia Kud³aszyk. Wyró¿nienie za wysoki wynik sportowy osi¹-
gniêty w krajowym wspó³udziale sportowym przyznano Jakubowi Przybylakowi.

Po¿egnano œp. Andrzeja Bobkiewicza
20 kwietnia, w wieku 69 lat, zmar³ Andrzej Bobkiewicz, wspó³za³o¿yciel i lider nowo-

tomyskiej Kapeli „Zza Winkla”, autor wielu niezapomnianych tekstów, satyryk i populary-
zator gwary poznañskiej. Andrzej Bobkiewicz urodzi³ siê 30 wrzeœnia 1947 r. w Bukowcu.
W 1966 r. ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne w Sulechowie, a w 1978 r. Akademiê Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu. W latach 1966 – 2002 by³ nauczycielem w Szkole Podsta-
wowej w Cichej Górze, a nastêpnie w Bukowcu, Borui Koœcielnej i Jastrzêbsku Starym. Do
2008 r. uczy³ w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi w No-
wym Tomyœlu. Jego postaæ najbardziej jednak kojarzona jest z Kapel¹ „Zza Winkla”, któ-
r¹ wraz z Bogdanem Górnym za³o¿yli w 1980 r. Pe³ni³ w niej rolê wokalisty i konferansje-
ra, sam by³ te¿ autorem wielu tekstów. Razem z Andrzejem Bobkiewiczem Kapela „Zza
Winkla” da³a ponad 2300 koncertów i nagra³a piêæ p³yt kompaktowych. Przez wiele lat
Andrzej Bobkiewicz by³ te¿ aktorem w Amatorskiej Grupie Teatralnej, dzia³aj¹cej przy No-
wotomyskim Oœrodku Kultury pod kierunkiem Renaty Œmiertelnej. Uroczystoœci pogrze-
bowe odby³y siê 25 kwietnia na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyœlu. 

Wystawa fotografii Katarzyny Olechowskiej
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 20 kwietnia otwarta zosta³a wystawa foto-

grafii Katarzyny Olechowskiej. Zaprezentowane na niej zdjêcia przedstawia³y obóz kon-
centracyjny w Oœwiêcimiu, ukazany w bardzo emocjonalny sposób, wynikaj¹cy z osobi-
stych i subiektywnych odczuæ autorki fotografii. Jej zainteresowanie tym tematem ma zwi¹-
zek z histori¹ rodzinn¹; dziadek autorki zdjêæ by³ bowiem wiêŸniem jednego z obozów.
W czasie wernisa¿u mo¿na by³o wys³uchaæ krótkiej prelekcji W³odzimierza W³odarskiego
ze Stowarzyszenia „Nasz Dom”, nawi¹zuj¹cej do tematu prezentowanych zdjêæ. O opra-
wê muzyczn¹ wieczoru zadba³ zespó³ „Niespodzianka”, prowadzony przez Aleksandrê
Walczak.

Nowa nazwa Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, 20 kwietnia w Nowotomyskim Oœrodku

Kultury, spotkali siê cz³onkowie Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych w Nowym Tomyœlu.
Podczas zebrania prezes ROD Józef Kasprzak zrelacjonowa³ dzia³ania organizacji, po-
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dejmowane w roku ubieg³ym oraz przedstawi³ plany rozwoju na rok 2017. Na zakoñcze-
nie zgromadzeni przeg³osowali uchwa³ê o zmianie nazwy ogrodu, dotychczasowa nazwa
ROD im. Karola Œwierczewskiego zast¹piona zosta³a nazw¹ ROD „Zielony Zak¹tek”. 

X Konferencja Arbitra¿u i Mediacji
S¹d Arbitra¿owy, dzia³aj¹cy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zorganizowa³ 21

kwietnia konferencjê z cyklu „Arbitra¿ i mediacja w teorii i praktyce”, tym razem pod ha-
s³em „Aktualne problemy arbitra¿u i mediacji w kraju i za granic¹”. Patronat nad spotka-
niem objêli Burmistrz Nowego Tomyœla oraz Starosta Nowotomyski. Tegoroczna konfe-
rencja zbieg³a siê z obchodami 10. lecia S¹du Arbitra¿owego. Konferencjê otworzy³ Piotr
Nowaczyk – arbiter i mediator, reprezentant Polski przy International Chamber of Com-
merce w Pary¿u. Nastêpnie g³os zabrali: Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner,
Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz sekre-
tarz Nowotomyskiej Izby Gospodarczej Zbigniew Markowski. Organizowana w Nowym
Tomyœlu miêdzynarodowa konferencja stanowi jedno z wa¿niejszych wydarzeñ zwi¹za-
nych z ADR (Alternative Dispute Resolution – alternatywne metody rozstrzygania spo-
rów) w Polsce. Cieszy siê ona du¿ym zainteresowaniem, zarówno teoretyków, jak i prak-
tyków zajmuj¹cych siê zagadnieniami arbitra¿u i mediacji. Chc¹c przybli¿yæ uczestnikom
spotkania atrakcje gminy Nowy Tomyœl, Wydzia³ Organizacyjny i Komunikacji Spo³ecznej
Urzêdu Miejskiego przygotowa³ stoisko reklamowe. 

Interesuj¹ce czytelnicze spotkanie 
W ramach cyklu: Godziny dla Rodziny 21 kwietnia odby³o siê wyj¹tkowe, czytelnicze

spotkanie. Strefê Koloru nowotomyskiej biblioteki publicznej odwiedzi³ aktor Piotr Witoñ,
który wcieli³ siê w postaæ Pettsona – bohatera popularnej serii ksi¹¿ek dla dzieci, autorstwa
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szwedzkiego pisarza i ilustratora Svena Nordqvista. Ksi¹¿kowi bohaterowie – Pettson i je-
go kot Findus, nietypowa para przyjació³, podbili ju¿ serca ponad miliona dzieci na ca³ym
œwiecie, ale swych fanów maj¹ tak¿e wœród doros³ych czytelników. Równie¿ spotkanie z ni-
mi w Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki dostarczy³o jego uczestnikom – zarówno
dzieciom, jak i licznie przyby³ym rodzicom – sporo pozytywnych wra¿eñ. Piotr Witoñ za-
anga¿owa³ do zabawy wszystkich uczestników spotkania. Nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ
g³oœnego czytania ksi¹¿ek, których fragmenty zainteresowa³y s³uchaczy na tyle, ¿e po spo-
tkaniu wszystkie ksi¹¿ki o Petssonie i Findusie zosta³y wypo¿yczone. Dziêki temu, m³odzi
czytelnicy mogli przed³u¿yæ czas spêdzony z sympatycznymi bohaterami. 

Muzyczny Belfer i spó³ka
Do sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, 21 kwietnia, na koncert pt.

„Muzyczny belfer i spó³ka”, zaprosi³o Prywatne Ognisko Muzyczne w Nowym Tomyœlu.
Wyst¹pili w nim instruktorzy gry na poszczególnych instrumentach, ich podopieczni, rodzi-
ce i zaproszeni goœcie. Koncert rozpoczê³a Michalina Kubicka, jedna z najm³odszych woka-
listek. Nastêpnie mo¿na by³o pos³uchaæ „Karawany Eskimosów”, „Aconste Duo” – zespo-
³ów, w których muzykuj¹ pracownicy ogniska Sebastian Koberling, Szymon Kandulski i Ma-
ciej Œwita³a, a tak¿e zespo³u „Triola Band” w sk³adzie: Anastazja Kowalska, Maciej Nowak,
Tomasz Nowak, Barbara Jundzi³³, Julia Warmuz i Sebastian Jagie³³o. Na scenie prezento-
wa³y siê równie¿ wokalistki Patrycja Spycha³a, Martyna Furmaniak, Rozalia Kurek, Aleksan-
dra Struga³a z mam¹ Katarzyn¹, a tak¿e Marcel Pr¹¿yñski z tat¹ Jaros³awem. Nie zabrak³o
skrzypiec, które piêknym brzmieniem oczarowa³y i wzruszy³y publicznoœæ. Katarzyna Ha-
lasz i Zofia Siêbor – jak zwykle – nie zawiod³y. Pianistka Ma³gorzata Ostapkowicz zapre-
zentowa³a siê w ragtimie na cztery rêce z synem Piotrem, a Katarzyna Sukiennicka zagra³a
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piêkne francuskie utwory w duecie z mê¿em Jerzym, który muzykuje na wielu instrumen-
tach, a tym razem zagra³ na akordeonie. Koncert poprowadzi³a za³o¿ycielka ogniska Anna
Antuszewska. Dwugodzinny koncert, o bardzo zró¿nicowanym brzmieniu i szerokim re-
pertuarze, oklaskiwa³a licznie zgromadzona publicznoœæ. 

Olêderski Festiwal Biegowy 
W Wytomyœlu 22 kwietnia odby³ siê Olêderski Festiwal Biegowy. G³ównym organiza-

torem tej sportowej imprezy by³ tradycyjnie Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y”, które-
mu znacz¹cego wsparcia udzieli³a lokalna spo³ecznoœæ: so³tys i Rada So³ecka Wytomyœla,
Szko³a Podstawowa w Wytomyœlu, Klub Sportowy „Zenit”, OSP z Wytomyœla i Ró¿y oraz
Jan Horowski. W ramach tej biegowej imprezy rozegrane zosta³y: maraton, pó³maraton,
bieg na 10 km, rajd nordic walking na 10 km oraz biegi m³odzie¿owe. W sportowym wy-
darzeniu uczestniczy³o blisko 400 biegaczy. W maratonie najlepszy okaza³ siê Pawe³ Jan-
kowiak z Nowego Tomyœla, który trasê 42,195 km pokona³ w czasie 3 godz. 2 minuty i 53
sekundy. Wœród pañ najlepsza by³a Jolanta Witczak z Lusowa, piêtnasta w klasyfikacji ge-
neralnej. Pó³maraton wygra³ Przemys³aw Fornalik ze Lwówka, który dystans 21,1 kilome-
tra przebieg³ w czasie 1 godz. 19 minut i 46 sekund. Wœród pañ najszybciej na metê, na 17
miejscu w klasyfikacji ogólnej, dobieg³a Agnieszka Golak z Wyrzeki. W biegu na 10 km
triumfowa³ Tomasz Ostajewski ze Lwówka; najlepsza wœród pañ by³a Karolina Bilawa
z Nowej Wsi. W rajdzie nordic walking zwyciê¿y³ Jan Stanis³awski z Poznania, natomiast
wœród pañ – Izabela Lotka ze Starego Tomyœla. 

Sukces KAJAKtywnych
Trzech mieszkañców powiatu nowotomyskiego – Bartosz Rojda, Tomasz Zerek i Ja-

kub Konieczny, tworz¹cych grupê nieformaln¹, okreœlaj¹c¹ siê mianem KAJAKtywni Wikli-
niarze, 22 kwietnia wyruszy³o kajakami rzek¹ Szark¹ w kierunku morza. Kajakarze plano-
wali pokonywaæ dziennie ok. 40 km i plan ten realizowali, przep³ywaj¹c w ci¹gu 10 dni po-
nad 430 km i dop³ywaj¹c do mostu w Dziwnowie. Niestety, ze wzglêdu na bardzo silny
wiatr, postanowili nie ryzykowaæ i nie wp³ywaæ na sam Ba³tyk. Pokonuj¹c kajakami drogê
wodn¹ do polskiego morza, przep³ynêli a¿ 6 rzek: Szarkê, Obrê, Paklicê (podp³ywaj¹c pod
pr¹d na Zamek Królewski w Miêdzyrzeczu), Wartê, Odrê i Dziwn¹. Dop³ywaj¹c 1 maja
do Ba³tyku, swoim wyczynem udowodnili, ¿e Nowy Tomyœl posiada bezpoœrednie po³¹-
czenie drog¹ wodn¹ z morzem. 

Miêdzynarodowy Dzieñ Inwalidy
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przy wspó³-

udziale Burmistrza Nowego Tomyœla, Starosty Nowotomyskiego i Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyœlu, zorganizowa³ 25 kwietnia w Nowotomyskim
Oœrodku Kultury obchody Miêdzynarodowego Dnia Inwalidy. W tym roku dzieñ ten ob-
chodzony by³ pod has³em „Polska krajem przyjaznym osobom niepe³nosprawnym”.
W okolicznoœciowym wyst¹pieniu Przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejonowego PZERiI Zenon
Matuszczak wspomnia³ o potrzebie wzajemnej ¿yczliwoœci i pokonywania barier, a tak¿e
potrzebie wspó³pracy i integracji. Podkreœli³ te¿ ogromny sukces, jakim by³o wyró¿nienie
projektu „Igrzyska dla osób z niepe³nosprawnoœci¹” w 2. edycji konkursu „Z³ota Ksiêga
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Dobrych Praktyk na rzecz Spo³ecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. Uczestnicz¹cym
w spotkaniu osobom ¿yczenia przekazali przedstawiciele w³adz samorz¹dowych z terenu
powiatu nowotomyskiego. 

Klubowa wyprawa do Azerbejd¿anu
Podczas spotkania Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, w nowotomyskiej

bibliotece 26 kwietnia, odby³ siê pokaz slajdów podró¿niczych o Azerbejd¿anie – kraju po-
granicza, styku cywilizacyjnych interiorów, bramie Azji, koñcu Europy, miejscu œcierania siê
kultur. Goœciem spotkania by³a reporterka i dziennikarka Stanis³awa Budzisz-Cysewska,
pracownik naukowy Uniwersytetu Gdañskiego, zawodowo, hobbystycznie i naukowo
zwi¹zana jest z Kaukazem. Uwielbia Rosjê i wszystko, co z ni¹ zwi¹zane. Swoimi wra¿enia-
mi z wielu lat podró¿owania po Kaukazie podzieli³a siê z nowotomyskimi mi³oœnikami da-
lekich woja¿y. 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja na placu Chopina odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna upamiêtniaj¹ca 226. rocz-

nicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystoœæ rozpoczê³a msza œw. w intencji Ojczyzny,
odprawiona w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Nastêpnie przy obelisku upa-
miêtniaj¹cym uchwalenie Konstytucji 3 Maja, kwiaty z³o¿yli m. in. przedstawiciele gminnych
i powiatowych w³adz samorz¹dowych, radni, s³u¿by mundurowe oraz dzieci i m³odzie¿
z nowotomyskich szkó³ i przedszkoli. Honorow¹ wartê przy pomniku zaci¹gnêli harcerze
z 19 Dru¿yny Harcerskiej BUKI im. Aleksandra Kamiñskiego.
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Relikwie œw. Andrzeja Boboli w s¹topskiej œwi¹tyni 
Koœció³ parafialny w S¹topach pw. œw. Andrzeja Boboli od 6 maja posiada relikwie (frag-

ment koœci œw. Andrzeja) swego patrona. Uroczystoœci wprowadzenia – do œwi¹tyni reli-
kwii I stopnia tego mêczennika i patrona Polski – przewodniczy³ abp Stanis³aw G¹decki –
metropolita poznañski. Relikwie wniesione zosta³y do œwi¹tyni w uroczystej procesji.
W wyg³oszonej homilii ks. abp G¹decki przybli¿y³ uczestnikom uroczystoœci postaæ œw. An-
drzeja Boboli, jego oddanie siê Bogu i Matce Najœwiêtszej. Zachêca³ równie¿ wiernych do
kierowania modlitw do Boga za poœrednictwem œw. Andrzeja Boboli. Podkreœli³, ¿e wpro-
wadzenie relikwii do œwi¹tyni jest okazj¹ do zaproszenia na nowo patrona nie tylko do œwi¹-
tyni, ale do tak¿e do domostw i serc oraz obrania go orêdownikiem i wzorem. W uroczy-
stoœci licznie uczestniczyli parafianie, którzy do tego wa¿nego wydarzenia przygotowywali
siê poprzez udzia³ w rekolekcjach. 

Obchody 72. rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej
8 maja uczczono 72. rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej. Z tej okazji Burmistrz

Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner odda³ ho³d zamordowanym nowotomyœlanom,
zapalaj¹c znicz przy tablicy upamiêtniaj¹cej tragiczne styczniowe wydarzenia z 1945 roku.
Po po³udniu, na placu Niepodleg³oœci, przy Pomniku Powstañców Wielkopolskich, odby³a
siê uroczystoœæ patriotyczna. Wziê³y w niej udzia³ liczne poczty sztandarowe i delegacje re-
prezentuj¹ce w³adze samorz¹dowe, organizacje kombatanckie, partie i ugrupowania poli-
tyczne, s³u¿by mundurowe, harcerzy, instytucje spo³eczne, a tak¿e szko³y i przedszkola. 
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Œwat³o i cieñ cz³owieka na fotografii
8 maja w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury odby³ siê wernisa¿ wystawy

fotografii Dariusza Bareya. Œwiat³o i cieñ cz³owieka – to myœl towarzysz¹ca artyœcie podczas
robienia zdjêæ. Szuka on w ludziach œwiat³a, które miesza siê bezustannie z cieniem.
Zaprezentowane w Nowym Tomyœlu fotografie to portrety ludzi bezdomnych. Ich autor
bardzo dobrze pozna³ œrodowisko bydgoskich bezdomnych, spêdzi³ z nimi wiele godzin,
rozmawia³, zg³êbia³ ich problemy, zdobywa³ zaufanie. To w³aœnie ta bliska wiêŸ pozwoli³a
mu stworzyæ portrety absolutnie wyj¹tkowe – przejmuj¹ce, zmuszaj¹ce do refleksji.

Tydzieñ Bibliotek 2017
Od 8 do 15 maja 2017 r. w ca³ej Polsce – tak¿e w naszym mieœcie – obchodzony by³

Tydzieñ Bibliotek. Has³o tegorocznej – XIV ju¿ edycji – Tygodnia Bibliotek brzmia³o:
„Biblioteka. Oczywiœcie!”. Z inspiracji Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyœlu, wszystkie biblioteki publiczne z terenu powiatu nowotomyskiego
zainaugurowa³y obchody akcjami happeningowymi z udzia³em czytelników i przyjació³
bibliotek, w efekcie których przed budynkami bibliotek lub w ich pobli¿u pojawi³y siê sta³e
elementy wystroju, tj. instalacje, murale i inne formy przestrzenne, prezentuj¹ce bogate
i ró¿norodne mo¿liwoœci wspó³czesnych bibliotek. W ramach obchodów Tygodnia
Bibliotek w nowotomyskiej bibliotece odby³y siê tak¿e: otwarte spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Ksi¹¿ki, którego goœciem by³ Szymon Ho³ownia – dziennikarz i publicysta,
dwukrotnym laureatem nagrody „Grand Press”; spotkanie z dziennikarzem muzycznym
i niezrównanym znawc¹ polskiego rocka Leszkiem Gnoiñskim oraz poznañskim
podró¿nikiem i surwiwalowcem Emilem Wittem. Na recital swych utworów zaprosi³
nowotomyœlan punkowy bard – Janusz Reichel z £odzi. Dla najm³odszych natomiast
przygotowano tradycyjn¹ Majówkê z ksi¹¿k¹, tym razem pod has³em: „Wlaz³ kotek na
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p³otek…, czyli przygody z wiejskiego podwórka”. Licznie przyby³e dzieci doskonale bawi-
³y siê z goœæmi Majówki: Teatrem Duet z przedstawieniem „Kotek i kogutek” oraz Hank¹
Billert z ludowymi kukie³kami i Edwardem Kupcem z drewnianymi zwierz¹tkami. Obcho-
dy Tygodnia Bibliotek 2017 w nowotomyskiej bibliotece zakoñczy³o XIV Powiatowe Fo-
rum Bibliotekarzy. 

Powiatowe eliminacje XXII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków 
9 maja odby³y siê eliminacje powiatowe do XXII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki

Przedszkolaków. W zmaganiach konkursowych, w sali widowiskowej Nowotomyskiego
Oœrodka Kultury, wziê³o udzia³ 16 dzieci w wieku przedszkolnym. Wszyscy mali uczestni-
cy byli œwietnie przygotowani do wystêpu, zarówno pod wzglêdem wokalnym, jak i pod
wzglêdem stroju i choreografii. Dla wiêkszoœci by³ to pierwszy publiczny wystêp na praw-
dziwej scenie, przed du¿¹ publicznoœci¹. Ca³e grupy przedszkolne kibicowa³y swoim kole-
¿ankom. W repertuarze przygotowanym przez ma³ych wokalistów królowa³y dzieciêce
przeboje, m. in. „Puszek Okruszek”, „Wiosna w b³êkitnej sukience” czy „Zuzia lalka nie-
du¿a”. Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca Anita Czajka-Pawlak oraz Justyna Korbanek i Bar-
bara Krasnowska, nie mia³o ³atwego zadania. Uda³o siê jednak wy³oniæ piêæ laureatek, któ-
re zajê³y ex aequo pierwsze miejsce i bêd¹ reprezentowa³y powiat nowotomyski podczas
eliminacji rejonowych w Obornikach Wlkp. Nowotomyskie eliminacje wygra³y: Natalia
Ginter, Oliwia Maciaszczyk, Dagmara Stieler, Zuzanna Pieprzyk i Martyna Œlusarz. Pozo-
stali uczestnicy zajêli ex aequo drugie miejsce, zatem wszyscy uczestnicy eliminacji znaleŸli
siê na podium. Dzieciom wrêczono pami¹tkowe dyplomy i upominki.

III Miêdzyszkolny Festiwal Piosenki Miêdzynarodowej
Zespó³ Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Bukowcu, wraz z Wiejskim Domem

Kultury, zorganizowali 10 maja III Miêdzyszkolny Festiwal Piosenki Miêdzynarodowej.
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Wziêli w nim udzia³ soliœci i zespo³y ze: Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu,
Szko³y Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp., Szko³y Podstawowej w Dakowach Mo-
krych, Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu, Szko³y Podstawowej w S¹topach, Szko³y Pod-
stawowej w Borui Koœcielnej oraz Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bu-
kowcu. Uczestnicy wykonywali piosenki w jêzyku angielskim, francuskim, niemieckim i ro-
syjskim. Poziom wszystkich prezentacji by³ bardzo wysoki. Jury w sk³adzie: Maria Tysz-
kowska, S³awomir Kwaœny, Iwona Krzy¿agórska-Glinka, Anna Skrzypczak i Cecylia Œlu-
sarz, po d³ugich naradach wy³oni³o zwyciêzców w nastêpuj¹cych kategoriach. W katego-
rii solistów: I miejsce – Amelia Jujka z Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego
w Bukowcu, II – Julia Celeb¹k, III – Antonina Zerek, obie ze Szko³y Podstawowej nr
2 w Nowym Tomyœlu. W kategorii zespo³ów: I miejsce- „Kantylena” ze Szko³y Podstawo-
wej nr 1 w Grodzisku Wlkp., II miejsce – Olga Pluskota i Weronika Kaczmarek z Zespo-
³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu, III miejsce – Zuzanna Kandulska,
Dominika B¹czyk, Natalia Cwojdziñska ze Szko³y Podstawowej w Dakowach Mokrych.
Wyró¿nienia otrzyma³y: Oliwia Matuszewska z Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimna-
zjalnego w Bukowcu i Daria Kaniewska ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu.
Nagrodê specjaln¹ przyznano Zofii Miczek ze Szko³y Podstawowej w Dakowach Mo-
krych. Nagrody ufundowane przez Radê Rodziców, so³tysa i sponsorów laureatom wrê-
czy³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner. 

O Amazonii i ¿yciu poza schematem 
Prawdziw¹ gratkê mi³oœnikom dalekich woja¿y sprawi³ 11 maja poznañski podró¿nik

i surwiwalowiec Emil Witt, który podczas spotkania w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez
kontynenty” opowiedzia³ o Amazonii i ¿yciu poza schematem. Odby³ on fascynuj¹ce po-
dró¿e w jedno z budz¹cych najwiêksze emocje miejsc na Ziemi – do amazoñskiej puszczy,
do œwiata Indian Machiguenga, zamieszkuj¹cych gêst¹ selvê w dorzeczu Urubamby w cen-
tralnym Peru. Indianie, ¿yj¹cy wed³ug tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie,
ods³onili przed nim swoje umiejêtnoœci radzenia sobie w niezmierzonych lasach deszczo-
wych. Jedna z jego po³udniowoamerykañskich wypraw by³a nominowana do tytu³u Po-
dró¿y Roku 2014 National Geographic Traveler. 

IV GWiNT Ultra Cross
Ju¿ po raz czwarty zorganizowana zosta³a impreza biegowa GWiNT Ultra Cross, któ-

rej nazwê tworz¹ pierwsze litery w nazwach trzech powiatów: grodziskiego,
wolsztyñskiego i nowotomyskiego, przez które przebiega trasa ultramaratonu.
Uczestnicy tej imprezy, odbywaj¹cej siê 12 i 13 maja, mieli do wyboru jeden z trzech
dystansów: 55 km – Mini GWiNT, 110 km – Normal GWiNT oraz 100 mil (161 km) –
Super GWiNT. Start biegu Mini GWiNT zlokalizowany by³ w Zdroju k. Grodziska Wlkp.,
Normal GWiNT w Nowym Tomyœlu, a Super GWiNT w Wolsztynie. Z myœl¹ o bezpie-
czeñstwie i wygodzie biegaczy zorganizowanych zosta³o na ca³ej, licz¹cej 100 mil trasie,
9 punktów kontrolno – od¿ywczych. Meta wszystkich biegów znajdowa³a siê w Oœrodku
Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Fala Park” w Wolsztynie. Najd³u¿szy, licz¹cy 161 km
dystans, ukoñczy³o 70 zawodników. Wœród nich najszybciej na metê przybieg³ Mateusz



Gryczka z Leszna z wynikiem 16 godz. 27 min. i 5 sekund. Normal GWiNT wygra³ Mar-
cin Szczukiewicz z Wroc³awia z wynikiem 12 godz. 1 min. i 42 sekundy. Zwyciêzc¹ Mini
GWiNT-a zosta³ £ukasz Wróbel z miejscowoœci Wiry z wynikiem 4 godz. 16 min. i 12 se-
kund. Organizatorami zawodów byli: Grodziski Klub Biegacza, Nowotomyski Klub Biega-
cza „Chy¿y” oraz Wolsztyñski Klub Biegowy. Partnerami imprezy by³y m. in. samorz¹dy
gminne i powiatowe. W organizacjê przedsiêwziêcia w³¹czyli siê te¿ sponsorzy. 

Udzia³ w Targach „Viva Seniorzy!” 
12 i 13 maja gmina Nowy Tomyœl prezentowa³a swoj¹ ofertê turystyczn¹ na targach

„Viva Seniorzy!”, które odbywa³y siê na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich.
Promocja nowotomyskich atrakcji odbywa³a siê na wspólnym stoisku Wielkopolskiej Izby
Turystycznej. Dla zwiedzaj¹cych przygotowano konkurs wiedzy o Nowym Tomyœlu, a tak-
¿e degustacjê nowotomyskich serków sma¿onych, przekazanych przez Okrêgow¹ Spó³-
dzielniê Mleczarsk¹ Top-Tomyœl. W czasie targów uda³o siê nawi¹zaæ kontakt z kilkoma
biurami podró¿y, organizuj¹cymi wyjazdy dla seniorów, a tak¿e ze stowarzyszeniami oraz
uniwersytetami trzeciego wieku, które wyrazi³y chêæ przyjazdu do Nowego Tomyœla.

XIV Powiatowe Forum Bibliotekarzy
15 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu spotkali siê

bibliotekarze z powiatu nowotomyskiego na XIV Powiatowym Forum Bibliotekarzy. Fo-
rum jest coroczn¹ okazj¹ do œwiêtowania jubileuszy pracy, zapoznania siê z nowymi tren-
dami pracy bibliotekarskiej i spotkania w bibliotekarskim gronie. Tematem tegorocznego
seminarium dla bibliotekarzy by³y ma³e formy literackie – mikroopowiadania, w których
specjalizuje siê dr Agata Draus-K³obucka z Uniwersytetu Wroc³awskiego i to ona w³aœnie
podczas prelekcji pokaza³a bibliotekarzom mo¿liwoœci wykorzystania ich w pracy z czytel-
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Bibliotekarze obchodz¹cy jubileusze swej pracy zawodowej wraz z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych



nikami. W drugiej czêœci Forum do grona bibliotekarzy do³¹czyli przedstawiciele w³adz sa-
morz¹dowych. By³ to moment stosowny do z³o¿enia gratulacji bibliotekarzom, którzy ob-
chodz¹ w tym roku jubileusze swojej pracy zawodowej. W gronie tym znaleŸli siê: z Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu – Teresa Misiaczyk, g³ówna
ksiêgowa (40. lecie pracy); Ma³gorzata Œniegu³a, starszy bibliotekarz (30. lecie pracy); Re-
nata Jêdrzejewska, pracownik gospodarczy (25. lecie pracy) i Danuta £ebkowska, starszy
kustosz w Filii w Bukowcu (20. lecie pracy); a tak¿e Wies³awa Rokus, starszy kustosz
z Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy (35. lecie pracy) i Alicja Stachowiak, starszy bi-
bliotekarz z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lwówek (35. lecie pracy). Po tej najbar-
dziej uroczystej czêœci programu bibliotekarze wziêli udzia³ w finisa¿u wystawy prac mi-
strzyni ilustracji ksi¹¿kowej El¿biety Wasiuczyñskiej z udzia³em Olchy Wierzbowskiej-Si-
korskiej, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksi¹¿ek. Mi³ym akcentem Fo-
rum by³a dedykacja muzyczna w wykonaniu Katarzyny Sukiennickiej z Prywatnego Ogni-
ska Muzycznego w Nowym Tomyœlu, która wyst¹pi³a wraz z mê¿em Jerzym.

„Tesco” dla „Budowlanych” 
Ludowy Klub Sportowy „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl przy³¹czy³ siê do akcji sie-

ci sklepów „Tesco” pod nazw¹ „Decydujesz – pomagamy”. Nowotomyscy sztangiœci zg³o-
sili projekt zorganizowania wielopokoleniowych wielobojów atletycznych, w których bêd¹
startowaæ zespo³y z³o¿one z trzech pokoleñ, np. dziadka, taty i syna. Pomys³ zosta³ zaak-
ceptowany przez organizatorów i poddany pod g³osowanie klientów sklepów „Tesco”
w Tarnowie Podgórnym, Szamotu³ach i Nowym Tomyœlu. Pomys³ nowotomyœlan uzyska³
ponad 22 000 g³osów, co by³o jednym z lepszych wyników w Polsce. 15 maja w nowoto-
myskim sklepie „Tesco” prezes klubu Jerzy Nowak wraz z trzema zawodnikami, w obec-
noœci przedstawicieli w³adz samorz¹dowych i dziennikarzy, odebra³ czek na kwotê
5 000 z³. Obecnych w sklepie klientów z tej okazji poczêstowano tortem. 

Spotkanie z przyrod¹ – raz jeszcze
Czwarte ju¿ spotkanie z cyklu: Spotkania z przyrod¹ odby³o siê 16 maja w Miejskiej i Po-

wiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Tym razem prowadz¹cy je Adam Ry-
barczyk i Rafa³ Putz, czyli panowie – z brod¹ i bez brody – od biologii i przyrody, podjêli te-
mat nowotomyskiego szlaku dendrologicznego. Spotkanie dotyczy³o roli drzew oraz krze-
wów w warunkach miejskich, ich historii, a tak¿e stanu obecnego. Prowadz¹cy przybli¿yli
wybrane, ciekawe gatunki drzew, zarówno rodzimych, jak i obcego pochodzenia. Szcze-
góln¹ uwagê zwrócili na zagro¿enia zwi¹zane z przedmiotowym traktowaniem drzew
przez cz³owieka. Zaapelowali o poszanowanie drzew i krzewów i o zmianê podejœcia do
nich, gdy¿ s¹ nam niezbêdne do ¿ycia, maj¹ bowiem nieocenione wartoœci biocenotyczne
i kulturowe. 

„Kot w butach” dla ma³ych i du¿ych
Amatorska grupa teatralna, dzia³aj¹ca przy Przedszkolu nr 3 „Bajkowe Zacisze' w No-

wym Tomyœlu, 17 maja wystawi³a premierowe przedstawienie pt. „Kot w butach”. Na de-
skach Nowotomyskiego Oœrodka Kultury wyst¹pili rodzice, nauczyciele oraz przyjaciele
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placówki. W bajkowe postacie wcielili siê: Anna Wojcieszak, Karolina Koœciañska-Daniec,
Magdalena Ceyza, Paulina Borowy, Katarzyna Pieprzyk, El¿bieta Cybal – Podlaszewska,
Monika Miesi¹c, Anika Kruschel, Iwona Lehman, Monika Adamczyk, Agata Kaczmarek,
Iwona Konieczna, Katarzyna Pieprzyk, Krystian Kuœnierek, Mateusz Kowalak, Arkadiusz
Ceyza i Szymon Kuraœ. Przedstawienie wyre¿yserowa³a Joanna Dominiak. £¹czy³o ono
w sobie s³owo, muzykê i taniec. Historia m³ynarczyka i jego kota opowiedziana zosta³a
w sposób zabawny, a jednoczeœnie nowatorski, czym zjedna³a sobie przychylnoœæ, zarów-
no tej najm³odszej, jak i nieco starszej publicznoœci. 

Obchody Dnia Stra¿aka 
W siedzibie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu 18

maja odby³a siê doroczna uroczystoœæ z okazji Miêdzynarodowego Dnia Stra¿aka. Œwiêto
uczczono uroczystym apelem. Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w No-
wym Tomyœlu st. kpt. Marek Ko³dyk powita³ przyby³ych goœci oraz wszystkich stra¿aków.
Œwiêto stra¿aków, jak co roku, by³o okazj¹ do wrêczenia awansów s³u¿bowych i odzna-
czeñ. G³os zabrali zaproszeni goœcie, którzy dziêkuj¹c stra¿akom za ich trud w walce z po-
¿arami i innymi zdarzeniami, jednoczeœnie ¿yczyli im powodzenia, zarówno w pracy, jak
i w ¿yciu prywatnym.

Koncert „Niespodzianki” 
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury18 maja odby³ siê koncert zespo³u wokal-

nego „Niespodzianka”, tym razem pod has³em „Pogodniej”. Zespó³, prowadzony przez
Aleksandrê Walczak, jest ju¿ doskonale znany nowotomyskiej publicznoœci, st¹d du¿e za-

Uroczysta odprawa z okazji Dnia Stra¿aka 



KRONIKA WYDARZEÑ

145Kwiecieñ-czerwiec 2017

interesowanie wydarzeniem. W repertuarze koncertu znalaz³y siê takie utwory jak: „Cy-
gañska ballada”, „Jad¹ wozy kolorowe”, „Wszystko mi mówi, ¿e mnie ktoœ pokocha³” czy
„Dni, których jeszcze nie znamy”. Koncert poprowadzi³a Renata Œmiertelna. 

Jubileusz Ko³a Emerytów w Bukowcu
Uroczystoœæ z okazji 20. lecia istnienia Ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów

i Inwalidów w Bukowcu odby³a siê 19 maja w Wiejskim Domu Kultury. Spotkanie rozpo-
czê³o siê od wyst¹pienia prezesa ko³a Stefana S³ociñskiego, który powita³ zaproszonych go-
œci, a tak¿e przybli¿y³ zebranym historiê organizacji. Jubileusz by³ okazj¹ do wrêczenia
odznaczeñ i podziêkowañ. W imieniu Gminy Nowy Tomyœl ¿yczenia wszystkim cz³onkom
i sympatykom bukowieckiego ko³a z³o¿y³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz
Hibner.

Boruja Koœcielna bawi³a siê
So³tys, Rada So³ecka oraz Wiejski Dom Kultury w Borui Koœcielnej zorganizowali 20

maja Festyn Majowy. Imprezê rozpocz¹³ rajd rowerowy, który wiód³ tras¹ „Biegu z moty-
lem”. Na ten dzieñ zaplanowano wiele atrakcji. Odby³ siê pokaz ratownictwa techniczne-
go przygotowany przez OSP w Borui Koœcielnej, a tak¿e pokaz sekcji podnoszenia ciê¿a-
rów LKS „Budowlani – Ca³us” w Nowym Tomyœlu. W konkursie na strongmana wsi wy-
gra³ Marek Szymkowiak. Mi³oœnicy motoryzacji chêtnie ogl¹dali dwuko³owe maszyny bra-
ci motocyklowej z Nowego Tomyœla i Wolsztyna. Dzieci uczestniczy³y w konkurencjach
sportowych. Swoje talenty artystyczne prezentowa³y przedszkolaki oraz uczniowie szko³y
podstawowej i gimnazjum. Przed publicznoœci¹ wyst¹pi³ lokalny zespó³ „Arkadia” oraz ze-
spó³ „The Train” w koncercie jubileuszowym z okazji 10. lecia istnienia zespo³u. Mieszkañ-
cy wsi do póŸnych godzin wieczornych bawili siê przy muzyce. 

Uroczystoœæ jubileuszowa by³a okazj¹ do z³o¿enia ¿yczeñ i gratulacji
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Premierowe spektakle 
Teatr Tymczasowy, skupiaj¹cy utalentowan¹ m³odzie¿ oraz Teatrzyk Malutki, który

tworz¹ równie uzdolnione dzieciaki – to teatralna wizytówka Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury. Opiekê nad nimi sprawuje od lat niezwykle charyzmatyczna Renata Œmiertelna –
instruktor teatralny. Od paŸdziernika ub. roku do czerwca br. oba teatry pracowa³y nad
przygotowaniem nowych spektakli. 23 maja swoj¹ premierê mia³ Teatr Tymczasowy, któ-
ry wystawi³ sztukê pt. „Wojny trojañskiej nie bêdzie”. Œwietna scenografia, kostiumy, po-
czucie humoru oraz fantastyczna gra aktorska z³o¿y³y siê na pe³en sukces. Na scenie wyst¹-
pili: Zosia Sza³ek, Mi³osz Markiewicz, Ola Zaremba, Wiktoria Sara, Zosia Klimko, Julia £o-
dyga, Julka Wicher, Karol Roszyk, Filip Fr¹ckowiak, Wojtek D¹browski oraz Eryk Wilgo-
wicz. 29 maja natomiast scena nale¿a³a do Teatrzyku Malutkiego, który zaprezentowa³
sztukê pt. „Parasol pe³en czarów”. Udzia³ w niej, obok dzieci, wziê³y równie¿ niektóre ma-
my. Wszyscy mali aktorzy stanêli na wysokoœci zadania i doskonale odegrali swoje role.
Sztuka nie tylko bawi³a, ale mia³a te¿ przekaz edukacyjny. Na scenie mo¿na by³o podziwiaæ:
Antosiê – Rufusa, Szymka i Marysiê, Dariê i Matusia, Antoniego, Oskara, Julkê, Kiniê Ma³¹
i Kiniê Du¿¹, Pucusia, Mili-Mili, Martynkê, Martusiê, Marcjannê, Gosiê oraz Zosiê Iskierkê.

Igrzyska osób niepe³nosprawnych 
W hali nowotomyskiego Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego 25 maja zorganizowane

zosta³y VII Igrzyska dla Osób z Niepe³nosprawnoœci¹. W imprezie wziêli udzia³ seniorzy
zrzeszeni w ko³ach Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kuœlina, Bukow-
ca, Nowego Tomyœla, Miedzichowa, Zarz¹du Rejonowego PZER i I w Opalenicy i Nowym
Tomyœlu, a tak¿e reprezentanci nowotomyskiego Domu Dziennego Pobytu oraz Fundacji
Zb¹szyñskiej. Konkurencje dla seniorów przygotowali gimnazjaliœci. Zawodnicy musieli wy-

Aktorzy Teatrzyku Malutkiego wraz z mamami w sztuce „Parasol pe³en czarów” 



kazaæ siê umiejêtnoœciami manualnymi, szybkoœci¹ i celnym okiem. Ich sportowe wyczyny,
cechuj¹ce siê zaanga¿owaniem, ale i dystansem do w³asnych mo¿liwoœci oraz poczuciem
humoru, ocenia³a komisja sêdziowska z³o¿ona z nauczycieli gimnazjum. Najlepszy wynik
w igrzyskach osi¹gnê³a dru¿yna z Opalenicy. Na drugim miejscu znalaz³ siê zespó³ z Kuœli-
na, a trzecie wywalczyli seniorzy z Ko³a nr 1 PZER i I w Nowym Tomyœlu. Trzy pierwsze
dru¿yny otrzyma³y puchary i nagrody. Wszystkim zespo³om wrêczono dyplomy. Organi-
zatorami imprezy byli: Zarz¹d Rejonowy PZER i I w Nowym Tomyœlu, Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie oraz Gimnazjum im. F. Szo³drskiego. Wsparcia udzieli³y Starostwo
Powiatowe oraz Urz¹d Miejski. Projekt otrzyma³ dofinansowanie ze œrodków Pañstwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

Nowotomyœlanie w Sejmie Dzieci i M³odzie¿y 
Julia Opaska i Miko³aj Wolanin – nowotomyscy gimnazjaliœci – z w³asnej inicjatywy przy-

gotowali wysoko oceniony projekt pt. „Feliks Piêta bukowiecki bohater”, który umo¿liwi³
im udzia³ w XXIII Sesji Sejmu Dzieci i M³odzie¿y. Projekt ten, nawi¹zuj¹cy do tytu³u tego-
rocznej sesji „Przestrzeñ publiczna jako miejsce wolne od symboli propaguj¹cych systemy
totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”, sprawi³, ¿e znaleŸli siê oni w gro-
nie 44 m³odzie¿owych pos³ów z Wielkopolski. Dodatkowo, jako jeden z dwóch zwyciê-
skich zespo³ów w województwie, Julia i Miko³aj wziêli udzia³ w seminariach oraz posiedze-
niu komisji, które odby³y siê w Warszawie w dniach 13 i 14 maja br. Ich zadaniem by³o
wówczas napisanie m. in. projektu uchwa³y. Zadanie to sta³o siê dla Miko³aja Wolanina –
ucznia klasy II e nowotomyskiego gimnazjum, przepustk¹ do poprowadzenia XXIII Sesji
Sejmu Dzieci i M³odzie¿y w charakterze jednego z trzech marsza³ków. 1 czerwca Julia i Mi-
ko³aj wziêli udzia³ w XXIII Sesji Sejmu Dzieci i M³odzie¿y. Obrady otworzy³ Marsza³ek Sej-
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mu RP Marek Kuchciñski, który nastêpnie odda³ g³os marsza³kowi Sejmu Dzieci i M³odzie-
¿y – nowotomyœlaninowi Miko³ajowi Wolaninowi. Po otwarciu obrad izby i powitaniu za-
proszonych goœci, przewodnictwo nad obradami objêli kolejni marsza³kowie. Podczas sesji
g³os z mównicy sejmowej zabra³o 41 m³odzie¿owych pos³ów. Po pracowitym i pe³nym
emocji dniu uczestnicy parlamentarnej sesji wyruszyli w drogê powrotn¹ do Nowego To-
myœla. 26 maja z m³odymi pos³ami spotka³ siê Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz
Hibner. Sejm Dzieci i M³odzie¿y liczy 460 pos³ów. Organizacja m³odzie¿owej izby wzoro-
wana jest na procedurach obowi¹zuj¹cych w prawdziwym Sejmie, co ma przybli¿aæ uczest-
nikom zasady polskiego parlamentaryzmu.

Piknik z motocyklami w roli g³ównej
II Nowotomyski Piknik Motocyklowy odby³ siê 27 maja. Jego organizatorem by³a

Chmielowa Grupa Motocyklowa. Motocykliœci zebrali siê przy koœciele pw. Najœwiêtszej
Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu. Po mszy œw., ulicami miasta prze-
jecha³a parada kilkuset motocykli. Uczestniczyli w niej te¿ graciarze ze swoimi maszyna-
mi. Barwny korowód wzbudza³ spore zainteresowanie mieszkañców miasta. Miejscem
docelowym motocyklistów by³o Sêkowo, gdzie zorganizowana zosta³a g³ówna czêœæ im-
prezy. W ramach pikniku stra¿acy zaprezentowali pokaz ratownictwa technicznego
przy pozorowanym wypadku drogowym, gaszenie p³on¹cego samochodu pian¹ gaœni-
cz¹ i kwalifikowan¹ pierwsz¹ pomoc. Odby³y siê te¿ konkurencje sprawnoœciowe, m. in.
konkurs na jak najwolniejsze pokonanie na motocyklu wyznaczonego dystansu, rzut alu-
miniow¹ felg¹ od motocykla, przeci¹ganie liny i wiele innych. Organizatorzy zadbali te¿
o mo¿liwoœæ przelotów motolotni¹, paralotni¹ oraz œmig³owcem. Przez ca³y czas trwa-
nia pikniku mo¿na by³o korzystaæ ze stoisk gastronomicznych. Po po³udniu rozpoczê³a
siê czêœæ artystyczna pikniku. Przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹ wyst¹pi³a nowo-

M³odzi pos³owie podczas wizyty w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu 
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tomyœlanka Sandra Ruga³a i „Tajny Projekt Muzyczny”. Koncert zespo³u „Country Ze-
nit” zakoñczy³ ca³odniowy piknik. 

Przedszkolny festyn 
Przedszkole nr 5 „S³oneczko” zorganizowa³o na stadionie miejskim Rodzinny Festyn

Sportowy. Impreza odby³a siê 28 maja. Rozpocz¹³ j¹ mecz pi³ki no¿nej, w którym zmierzy-
³y siê panie – pracownice przedszkola rywalizowa³y z pracownicami Urzêdu Miejskiego. Je-
dynym mê¿czyzn¹ na boisku by³ stoj¹cy w bramce urzêdniczek Burmistrz Nowego Tomy-
œla W³odzimierz Hibner. Dopiero rzuty karne pozwoli³y wy³oniæ zwyciêzcê. Ostatecznie
mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2: 0 dla pracownic Przedszkola nr 5 „S³oneczko.”W kolej-
nym meczu wyst¹pi³y dru¿yny mêskie. Ojcowie przedszkolaków zmierzyli siê z radnymi
Rady Miejskiej Nowego Tomyœla. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 7: 3 dla dru¿yny przed-
szkolnych tatusiów. W trzecim meczu zagra³y dru¿yny mieszane: tatusiowie i mamy, któ-
re zebra³y najwiêksze owacje wœród przedszkolaków. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2:
1 dla mam. Imprezie towarzyszy³y wystêpy taneczne i wokalne dzieci. Mo¿na by³o skorzy-
staæ z poczêstunku, zdobyæ zdjêcia przedszkolaków wykonane w barwach „Lecha” Po-
znañ, nabyæ zawieszki z logo przedszkola, zakupiæ losy. Trenerzy Akademii Pi³karskiej Re-
issa poprowadzili wiele gier i zabaw. Przez ca³y czas trwania festynu, na najm³odszych
uczestników czeka³y stanowiska malowania twarzy, dmuchania balonów i baniek mydla-
nych. Podczas imprezy odby³y siê tak¿e: koncert zespo³u „Duszniczanka” z Dusznik Wlkp.
z rodzinn¹ Kapel¹ Nowaków z Dobie¿yna oraz pokazy „Kajaktywnych” i stra¿y po¿arnej.

Z jêzykiem polskim – na wakacje … 
Grupa ukraiñska, która od stycznia spotyka³a siê w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pu-

blicznej w Nowym Tomyœlu na zajêciach z jêzyka polskiego, zas³u¿y³a na wakacyjn¹ prze-

W jednym z meczów zagra³a reprezentacja Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu 



rwê. Ostatnie przed wakacjami spotkanie, które odby³o siê 30 maja, poœwiêcone by³o
oczywiœcie letnim woja¿om i ulubionym formom spêdzania wolnego czasu w czasie urlopu.
Uczestnicy zajêæ mówili o swoich planach na wakacje: jedni odwiedz¹ rodzinê na Ukrainie
i naciesz¹ siê obecnoœci¹ bliskich, inni bêd¹ zwiedzaæ Polskê i Europê, jeszcze inni poœwiêc¹
ten czas na pracê. Spotkania z jêzykiem polskim dla obcokrajowców, prowadzone przez
bibliotekarki: Izabelê Putz i Gra¿ynê Matuszak, cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem. Od-
bywa³y siê one regularnie, raz lub dwa razy w miesi¹cu. £¹czy³y ze sob¹ naukê jêzyka z in-
formacjami o kulturze i zwyczajach polskich, tych dawnych i wspó³czesnych. Ukraiñcy od-
wdziêczali siê opowieœciami o swoim piêknym kraju i jego specyfice. Jak siê okaza³o, spotka-
nia, poza walorami jêzykowymi, odegra³y równie¿ wa¿n¹ rolê integruj¹c¹, nawi¹za³y siê
wiêzi przyjacielskie i kole¿eñskie. Zajêcia up³ywa³y w przyjaznej atmosferze, zawszy przy
poczêstunku i aromatycznej kawie. 

101 urodziny nowotomyœlanki 
Pani Maria Wróblewicz z Nowego Tomyœla obchodzi³a wyj¹tkowy jubileusz – 101

rocznicê urodzin. Z tej okazji 31 maja Jubilatkê odwiedzi³ Burmistrz Nowego Tomyœla
W³odzimierz Hibner. W obecnoœci najbli¿szych pani Marii, w³odarz miasta wrêczy³ kwia-
ty, upominek oraz list gratulacyjny. Nie zabrak³o ¿yczeñ zdrowia, ciep³a rodzinnego, wszel-
kiej pomyœlnoœci oraz kolejnych tak wspania³ych jubileuszy.

Mieszko I stan¹³ na skwerze 
W maju przeprowadzono rewitalizacjê skwerku przy Urzêdzie Miejskim w Nowym

Tomyœlu, zgodnie z koncepcj¹ opracowan¹ przez nowotomyœlanina Adama Rybarczyka.
Wymieniono grunt, wybudowano nowe ci¹gi komunikacyjne oraz dokonano nowych na-
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sadzeñ. Na skwerze znalaz³y siê nowe ³awki i kosz na œmieci; oczyszczony zosta³ te¿ obe-
lisk „1000 lat pañstwa polskiego”. W centralnej czêœci skweru ustawiona zosta³a drewnia-
na rzeŸba Mieszka I, wykonana przez nowotomyskiego artystê Ryszarda Pozdrowicza, na-
wi¹zuj¹ca do niedawnej 1050 rocznicy chrztu Polski.

Wiele atrakcji dla najm³odszych
Nowotomyski Oœrodek Kultury, wraz z firmami Centrum Materia³ów Budowlanych

„Euro-P³yta” oraz Nowotomyskim Domem Handlowym „Pawelec”, przygotowa³ z oka-
zji Dnia Dziecka wiele atrakcji. W organizacjê wydarzenia, 1 czerwca, w³¹czy³a siê równie¿
Lokalna Grupa Dzia³ania KOLD, która przygotowa³a Festyn Gier Zapomnianych – czyli ta-
kich, w które bawili siê rodzice i dziadkowie: gra szmaciank¹, kulanie felgi, chodzenie na
krukwiach (szczud³ach) i wiele innych. W tym dniu do Nowego Tomyœla zawita³o Radio
„Poznañ, które na ¿ywo, z plenerowego studia, relacjonowa³o przebieg imprezy. Po po³u-
dniu dzieci zaproszone zosta³y na weso³e animacje, które poprowadzili Groszek i Fasola –
animatorzy o niezwyk³ej fantazji. W podziêkowaniu za wspólnie spêdzony czas, wrêczyli
dzieciom bior¹cym udzia³ w zabawach, balonikowe zwierzaki oraz watê cukrow¹. Przez
ca³y dzieñ na placu Niepodleg³oœci sta³y kolorowe, ogromne dmuchañce, oddane do dys-
pozycji najm³odszym. Patronat nad wydarzeniem obj¹³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³o-
dzimierz Hibner.

T³umy na koncercie zespo³u „Akcent”
1 czerwca na Stadionie Miejskim w Nowym Tomyœlu odby³ siê koncert zespo³u „Ak-

cent”. Wydarzenie cieszy³o siê ogromnym zainteresowaniem, wziê³a w nim udzia³ rekor-
dowa – przekraczaj¹ca 2 500 osób – liczba uczestników. Lider zespo³u Zenek Martyniuk
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jest niekwestionowan¹ gwiazd¹ gatunku muzycznego okreœlanego mianem disco polo.
Podczas koncertu nie zabrak³o najbardziej popularnych utworów tej grupy: „Przez twe
oczy zielone”, „Przekorny los” czy „Czekam na ciebie”. Wiêkszoœæ utworów t³um fanów
wykonywa³ razem ze swoim idolem. Za wystêp przed nowotomysk¹ publicznoœci¹ woka-
liœcie osobiœcie podziêkowa³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, wrêczaj¹c
wiklinowy kosz pe³en rozmaitoœci. O muzyczn¹ rozgrzewkê przed koncertem gwiazdy za-
dba³ DJ TMax, który umila³ czas zebranym tak¿e po jego zakoñczeniu.

XXII Big Band Festiwal
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 2 czerwca spotkali siê mi³oœnicy jazzu oraz szero-

ko pojêtej muzyki big – bandowej. Wszystko to za spraw¹ kolejnej, 22. edycji Ogólnopol-
skiego Big Band Festiwalu. W tym roku do Nowego Tomyœla przyjecha³o 7 bandów: Big
Band Akademii Muzycznej z £odzi, Big Roll Band z Kluczborka, DK Big Band z Poznania,
Happy Jazz Band z Poznania, Szymanowski Young Power Big Band z Warszawy, Chopin
University Big Band z Warszawy i Seven Brass z Opalenicy. Do rywalizacji przyst¹pi³ rów-
nie¿ nasz lokalny Karol Band pod kierownictwem Karola Rogacza, który tradycyjnie pe³ni³
równie¿ funkcjê komisarza festiwalu. W jury zasiedli: jako przewodnicz¹cy Jan Ptaszyn
Wróblewski – znakomity muzyk jazzowy, kompozytor, aran¿er i dyrygent, dziennikarz
i krytyk muzyczny oraz Jerzy Szymaniuk – kompozytor, dyrygent, aran¿er, wyk³adowca
Uniwersytetu Zielonogórskiego i Piotr Ka³u¿ny – pianista, kompozytor, aran¿er i dyrygent,
znany muzyk studyjny. Po zakoñczeniu czêœci konkursowej, na scenie pojawi³a siê gwiazda
wieczoru – Mietek Szczeœniak & Krzysztof Herdzin Trio. Ten pierwszy zaœpiewa³ jak za-
wsze doskonale, drugi – wraz z zespo³em – zadba³ o œwietne aran¿acje. Ca³oœæ by³a praw-
dziw¹ uczt¹ dla mi³oœników tego gatunku muzycznego. Po koncercie og³oszono wyniki
konkursowych zmagañ: I miejsce i statuetkê Grand Prix otrzyma³ Chopin Univeristy Big
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Band z Warszawy, II miejsce przyznano Big Bandowi Akademii Muzycznej z £odzi, III miej-
sce zaj¹³ DK Big Band z Poznania. Komisja postanowi³a równie¿ wyró¿niæ gospodarza, czy-
li Karol Band z Nowego Tomyœla. Specjalny puchar, ufundowany przez Tygodnik Lokalny
„Nasz Dzieñ po Dniu” i firmê „Magnus” oraz tytu³ najlepszego instrumentalisty otrzyma³
Hubert Sobiecki z Big Bandu Akademii Muzycznej z £odzi. Imprezie towarzyszy³a wystawa
sprzêtu muzycznego przygotowana przez firmê „Magnus” – sponsora festiwalu. 

XXXVIII Ogólnopolski Plener Wikliniarski „Wiklina 2017”
Od 2 do 11 czerwca na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym To-

myœlu (Oddzia³ Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szre-
niawie) odbywa³ siê XXXVIII Ogólnopolski Plener Wikliniarski „Wiklina 2017”. W plene-
rze uczestniczy³o 8 osób: 6 artystów – autorów projektów oraz 2 plecionkarzy – wyko-
nawców projektów. Plener mia³ charakter otwartych pokazów wyplatania dla odwiedzaj¹-
cych w tym czasie muzeum. Powsta³o ³¹cznie 11 prac: szeœæ artystycznych form prze-
strzennych – prezentowanych na terenie otaczaj¹cym budynki muzeum, jedna forma arty-
styczna mniejszych rozmiarów i cztery formy p³askie tworz¹ce komplet. Zakoñczenie im-
prezy mia³o miejsce 11 czerwca i po³¹czone by³o z otwarciem wystawy poplenerowej.
Wystawa prezentowana bêdzie do 31 paŸdziernika br. Patronat medialny nad plenerem
objê³y: Radio „Poznañ”, „Dzieñ Nowotomysko – Grodziski” oraz portal internetowy na-
szemiasto. pl. Przedsiêwziêcie, podobnie jak w poprzednich latach, wspó³finansowane by-
³o ze œrodków Gminy Nowy Tomyœl.

Sportowy Dzieñ Dziecka w Wytomyœlu 
3 czerwca na boisku wiejskim w Wytomyœlu odby³a siê sportowa impreza z okazji

Dzieñ Dziecka. Organizatorem gier i zabaw by³ KS „Zenit” w Wytomyœlu. Dzieci i m³o-
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dzie¿ mogli uczestniczyæ w rozgrywkach w pi³kê no¿n¹, dwa ognie, badmintona. Rywalizo-
wali równie¿ w biegach na dystansie 100 metrów w ró¿nych kategoriach wiekowych. Jed-
na z konkurencji dotyczy³a najd³u¿szego krêcenia hula hop. Najlepsi zawodnicy udekoro-
wani zostali medalami przez prezesa klubu B³a¿eja Lipieckiego i so³tysa wsi Danutê Sobie-
raj. Impreza mog³a odbyæ siê dziêki wsparciu finansowemu Gminy Nowy Tomyœl.

Zaczytana Pani Wiosna 
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu 3 czerwca zakoñ-

czy³a siê realizacja, dofinansowanego ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, projektu „Zaczytana Pani Wiosna”. Obejmowa³ on cykl wydarzeñ kulturalno-
edukacyjno-czytelniczych, wpisuj¹cych siê w obchody roku Adama Chmielowskiego,
zwanego Bratem Albertem. Realizacja projektu, przy wspó³pracy z lokalnymi partnerami,
trwa³a od marca do czerwca. Sk³ada³ siê z on piêciu komponentów opatrzonych has³ami:
„Z ksi¹¿k¹ pod pach¹”, „Z muzyk¹ w sercu”, „Z wyobraŸni¹ w œwiat”, „Z Internetem
w nieznane” i " Z autorem wertujmy stronice". Pod ka¿dym has³em kry³o siê od dwóch do
piêciu zró¿nicowanych wydarzeñ edukacyjno-kulturalnych. Ogó³em w ramach projektu
zorganizowanych zosta³o 17 ró¿norodnych wydarzeñ, a dzia³ania objê³y swoim zasiêgiem
ró¿ne grupy wiekowe. W ramach projektu odby³y siê m. in. dwa autorskie koncerty -
Janusza Reichela i Rafa³a Putza, trzy wycieczki – do Domu Dziennego Pobytu, Œrodowisko-
wego Domu Samopomocy i Wspólnoty Barka we W³adys³awowie, trzy spotkania autor-
skie – z Miko³ajem Golachowskim, Barbar¹ Ciwoniuk i Szymonem Ho³owni¹, piêæ warsz-
tatów – spo³ecznego savoir vivre'u, dziennikarskie, czerpania papieru, tworzenia wiosen-
nych bukietów i gry na niczym. W ramach projektu odbywa³y siê równie¿ zajêcia interne-
towe dla seniorów. Za³o¿eniem projektu, oprócz wzbogacenia oferty wydarzeñ edukacyj-
no-kulturalnych w mieœcie, by³a popularyzacja istotnych dla cz³owieka wartoœci, w tym idei
propagowanych przez œw. Brata Alberta – godnoœci i poszanowania praw cz³owieka, po-
œwiêcenia, mi³oœci bliŸniego. „Zaczytana Pani Wiosna” by³ projektem wielodziedzinowym,
promuj¹cym w nowatorski sposób czytelnictwo, obejmuj¹cym m. in.: literaturê, poezjê,
muzykê, aktywne formy pracy, nowe media i technologie.

W Sêkowie cuda, wianki …
3 czerwca w Sêkowie odby³ siê jarmark wiejski pod has³em „Cuda – Wianki”, którego

organizatorem by³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich, we wspó³pracy z harcerzami z nowotomy-
skiego hufca ZHP i Stowarzyszeniem „Pokochaj Wieœ”. Impreza by³a nawi¹zaniem do sta-
rych jarmarków wiejskich, zatem nie zabrak³o powrotów do tradycji. Mo¿na by³o poznaæ
m. in. profesjê kowala, garncarza, mydlarki czy koronczarki, a tak¿e obejrzeæ i zakupiæ ró¿-
ne wyroby rêkodzielnicze, np. na stoisku seniorów z Domu Dziennego Pobytu w Nowym
Tomyœlu, stoisku wikliniarskim czy pszczelarskim. Publicznoœæ bawi³a siê przy muzyce wy-
konywanej przez zespó³ dudziarzy, a tak¿e z zaciekawieniem ogl¹da³a pokaz tañców folko-
wo-ludowych. Jak przysta³o na wiejsk¹ imprezê, by³o te¿ swojskie jad³o, o które zadba³y
panie z KGW w Sêkowie. Zarówno dzieciom, jak i doros³ym, zapewniono mnóstwo atrak-
cji, od wystêpów artystycznych, po zabawy sprawnoœciowe, konkursy i tañce.
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Noc Bibliotek 2017
Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji promuj¹cej czytanie, czyli Nocy Bibliotek, przebiega-

³a tym razem 3 czerwca pod has³em: „Czytanie porusza”. Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Nowym Tomyœlu zaprosi³a tego wieczoru na etno – zabawy z Pani¹ Melodi¹
i jej przyjació³mi, którzy zabrali dzieci i ich rodziców do gor¹cej Afryki. By³y piosenki, gry
i zabawy, inspirowane kultur¹ Czarnego L¹du. Dzieci wspólnie tañczy³y, œpiewa³y, gra³y na
bêbnach i puszcza³y bañki mydlane. Na wszystkich, którzy tego wieczoru zechcieli odwie-
dziæ bibliotekê czeka³y kulinarne niespodzianki: smaki gor¹cej Afryki i s³onecznej Italii – eg-
zotyczne, barwne owoce i pachn¹ce aromatycznymi zio³ami spaghetti. Zaspokoiwszy swe
podniebienia, goœcie Nocy Bibliotek powêdrowali wraz z malark¹ Justyn¹ Wojnowsk¹ i fo-
tografem Piotrem Dutkiewiczem do s³onecznej Italii, by odwiedziæ fascynuj¹ce miejsca i spo-
tkaæ siê z ich mieszkañcami. PóŸniejszym wieczorem publicznoœæ delektowa³a siê s³owem
i muzyk¹ podczas koncertu „Deszcz entuzjastycznych efemeryd” w wykonaniu Rafa³a Put-
za i jego goœci: Roksany Koniecznej i Aleksandry Witczak. A na zakoñczenie Nocy Biblio-
tek odby³ siê prawie maraton czytelniczy. Ka¿da z czytaj¹cych fragmenty swoich ulubionych
ksi¹¿ek osób otrzyma³a w nagrodê mi³e ksi¹¿kowe suweniry. Tego wieczoru mo¿na by³o
unikn¹æ regulaminowej kary i zwróciæ przetrzymywane ksi¹¿ki. Ponadto mo¿na by³o do-
rzuciæ swoj¹ z³otówkê do zakupu nowoœci ksi¹¿kowych, odwiedzaj¹c biblioteczny kier-
masz, a tak¿e wymieniæ siê przeczytan¹ ksi¹¿k¹.

Czytanie zbli¿a 
Po raz szesnasty Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu w³¹czy-

³a siê w ogólnopolsk¹ akcjê, zainicjowan¹ przez Fundacjê ABC XXI Ca³a Polska Czyta Dzie-
ciom. Has³o tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom brzmia³o: „Czy-
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tanie zbli¿a”. Od 5 do 9 czerwca, za spraw¹ goœci odwiedzaj¹cych biblioteczn¹ Strefê Ko-
loru, nowotomyskie przedszkolaki i uczniowie szkó³ podstawowych przekonywali siê, ¿e
czytanie, rzeczywiœcie mo¿e zbli¿aæ do ró¿nych dziedzin ¿ycia: do wiedzy, do siebie, do
sztuki, do muzyki. Z ma³ymi czytelnikami przy g³oœnej lekturze spotka³y siê m. in nauczy-
cielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K.
Ho³ogi – Lidia Dudek oraz dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym
Tomyœlu Magdalena Kêdzia – Kluj. Strefê Koloru odwiedzi³ Maciej Szymanowicz – autor
ok³adek i ilustracji do ksi¹¿ek, który przeprowadzi³ warsztat ilustratorski w oparciu o ksi¹¿-
kê Joanny Papuziñskiej pt. „Asiunia”. Muzyczno – literackie spotkanie, œpiewem i czytaniem
„Bajki o Piosence i nutkach” wype³ni³a Aleksandra Walczak – wieloletni pedagog w klasie
fortepianu Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomy-
œlu. Z ogromn¹ energi¹ zagrzewa³a dzieci do wspólnego œpiewania piosenek i klaskania,
przy akompaniamencie pianina, na którym gra³a. 

Wyjazdowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
Letnia aura sk³oni³a cz³onkinie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki do opuszczenia murów no-

wotomyskiej biblioteki, gdzie odbywaj¹ swe spotkania i wyjazdu na plenerowe spotkanie
z ksi¹¿k¹. 6 czerwca miejscem ich spotkania by³ Zespó³ Pa³acowo-Parkowy w W¹sowie.
Przewodnik Jaros³aw Szurek zaprosi³ panie na malowniczy spacer z histori¹ w tle. Opro-
wadzi³ po Pa³acu Sczanieckich, Pa³acu Hardtów i pa³acowej kaplicy, opowiedzia³ te¿ o dzie-
jach maj¹tku i losach by³ych jego w³aœcicieli. Uraczy³ uczestniczki wycieczki wieloma cieka-
wostkami i anegdotkami. Po duchownej uczcie przyszed³ czas na kolejn¹ atrakcjê, czyli
przejazd bryczk¹ zaprzê¿on¹ w konie (oczywiœcie z pa³acowej stajni). Panie podziwia³y
piêkny park, w którym rosn¹ olbrzymie dêby i buki, niemi œwiadkowie minionych i obec-
nych czasów. Po powrocie z przeja¿d¿ki czeka³ na panie plenerowy posi³ek. W doskona-
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³ych nastrojach, mimo napotkanej po drodze burzy, klubowiczki wróci³y do Nowego To-
myœla.

Dzieñ savoir-vivru
Grupa nieformalna „Coolturalna Integracja” oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury zor-

ganizowa³y „Dzieñ Savoir-Vivru”. Wydarzenie odby³o siê w ramach projektu pt. „Z kalen-
darza imprez nietypowych i oryginalnych. Kulturalna wyprawa po kartkach kalendarza”,
sfinansowanego ze œrodków Programu „Dzia³aj Lokalnie” X Polsko-Amerykañskiej Funda-
cji Wolnoœci, realizowanego przez Akademiê Filantropii w Polsce oraz Lokaln¹ Grupê Dzia-
³ania KOLD. 7 czerwca do Nowotomyskiego Oœrodka Kultury przyjecha³ Teatr Edukacji
i Profilaktyki „Maska” z Krakowa ze specjalnym przedstawieniem pt.: „Dobre wychowa-
nie z nami zostanie”. To baœniowa komedia o tym, jakie korzyœci p³yn¹ z dobrego wycho-
wania i tym, jak dobrze byæ grzecznym. Aktorzy przekazali prawdê o tym, ¿e przejmuj¹c
dobre wzorce ka¿dy mo¿e siê zmieniæ i ka¿dy zas³uguje na drug¹ szansê. Interaktywny
spektakl dope³ni³y kolorowe kostiumy, rekwizyty oraz oprawa muzyczna. Wszystko to
sprawi³o, ¿e nowotomyska dzieciêca publicznoœæ bawi³a siê doskonale. Na widowni nie za-
brak³o równie¿ rodziców. Wœród widzów by³y dzieci ze Œwietlicy Socjoterapeutycznej
w Nowym Tomyœlu. Po spektaklu odby³y siê warsztaty, które mia³y na celu utrwalenie dzie-
ciom zasad dobrego wychowania. 

Spotkanie burmistrza z mieszkañcami 
8 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³o siê – drugie ju¿ – otwarte spo-

tkanie Burmistrza Nowego Tomyœla W³odzimierza Hibnera z mieszkañcami. Spotkanie
cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem lokalnej spo³ecznoœci. W jego trakcie poruszono wie-
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le istotnych dla mieszkañców tematów, przedstawione zosta³y m. in. dotychczasowe dzia-
³ania zmierzaj¹ce do budowy wiaduktu, kwestie dotycz¹ce reformy oœwiaty, inwestycji
oraz dofinansowania szpitala powiatowego w Nowym Tomyœlu. W drugiej czêœci spotka-
nia mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ zabrania g³osu oraz odniesienia siê do najistotniejszych dla
nich spraw. Pad³y pytania dotycz¹ce przydzia³u mieszkañ komunalnych dla osób niepe³no-
sprawnych, œcie¿ek rowerowych, czy dofinansowania klubów sportowych. Spotkanie po-
prowadzili: dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu Lucy-
na Koñczal-Gnap oraz dyrektor nowotomyskiego Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego An-
drzej Wa³êsa.

Wrak Day w Borui Koœcielnej
Graciarska Grupa LOK Nowy Tomyœl, we wspó³pracy z Urzêdem Miejskim w Nowym

Tomyœlu, po raz pierwszy zorganizowa³a wyœcigi gratów – Wrak Day. Do wyœcigu, który
odby³ siê 8 czerwca, stanê³o ponad 80 za³óg. Zawodnicy startowali w kategoriach: do
1,6 ccm, powy¿ej 1,6 ccm oraz w kategorii aut nieprzerobionych – kategorii cywilnej. Im-
preza cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem i przyci¹gnê³a ogromn¹ rzeszê mi³oœników mo-
toryzacji. Po zakoñczeniu rywalizacji zwyciêzców nagrodzili Burmistrz Nowego Tomyœla
W³odzimierz Hibner oraz organizator imprezy Leszek Kin.

Kto Ty jesteœ? 
Projekt pod takim tytu³em realizowany by³ przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Pu-

bliczn¹ w Nowym Tomyœlu od marca do czerwca 2017 r. 9 czerwca podsumowano ten
projekt, adresowany do dzieci i m³odzie¿y w wieku 6 – 15 lat, wykorzystuj¹cy: literaturê
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Na zakoñczenie projektu odby³o siê plenerowe spotkanie z histori¹ przeprowadzone przez 
9. Dru¿ynê Harcersk¹ BUKI



faktu autorstwa wspó³czesnych pisarzy, aktywne formy pracy, nowe media i technologie
do promowania czytelnictwa i wspó³czesnej literatury dzieciêcej, w nowatorski sposób po-
ruszaj¹cej tematy bardzo wa¿ne w historii naszego kraju, a tak¿e w ¿yciu ka¿dego cz³owie-
ka. Nie³atwa tematyka spotkañ – dotycz¹ca wojny, œmierci, patriotyzmu, wolnoœci, historii,
praw cz³owieka i praw dziecka, czêsto pomijana w rodzinnych rozmowach – poruszana
by³a w sposób dostosowany do wieku, wra¿liwoœci, potrzeb i mentalnoœci m³odych odbior-
ców. W ramach projektu odby³y siê: spotkania z autorami (Micha³em Rusinkiem, Dorot¹
Combrzyñsk¹ – Nogal¹, Rafa³em Witkiem), ilustratorem – Maciejem Szymanowiczem
i harcerzami oraz warsztaty filmowe z wykorzystaniem bibliotecznych iPadów. Zorganizo-
wana zosta³a tak¿e gra miejska i spektakle teatrzyku kamishibai, Projekt swym zasiêgiem
obj¹³ ca³¹ gminê Nowy Tomyœl, realizowany by³ w siedzibie g³ównej biblioteki oraz we
wszystkich piêciu jej filiach. Dofinansowano go ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.

Dzieñ Dziecka z Borusj¹
Na boisku sportowym im. T. Ska³eckiego w Borui Koœcielnej 9 czerwca odby³ siê

„Dzieñ Dziecka z Borusj¹”. Dla blisko 200 dzieci, uczestnicz¹cych w imprezie, przygoto-
wano wiele atrakcji. Przeprowadzono konkurencjê turbokozaka, by³y dmuchane zamki, gi-
gantyczne bañki mydlane, malowanie twarzy. Skoro organizatorem wydarzenia by³ klub
sportowy, impreza mia³a g³ównie sportowy charakter. Swój mecz sparingowy rozegrali
m³odzi pi³karze Gminnej Szkó³ki Pi³karskiej, wygrywaj¹c 8: 5 z ZAP Zb¹szynek. W ostat-
niej godzinie imprezy na czterech boiskach swoje spotkania rozegra³o 60 ch³opców i dziew-
czynek w wieku od 5 do 15 lat. Impreza zosta³a dofinansowana przez Gminê Nowy To-
myœl. 

510 lat wsi S¹topy
10 czerwca zorganizowane zosta³y obchody 510. lecia istnienia wsi S¹topy. Uroczy-

stoœæ zainaugurowana zosta³a msz¹ œw. odprawion¹ w koœciele pw. œw. Andrzeja Boboli,
któr¹ odprawi³ przedstawiciel arcybiskupa poznañskiego ks. prof. dr Jan Fr¹ckowiak. Przed
msz¹ œw. wyst¹pi³ chór „Ottimo”, dzia³aj¹cy przy Miejskim Oœrodku Kultury „Rondo”
w Grodzisku Wlkp. Dalsza czêœæ obchodów zorganizowana zosta³a w œwietlicy wiejskiej.
Uroczystoœæ poprowadzili Magdalena Miœ – Herbeæ – nauczyciel jêzyka angielskiego w
Szkole Podstawowej w S¹topach oraz Mateusz Jandy - radny Rady Miejskiej, mieszkaniec
wsi. Wœród licznie przyby³ych goœci znaleŸli siê m.in. przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych gminy i powiatu, gminnych jednostek organizacyjnych, duchowieñstwa,
so³tysów i mieszkañcy wsi. O bogatej historii wsi opowiedzia³a pochodz¹ca z tej wsi Barbara
Jandy. Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy artystyczne. Dzieci z miejscowej szko³y zatañczy³y
poloneza. Grupa "Teatralni", dzia³aj¹ca przy œwietlicy wiejskiej w S¹topach pod kierunkiem
Magdaleny Miœ - Herbeæ, zrzeszaj¹ca m³odzie¿ i doros³ych, przedstawi³a spektakl pt.
"Spotkanie ¿ywio³ów - powrót do korzeni". Inscenizacja by³a po³¹czeniem ruchu, muzyki
etnicznej, bia³ego œpiewu i autorskich tekstów poetyckich. Osadzona w klimacie
staros³owiañskim, nawi¹zywa³a w swej symbolice do nierozerwalnej wiêzi cz³owieka z
natur¹ i jego poszukiwañ swojego miejsca na ziemi. Jak na jubileusz przysta³o, by³ te¿ tort

KRONIKA WYDARZEÑ

159Kwiecieñ-czerwiec 2017



urodzinowy oraz poczêstunek przygotowany przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich w S¹to-
pach, a zasponsorowany przez firmy i przyjació³ tej miejscowoœci. 

70. lecie „Staszica”
Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu 10 czerwca obchodzi³ ju-

bileusz 70. lecia istnienia. Obchody rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele pw. Najœwiêtszej
Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu. Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a
siê w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. W jubileuszowym koncercie zaprezentowali siê
uczniowie i absolwenci szko³y. Koncert przeplatany by³ wspomnieniami absolwentów i na-
uczycieli. (Czytaj wiêcej: ss. 68-87)

Stra¿acka rywalizacja
10 czerwca na boisku sportowym w Bukowcu odby³y siê gminne zawody sportowo-

-po¿arnicze dru¿yn z terenu gminy Nowy Tomyœl, zorganizowane przez Urz¹d Miejski, Za-
rz¹d Oddzia³u Miejsko- Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Nowym Tomyœlu oraz Komendê
Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, która zadba³a o komisjê sêdziowsk¹. W zawo-
dach wziê³o udzia³ 25 dru¿yn, w tym 6 sekcji seniorów i 2 seniorek oraz 15 sekcji m³odzie-
¿owych dru¿yn po¿arniczych (ch³opcy i dziewczêta w wieku: 12-15 lat i 16-18 lat). Dodat-
kowo w zawodach wziê³y udzia³ dwie sekcje maluchów (ch³opcy i dziewczynki do 10 lat):
„Iskierki” przy OSP w S¹topach i „Ogniki” przy OSP w Borui Koœcielnej, które swoj¹ spor-
tow¹ postaw¹ i duchem walki wprawi³y w zachwyt, zarówno pozosta³ych uczestników, jak
i widzów. Najlepszymi wœród seniorów okazali siê stra¿acy z OSP w Bukowcu, II miejsce
zajêli ochotnicy z S¹topów, a III – OSP w Wytomyœlu. W grupie seniorek I miejsce zajê³a
dru¿yna z S¹topów. W grupach wiekowych 12-15 lat i 16-18 lat zwyciê¿y³y dru¿yny
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dziewcz¹t i ch³opców z Bukowca. Wszyscy uczestnicy zawodów sportowo-po¿arniczych
otrzymali nagrody, natomiast dru¿yny, które zajê³y pierwsze miejsca uhonorowane zosta-
³y dodatkowo okolicznoœciowymi pucharami. Puchar przechodni im. druha Franciszka Ku-
cza, do przysz³orocznych zawodów posiadaæ bêdzie OSP w Bukowcu. Zawody zakoñczy³
tradycyjnie wspólny posi³ek. Jak co roku na zawodach goœci³a grupa stra¿aków z partner-
skiej niemieckiej gminy Biesenthal-Barnim.

29 Turniej Wsi
29 Turniej Wsi odby³ siê 11 czerwca w Przy³êku. W imprezie zorganizowanej przez

Nowotomyski Oœrodek Kultury wziê³o udzia³ 7 so³ectw z terenu gminy Nowy Tomyœl: Bo-
ruja Koœcielna, Bukowiec, Cicha Góra, Jastrzêbsko Stare, Ró¿a, Szarki oraz gospodarz, czy-
li Przy³êk. Turniej rozpocz¹³ siê od indywidualnego konkursu kulinarnego „Wiejskie sma-
ki”, którego motywem przewodnim w tym roku by³y wszelkiego rodzaju ch³odniki – od
s³odkich po s³one i pikantne. Do rywalizacji przyst¹pi³o 23 uczestników. Potrawy ocenia³o
jury w sk³adzie: Maciej Ró¿añski – przewodnicz¹cy, Renata Orlicka, Genowefa Hreczyñ-
ska, Joanna Dominiak oraz debiutuj¹cy w tej roli Antoni Dembiecki – juror dzieciêcy. I miej-
sce zajê³a Karolina Pierzyñska, II – Dorota Kurc, a III – Miros³awa Adamczak. Jury wyró¿-
ni³o równie¿ ch³odnik Barbary Pluskoty. Po zakoñczeniu czêœci konkursowej odby³a siê de-
gustacja przygotowanych potraw. Po po³udniu rozegrane zosta³y konkurencje turniejowe
w dwóch kategoriach: artystyczne i sportowo-zrêcznoœciowe. Do tych pierwszych nale¿a-
³y „Piosenki stare, ale jare” czy „Gramy na byle czym”. Wœród zadañ ruchowych znalaz³y
siê „Wyœcigi koników”, które przysporzy³y kibicuj¹cym du¿o œmiechu i zabawy. Ponadto
odby³o siê toczenie opony traktorowej – slalom na czas, szukanie skarbów w s³omie dla naj-
m³odszych, czy „such¹ nog¹” – czyli spacer po deseczkach, równie¿ na czas.
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Sekcje maluchów zaskarbi³y sobie wielk¹ sympatiê, zarówno stra¿aków, jak i kibiców 



Zaprezentowana na zakoñczenie klasyczna zumba okaza³a siê konkurencj¹ spinaj¹c¹ obie
kategorie, nie zabrak³o w niej elementów artystycznych i sportowych. Nad prawid³owym
przebiegiem konkurencji czuwa³o jury w sk³adzie: Renata Orlicka - przewodnicz¹ca,
Genowefa Hreczyñska i Joanna Dominiak. Rywalizacja by³a bardzo wyrównana, wiêc na
podium stnê³o a¿ 5 wiosek. I miejsce zajê³a Cicha Góra, II miejsce ex aeguo: Boruja
Koœcielna, Bukowiec i Przy³êk, a III miejsce - Jastrzêbsko Stare. Wszystkie wioski otrzyma³y
pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody. Specjalne upominki, ufundowane przez firmê ZIK,
wrêczono przewodnicz¹cym Kó³ Gospodyñ Wiejskich z poszczególnych wsi. 

Spotkanie z poezj¹ Doroty Nowak
13 czerwca, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu od-

by³o siê kolejne spotkanie Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich. Przedwaka-
cyjny wieczór by³ okazj¹ do ponownego spotkania z poezj¹ nowotomyœlanki Doroty
Nowak. By³a to ju¿ trzecia prezentacja jej wierszy, zebranych w kolejnym zbiorze, trze-
cim w ci¹gu trzech lat. „Antidotum” – o którym poeta i krytyk Leszek ¯uliñski powie-
dzia³ – ¿e jest najlepszym i najwa¿niejszym z trzech tomików poezji Doroty Nowak, wy-
dany zosta³ w ramach serii poetyckiej Grupy Literycznej „Na Krechê”, której redakto-
rem jest £ucja Dudziñska. Wiersze, które znalaz³y siê w tym zbiorze, czytali tego wie-
czoru nie tylko twórcy skupieni na Piêtrze, ale tak¿e przyjaciele i znajomi poetki:
Krzysztof Karski, Marek Geisler, Helena Betlej, Hanna Szulc, Anna Nowaczyk, Woj-
ciech Budzisz, Ziom Ziomkowski, Rafa³ Putz, Joanna Andrzejewska, Lucyna Koñczal-
-Gnap, Anna Pra³at, Robert Jêdrzejczak, Katarzyna Mrozik-Stefañska, Wies³awa Pta-
szyk, Bogumi³a Maleta i sama poetka. Ilustracjê muzyczn¹ zapewni³ Rafa³ Putz, który za-
dedykowa³ swoje najnowsze kompozycje. 
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Piknik Mleczny
Przy muszli koncertowej, w s¹siedztwie NOK-u, 14 czerwca odby³ siê Piknik Mleczny,

który w tym roku, ze wzglêdu na przygotowane atrakcje, zosta³ nazwany „bajkowym”.
Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia by³y Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska
„Top Tomyœl” oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury. Motywem przewodnim by³y znane
i lubiane bajki, które na scenie zaprezentowa³y nowotomyskie przedszkola, a wœród nich:
dzieci z grupy „Podró¿nicy” z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”, „Motylki” i „Leœne
Duszki” z Przedszkola nr 5 „S³oneczko”. W przerwach miêdzy spektaklami odbywa³y siê
tematyczne konkursy, promuj¹ce mleko i jego przetwory. Na scenie odby³ siê pokaz LKS
„Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl. Du¿o dzia³o siê równie¿ na terenie wokó³ muszli kon-
certowej. W namiocie przygotowanym przez „Top Tomyœl” mo¿na by³o degustowaæ pro-
dukty mleczne. Na chêtnych czeka³a zupa z sera sma¿onego, pyry z gzikiem, kolorowe ka-
napki z twaro¿kami oraz jogurty i maœlanki. W k¹ciku plastycznym dzieci zdobi³y butelki do
mleka oraz pojemniczki do jogurtów. Swój nowy wóz stra¿acki zaprezentowali stra¿acy
z OSP w Borui Koœcielnej. Dziêki uprzejmoœci Piotra Waberskiego, mi³oœnicy koni i bryczek
mogli odbyæ przeja¿d¿kê po okolicy. Wszyscy chêtni mogli wzi¹æ udzia³ w konkursie na ha-
s³o promocyjne Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej „Top Tomyœl”. Wœród osób doro-
s³ych zwyciê¿yli: Anna Kasperczak i jej has³o: „Jedz produkty mleczne, a zdrowie bêdziesz
mia³ wieczne” oraz Czes³aw Krzy¿anek i jego maksyma: „Czy wy wiecie, ¿e wyroby TOP
TOMYŒL s¹ najlepsze w powiecie”. Wœród dzieci nagrodzono Zosiê Dziêcio³ za has³o:
„Krowa zdrowe mleko ma, bo je trawê hahaha!!!” oraz Gabrysiê Dziêcio³ i jej motto:
„Piêkna ka¿da nowotomyœlanka, bo wie, ¿e najlepsza jest z „Top Tomyœla” maœlanka”. Pik-
nik Mleczny zamyka³ spektakl pt.: „Kot w butach” w wykonaniu rodziców i przyjació³
Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyœlu. 

KRONIKA WYDARZEÑ

163Kwiecieñ-czerwiec 2017

Autorka tomiku Dorota Nowak i prowadz¹cy z ni¹ poetycki wieczór Rafa³ Putz



Nowotomyski mural 
Gmina Nowy Tomyœl og³osi³a konkurs na projekt i realizacjê nowotomyskiego muralu.

Tematyka muralu mia³a nawi¹zywaæ do roku 2017 lub byæ zwi¹zana z Nowym Tomyœlem
- jego tradycj¹, histori¹ lub wspó³czesnoœci¹. Spoœród nades³anych prac komisja
konkursowa wybra³a do realizacji projekt zg³oszony przez Jaros³awa Fabisia. Prace nad
muralem zatytu³owanym "Wiklina i Chmiel" rozpoczê³y siê 14 czerwca na œcianie
kamienicy przy ul. Zb¹szyñskiej 4 w Nowym Tomyœlu.  30 czerwca nowotomyœlanie mogli
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Przedszkolaki wyst¹pi³y w znanych i lubianych bajkach 

Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner i autor projektu Jaros³aw Fabiœ na tle 
nowotomyskiego muralu



ju¿ zobaczyæ skoñczony obraz. Mural przedstawia wiklinowy kosz i szyszki chmielu, a tak¿e
bawi¹ce siê dzieci. Szary budynek przy ulicy Zb¹szyñskiej zosta³ w ciekawy sposób
przyozdobiony i o¿ywiony, czym przyci¹ga uwagê, zarówno nowotomyœlan, jak i
odwiedzaj¹cych miasto goœci. 

Spotkanie z potomkami Karola II króla Rumunii
Cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty w barwach 57 Pu³ku

Piechoty Karola II króla Rumunii z Bukowca w dniach 17 - 21 czerwca odwiedzili miejsca
zwi¹zane z obranym przez ich Towarzystwo patronatem. Zwiedzili m. in. potê¿n¹
twierdzê Alba Juliê, ukryt¹ wœród gór letni¹ rezydencjê rumuñskich królów w Sinaia oraz
pa³ac Peles, w którym na œwiat przyszed³ król Karol II. W pa³acu Królowej Elisabeth w
Bukareszcie przyjêci zostali przez potomkiniê Karola II króla Rumunii - ksiê¿niczkê
rumuñsk¹ i stra¿niczkê rumuñskiej korony Ma³gorzatê Hohenzollern - Sigmaringen i jej
mê¿a ksiêcia Radu. W spotkaniu, do którego dosz³o dziêki staraniom Iuliany Gra¿yñskiej -
konsul honorowej Rumunii w Poznaniu i Micha³a Andrzejaka ze Stowarzyszenia Twierdza
i Dawny Garnizon Poznañ, uczestniczyli tak¿e przedstawiciele Batalionu Logistycznego 17.
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, kontynuatora tradycji 57 Pu³ku Piechoty
Karola II króla Rumunii. W sk³adzie delegacji znaleŸli siê równie¿: Marcin Wilczek -
ambasador RP w Bukareszcie i p³k Tomasz Domañski - attaché Ambasady RP w
Bukareszcie. Bukowieccy rekonstruktorzy wrêczyli parze ksi¹¿êcej miniaturê wiklinowego
kosza wpisanego do Ksiêgi Rekordów Guinnessa oraz prace plastyczne uczniów  Szko³y
Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu i Szko³y Podstawowej w Urbanowie,
przedstawiaj¹ce rumuñsk¹ rodzinê królewsk¹.
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19 czerwca cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty przyjêci zostali 
przez ksi¹¿êc¹ parê Rumunii



Dawnych wesel czar
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 20 czerwca mia³o miejsce otwarcie

niecodziennej wystawy dawnych œlubnych fotografii i weselnych pami¹tek. Jej
pomys³odawczyni¹ i autork¹ jest Gra¿yna Matuszak - specjalista ds. edukacji regionalnej.
Fotografie i pami¹tki weselne zosta³y zebrane dziêki uprzejmoœci mieszkañców,
wykorzystano tak¿e te zgromadzone wczeœniej w Nowotomyskiej Galerii Internetowej.
Zaprezentowane na wystawie zdjêcia pochodz¹ z: Nowego Tomyœla, Bukowca, Starego
Tomyœla, Wytomyœla, Lipki Wielkiej, Jastrzêbska, Sêkowa, Zb¹szynia, Nowej Ró¿y, Ró¿y,
Granowa, Groñska, Jab³onny, Glinna, W¹sowa, Borui Koœcielnej, a tak¿e Ostrowa Wlkp.
oraz miejscowoœci Dederka³y na Ukrainie.Otwarciu wystawy towarzyszy³a prelekcja dr
hab. Weroniki Anny Brzeziñskiej z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w
Poznaniu poœwiêcona wielkopolskim zwyczajom weselnym. Wernisa¿ zgromadzi³ wielu
zwiedzaj¹cych. By³y fotograficzne wspomnienia, stó³ weselny i muzyka. Weselnego klimatu
dope³ni³ stó³ biesiadny, a na swojski nim poczêstunek ofiarowany przez Stefana S³ociñskie-
go. Salê przyozdobi³a piêkna girlanda autorstwa Anny Szczepaniak i bibu³owe kwiaty wy-
konane przez panie z Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyœlu. (Czytaj wiêcej: ss.  88-
105)    

Spotkanie z Mateuszem Koœciukiewiczem 
W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika w Nowym

Tomyœlu 20 czerwca goœci³ aktor Mateusz Koœciukiewicz, absolwent tej szko³y. Mateusz
Koœciukiewicz zagra³ ju¿ w ponad dwudziestu filmach fabularnych. Rozg³os i uznanie przy-
nios³a mu rola w filmie Jacka Borcucha „Wszystko co kocham”, za któr¹ otrzyma³ polsk¹
nagrodê filmow¹ Orze³, natomiast rola w „Matce Teresie od kotów” Paw³a Sali da³a mu na-
grodê dla najlepszego aktora na miêdzynarodowym festiwalu w Karlovych Varach i nagro-
dê im. Zbyszka Cybulskiego. Spotkanie z aktorem poprowadzi³a Renata Œmiertelna – wie-
loletni pracownik Nowotomyskiego Oœrodka Kultury i jednoczeœnie mentor Mateusza
w okresie jego szkolnych lat. Mateusz Koœciukiewicz opowiada³ o sobie, swojej pracy, doj-
rzewaniu do ró¿nych ról aktorskich i spo³ecznych. Przedstawi³ te¿ swoje plany, m. in. zwi¹-
zane z wspó³prac¹ z nowotomyskim liceum. Spotkanie by³o te¿ okazj¹ do zadania pytañ
i rozmowy z aktorem. 

Sportowe podsumowanie roku szkolnego 2016/2017
Na stadionie miejskim 20 czerwca odby³o siê sportowe podsumowanie roku szkolne-

go 2016/2017. W uroczystoœci udzia³ wziêli uczniowie z gminy Nowy Tomyœl, którzy
osi¹gnêli znacz¹ce sukcesy sportowe na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. Uroczy-
stoœæ prowadzi³ dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji Artur £oziñski. Najwiêkszy sukces
sportowy osi¹gn¹³ Mateusz Wolak ze Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej, który zaj¹³
III miejsce w biegu na 1000 metrów w Ogólnopolskich Fina³ach Czwartków Lekkoatletycz-
nych. Wœród sportowych osi¹gniêæ na szczeblu wojewódzkim, du¿ym sukcesem by³o za-
jêcie przez nowotomyskich gimnazjalistów I miejsca w województwie wielkopolskim w siat-
kówce ch³opców oraz wywalczenie II miejsca w pi³ce siatkowej pla¿owej równie¿ przez
uczniów Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. II miejsce w wojewódz-
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twie wielkopolskim w unihokeju zajêli uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym To-
myœlu. Po podsumowaniu osi¹gniêæ sportowych, wyró¿nieni zawodnicy otrzymali nagrody
ufundowane przez OSiR oraz Gminê Nowy Tomyœl. Natomiast za osi¹gniêcia dru¿ynowe
Szko³a Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu
otrzyma³y komplety strojów sportowych. Dyrektorzy szkó³ oraz nauczyciele wychowania
fizycznego otrzymali dyplomy oraz listy gratulacyjne. W spotkaniu wziêli udzia³: Zastêpca
Burmistrza Nowego Tomyœla Pawe³ Mordal, Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i Spor-
tu Katarzyna £ukaszewicz, Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Spraw Spo-
³ecznych Jakub Skrzypczak, dyrektorzy szkó³ oraz nauczyciele wychowania fizycznego. 

Wakacyjny – 64. Œpiewnik Domowy
64. spotkanie z cyklu „Œpiewnik Domowy” odby³o siê 21 czerwca. Jego nastrój nawi¹-

zywa³ do zbli¿aj¹cych siê wakacji. Mo¿na by³o wspólnie zaœpiewaæ takie utwory jak: „Trze-
cia mi³oœæ ¿agle” Czerwonych Gitar, „B¹dŸ gotowy dziœ do drogi” Haliny Fr¹ckowiak, „Pio-
senka kubañska” Janusza Gniatkowskiego czy „O mnie siê nie martw” Kasi Sobczyk. Opra-
wê muzyczn¹ zapewni³o trio dzia³aj¹ce w NOK-u pod kierunkiem Karola Rogacza, czyli
„Œpiewaj¹cy Przyjaciele” w sk³adzie: Anita Czajka-Pawlak, Barbara Krasnowska oraz Ra-
dek Kret. Muzyczne spotkanie poprowadzi³a niezast¹piona w tej roli Renata Œmiertelna. 

Presti¿owe wyró¿nienie dla Dariusza Stacheckiego
Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejêtnoœci Cyfrowych w Polsce zdecydowa³o o co-

rocznym og³aszaniu listy 100 osób, które w sposób szczególny, swoj¹ aktywnoœci¹, przy-
czyni³y siê do rozwoju umiejêtnoœci cyfrowych. W tak zacnym gronie, wœród docenionych
w tym roku, jak najbardziej zas³u¿enie, znalaz³ siê wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa
Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu Dariusz Stachecki. Lista zosta³a og³oszona 21 czerwca
podczas konferencji organizowanej przez Partnerów SPRUC. 

95. lecie MKS „Polonia” Nowy Tomyœl
Jubileusz 95. lecia powstania Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia” Nowy Tomyœl

œwiêtowano 23 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Inicjatorem i organizatorem
uroczystoœci by³ kontynuator tradycji sportowych klubu – Nowotomyska Akademia Pi³-
karska „Polonia”. Wydarzenie by³o okazj¹ do wrêczenia podziêkowañ za wspieranie dzia-
³alnoœci klubu. Otrzymali je: Aleksander Kowalski, Marcin Kuster, Wojciech Laskowski, An-
na Ledzianowska, Bogumi³ Maik, Wojciech Nadstoga, Bartosz Nowaczyk, Mateusz Piecho-
wiak, Jacek Pieprzyk, Honorata Wieczorek oraz przedstawiciele Drukarni „Beyga” i firmy
„Chadmet”. Podziêkowania wrêczy³ prezes NAP Piotr Kostecki. Wielkopolski Zwi¹zek
Pi³ki No¿nej przyzna³ z³ote, srebrne i br¹zowe odznaki dzia³aczom sportowym zaanga¿o-
wanym w dzia³alnoœæ na rzecz pi³ki no¿nej. Z³ot¹ odznak¹ odznaczeni zostali: Dawid Ka-
niewski, Arkadiusz Kierzek, Robert Koga, Arkadiusz Pankowski, Jaros³aw Pawlak, Kazi-
mierz Beyga. Srebrn¹ odznakê otrzymali: Grzegorz Bartol, Bogus³aw Chadaj, Zbigniew
Chadaj, £ukasz Frañski, Stanis³aw Gogoliñski, Anna Hanysz, W³odzimierz Hibner, Sylwia
Jurgas, Marek Kaniewski, Ireneusz Kozecki, Tomasz Kuczyñski, Pawe³ Mordal, Ryszard Na-
piera³a, Grzegorz Raczkowiak, Janusz Stasikowski i Zdzis³aw Szymczak. Br¹zowy medal za
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wybitne osi¹gniêcia w rozwoju pi³ki no¿nej Andrzejowi Wojtkowiakowi wrêczyli Starosta
Nowotomyski Ireneusz Kozecki i Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner.
W czêœci artystycznej wyst¹pili tancerze z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Brawo”
z Opalenicy oraz dzieci z zespo³u „Grupa Szopena”. (Czytaj wiêcej: ss. 51-62)

325 lat Sêkowa
Z okazji 325. lecia wsi Sêkowo, na terenie przy œwietlicy wiejskiej, 24 czerwca odby³a

siê impreza uœwietniaj¹ca tê rocznicê. Uroczystoœæ jubileuszow¹ zainaugurowa³a msza œw.
polowa, odprawiona przez proboszcza parafii w Jastrzêbsku Starym ks. Jêdrzeja Pochyl-
skiego. Nastêpnie so³tys Piotr Protas odebra³ od przyby³ych goœci ¿yczenia i gratulacje.
Z myœl¹ o nich i o mieszkañcach wsi przygotowano na ten dzieñ wiele atrakcji. Zabawy ani-
macyjne dla dzieci poprowadzi³a grupa „Mozaika” z Poznania. W czêœci artystycznej mo¿-
na by³o podziwiaæ tañce podlaskie i s¹deckie, wys³uchaæ koncertu Kingi Kasperczak oraz
Zespo³u „Ojej” z Bukowca, natomiast Oliwia Radwan z partnerem wyst¹pi³a w tañcu to-
warzyskim. Du¿ym zainteresowaniem uczestników cieszy³a siê loteria fantowa. Jak na tego
typu imprezê przysta³o, nie zabrak³o te¿ stoisk gastronomicznych. Imprezê jubileuszow¹
przygotowali so³tys, Rada So³ecka i Stowarzyszenie „Sêkowo Olêderskie”. 

Dzieñ otwarty PWiK w Bukowcu
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Tomyœlu 25 czerw-

ca zorganizowa³o dzieñ otwarty w oczyszczalni œcieków w Bukowcu. W trakcie zwiedza-
nia oczyszczalni mieszkañcy mogli zapoznaæ siê z jej funkcjonowaniem i z technologicznym
procesem oczyszczania œcieków. Pracownicy oczyszczalni informowali o zagro¿eniach, ja-
kie w pracy oczyszczalni stwarzaj¹ substancje szkodliwe. Podkreœlano, ¿e oczyszczalnia
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w Bukowcu jest oczyszczalni¹ mechaniczno-biologiczn¹ do oczyszczania œcieków socjalno-
-bytowych. Przypomniano, ¿e oczyszczalnia ju¿ 25 lat s³u¿y spo³ecznoœci wsi Bukowiec. Dla
dzieci i m³odzie¿y zorganizowano konkursy wiedzy o oczyszczalni. Pogoda dopisa³a, dziê-
ki czemu ogromnym powodzeniem cieszy³y siê skimboarding i kule wodne. Chêtnych ze
stadionu „Korony” Bukowiec wozi³a bryczka konna, a spragnieni mogli spróbowaæ lemo-
niad owocowych przygotowanych na bazie nowotomyskiej wody.

Festyn „Postaw na rodzinê”
Œwietlica Socjoterapeutyczna wraz Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury zorganizowa-

³y festyn „Postaw na rodzinê”. Impreza odby³a siê 25 czerwca na terenie przy muszli kon-
certowej. Na najm³odszych czeka³y dmuchañce oraz k¹cik animacyjny. Doroœli mogli zba-
daæ poziom cukru we krwi, zmierzyæ ciœnienie czy poziom tlenku wêgla za pomoc¹ smoko-
lizera oraz wykonaæ spirometriê. Swoje stoisko mia³a Komenda Powiatowa Policji w No-
wym Tomyœlu, która oznacza³a rowery, by w przypadku kradzie¿y mo¿na by³o ³atwiej je
zidentyfikowaæ. Tradycyjnie nie zabrak³o kawiarenki prowadzonej przez nowotomyskich
harcerzy. Dla uczestników festynu przygotowano grochówkê, ciasta oraz kawê i herbatê.
Na scenie pojawi³a siê m. in. grupa animacyjna „Mozaika” z Poznania, która zaprezentowa-
³a spektakl pt.: „Czy¿by materia³y tañczyæ umia³y, muzyka i plastyka co do tañca przenika”
oraz poprowadzi³a z dzieæmi gry i zabawy animacyjne. Wyst¹pi³y równie¿ dzieci z nowo-
tomyskich przedszkoli, które wczeœniej bra³y udzia³ w powiatowych eliminacjach do XXII
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. W dzia³ania na rzecz rodziny bardzo
aktywnie w³¹czy³o siê Centrum Kszta³cenia Dzieci, M³odzie¿y i Doros³ych "Edumania",
które obok swojego stoiska, przedstawi³o na scenie krótki spektakl w jêzyku angielskim pt.
"Little Star" oraz zaprezentowa³o cykl: "Zabaw z Edumani¹ na weso³o". Po raz kolejny, w
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ramach pikniku "Postaw na rodzinê", odby³ siê pokaz mody "Letnia zmys³owoœæ" autorstwa
Sylwii Stanis³awiak. Ca³oœæ zamyka³ koncert nowotomyskiego zespo³u "Country Zenit". 

Sportowy pocz¹tek wakacji
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu zorganizowa³ 25 czerwca na stadionie

miejskim festyn sportowy pod nazw¹ "Rozpocznij wakacje na sportowo". OSiR, wspólnie
z Fan&Play, przygotowa³ wiele atrakcji dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. W ramach festynu
przeprowadzono turniej z udzia³em 5 zespo³ów, które rywalizowa³y w dwóch
konkurencjach: Booble Football oraz Archery Tag, czyli tzw. £uki. Ka¿da z dru¿yn
rozegra³a pojedynek w obydwu konkurencjach, systemem "ka¿dy z ka¿dym".
Bezkonkurencyjna okaza³a siê ekipa pod nazw¹ "Sedan", która zdoby³a 18 punktów na 24
mo¿liwe. Ka¿dy z uczestników turnieju otrzyma³ od organizatora ciep³y poczêstunek oraz
napoje. W miêdzyczasie z ró¿nych innych atrakcji mogli korzystaæ dzieci i m³odzie¿. 

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

Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury,
Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty, Andrzej Chwaliñski 
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Barbara Jandy 
z wykszta³cenia ekonomista, emerytka, by³y urzêdnik samorz¹dowy.
Cz³onek Zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zain-
teresowania: podró¿e, poezja, teatr, ma³a architektura sakralna. 

Krzysztof Jandy 
z wykszta³cenia ekonomista, emerytowany pracownik drogownictwa.
Lokalny regionalista. Zainteresowania: filatelistyka, numizmatyka, ma-
³a architektura sakralna, podró¿e. Cz³onek Polskiego Zwi¹zku Filateli-
stów.

Szymon Konieczny 
bibliotekarz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Lwówku. Ab-
solwent historii na UAM w Poznaniu. Regionalista. Prezes Stowarzy-
szenia Qulturalny Lwówek. Za³o¿yciel i administrator Niezale¿nego
Forum Nowego Tomyœla, autor portalu historycznego „Ziemia Lwó-
wecka”. Animator imprez kulturalnych w powiecie nowotomyskim.
Zainteresowania: historia, muzyka, film i sport.

Lucyna Koñczal-Gnap 
polonistka i bibliotekarz, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Nauczycielka z wieloletnim sta¿em, od 2012 ro-
ku dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym To-
myœlu. Wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.
Animatorka wielu wydarzeñ kulturalnych, dzia³añ edukacyjnych i wy-
dawniczych. Zainteresowania: literatura piêkna, poezja œpiewana, film,
turystyka i edukacja regionalna.

Marzena Kortus
inspektor w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania:
literatura, fotografia i kulinaria. Publikowa³a w prasie codziennej i pe-
riodykach: Kronika Wielkopolski i Przegl¹d Wielkopolski. 

Gra¿yna Matuszak
absolwentka Studium Technik Teatralno-Filmowych w £odzi. Specja-
listka ds. edukacji regionalnej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowym Tomyœlu. Interesuje siê histori¹ naszego regionu.
Mi³oœniczka etnografii, folkloru i kultury ludowej. Swe pasje rozwija m.
in. tkaj¹c na krosnach rêcznych wg starych, ju¿ prawie zapomnianych
technik, których uczy³a siê na Podlasiu.
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Maria Aleksandra Mizerska 
absolwentka filologii polskiej na UAM oraz podyplomowego studium
wiedzy o kulturze na tym uniwersytecie; nauczycielka jêzyka polskie-
go, wieloletni pracownik Zespo³u Szkó³ nr 2 im. S. Staszica w Nowym
Tomyœlu, a wczeœniej Szko³y Podstawowej nr 2 im. M. Sk³odowskiej-
-Curie. Nowotomyœlanka trochê z przypadku, trochê z wyboru. Cz³o-
nek NTK. Kocha kino, teatr, literaturê i sztuki wszelakie oraz podró¿e,
którymi to pasjami stara siê zaraziæ dzieci i m³odzie¿.

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

Damian Ro¿ek-Paw³owski
politolog, dziennikarz, bibliotekarz. Na co dzieñ pracuje w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Poznaniu. Od 2013 roku jest sta³ym wspó³pracow-
nikiem „Przegl¹du Nowotomyskiego”, w którym publikuje cykl arty-
ku³ów poœwiêconych mieszkañcom Nowego Tomyœla i okolic. Prowa-
dzi autorski blog prezentuj¹cy nowotomysk¹ przesz³oœæ poprzednilo-
katorzy. blogspot. com

Tomasz Siwiñski
pedagog z wykszta³cenia. Od urodzenia mieszkaj¹cy w Nowym Tomy-
œlu. Hobbystycznie zajmuje siê dziennikarstwem sportowym, stara siê
skrupulatnie dokumentowaæ i opisywaæ dzieje sportu, podporz¹dko-
wuj¹c temu zadaniu spor¹ czêœæ swojego ¿ycia. Inne zainteresowania:
patologie spo³eczne, polskie kino, rock and roll, numizmatyka.

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

Aneta Wiœniewska
od czterech lat w ró¿ny sposób zaanga¿owana i oddana Koœcio³owi.
Obecnie przeszkolona do opieki duszpasterskiej nad chorymi i cierpi¹-
cymi. Wykszta³cenie œrednie. Zainteresowania: teologia, medycyna,
architektura i sztuka sakralna, muzyka.
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Iwona Wêgrzak-Szczepaniak 
nauczycielka jêzyka polskiego i kierowniczka biblioteki szkolnej (Szkol-
nego Centrum Informacji) w Zespole Szkó³ nr 2 im. S. Staszica w No-
wym Tomyœlu; absolwentka filologii polskiej oraz bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej na UAM, a tak¿e podyplomowego studium do-
radztwa zawodowego. Mi³oœniczka dobrej literatury, szczególnie po-
ezji oraz teatru, popularyzatorka czytelnictwa, animatorka imprez kul-
turalnych, spotkañ i wieczorów poetyckich, inscenizacji i konkursów.
Wy³awia literackie talenty wœród m³odzie¿y. 
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