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2 Wiktoria Sadowska

Ziemio wielkopolska, ziemio ukochana
czyli¿ mniej ciê kocham od wieszcza adama,
On ukocha³ Litwê, a ja kocham ciebie
Ze œwiergotem ptasz¹t i s³onkiem na niebie,
Tu siê urodzi³am, tu siê wychowa³am     
I zwyczaje ojców w sercu zachowa³am,  
Tu mnie ojciec, matka do serca tuli³a      
Starych polskich pieœni œpiewaæ nauczy³a, 
Tu z braæmi, siostrami po lesie biega³am                                                           
Gdzie strumieñ na ³¹ce kaczeñce zrywa³am,      
W lesie na rozstaju kapliczka stoja³a
a w niej Matka Boska nad nami czuwa³a...

Pierwsza strona rêkopisu pamiêtnika i fragment wiersza  Wiktorii Sadowskiej z d. Szofer 



Dzieje mojej rodziny

Pamiêtnik Wiktorii Sadowskiej z d. Szofer 

Pre zen tu je my prze s³a ny nam przez Zdzi s³a wa Sa dow skie go ze Szcze ci na pa -
miêt nik je go mat ki Wik to rii Sa dow skiej z d. Szo fer, któ ra opi sa ³a w nim dzie je
swo jej ro dzi ny, zwi¹ za nej ze wsi¹ Ró ¿a ko ³o No we go To my œla. Za miesz czo ny
po ni ¿ej frag ment pa miêt ni ka za wie ra opis ¿y cia wiej skie go od 1880 r. (tj. od œlu -
bu Mag da le ny Kucz i Mi ko ³a ja Mar chew ki – dziad ków Wik to rii), po przez I i II
woj nê œwia to w¹, jej przy mu so w¹ uciecz kê przez czêœæ Eu ro py z nie miec k¹ ba -
ro no w¹, u któ rej s³u ¿y ³a w cza sie oku pa cji, po wrót z przy go da mi do ro dzin nej
wsi, a¿ do ro ku 1946, tj. œlu bu Wik to rii (au tor ki pa miêt ni ka) z Ta de uszem Sa -
dow skim i jej wy jaz du ze wsi. Oczy wi œcie pa miêt nik obej mu je tak ¿e dal sze la ta
po œlu bie, osie dle nie siê wraz z mê ¿em (po cho dz¹ cym ze wsi Po mo rza ny ko ³o
Gnie zna) naj pierw w Ka to wi cach, osta tecz nie w Szcze ci nie i po wro ty – ju¿
z dzieæ mi – do ro dzin nej wsi na wa ka cje. Wik to ria Sa dow ska (1919 – 2003) nie
by ³a nie tu zin ko w¹ wiej sk¹ dziew czy n¹, ale in te li gent n¹ spo ³ecz ni c¹, cz³on ki ni¹
Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia M³o dzie ¿y ¯eñ skiej i prze wod ni cz¹ c¹ miej sco wej
or ga ni za cji w³o œcia nek, któ ra po kur sach w Po zna niu, or ga ni zo wa ³a ¿y cie kul tu -
ral ne swo jej i przy le g³ych wsi. Pre zen tu j¹c po ni ¿ej jej wspo mnie nia, do cho wa li -
œmy wier no œci ory gi nal ne mu tek sto wi, do ko nu j¹c je dy nie ujed no li ce nia pi sow ni
nie któ rych form wy ra zo wych oraz for ma tu j¹c tekst m. in. po przez wpro wa dze -
nie doñ aka pi tów.  [red.]

¯e by nie po sz³o w za po mnie nie po cho dze nie mo ich przod ków po sta no wi ³am opi -
saæ to, co opo wia da ³a mi mo ja ma ma i to, co sa mej mi wia do mo. Ro dzi na mo ja ¿y ³a
i mia ³a swo je po sia d³o œci ch³op skie na te re nie Wiel ko pol ski w po wie cie no wo to my skim.
Mo je opo wie œci za czy na j¹ siê od pra dziad ków. By³ to czas za bo ru pru skie go. Kil ka ki lo -
me trów za No wym To my œlem, oko lo na la sem, by ³a ma ³a wio ska. Na zy wa ³a siê Ró ¿a.
Mó wio no, ¿e na zwê tê otrzy ma ³a od pó³ dzi ko ro sn¹ cych ró¿, któ re ro s³y na wzgó rzu
w par ku tam tej sze go w³a œci cie la ma j¹t ku ziem skie go Niem ca von Schwarz kop fa. Przez
wieœ pro wa dzi ³a jed na uli ca, za czy na ³a j¹ szko ³a, a koñ czy³ j¹ dwór Schwarz kop fa. Z jed -
nej stro ny uli cy by ³y go spo dar stwa ch³op skie, a z dru giej kuŸ nia i miesz ka nia pra cow ni -
ków dwor skich. Resz ta go spo darstw by ³a roz rzu co na za wsi¹. Jed nym z nich, osia d³ym
naj bli ¿ej wsi, by ³o go spo dar stwo Ku czów. Mia ³o ono dzie siêæ hek ta rów zie mi upraw nej,
je den hek tar ³¹ ki i hek tar la su. Sta re bu dyn ki os³a nia³ z dwóch stron las. 
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da lej ci¹ gnê ³y siê ³¹ ki roz dzie lo ne stru my kiem, a wio sn¹ ¿ó³ te od kwit n¹ cych ka czeñ -
ców. To by ³a po sia d³oœæ mo je go pra dziad ka Pio tra Ku cza i je go ¿o ny Wik to rii z do mu
Szu ba.

Pra dziad ko wie mie li sze œcio ro dzie ci, czte rech sy nów i dwie cór ki. Go spo dar stwo
po oj cach mia³ odzie dzi czyæ syn Mar cin. Nie ste ty Mar cin za ko cha³ siê w dziew czy nie
dwor skiej i zo sta³ przez oj ca wy dzie dzi czo ny. a ¿e na go spo dar stwie zo sta ³a ju¿ tyl -
ko naj m³od sza cór ka Mag da le na, wiêc to ona odzie dzi czy ³a oj co wi znê. Mag da le na
ma j¹c dwa dzie œcia lat wy sz³a za m¹¿ w 1880 r. za Mi ko ³a ja Mar chew kê ze Sta re go
To my œla. By³ to przy stoj ny, po staw ny ch³o pak po cho dz¹ cy z du ¿e go go spo dar stwa.
Ma rzy ³o mu siê, ¿e by to go spo dar stwo ulep szyæ i no wo po bu do waæ. Lecz pie ni¹ dze
prze zna czo ne na bu do wê przy da ³y siê na coœ in ne go. W tym cza sie spa li ³y siê we wsi
za bu do wa nia go spo dar cze Fen ri cha, po zo sta³ tyl ko dom. Fen rich nie by³ ubez pie -
czo ny, a nie ma j¹c pie niê dzy na bu do wê sprze da³ zie miê i wy pro wa dzi³ siê. Po ³o wê
zie mi wraz z do mem ku pi³ von Schwarz kopf, a dru g¹ po ³o wê, dzie siêæ hek ta rów ku -
pi³ dzia dek Mi ko ³aj. Mia³ wiêc te raz du ¿e go spo dar stwo. W tym cza sie umie ra pra -
bab ka, a za dwa la ta pra dzia dek. 

W 1901 r. wy buch³ u dziad ków po ¿ar. Spa li ³y siê ca ³e za bu do wa nia go spo dar -
cze i na wet pe wien ¿y wy in wen tarz. Po zo sta³ tyl ko dom sto j¹ cy na ubo czu. By ³o to
na wio snê. dzia dek umie œci³ ko nie i resz tê in wen ta rza w sta rej sto j¹ cej w po lu sto -
do le i wzi¹³ siê za bu do wê chlew ni. do zi my chlew by³ wy bu do wa ny, a sto do ³ê wy -
bu do wa no póŸ niej. Wszyst ko by ³o ju¿ bu do wa ne z ce g³y i kry te da chów k¹. 
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Ró¿a na pocztówce z pocz¹tku XX stulecia



I tak szed³ rok za ro kiem, przy by ³o zie mi, przy by ³o k³o po tu z bu do w¹ i przy by -
wa ³o dzie ci. Bo dziad ko wie mie li dzie siê cio ro dzie ci, piê ciu sy nów i piêæ có rek. Star -
si po ma ga li w go spo dar stwie, m³od si cho dzi li do szko ³y, a naj m³od si jesz cze siê ro -
dzi li. do szko ³y cho dzi li do Sta re go To my œla, bo szko ³ê w Ró ¿y wy bu do wa no do -
pie ro w 1906 r. W szko le uczy li siê w jê zy ku nie miec kim, a w do mu uczy li siê czy -
taæ i pi saæ po pol sku. Ostat nie dziec ko dziad ków, to jest cór ka Fran cisz ka uro dzi ³a
siê w 1905 r., a za trzy la ta dziad ko wie wy da li za m¹¿ naj star sz¹ cór kê Ma rian nê.
Za pó³ ro ku wy cho dzi za m¹¿ na stêp na cór ka Mag da le na. Szó sta wie kiem an na, za -
po zna ³a Sta ni s³a wa Szo fe ra, za mo¿ ne go ch³o pa ka z s¹ sied niej wsi. Sta ni s³aw mia³ tyl -
ko jed ne go bra ta Jó ze fa. dzia dek wi dz¹c do br¹ i ko rzyst n¹ par tiê i chc¹c siê po zbyæ
k³o po tów z go spo dar stwem, wy da je an nê za Sta ni s³a wa i za pi su je m³o dym go spo -
dar stwo, cho cia¿ mia³ piê ciu sy nów. Œlub cy wil ny bra li w S¹ to pach, a ko œciel ny
w Wy to my œlu w stycz niu 1912 r. an na i Sta ni s³aw to moi ro dzi ce. 

Ma ma mia ³a wte dy lat dzie wiêt na œcie, a oj ciec dwa dzie œcia sie dem. Z koñ cem te -
go ro ku ¿e ni siê naj star szy brat ma my Mi cha³. Po œlu bie wraz z ¿o n¹ wy je¿ d¿a do
Ber li na i tam od t¹d miesz ka. W lu tym 1913 r. ro dzi siê ro dzi com cór ka Le oka dia,
lecz ¿y je tyl ko kil ka ty go dni. W tym ro ku dzia dek wy da je za m¹¿ czwar t¹ cór kê Ka -
ta rzy nê, a ro dzi ce mu sz¹ j¹ wy po sa ¿yæ. Wiêc aby w³o ¿yæ resz tê po sa gu w go spo dar -
stwo, za czy na siê bu do wê no wo cze snej chlew nio -obo ry. Zbu do wa ny przez dziad ka
chlew by³ ju¿ za ma ³y, bo rol ni cy ho do wa li te raz wiê cej in wen ta rza. No wy chlew
mia³ na koñ cu let ni¹ kuch niê, pod piw ni czo n¹, a w kuch ni pom pê i wo dê. 
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Wesele rodziców Wiktorii - anny Marchewki i Stanis³awa Szofera - 1912 r.
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anna Szofer - mama Wiktorii z jej starsz¹ siostr¹ Marysi¹ - 1917 r.
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50.lecie œlubu dziadków Wiktorii - Magdaleny i Miko³aja Marchewków - 1930 r.



By³ tam te¿ ma ³y po ko ik dla s³u ¿¹ ce go. Z let niej kuch ni by ³y scho dy na strych, do
piw ni cy i kil ka na wy ce men to wa ny ga ne czek, któ ry pro wa dzi³ przez œwi niar niê do
obo ry. Ko ry ta wszyst kie by ³y mu ro wa ne, ka mien ne. 

Jest rok 1914, wy bu cha woj na œwia to wa. Oj ca za bie ra j¹ na woj nê, bu do wa nie zu pe³ -
nie skoñ czo na i na m³o de bar ki ma my spa da ca ³a go spo dar ka i ta nie skoñ czo na bu do -
wa. Na woj nê mu sz¹ te¿ iœæ star si bra cia i szwa gro wie ma my. Zo sta je du ¿o pra cy i k³o -
po tu, dzia dek ju¿ siê wie le nie udzie la, a od m³od sze go ro dzeñ stwa nie ma te¿ du ¿ej po -
mo cy. Oj ciec przy je¿ d¿a na krót kie urlo py i zno wu mu si je chaæ z po wro tem na front a¿
do Fran cji. W ma ju 1916 r. ma ma ro dzi cór kê Ma riê. Je sie ni¹ 1918 r. przy je¿ d¿a do
do mu cho ry oj ciec, lecz i woj na ju¿ siê koñ czy. Po ty lu la tach nie wo li po wsta je zno wu
na sza oj czy zna Pol ska. Wra ca j¹ z woj ny bra cia i szwa gro wie ma my. Je den brat ran ny,
a je den szwa gier po leg³. ale Pru sa cy nie ustê pu j¹, chcie li by da lej na mi rz¹ dziæ. I wy bu -
cha u nas w Wiel ko pol sce po wsta nie. Trze ba siê o swo je pra wa biæ. Rów nie¿ Œl¹sk o to
wal czy, trze ba Niem ców wy go niæ i osa dziæ pol ski rz¹d. Po la tach woj ny cze ka ³o na oj -
ca du ¿o pra cy i na praw w go spo dar stwie. 

We wrze œniu 1919 r. ro dzê siê w³a œnie ja. da no mi na imiê Wik to ria, to imiê mo jej
pra bab ki. Te raz oj ciec bu du je tak zwa n¹ re mi zê dla ma szyn i wo zów, a za piêæ lat da je
do bu do waæ jesz cze przy bu dów kê do do mu. W 1921 r. ¿e ni siê brat ma my Sta ni s³aw
i nie d³u go po tem Jan i Fran ci szek, a ka¿ dy ¿¹ da po sa gu. a bied ni ro dzi ce nie wie dz¹
sk¹d na to braæ. Trzy la ta po mnie ro dzi siê ro dzi com zno wu cór ka an na, a do pie ro
w lip cu 1924 r. uro dzi³ siê d³u go ocze ki wa ny syn cze s³aw. Ro dzi ce cie sz¹ siê, ¿e wresz -
cie jest syn, lecz za dwa la ta ro dzi siê zno wu cór ka. da no jej na imiê Ka zi mie ra. Wio sn¹
1928 r. wy cho dzi za m¹¿ ostat nia cór ka dziad ków Fran cisz ka, a je sie ni¹ te go sa me go
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I Komunia œw. Wiktorii Szofer - ok. 1929 r. 



ro ku ostat ni syn Wa len ty. W lip cu 1929 r. ro dzi ma ma ostat nie go sy na Ja na. Za rok
w paŸ dzier ni ku dziad ko wie Mi ko ³aj i Mag da le na ob cho dz¹ piêæ dzie siê cio le cie po ¿y cia
ma³ ¿eñ skie go, tak zwa ne „z³o te go dy”. Na tê uro czy stoœæ zje cha ³y siê wszyst kie dzie ci
i wnu ki, oprócz ¿o ny i dwóch có rek naj star sze go sy na Mi cha ³a za miesz ka ³ych w Ber li -
nie. Na z³o tych go dach by ³o obec nych 28 wnu ków, a ogó ³em dziad ko wie do cze ka li siê
ich 35. 

ci¹ g³e uro czy sto œci we sel ne, da wa nie po sa gów, ka ta kli zmy (obe rwa nie chmu ry),
znisz cze nie zbó¿ do pro wa dzi ³o do te go, ¿e go spo dar stwo za czê ³o pod upa daæ. a mie li -
œmy wten czas piêk ne dwa ka re ko nie, któ ry mi bar dzo siê cie szy li œmy. Nie ste ty je den
z³a ma³ no gê. Trze ba go by ³o do biæ, a dru gie go sprze da no i trze ba by ³o ku piæ dwa. I tak
jed no nie szczê œcie po ci¹ ga ³o dru gie, bo w ci¹ gu na stêp nych piê ciu lat pa d³y nam jesz cze
dwa ko nie. Trud ne to by ³y la ta, po dat ki by ³y wy so kie, a ogó ³em za czê ³o siê bez ro bo cie.
a ¿e go spo dar stwo by ³o po ³o ¿o ne za wsi¹ i pod la sem, czê sto nas okra da no. ¯y ³o nam
siê te raz ciê¿ ko, zwol nio no s³u ¿¹ c¹ i sio stra Ma ria ma j¹c 15 lat wy ko ny wa ³a ra zem
z ma m¹ bar dzo ciê¿ kie pra ce. Za dwa la ta zwal nia siê s³u ¿¹ ce go, a bied ny oj ciec sam ca -
³y mi dnia mi pra cu je koñ mi w po lu. 

Star szy brat cze s³aw ma do pie ro 9 lat. Oj ciec jest bar dzo do bry, ni ko mu nie od mó -
wi po mo cy i czê sto jest przez lu dzi wy ko rzy sty wa ny. 

W stycz niu 1934 r. ro dzi ce oj ca ob cho dz¹ z³o te go dy. dziad ko wie Szo fe ro wie mie li
tyl ko dwóch sy nów i do cze ka li siê 11 wnu ków. Je sie ni¹ 1935 r. umie ra bab cia Szo fe ro -
wa, a w stycz niu 1936 r. umie ra dzia dek Szo fer. Za mie si¹c umie ra dru gi dzia dek – Mi -
ko ³aj Mar chew ka. 
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anna i Stanis³aw Szoferowie - rodzice Wiktorii; ok. 1930 r.
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Stanis³aw Szofer podczas pracy w polu - ok. 1933 r.

Posi³ek podczas ¿niw - 1938 r.
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Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej w Ró¿y w przerwie kursu gotowania i pieczenia  
z ks. proboszczem z Wytomyœla; Wiktoria Szofer stoi w górnym rzêdzie  pierwsza z lewej - 1936 r.

M³odzie¿ z Ró¿y w obejœciu Szoferów; od prawej Roman Ha³aduda (przysz³y m¹¿   Marysi Szofer),
Wiktoria Szofer (trzyma wiadro), Marysia Szofer (w sukni z bia³ym   ko³nierzykiem), nieco dalej anna

Szofer (z kubkiem w rêku) - prawdopodobnie 1938 r.
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Wiktoria Szofer  - 16. letnia szefowa Ko³a W³oœcianek w Stowarzyszeniu Zjednoczonych Ziemianek i
druhna Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej . W  tle zaœwiadczenie z kursu wychowania

fizycznego  Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej - 1937 r.
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a ¿y cie to czy siê da lej w tru dzie i mo zol nej pra cy, lecz je ste œmy ju¿ star si i moc niej -
si. Skoñ czy ³am ju¿ 16 lat i tej zi my jeŸ dzi ³am do No we go To my œla do zna jo mej pod -
uczyæ siê szy cia. Z sio str¹ Ma ri¹ na le ¿y my do or ga ni za cji m³o dzie ¿o wej, wiêc ma my to
wiej skie ¿y cie tro chê uroz ma ico ne. W 1937 r. wy sy ³a j¹ mnie na kurs wy cho wa nia fi -
zycz ne go, abym te wiej skie dziew czy ny cze goœ na uczy ³a. To, co mo g³am to im prze -
ka za ³am, na uczy ³am ró¿ nych tañ ców, mie li œmy wy ciecz ki, a zi m¹ na na szych wiej skich
sce nach gra li œmy ró¿ ne sztu ki te atral ne. du ¿o wspó³ pra co wa ³am z na szym kie row ni -
kiem szko ³y pod sta wo wej, to on by³ do rad c¹ i po mo c¹. Zi m¹ 1937 r. or ga ni za cja w³o -
œcia nek, do któ rej te¿ z sio str¹ Ma ri¹ na le ¿y my, urz¹ dza kurs pra so wa nia sztyw nej bie -
li zny, w któ rym te¿ bie rze my udzia³. Wten czas mê¿ czyŸ ni no si li ko³ nie rzy ki u ko szul
na sztyw no pra so wa ne. Za rok bie rze my udzia³ w kur sie go to wa nia i pie cze nia. 

Gdy na sze go spo dar stwo za czê ³o siê pod no siæ, nad szed³ ten tra gicz ny wrze sieñ
1939 r. I zno wu Nie miec wkra cza w na sz¹ oj czy znê i nie sie nam ³zy i mê kê. Za czê ³o
siê za bi ja nie lu dzi, za my ka nie do wiê zieñ i obo zów, nikt nie by³ pe wien dnia ani go dzi -
ny. Za my ka no u nas ko œcio ³y, ksiê ¿y wy wo ¿o no do obo zów, œci na no krzy ¿e i roz bi ja -
no przy dro¿ ne ka plicz ki. I na sz¹ te¿ roz bi li, sta ³a ona na na szym po lu przy roz sta ju
dróg. Za raz te¿ za czê li wy sie dlaæ Po la ków ze swo ich do mów i go spo darstw. Wszyst -
ko trze ba by ³o za sta wiæ, a iœæ tyl ko z tym, co siê w rê ce za bra ³o. 

W grud niu te go sa me go ro ku wy sie dla j¹ z go spo dar stwa bra ta oj ca z ca ³¹ ro dzi n¹
i za wo ¿¹ do ¯a rek ko ³o czê sto cho wy. do na szej wsi przy by ³o woj sko nie miec kie i za -
kwa te ro wa ³o siê we dwo rze Grzym ka. 
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Rodzina Szoferów w komplecie; stoj¹ od lewej: Wiktoria, Kazimiera, czes³aw, anna i   Maria; siedz¹ rodzice
anna i Stanis³aw Szoferowie; pomiêdzy nimi stoi najm³odszy syn  Janek. Zdjêcie wykonane z okazji I Komunii
œw. Janka - prawdopodobnie 1938 r.
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Zagadnienia zwi¹zane z niemieck¹ list¹ narodowoœciow¹ (dVL) omawia szerzej K. Stryj kow ski, ak ta nie -
miec kiej li sty na ro do wo œcio wej i ich po zo sta ³oœæ w ar chi wum Pañ stwo wym w Po zna niu, Po znañ ski
Rocz nik ar chi wal no -Hi sto rycz ny, 2005-2007, t. XII/XIV, s. 155-177 (ar ty ku³ do stêp ny w MiPBP w No -
wym To my œlu w formie elektronicznej). [red.]

Nad mie niam, ¿e Grzy mek ku pi³ ten ma j¹ tek od von Schwarz kop fa za raz po za koñ -
cze niu pierw szej woj ny œwia to wej. Grzy mek wraz z ¿o n¹ i dzieæ mi wy je cha³ przed na -
dej œciem woj ska do ro dzi ny do Kra ko wa. Te raz co dzien nie za my ka no dwóch mê¿ -
czyzn ja ko za k³ad ni ków dla bez pie czeñ stwa woj ska. Ten kosz mar skoñ czy³ siê z wy -
jaz dem woj ska, a ma j¹ tek ob j¹³ te raz nie miec ki ad mi ni stra tor. Tak mi n¹³ pierw szy rok
woj ny w nie pew no œci, czy i kie dy nas wy sie dl¹. By li œmy wszy scy ra zem w do mu, lecz
mu sie li œmy cho dziæ po ma gaæ w po lu w pra cach tym, co mie li go spo dar stwa po wy sie -
dlo nych. a by ³o ma ³o osób do pra cy, obo jêt nie czy by³ to Po lak czy Nie miec. 

chcia no by œmy pod pi sa li li stê nie miec k¹, bo brat ma my, któ ry miesz ka³ w Ber li nie
mia³ oby wa tel stwo nie miec kie, lecz od mó wi li œmy. chcie li œmy dzie liæ los in nych Po la -
ków. Sio stra Ma ria po sta no wi ³a wyjœæ za m¹¿ i sta ra ³a siê o po trzeb ne do ku men ty, lecz
oznaj mio no jej, ze œlub mo ¿e otrzy maæ, gdy skoñ czy 25 lat. W dru gim ro ku woj ny
nasz Bur ger me ister po wie dzia³, ¿e jest nas za du ¿o do pra cy na na szym go spo dar -
stwie, jed na oso ba mu si odejœæ. a ¿e u s¹ sia dów Po la ków by ³a krew na, któ ra przy jê ³a
folk sli stê (volks li stê)*, to u Po la ków nie by ³o jej wol no pra co waæ, wiêc na jej miej sce
wy zna czo no sio strê aniê. Ja wten czas by ³am w s³a bym zdro wiu. Miesz ka li u nas ra zem
z bab ci¹ cio cia Fran cisz ka z wuj kiem i dzieæ mi. Wpro wa dzi li siê po œmier ci dziad ka.
Wu jek mia³ wspól ny warsz tat z dwie ma oso ba mi i strasz nie go oszu ka li. Stra ci³ swój
i cio ci po sag. By li bez wyj œcia, bo stra ci li wszyst ko. Wiêc wpro wa dzi li siê do bab ci i wu -
jek jeŸ dzi³ do pra cy do No we go To my œla. 

Tak jak pra co wa³ za Pol skê, tak na dal i za oku pan ta. Lecz pew ne go dnia nie wró ci³
ju¿ z pra cy, by ³o to pod ko niec dru gie go ro ku woj ny. Po tem re wi zja w do mu. Nie by -
³o nic po dej rza ne go, jed nak za bra li go do obo zu. Z wy sie dla niem przy ci ch³o, a¿ tu na -
gle w ciem n¹ noc li sto pa do w¹ przy je cha li SS -ma ni nas wy sie dlaæ. 

da li nam pó³ go dzi ny na ubra nie siê i za pa ko wa nie naj po trzeb niej szych rze czy. Je den
zo sta³ nas pil no waæ, a dru dzy po je cha li da lej. Bab ci i cio ci nie wy rzu ca li, lecz nie po zwo -
li li im do nas wyjœæ. do nich by ³o osob ne wej œcie. Nie mie li œmy aku rat nic chle ba, na noc
by³ zro bio ny za czyn na chleb, wiêc ka za li za nieœæ m¹ kê i za czyn do cio ci, ¿e by w dzieñ
upie k³a chle by. Przy oka zji by ³o krót kie po ¿e gna nie z bab ci¹ i cio ci¹. Po pó³ go dzi nie
przy je cha³ jed no kon ny wóz i jesz cze je den ¿andarm. Za ³a do wa li œmy swo je to bo³ ki na
wóz, oni ode bra li nam klu cze, po za my ka li drzwi i po pro wa dzi li nas do wsi. We wsi za -
pu ka li do naj bli¿ sze go do mu i ka za li daæ dla nas dwa chle by, obie cu j¹c im, ¿e bê d¹ mie li
jesz cze w ten dzieñ od da ne. Ra zem z na mi w tê noc wy sie dla li z go spo darstw dwie ro -
dzi ny, tak ¿e tych s¹ sia dów, u któ rych by ³a sio stra an na. an na zo sta ³a do ³¹ czo na do nas,
do na sze go wo zu. Wiêc ¿e gnaj dom ku i ¿e gnaj cie stro ny ro dzin ne, nie wia do mo gdzie
nas los rzu ci i gdzie nas za wio z¹. I ta myœl w g³o wie, co zro bi¹ z bab ci¹ sta rusz k¹ i cio ci¹
z trój k¹ ma ³ych dzie ci? 

Wcze snym ran kiem przy je cha³ na na sze go spo dar stwo no wy ad mi ni stra tor. cio cia



upie k³a chle by, te dwa od da ³a, a póŸ nym wie czo rem ich rów nie¿ wy wie zio no. Za wieŸ li
ich do No wej Ró ¿y i ulo ko wa no w do mu po wcze œniej wy sie dlo nych Po la kach.
W jednej po³owie domu mieszkali ju¿ wysiedleñcy. Niektórzy Niemcy zabierali po dwa
gospodarstwa, w lepszych oni mieszkali, a w gorszych zabudowaniach osiedlali
Polaków, którzy musieli u nich pracowaæ. ciocia musia³a te¿ rano i wieczorem chodziæ
do wydoju krów i stamt¹d dostawa³a mleko dla babci i dzieci. Prócz tego korzysta³a z
po³owy ogrodu, któ ry by³ ko ³o te go do mu, w któ rym miesz ka li. Nas wie zio no do Rud -
nik, do wsi od da lo nej od nas oko ³o 15 km, bo tam by³ punkt zbor ny. a ¿e na sza ro dzi -
na by ³a du ¿a a wóz ma ³y, na zmia nê szli œmy pie szo. Stra¿ nad na mi mia ³o dwóch
¿andarmów na ro we rach. Na szych s¹ sia dów zwol ni li na proœ bê ro dzi ców, któ rzy
miesz ka li w s¹ sied niej wsi i pod pi sa li folk sli stê. Nas i dru g¹ ro dzi nê (syn z mat k¹) skie ro -
wa no do wio ski Ja nu sze wi ce – Kun keln.  Z Rud nik do Ja nu sze wic je cha li œmy ju¿ in nym
du ¿ym wo zem. Osie dli li nas i dru g¹ ro dzi nê w jed nym dom ku, te¿ po wy sie dlo nych Po -
la kach.  Nie miec Bez a rab* ob j¹³ tu a¿ trzy go spo dar stwa po wy sie dlo nych, jed no du ¿e,
w któ rym miesz ka³ i dwa mniej sze. 

Brat cze s³aw i sio stra an na zo sta li skie ro wa ni do pra cy u te go Bez a ra ba. Ro dzi ce do -
ryw czo w cza sie wiêk szych prac. a naj m³od szy brat Ja nek mia³ let ni¹ po r¹ wy pê dzaæ

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

15Dzieje mojej rodziny...

Be sa ra bia – kra ina hi sto rycz na po ³o ¿o na miê dzy dnie strem a Pru tem, bê d¹ ca obec nie czê œci¹ Mo³ da wii
i Ukra iny. W czerw cu 1940 ro ku po ul ti ma tum wy sto so wa nym wo bec rz¹ du Ru mu nii Be sa ra biê anek to wa³
ZSRR, w kon se kwen cji usta leñ pak tu Rib ben trop -Mo ³o tow). Nie miec ko -ra dziec ki uk³ad o prze sie dle niu z Be -
sa ra bii i Pó³ noc nej Bu ko wi ny za war to 5 wrze œnia 1940 r. Prze sie dle nia z Be sa ra bii w 1940 ro ku ob jê ³y ok.
93,3 tys. Niem ców, z cze go ok. 40 tys. tra fi ³o do Kra ju War ty. By li to Be sa ra bien -deut sche, przez Po la ków
na zy wa ni po tocz nie Be sa ra ba mi lub Bezarabiokami [red.]

Siostry Szoferówne z kole¿ankami na wysiedleniu; siedz¹ od lewej: Wiktoria i  Kazimiera, 
stoi w œrodku anna - 1940 r.



by d³o na pa stwi ska. Sio strê Ma riê, mnie i sio strê Ka zi mie rê wy zna czo no do pra cy w ma -
j¹t ku rol nym w Bie la wach  - Li ben zei, od da lo nym od Ja nu sze wic o trzy ki lo me try. Wiêc
wy cho dzi ³y œmy ra no i wra ca ³y wie czo rem do jed ne go po ko ju z ma leñ k¹ kuch ni¹ i spi -
¿ar k¹. Tam w tym k¹ ci ku urz¹ dzi li œmy sy pial niê dla bra ci. W po ko ju sta ³y trzy ³ó¿ ka
po wy sie dlo nych, przy da ³y siê dla nas. Tam tej si Po la cy, gdy tyl ko nas przy wieŸ li, za raz
spie szy li nam z po mo c¹, aby œmy siê mo gli ja koœ urz¹ dziæ. Wie czo rem za wsze by li œmy
ra zem, ca ³a ro dzi na w do mu. Z Ja nu sze wic do na szej wio ski Ró ¿y by ³o 40 km. ciê¿ -
ka by ³a pra ca w Bie la wach i to cho dze nie zi m¹ w œnie gu i mro zie. W kwiet niu 1942 r.
sio stra Ma ria za wie ra œlub z Ro ma nem Ha ³a du d¹ i wra ca do Ró ¿y do mê ¿a. Mia ³a
skoñ czo ne te 25 lat i wresz cie do sta ³a po trzeb ne do ku men ty. 

I zno wu mi n¹³ rok. Wio sn¹ 1943 r. prze cho dzê z prac w po lu za po ko jów kê do pa -
³a cu w Bie la wach. Ma j¹ tek ob jê li no wi nie miec cy ad mi ni stra to rzy.  Tu mo je ¿y cie by ³o
l¿ej sze. co do mo ich pra co daw ców nie mo¿ na by ³o na rze kaæ, tyl ko ¿e s³a bo zna ³am
jê zyk nie miec ki, chcie li mnie wiêc od da liæ, lecz po pew nym cza sie da wa ³am so bie ra dê.
Niemiecki w³aœciciel, ba ro no wa von Watz dorf , by³ do brym cz³o wie kiem. Ura to wa³
od wiê zie nia, a mo ¿e i od œmier ci dwóch Po la ków i dla swo ich pra cow ni ków ma j¹t ko -
wych by³ do bry. Je go cór ka ba ro no wa von Watz dorf by ³a bar dzo oszczêd na, na wet
z je dze niem nam szczê dzi ³a, lecz ni gdy nie ubli ¿a ³a nam ja ko Po la kom. 

do pra cy u sie bie przy jê ³a sa me pol skie dziew czy ny. By ³y œmy czte ry, ku char ka, po -
moc ku char ki, opie kun ka do dzie ci i ja po ko jów ka. co mie si¹c w Gra no wie od by wa -
³o siê na bo ¿eñ stwo dla Po la ków, wiêc na zmia nê co mie si¹c dwóm po zwa la ³a jeŸ dziæ,
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da j¹c nam po wóz. dzie ci by ³o tro je, 7- let nia Iza, 5 - let ni Wolf i 3 - let nia We ra. W tym
ci chym za k¹t ku ¿y cie bie g³o nam bez wie dzy na wet o lo sach wal cz¹ cych stron. 

Te raz na sza ro dzi na za czê ³a siê roz sy py waæ, bo w grud niu te go sa me go ro ku za bra -
no sio strê Ka zi mie rê do pra cy w Za k³a dach ce giel skie go w Po zna niu. Za k³a dy ce giel -
skie go pro du ku j¹ ce broñ, by ³y czê sto bom bar do wa ne, wiêc prze no szo no je po za Po -
znañ, a lu dzie tam pra cu j¹ cy by li sta le w nie bez pie czeñ stwie. Wio sn¹ 1944 r. za bra no
bra ta Ja na, któ ry jesz cze nie skoñ czy³ 15 lat do ko pa nia oko pów pod War sza wê. czêœæ
mo jej ro dzi ny pra cu j¹ ca u Niem ca Bez a ra ba prze ¿y wa ³a nie raz gorz kie chwi le. Kie dyœ,
w po lu przy pra cy, za cz¹³ krzy czeæ na ma mê i ni¹ po trz¹ saæ, a gdy oj ciec sta n¹³ w jej
obro nie, to ich po bi³. Lecz siê koñ czy ³y wiel kie nie miec kie zwy ciê stwa, a zbli ¿a ³a siê klê -
ska. Ze wscho du na pie ra ³y woj ska ra dziec kie i pol skie, z za cho du woj ska sprzy mie rzo -
ne. ciê¿ ka to by ³a wal ka i du ¿o krwi siê po la ³o.

Je sie ni¹ ba ro no wa von Watz dorf po sta no wi ³a ucie kaæ przed zbli ¿a j¹ cym siê fron tem
do Nie miec, za bie ra j¹c mnie z so b¹. Ju¿ mi nie by ³o wia do me, ¿e brat Ja nek wró ci³ do
do mu i ¿e wkrót ce po mo im wy jeŸ dzie brat cze s³aw mu sia³ je chaæ ze swo imi Bez a ra ba -
mi. Je cha li œmy wo za mi przez Zb¹ szyñ, Zie lo n¹ Gó rê, G³o gów, Wro c³aw, Le gni cê, Zgo -
rze lec a¿ w oko li ce Zit tau (¯y ta wa), bli sko cze skiej gra ni cy. Tam mie li swo j¹ po sia d³oœæ
te œcio wie ba ro no wej. Sta ry ba ron von Watz dorf do sta wa³ sza ³u z po wo du upad ku Nie -

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

17Dzieje mojej rodziny...

Na scho dach pa ³a cu w Bie la wach; 
Wik to ria Szo fer (sie dzi wy ¿ej w ciem -
niej szej suk ni) z ko le ¿an k¹ – po dob nie
jak ona – po s³u gu j¹ c¹ u ba ro no wej 
von Watz dorf – 1943 r.



miec. Raz, gdy w par ku we sz³am na wie ¿ê wi do ko w¹, nie wie dz¹c, ¿e on tam jest, o ma -
³o by mnie z niej nie zrzu ci³. Krzy cza³, ¿e przy cho dzê da waæ zna ki par ty zan tom. 

W stycz niu 1945 r. po je cha li œmy da lej, przez Baut zen (Bu dzi szyn) do dre zna. Tam
bli sko dre zna miesz ka ³a ciot ka ba ro no wej, wiêc za trzy ma li œmy siê u niej, bo nie da le ko
mia³ swo je sta no wi sko m¹¿ ba ro no wej. To by³ pa miêt ny wie czór i noc. M¹¿ ba ro no wej
przy je cha³ w po ³u dnie, a pod wie czór by³ na lot. Jed no skrzy d³o pa ³a cu prze zna czo ne
zo sta ³o na szpi tal dla ran nych ¿o³ nie rzy. I ja mu sia ³am po ma gaæ wy no siæ i wy pro wa dzaæ
ich do schro nu. Le d wo ich usu nê li œmy pa d³a bom ba, lecz w za bu do wa nia biu ro we ma -
j¹t ku, po ³o ¿o ne bli sko pa ³a cu, któ re sp³o nê ³y. Nie wy sz³am zo ba czyæ, sta ³am wœród
ran nych ¿o³ nie rzy ze œwie c¹ w rê ku, bo œwia t³o zga s³o. Ich jê ki ci ch³y w hu ku pa da j¹ cych
na dre zno bomb. Wtem wbieg³ m¹¿ ba ro no wej, z mo im p³asz czem w rê ku i po wie -
dzia³, ¿e je dzie my, bo on do wód ca mu si byæ w ta kiej sy tu acji na swo im sta no wi sku. Gdy
wy sz³am to wo zy ju¿ sta ³y, œwia t³a nie by ³o trze ba, blask ognia oœle pia³. Wiêc ru szy li -
œmy, choæ by ³a noc, ba ron siê spie szy³, za bie ra³ nas do sie bie. £u na ognia nad dre znem
oœwie tla ³a nam dro gê, a po tê¿ ne de to na cje p³o szy ³y nam ko nie. Tak te¿ po jed nym wy -
bu chu ko nie przy wo zie, na któ rym je cha ³am skrê ci ³y na gle w bok i wy wró ci ³y wóz do
przy dro¿ ne go ro wu. WoŸ ni ca szyb ko wy sko czy³ i od prz¹g³ ko nie, a ja po ma ³u wy grze -
ba ³am siê z wo zu. 

Ba ro no stwo po je cha li da lej swo im po wo zem, nie wie dz¹c, co siê sta ³o. Krzy cza ³am
za ni mi i chcia ³am biec, lecz no gi od mó wi ³y mi po s³u szeñ stwa. Zo sta li œmy sto j¹c na dro -
dze, nie wie dz¹c, co ro biæ. a by³ to sty czeñ i mróz by³ sro gi. do sta ³am dresz czy i w gar -
dle mi œci ska ³o. Ba ron za go dzi nê wró ci³ nas szu kaæ. Zo ba czy³, co siê sta ³o i po je cha³ po
¿o³ nie rzy, za bie ra j¹c mnie do po wo zu. Ba ro no wa, gdy mnie zo ba czy ³a, bo by ³am te¿
po ka le czo na, ka za ³a przy wo ³aæ le ka rza woj sko we go, do sta ³am za strzyk i spa ³am do po -
³u dnia. dzie ci ba ro no wej te¿ by ³y za szo ko wa ne, le karz te¿ da³ im coœ na uspo ko je nie.
Nie wiem, jak siê mn¹ t³u ma czy li, bo by³ to te ren œci œle woj sko wy i ro zu mia ³am, dla cze -
go ba ron tak siê spie szy³. Na trze ci dzieñ z ra na je cha li œmy da lej, na dro gach by ³o pe³ no
wo zów, to nie miec cy uchodŸ cy. Mróz w tym ro ku by³ moc ny, ko nie nie po ko ny wa ³y
du ¿ej tra sy. Noc le gi by ³y ró¿ ne, ba ro no wa z dzieæ mi mia ³a za wsze ja kiœ mo¿ li wy, za -
trzy my wa ³a siê w zna nych so bie pa ³a cach, a ja gdzieœ w k¹ ci ku na ko ry ta rzu al bo w piw -
ni cy na ³aw ce. O jak ¿a ³o wa ³am, ¿e nie ucie k³am na po cz¹t ku dro gi. Te raz by ³o ju¿ za
póŸ no, bo nie mia ³am gdzie siê udaæ. Je cha li œmy przez Lipsk, Mag de burg. Tak mo ¿e
osiem ki lo me trów za Mag de bur giem by ³a po sia d³oœæ ro do wa von Ic e plit zów [?], na któ -
rej by³ brat ba ro no wej. Tu taj spo tka ³a siê z oj cem, któ ry te¿ tu przy je cha³. Lecz ci¹ g³e
na lo ty na Mag de burg i niezbyt do bre sto sun ki z bra to w¹ spo wo do wa ³y, ¿e ba ro no wa
po sta no wi ³a je chaæ da lej. 

W po ³o wie mar ca je cha li œmy przez Wit ten ber gê, Schwe rin a¿ ko ³o Ro sto ku, do po -
sia d³o œci jej szwa gra i sio stry. Szwa gier ba ro no wej, oprócz ma j¹t ków ziem skich, mia³
jesz cze fa bry kê w Ro sto ku. Za trud nia³ u sie bie du ¿o lu dzi, u¿y wa³ do pra cy oprócz
swo ich pra cow ni ków ma j¹t ko wych, tak ¿e jeñ ców wo jen nych. Za za bu do wa nia mi go -
spo dar czy mi by ³y ba ra ki, w jed nym jeñ cy ra dziec cy, w dru gim fran cu scy, w trze cim
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w³o scy. a Po la cy wy wie zie ni tam do pra cy miesz ka li w jed no piê tro wym do mu, tu¿ za
ba ra ka mi. Przez te pó³ to ra mie si¹ ca, któ re tam prze by wa ³am za po zna ³am siê z ni mi,
a szcze gól nie z jed n¹ ro dzi n¹ z Pa bia nic. U te œciów ba ro no wej w Lu to witz ani u bra to -
wej ko ³o Mag de bur ga nie zaj mo wa ³am siê dzieæ mi, ani go to wa niem, je dy nie pra niem.
Tu taj mu sia ³am go to waæ, bo ¿y wi li œmy siê osob no i w wol nym cza sie wy cho dziæ z dzieæ -
mi na spa cer. W tym cza sie nie by ³o na lo tów na Ro stok, raz tyl ko spa d³o kil ka bomb.
By ³y tyl ko prze lo ty bom bow ców, któ re le cia ³y na Ham burg. To by ³y ju¿ ostat nie dni
trze ciej Rze szy. Ba ro no wa bar dzo siê ba ³a wojsk ra dziec kich. 

By ³o to 30 kwiet nia 1945 r. ba ro no wa po sta no wi ³a, ¿e 1 ma ja je dzie da lej, od daæ siê
w rê ce woj skom alianc kim i ¿e mam siê przy go to waæ na wy jazd. Tym ra zem nie us³u -
cha ³am i nie po je cha ³am. Wie dzia ³am, ¿e 1 ma ja wkro cz¹ tam woj ska ra dziec kie. Ba ro -
no wa wy je cha ³a wcze snym ran kiem, a w po ³u dnie we sz³y woj ska ra dziec kie, bez ¿ad -
nych walk. Ba ro no wej nie uda ³o siê da le ko od je chaæ, w dro dze spo tka ³y j¹ woj ska ra -
dziec kie. do wie dzia ³am siê o tym w dniu me go wy jaz du. Sio stra i szwa gier ba ro no wej
mie li czwo ro dzie ci, trzy cór ki i sy na. dwie star sze cór ki wraz ze swo j¹ na uczy ciel k¹ wy -
je cha ³y na dwa ty go dnie przed wej œciem wojsk ra dziec kich na za chód do ro dzi ny. Hra -
bia von Ple izen z ¿o n¹, 8-let ni¹ cór k¹ i 5-let nim sy nem, bez w³ad nym ka le k¹ po zo sta li na
miej scu. Ka za³ nam sze ro ko otwo rzyæ drzwi wej œcio we do pa ³a cu i bez opo ru po zwo -
li³ wejœæ woj sku. W pa ³a cu za kwa te ro wa³ siê sztab woj sko wy, wszy scy mu sie li opu œciæ
pa ³ac, uchodŸ cy któ rzy tam by li i hra bi na z dzieæ mi. Po zo sta³ tyl ko hra bia, ja ko za k³ad -
nik i ja mu sia ³am zo staæ do chwi li wy jaz du. 

a wy jazd na st¹ pi³ 3 ma ja, ta ki do sta li œmy roz kaz. Po la cy za bra li Niem com wo zy i ko -
nie, za ³a do wa li siê i ru szy li œmy do swo ich do mów, do oj czy zny. Ja do ³¹ czy ³am do tej ro -
dzi ny z Pa bia nic. do te go wo zu do ³¹ czy ³o siê te¿ ro dzeñ stwo, brat i sio stra z By to mia.
Wy je cha li œmy szczê œli wi i ra do œni, choæ w tej dro dze by ³y ro¿ ne nie spo dzian ki. 9 ma ja
sta li œmy na dro dze pod Pa se wal kiem, wtem prze stra szy ³o nas wy cie sy ren, strza ³y
i krzy ki, lecz by³ to sza³ ra do œci z po wo du ka pi tu la cji Nie miec. Za Pa se wal kiem je cha li -
œmy dro ga mi wy zna czo ny mi, bo nie któ re dro gi i po la by ³y za mi no wa ne. Nie da le ko nas
nie zna ni nam Po la cy spie szy li siê i chcie li omi n¹æ sznur wo zów, zje cha li na po bo cze. By³
tyl ko huk i po sy pa ³a siê zie mia i ka wa³ ki wo zu. Ju¿ nie wró ci li do swo je go do mu. Je cha -
li œmy na Szcze cin, tu spo ty ka ³o siê jesz cze za bi tych i nie po grze ba nych, le ¿¹ cych na po -
lach i przy dro gach. Oko ³o 15 ma ja sta nê li œmy nad Od r¹. Lecz tu trze ba by ³o cze kaæ na
prze jazd przez most pon to no wy rzu co ny na wo dzie. Tu za cz¹³ do ku czaæ brak wo dy
i ¿yw no œci. No c¹ w pi¹ tym dniu cze ka nia prze je cha li œmy Od rê. Skie ro wa no nas za raz
do kon tro li, za bra no ko nie i wo zy, i nie jed no co by ³o na wo zach. Za bra no mi to reb kê
z wszyst ki mi mo imi pie niêdz mi i do ku men ta mi. da lej ru szy li œmy pie szo do Star gar du.
W opusz czo nych go spo dar stwach zna la z³y siê ziem nia ki, a na ³¹ kach pa s³y siê nie do jo -
ne kro wy, tym my œmy siê od ¿y wia li. 

W Star gar dzie by ³o ju¿ woj sko pol skie. No co wa li œmy na stry chu w ko sza rach woj -
sko wych, ra no do sta li œmy gar nu szek zu py i krom kê chle ba. Po tem po szli œmy na dwo -
rzec, aby siê ucze piæ do ja kie goœ wa go nu. Tu taj na sza gru pa siê roz sy pa ³a, bo ko mu siê
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uda ³o gdzieœ ucze piæ, to po je cha³. Po trzech dniach pil no wa nia na dwor cu uda ³o mi siê
w³a do waæ na plat for mê, na któ rej by ³y du ¿e cy ster ny, lecz bo ka mi by ³o tro chê miej sca.
Po je cha ³a te¿ ro dzi na z Pa bia nic. da le ko nie za je cha li œmy, bo plat for my ze pchnê li na po -
bo cze w ja kiejœ miej sco wo œci i trze ba by ³o iœæ da lej pie szo. Po tem zno wu jaz da w wa go -
nie to wa ro wym a¿ wresz cie do tar li œmy do mia sta Pi ³y. Tu kur so wa ³y ju¿ po ci¹ gi oso bo -
we. Na po ci¹g do Po zna nia nie do sta li œmy siê, tak by³ prze ³a do wa ny. Wie czo rem by³
po ci¹g do Byd gosz czy i ra dzo no nam, by tym po je chaæ i wy si¹œæ w Na kle. Lecz zmê cze -
ni prze spa li œmy Na k³o i za je cha li œmy do Byd gosz czy. Trud no by ³o w tych cza sach do -
staæ siê do po ci¹ gu, ty le wra ca ³o i je cha ³o lu dzi. Wtem przez g³o œnik za po wie dzie li, ¿e
po ci¹g to wa ro wy je dzie przez Ino wro c³aw, Gnie zno do Po zna nia. I zno wu dal sza po -
dró¿. W Ino wro c³a wiu po ¿e gna ³am siê z ro dzi n¹ z Pa bia nic i wie czo rem by ³am w Po -
zna niu. Noc spê dzi ³am na dwor cu. Ta kich jak ja zmê czo nych, brud nych by ³o tam du ¿o.
Ra no w biu rze dla re pa trian tów na dwor cu do sta ³am dar mo wy bi let do No we go To -
my œla i za mie ni li mi kil ka ma rek z za pa ski na z³o te, bym mo g³a ku piæ coœ do zje dze nia. 

dwo rzec w Po zna niu by³ w od bu do wie. Pe³ no by ³o gru zów, ³a zien ki nie czyn ne.
Gdzieœ tam pod kra nem ob my ³am twarz i rê ce i po sz³am na pe ron cze kaæ na mój po -
ci¹g, któ ry mia³ od je¿ d¿aæ w po ³u dnie. P³aszcz, któ ry w dro dze chro ni³ mnie w no ce od
zim na, z³o ¿y ³am w czwo ro, po ³o ¿y ³am na ku pê gru zu i usia d³am. Ogar nê ³o mnie te raz
znie cier pli wie nie, myœl mo ja bie g³a do do mu, do ro dzi ny. co ich spo tka ³o, czy wszy scy
¿y j¹? a ser ce t³u k³o tak jak m³ot ko wal ski, ka¿ da go dzi na cze ka nia wy da wa ³a siê tak bar -
dzo d³u ga. Na gle zo ba czy ³am zna jo m¹ twarz, to by³ mój daw niej szy s¹ siad, któ ry te raz
miesz ka³ w No wym To my œlu. Mi ja³ mnie nie po znaw szy, lecz ja za wo ³a ³am za nim.
Ucie szy li œmy siê z te go spo tka nia i za raz do wie dzia ³am siê, ¿e ca ³a mo ja ro dzi na ¿y je,
a mnie op³a ku j¹ ja ko nie ¿y j¹ c¹. On spie szy³ siê na po ci¹g, któ ry je cha³ do Opa le ni cy i ja
rów nie¿ po sz³am na ten po ci¹g. Ten po ci¹g, co chcia ³am nim je chaæ, to je cha³ przez No -
wy To myœl do Rze pi na i za wsze by³ strasz nie prze ³a do wa ny, bo je cha ³o nim du ¿o osie -
dleñ ców na zie mie za chod nie. S¹ siad mia³ w Opa le ni cy u swo jej cio ci ro wer i do No we -
go To my œla je cha³ ju¿ ro we rem. Te raz tym ro we rem je cha li œmy na zmia nê, a ka wa³ ka -
mi wióz³ mnie na ru rze. Tak do je cha li œmy do S¹ top, to by ³o z Opa le ni cy oko ³o 15 km,
a je mu zo sta ³o do No we go To my œla 6 km i mnie do Ró ¿y rów nie¿ 6 km. On po je cha³
da lej ro we rem, a ja ju¿ po sz³am pie szo. Ka za³ mi siê spie szyæ, bym za sz³a przed wie czo -
rem, bo w la sach by ³o nie bez piecz nie. a dro ga z S¹ top pro wa dzi ³a pra wie ca ³¹ dro gê
przez las. 

Zmrok za pa da³, gdy zna la z³am siê w mo jej wsi. W oknach do mów by ³o ciem no,
prze sz³am ca ³¹ wieœ i ni ko go nie spo tka ³am, pew nie ju¿ wszy scy spa li, bo to by³ ju¿ d³u -
gi czerw co wy dzieñ. We sz³am na po dwó rze, pies nie za szcze ka³. Za pu ka ³am do drzwi
do mu. W do mu te¿ by ³o ciem no, wszy scy ju¿ spa li, na mo je pu ka nie ode zwa ³a siê sio -
stra an na. Gdy po wie dzia ³am, kto ja je stem i ¿e wró ci ³am, wy da ³a ta ki okrzyk, ¿e wszy -
scy siê prze bu dzi li. Ile by ³o ra do œci przy po wi ta niu, ile py tañ, a i bab cia w³¹ czy ³a siê w t¹
g³o œn¹ ra doœæ. Za raz za pa lo no w pie cu, by ³o k¹ pa nie, ko la cja, a po tem d³u go w noc
trwa ³y opo wia da nia. Ju¿ za czê ³o œwi taæ, a my œmy jesz cze nie spa li. Za tem po zwo lo no
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mi d³u go spaæ, a ja zmê czo na spa ³am moc no. Zbu dzi li mnie, bo przy sz³a sio stra Ma ria
ze swo j¹ có recz k¹ Bo gu si¹ mnie po wi taæ. Po po ³u dniu przy szed³ jesz cze szwa gier Ro -
man i zno wu opo wia da nia trwa ³y do wie czo ra. 

a te raz wra cam do tych dni, kie dy wy je cha ³am z ba ro no w¹, by opi saæ jak to czy ³y siê
lo sy mo jej ro dzi ny. Brat Ja nek wró ci³ z ko pa nia oko pów za raz po mo im wy jeŸ dzie. Sio -
stra Ka zia wró ci ³a do Ja nu sze wic krót ko po nim, bo skoñ czy ³a siê pro duk cja bro ni u ce -
giel skie go. Niem cy siê co fa li i za czê ³y siê wal ki w Po zna niu, zd¹ ¿y ³a wró ciæ przed fron -
tem. Brat cze s³aw mu sia³ wy wo ziæ swo ich Niem ców Bez a ra bów da lej na za chód.
Wszy scy z ro dzi ny pra cu j¹ te raz na opusz czo nym przez Niem ców go spo dar stwie. Po
przej œciu woj ska pol skie go i ra dziec kie go oj ciec i brat Ja nek ru szy li pie szo za woj skiem,
by do staæ siê jak naj prê dzej na swo je go spo dar stwo. Z Ja nu sze wic do Ró ¿y by ³o szo s¹
40 km. Szli na skró ty, wiêc by ³o bli ¿ej. Za sta li w go spo dar stwie 3 kro wy, 1 pro sia ka i pa -
rê ku rek. Jak nas wy sie dla li z go spo dar stwa, to mie li œmy 6 krów, 2 ja ³ów ki, oko ³o 30
œwiñ i spo ro kur, ka czek i gê si. Te raz go spo dar stwo by ³o bar dzo znisz czo ne, bo Nie -
miec któ ry je mia³ ma ³o o nie dba³. Sio stra Ma ria, któ ra miesz ka ³a w Ró ¿y, za raz po
przej œciu wojsk po sz³a zo ba czyæ na na sze go spo dar stwo. Lecz bê d¹ cy tam s³u ¿¹ cy i s³u -
¿¹ ca wy go ni li j¹. Po wie dzie li, ¿e te raz jest ko mu nizm, nie ma w³a œci cie li i mo g¹ ro biæ, co
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chc¹. Po wy bi ja li ku ry i œwi nie, ja kie by ³y i po sprze da wa li te mu, kto siê nada rzy³, a nie -
jed no wy wieŸ li so bie do do mu. Gdy oj ciec i brat tam do tar li, to oj ciec ka za³ im opu œciæ
go spo dar stwo. Wte dy oni ¿¹ da li za p³a ty za prze pra co wa ny mie si¹c. Oj ciec po wie -
dzia³, ¿e pój dzie do gmi ny i na mi li cjê i za py ta siê, czy ma j¹ ta kie pra wo od nie go ¿¹ -
daæ. Wy na jê li so bie wten czas wóz z ko niem i po je cha li. Za czê li wiêc ro biæ po rz¹d ki
w go spo dar stwie, oj ciec mar twi³ siê, ¿e nie ma ko ni, bo po je cha³ by przy wieŸæ resz tê
ro dzi ny. Wró ci³ za raz do do mu do Ró ¿y brat cze s³aw, któ ry wy wo zi³ Niem ców.
W dro dze po wrot nej woj sko za bra ³o mu wóz i ko nie, te z go spo dar stwa z Ja nu sze -
wic, a w za mian da ³o ku la we ko nie i roz pa da j¹ cy siê wóz. Po za tym do sta³ za œwiad -
cze nie, ¿e tam ten wóz i ko nie za bra ³o woj sko. Za raz na dru gi dzieñ brat po je cha³ po
resz tê ro dzi ny, za bie ra j¹c z so b¹ z No wej Ró ¿y ro dzi nê wy sie dlo nych z Ja nu sze wic.
a w Ja nu sze wi cach ro dzi na cze ka ³a, bo w³a œci cie le wró ci li na swo je go spo dar stwa,
a oni mu sie li siê usu n¹æ. 

Wy buch³ spór o ko nie, ode bra li by bra tu na wet te po ka le czo ne, ale brat mu sia³ od -
wieŸæ swo ich do do mu. da³ im tyl ko to za œwiad cze nie, któ re otrzy ma³ od woj ska ra -
dziec kie go. Wy je cha³ stam t¹d do pie ro na dru gi dzieñ. Na dro gach by³ œnieg i by ³o œli -
sko. Ko nie le d wie sz³y. Mie li strach, ¿e nie do ja d¹ do do mu. Ma ma by ³a zroz pa czo na.
Przy je cha li do do mu do pie ro wie czo rem, zziêb niê ci i g³od ni. Sio stra Ma ria od ra na
sprz¹ ta ³a w do mu ra zem z bra tem Jan kiem i przy go to wa ³a im obiad. By li ju¿ ra zem.
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W do mu bra ko wa ³o tyl ko mnie i bab ci. Bab cia zo sta ³a chwi lo wo ra zem z cio ci¹ w No -
wej Ró ¿y, bo ka za no jej opie ko waæ siê tym po nie miec kim go spo dar stwem, w któ rym
pra co wa ³a. Wró ci ³a bab cia wten czas, gdy wu jek wró ci³ z obo zu i wuj ko wi i cio ci przy -
zna no to po nie miec kie go spo dar stwo. Wu jek wró ci³ cho ry, go spo dar stwo ob ra bia ³a
cio cia z sy nem, któ ry mia³ 16 lat. 

a te raz ja wró ci ³am, skoñ czy ³y siê wy cze ki wa nia i trze ba by ³o so lid nie wzi¹æ siê do
pra cy. Nad cho dzi ³y ¿ni wa, pierw sze po woj nie, a by ³y one s³a be. Ko ni do Ja nu sze wic
nie od da li, je den pad³. Pra co wa no wiêc jed nym, a¿ z gmi ny przy zna no dru gie go. do
pra cy by ³o nas te raz du ¿o, cho cia¿ ja w po lu nie pra co wa ³am. Umia ³am szyæ, wiêc lu -
dzie za rzu ci li mnie szy ciem, wy rê cza j¹c z pra cy w po lu. I zno wu zo sta ³am wci¹ gniê ta do
pra cy spo ³ecz nej. Szwa gier Ro man mia³ pra cê na ko lei w No wym To my œlu, a miesz ka li
w Ró ¿y. Wró ci li te¿ wuj ko wie z Wy to my œla na swo je go spo dar stwo. Nie wró ci³ do
Wy to my œla ksi¹dz pro boszcz, zgi n¹³ w da chau. Po ¿ni wach wy bu do wa li œmy na roz sta -
ju dróg no w¹ ka plicz kê Mat ki Bo skiej z dzie ci¹t kiem. 22 lip ca w Œwiê to Od ro dze nia
Pol ski od by ³a siê w No wym To my œlu, za mia stem, na Gliñ skich Gó rach uro czy sta ma -
ni fe sta cja, z³o ¿o no kwia ty i od da no ho³d za mor do wa nym w cza sie woj ny Po la kom i ¯y -
dom. Po chód uda³ siê na ry nek no wo to my ski, gdzie by ³y gro by po le g³ych ¿o³ nie rzy ra -
dziec kich i tam z³o ¿o no kwia ty. Rów nie¿ w ryn ku z³o ¿o no kwia ty i wmu ro wa no ta bli -
cê na czeœæ Po la ków, któ rzy zo sta li za mor do wa ni w dniu, w któ rym woj ska hi tle row -
skie pod ko niec woj ny wy co fy wa ³y siê z No we go To my œla. Hi tle row cy ze bra li w mie -
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œcie 30 pol skich oby wa te li i za mknê li w jed nej kla sie szko ³y tu¿ przy ryn ku. Przez okno
wrzu ci li gra na ty, sied miu (oœmiu – przyp. red.) by ³o za bi tych, dru dzy zo sta li ka le ka mi. 

I przy sz³o la to pe³ ne pra cy, lecz ka¿ dy pra co wa³ z za pa ³em, choæ by ³o du ¿o bra ków.
Lecz ka¿ dy te¿ mia³ na dzie jê na lep sze ju tro. Je sie ni¹ zmar³ wu jek, któ ry wró ci³ z obo -
zu. Nie po ¿y³ d³u go, smut na by ³a ta je go wol noœæ. Po œwiê tach Bo ¿e go Na ro dze nia wy -
je cha ³am do Po zna nia do ro dzi ny, do krew nych, bo mie li du ¿o do szy cia. Na wet wszyst -
kie go im nie po szy ³am, bo ju¿ w do mu i wio sce na mnie cze ka li z szy ciem. do do mu
wró ci ³am przed Wiel ka no c¹. czu ³am, ¿e w do mu przy ob rz¹d ku nie je stem ju¿ po -
trzeb na, r¹k do pra cy w go spo dar stwie by ³o do syæ. chcie li bym wresz cie wy sz³a za
m¹¿, zbli ¿a ³o mi siê 27 lat. Mia ³am na rze czo ne go, na któ re go bar dzo li czy ³am. Lecz kie -
dy w cza sie woj ny Niem cy nas wy sie dli li, to po ro ku roz ³¹ ki po cie szy³ siê in n¹. I te raz
mia ³am ró¿ ne ofer ty, lecz nie spie szy ³o mi siê do ma³ ¿eñ stwa. Bra ³am wszyst ko na zim -
no, ku nie za do wo le niu mo jej sio stry an ny, któ ra za mie rza ³a wkrót ce wyjœæ za m¹¿.
I zno wu na de sz³a wio sna, a z ni¹ pra ce w po lu. Rów nie¿ bu dyn ki i wszyst ko in ne po -
trze bo wa ³o na praw, bo ten Nie miec przez ca ³y czas nic nie na pra wia³. Pie niê dzy bra ko -
wa ³o, do sprze da nia nie by ³o nic, trze ba by ³o do pie ro in wen tarz wy ho do waæ. Na zy wa -
no nas wten czas ku ³a ka mi, ale ja cy my œmy by li ku ³a cy, z pust k¹ w kie sze ni. Tak jak by -
³o du ¿o pra cy w ulep sza niu go spo dar stwa, tak i ja mia ³am pra cy spo ³ecz nej (dar mo wej)
w bród. ca ³¹ si ³¹ w³¹ czy ³am siê w jej wir. czu ³am, ¿e to ju¿ ostat ni mój udzia³. 

W czerw cu w par ku wy to my skim tam tej si pe ge erow cy urz¹ dza li za ba wê ta necz n¹,
po ³¹ czo n¹ z pusz cza niem wian ków. Przy szli do mnie i pro si li, abym zor ga ni zo wa ³a ja -
kieœ tañ ce. Ze bra ³am chêt ne dziew czy ny z Ró ¿y i Wy to my œla, bo te wio ski ze so b¹
wspó³ pra co wa ³y, gdy by ³y ja kieœ im pre zy. Uda ³y siê tañ ce, a szcze gól nie we se le cy gañ -
skie wie czo rem przy ogni sku. Sa ma wy my œli ³am te ró¿ ne sce ny, fi gu ry i œpie wy. dziew -
czy ny prze bra ne za cy ga nów i cy gan ki do sko na le od two rzy ³y swo je ro le. Ogni sko by ³o
roz pa lo ne w par ku bli sko sta wu, bo tam by ³o mniej drzew. Z dru giej stro ny sta wu na
drze wach by ³y roz wie szo ne lam pio ny, w któ rych umiesz czo no lamp ki na ba te rie. Bla -
ski ognia i lam pio ny od bi ja ³y siê w wo dzie, two rz¹c wspa nia ³y wi dok. Po tañ cach by ³o
pusz cza nie wian ków na wo dzie. 

To by³ ostat ni mój udzia³ w or ga ni zo wa niu ró¿ nych im prez, ko niec mo jej pra cy
w œwie tli cy i ko niec ze Zwi¹z kiem „Wi ci”, do któ re go na le ¿a ³am. Wresz cie po sta no wi -
³am wyjœæ za m¹¿ za Ta de usza Sa dow skie go, bra ta ¿o ny mo je go ku zy na z Po zna nia.
Mój przy sz³y ma³ ¿o nek po cho dzi³ spod Gnie zna. Na kil ka lat przed woj n¹ je go naj star -
szy brat Wa len ty od by wa³ s³u¿ bê woj sko w¹ w Ka to wi cach i po jej ukoñ cze niu tam po -
zo sta³, pra co wa³ i o¿e ni³ siê. PóŸ niej spro wa dzi³ do Ka to wic sw¹ sio strê Ma riê, szwa gra
an to nie go i dwóch bra ci – Ta de usza i Sta ni s³a wa. Wa len ty ju¿ przed woj n¹ wy bu do wa³
so bie piê tro wy do mek w Ka to wi cach – Ochoj cu i miesz ka³ tam z ¿o n¹ i sy nem. Na piê -
ter ku mia³ lo ka to rów. 

Ta de usz po po wro cie z Nie miec, bo by³ tam ja ko je niec wo jen ny, za miesz ka³ w Ka -
to wi cach u bra ta Sta ni s³a wa. Mó wi³, ¿e ten po kój, któ ry zaj mu je ma osob ne wej œcie ze
scho dów i ¿e mo ¿e my go zaj mo waæ, do pó ki nie do sta nie my in ne go miesz ka nia. Mia ³am
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je chaæ do Ka to wic zo ba czyæ jak miesz ka, lecz za du ¿o ju¿ by ³o wy dat ków na we se le.
Œlub cy wil ny za war li œmy 7 paŸ dzier ni ka w No wym To my œlu, a œlub ko œciel ny 8 paŸ -
dzier ni ka 1946 r. w Wy to my œlu. We se le by ³o du ¿e. Ro dzi ce mó wi li, ¿e to pierw sze
we se le wy pra wia ne cór ce, bo sio stra Ma ria bra ³a œlub w cza sie woj ny na wy sie dle niu
i by³ skrom ny, w gro nie naj bli¿ szej ro dzi ny. do ko œcio ³a je cha li œmy po wo za mi kon ny -
mi. Na dwa ty go dnie przed œlu bem przy je cha li do mnie z du ¿ej wsi Ku œli na, chcie li bym
ob jê ³a kie row nic two po wsta j¹ ce go tam przed szko la. Miesz ka nie by ³o by za pew nio ne.
Po œlu bie przed sta wi ³am mê ¿o wi tê pro po zy cjê, lecz on nie chcia³ miesz kaæ na wsi, ci¹ -
gnê ³o go do mia sta, do Ka to wic. W trzy dni po œlu bie wy je cha li œmy do Ka to wic. 

Zdjêcia z albumu rodzinnego Zdzis³awa Sadowskiego
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Da mian Ro ¿ek – Paw ³ow ski

Sa gi no wo to my skich ro dów (6)

Ro dzi na Wol nych -
- za rad ny Wiel ko po la nin i je go po tom ko wie...

Z³o te go dy. W nie dzie lê dnia 9 bm. ob cho dzi³ go spo darz Fran ci szek Wol ny
ze sw¹ ma³ ¿on k¹ Ma rian n¹ z Lu dwi cza ków z Glin na z³o ty ju bi le usz po ¿y cia
ma³ ¿eñ skie go. Na in ten cjê Ju bi la tów zo sta ³a od pra wio na msza œw. przez ks.
Ma tu sza ka. Ju bi la tom, któ rzy s¹ abo nen ta mi „Ku rie ra Za chod nie go” œle my
na dal sz¹ dro gê ¿y wo ta „Szczêœæ Bo ¿e”!
(Ku rier Za chod ni, Kro ni ka miej sco wa i pro win cjo nal na, œro da, 12 li sto pa da 1930 r.)

Wyjazd z Opalenicy
Ma³ ¿on ko wie Fran ci szek i Ma rian na Wol ni wraz z dzieæ mi, po osiem na stu la tach za -

miesz ki wa nia, opusz cza li Opa le ni cê. Uro dzi ³o siê tu sze œcio ro ich dzieci: an to ni na, Ste -
fan, Mi cha³, Sta ni s³a wa, Ed mund i Jó ze fa. By³ rok 1913, ostat ni przed wy bu chem woj -
ny. Z po ³u dnio wych obrze ¿y mia sta, gdzie znaj do wa ³o siê ich go spo dar stwo, do tar li
do uli cy Gro dzi skiej, na wy so ko œci piê ciu wia tra ków, któ re by ³y cha rak te ry stycz nym
ele men tem ów cze sne go opa le nic kie go kra jo bra zu. 

Na stêp nie skrê ci li w pra wo, w stro nê cen trum mia sta i obok no wo wy bu do wa ne -
go w 1897 r. ra tu sza i od s³o niê te go w 1902 r. pru skie go po mni ka wo jen ne go wje cha li
w uli cê Far n¹. Tu mi nê li, czy ni¹c znak krzy ¿a, jak to by ³o w zwy cza ju, pa ra fial ny ko -
œció³ pod we zwa niem œw. Ma te usza, w któ rym dusz pa ste rzo wa³ przez ca ³y okres ich
za miesz ki wa nia w Opa le ni cy ks. an to ni Gu stow ski. By³ ów cze sny pro boszcz opa le nic -
ki „nie tyl ko pa ste rzem dusz, ale i idei”, cze go jed nym z prze ja wów by ³o re ak ty wo wa -
nie kó³ka rolniczego i objêcie jego prezesury. ak tyw nym cz³on kiem kó³ka by³ Fran ci -
szek Wol ny.

Po prze ciw nej stro nie uli cy, na wy so ko œci ko œcio ³a, znaj do wa³ siê no wy bu dy nek
szko ³y ka to lic kiej, w któ rej obo wi¹ zy wa³ ca³ ko wi ty za kaz u¿y wa nia jê zy ka pol skie go.
Gdy za kaz ten roz ci¹ gniê to na od ma wia ny w szko le pa cierz i na ukê re li gii wy buch³
w paŸ dzier ni ku 1906 r. strajk. Uczest ni czy ³o w nim tro je dzie ci Fran cisz ka i Ma rian ny:
uro dzo na w Ko z³o wie w 1893 r. Ma rian na oraz uro dze ni w Opa le ni cy an to ni na
(1895) i Ste fan (1896). W tym miej scu naj pew niej po wró ci ³o wspo mnie nie od pra wio -
nej 15 paŸ dzier ni ka 1906 r. mszy œw. za mó wio nej przez ro dzi ców w in ten cji piê ciu set
straj ku j¹ cych dzie ci.
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Z uli cy Far nej, na wy so ko œci wi ka ryj ki i fi gu ry œw. Flo ria na skrê ci li w le wo, w uli -
cê dwor co w¹, któ ra na wy so ko œci ho te lu Li szyñ skie go – w któ rym od by wa ³y siê ze -
bra nia pol skich or ga ni za cji – prze cho dzi ³a w uli cê Po ra ¿yñ sk¹. Wkrót ce mi nê li tor
li nii ko le jo wej Opa le ni ca – Gro dzisk i znaj du j¹ cy siê po le wej stro nie, po bu do wa ny
w 1900 r. zbór ewan ge lic ki. S³u ¿y³ on opa le nic kim ewan ge li kom na ro do wo œci nie -
miec kiej, któ rzy sta no wi li 20% lud no œci Opalenicy. Na stêp nie przez Bu ko wiec do -
tar li do No we go To my œla, w któ rym Po la cy sta no wi li za le d wie kil ka pro cent miesz -
kañ ców miasta.
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Go spo dar stwo ci¹ gnê ³o siê w kie run ku dzi siej szej ob wod ni cy Opa le ni cy, a uli ca na zy wa siê dziœ uli c¹ 
Pó³ wiej sk¹ 

„... Z po ³u dnio wych obrze ¿y mia sta, gdzie znaj do wa ³o siê ich go spo dar stwo, do tar li do uli cy Gro dzi skiej,
na wy so ko œci piê ciu wia tra ków, któ re by ³y cha rak te ry stycz nym ele men tem ów cze sne go opa le nic kie go

kra jo bra zu...”.



Wjazd do Glinau
do mia sta mu sie li wje chaæ Grätzer stras se. Pierw szym bu dyn kiem, któ ry uj rze li wje¿ -

d¿a j¹c do Neu to mi schel, by ³a po ³o ¿o na na obrze ¿ach mia sta, w Pa pro ci, re stau ra cja
i strzel ni ca car la Nie der mey era. Na stêp nie mi nê li od da ny do u¿yt ku w 1913 ro ku po -
wia to wy szpi tal i po cho dz¹ cy z 1900 ro ku bu dy nek sta ro stwa. Wje cha li w Po se ner -
stras se. Przy niej, na wlo cie, za wil l¹ ro dzi ny Pflau mów, sta³ na le ¿¹ cy do tej ro dzi ny bro -
war. czêœæ ka mie nic przy Po se ner stras se by ³a ju¿ jed no piê tro wa, czêœæ do mów na to -
miast, na dal po zo sta wa ³a par te ro wa, o olê der skiej, pa miê ta j¹ cej XIX wiek, ar chi tek tu -
rze. Fran ci szek z Ma rian n¹ wje cha li na al ter Markt. 

Na uli cach, w skle pach, tar gu, do mi nu j¹ cym by³ jê zyk nie miec ki. Nie sta no wi ³o to dla
nich pro ble mu, obo je œwiet nie mó wi li po nie miec ku. To tu taj, na atler Markt, od by wa -
³y siê co ty go dnio we tar gi, na któ re la da dzieñ, przy je¿ d¿aæ bê d¹ i oni. Na al ter Markt
sta³ ufun do wa ny przez za ³o ¿y cie la mia sta ko œció³ dla ewan ge li ków. Ka to li cy nie mie li
wów czas w Neu to mi schel swo jej pa ra fii. Wy bu do wa na w 1896 ro ku przy Bahn ho -
fstras se ka to lic ka ka pli ca, na dal na le ¿a ³a do pa ra fii w Wy to my œlu. Pa ra fiê ka to lic k¹
w No wym To my œlu ery go wa no po nad de ka dê póŸ niej, w 1925 ro ku. Prze je cha li Gold -
stras se i wje cha li w Neu er Markt. Na nim, cen tral nie, sta³ wy bu do wa ny 34 la ta wcze -
œniej Ra thaus. Z Neu er Markt wje cha li w Neustädter chaus see, przy któ rej na skrzy ¿o -
wa niu z Frie den wal der stras se, pie kar niê od kil ku lat pro wa dzi³ Gu staw Schulz. St¹d, do
swo je go no we go miej sca na zie mi, dzie li ³a ich od le g³oœæ 1,5 km. 
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„... z Neu er Markt wje cha li w Neustädter chaus see, przy któ rej na skrzy ¿o wa niu z Frie den wal der stras se,
pie kar niê od kil ku lat pro wa dzi³ Gu staw Schulz...” 



Pierw sze, wiêk sze, po ³o ¿o ne ju¿ w Glin nie go spo dar stwa, któ re mi nê li, na le ¿a ³y
do ro dzi ny Schmid tów oraz Wró blów. Od t¹d bê d¹ z ni mi s¹ sia do wa li. dziœ wy obra -
¿am so bie, ¿e koñ cz¹c prze jazd przez Neu to mi schel i za trzy mu j¹c siê w Gli nau, na
swo jej no wej zie mi, sta nê li na chwi lê na po cz¹t ku wi œnio wej alei, któ ra bie g³a przez
go spo dar stwo, pro sto do – po cho dz¹ ce go z 1833 ro ku – po olê der skie go do mu. By³
1913 rok. 

Wol ni i Lu dwi cza ko wie 
Oj ciec Fran cisz ka Wol ne go (8.10.1855-21.10.1940), Wa len ty Wol ny (1823 –?)

uro dzi³ siê w Rud ni kach, po ³o ¿o nych 6 km na pó³ noc od Opa le ni cy. W 1825 ro ku,
wraz z ro dzi ca mi – Mar ci nem Wol nym (1801 –?), Ma rian n¹ Wol n¹ z do mu £apœ
(1801-1847 w Bu ku) prze pro wa dzi³ siê z Rud nik do Bu ku, gdzie oj ciec Wa len te go,
Mar cin Wol ny, wraz z te œciem an to nim £ap siem, by li pa ste rza mi owiec. M³od sze ro -
dzeñ stwo Wa len te go: an drzej, Ma rian na, Fran ci szek, an to ni na, Jó ze fa, Ka ta rzy na i To -
masz, po miê dzy 1827 a 1841 ro kiem, na œwiat przy cho dzi ³o w Bu ku. W Rud ni kach po -
zo sta³ brat Mar ci na, Sta ni s³aw Wol ny, któ ry pro wa dzi³ w wio sce obe r¿ê i sklep. dzie ciñ -
stwo i wcze sna m³o doœæ oj ca Fran cisz ka – Wa len te go Wol ne go up³y nê ³y w Bu ku.

do 1848 ro ku Buk by³ sto li c¹ po wia tu bu kow skie go, w któ re go sk³ad wcho dzi ³y m.
in. mia sta Buk, Gro dzisk Wiel ko pol ski, Opa le ni ca, No wy To myœl i Lwó wek. W 1848
ro ku – za ak tyw ny udzia³ bu ko wian w Wio œnie Lu dów – Buk utra ci³ sta tus mia sta po -
wia to we go. Sie dzi b¹ po wia tu bu kow skie go zo sta³ wów czas No wy To myœl. W 1887
roku zli kwi do wa no po wiat bu kow ski, two rz¹c po wia ty: no wo to my ski i gro dzi ski. 

Wa len ty Wol ny do œlu bu w 1848 ro ku miesz ka³ w Bu ku. Po œlu bie za miesz ka³
w wio sce, z któ rej po cho dzi ³a ¿o na – an na No wak (1826-?), w Ko z³o wie pod Opa le -
ni c¹. Tu taj na œwiat przy cho dzi ³y ich dzie ci: w 1849 ro ku – Fran cisz ka, w 1851 ro ku –
Ma rian na (zmar ³a po na ro dze niu), 1852 ro ku – Ja dwi ga, w 1855 ro ku – Fran ci szek,
w 1856 ro ku Ma rian na (zmar ³a w dzie ciñ stwie), w 1858 ro ku – Ma rian na oraz w 1861
ro ku – Mar cin. 

Lu dwi cza ko wie z Ko z³o wa i Œli wiñ scy z Woj no wic to przod ko wie Ma rian ny Lu dwi -
czak (28.07.1859-19.02.1944). Naj star sze od na le zio ne do ku men ty do ty cz¹ Ja ku ba Lu -
dwi cza ka (1777-1857 w Ko z³o wie), któ re go mat ka mia ³a na imiê Mag da le na. Po za ak -
tem uro dze nia i zgo nu nie za cho wa ³y siê in ne, do ty cz¹ ce go do ku men ty, in for ma cje, czy
ust ne prze ka zy. Je go syn rów nie¿ no si³ imiê Ja kub (1821-?). W 1858 ro ku, ma j¹c lat 37
lat, o¿e ni³ siê z po cho dz¹ c¹ z Woj no wic – Fran cisz k¹ Œli wiñ sk¹ (1833-?). Ro dzi ca mi
Fran cisz ki by li Mar cin Œli wiñ ski (1785-1855) i uro dzo na w Woj no wi cach agniesz ka Œli -
wiñ ska z do mu Ko wal czyk (1784-1877), któ ra zmar ³a w wie ku 93 lat w Ko z³o wie. 

Po œlu bie Ja ku ba Lu dwi cza ka i Fran cisz ki Œli wiñ skiej w 1858 ro ku, na œwiat przy cho -
dzi li ko lej no: w 1859 ro ku – Ma rian na, w 1861 ro ku – Mel chior, w 1863 ro ku – Ja kub,
w 1867 – Jó ze fa, w 1871 ro ku – Win cen ty, w 1874 ro ku – Ka ta rzy na i w 1878 ro ku
– Woj ciech. 

Pierw sza cór ka Ja ku ba i Fran cisz ki – Ma rian na Lu dwi czak, w li sto pa dzie 1880 ro ku,
po œlu bi ³a Fran cisz ka Wol ne go. Urzê do wy akt œlu bu zo sta³ spo rz¹ dzo ny w Bu ku. Zna li
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siê od dziec ka. Fran ci szek uro dzi³ siê w paŸ dzier ni ku 1855 ro ku, Ma rian na by ³a wiêc od
nie go o 3,5 ro ku m³od sza. Ko z³o wo, w któ rym siê uro dzi li i wy cho wy wa li, li czy ³o dwie
de ka dy wcze œniej, w 1840 ro ku, 166 miesz kañ ców.

dziœ, gdy roz ma wiam z li cz¹ cy mi po nad 80 i 90 lat wnu ka mi Fran cisz ka i Ma rian ny,
wspo mi na j¹ dziad ka ja ko cz³o wie ka am bit ne go, bez u stan nie d¹ ¿¹ ce go do po wiêk sza nia
ma j¹t ku. „Za rad ny Wiel ko po la nin” – mó wi¹ o nim. am bi cja wio d³a go z Ko z³o wa do
Opa le ni cy, z Opa le ni cy do Glin na pod No wym To my œlem. Za wsze na wiêk sze go spo -
dar stwo. To ostat nie, któ re ku pi li w Glin nie, li czy ³o po nad 15 hek ta rów. „cho cia¿
w Opa le ni cy zie mia by ³a lep sza ga tun ko wo jak w Glin ne” – mó wi¹. W Ko z³o wie, w któ -
rym Fran ci szek z Ma rian n¹ miesz ka li od dziec ka i w któ rym spê dzi li pierw szych wspól -
nych 15 lat po œlu bie, pro wa dzi li pierw sze go spo dar stwo, w Opa le ni cy od 1895 ro ku
dru gie, w Glin nie trze cie i ostat nie. 

dom z go spo dar stwem, któ ry Fran ci szek z Ma rian n¹ ku pi li w Opa le ni cy w 1895 ro -
ku, stoi do dziœ. Par te ro wy, mu ro wa ny, po ³o ¿o ny na obrze ¿ach mia sta. W do ku men -
tach z prze ³o mu XIX i XX wie ku, ta czêœæ Opa le ni cy okre œla na jest ja ko Opa le ni ca –
ab bau, co w t³u ma cze niu ozna cza: Opa le ni ca – hu by. W do ku men tach z prze ³o mu
XIX i XX wie ku Fran ci szek okre œla ny jest ja ko – ac kerbürger, a wiêc po sia da j¹ cy zie -
miê w ob rê bie miej skim, ma j¹ cy sta tus miej skie go oby wa te la. dom, w któ rym miesz ka -
li, by³ ostat nim przy dro dze pro wa dz¹ cej do Trosz czy na i da lej do da ko wych Mo krych.
Go spo dar stwo ci¹ gnê ³o siê w kie run ku dzi siej szej ob wod ni cy Opa le ni cy, a uli ca na zy wa
siê dziœ uli c¹ Pó³ wiej sk¹. 

Dom w Glin nie
Pa miê tam, by ³em w dzie ciñ stwie w tym po olê der skim, so sno wym do mu w Glin -

nie, ja koœ w po ³o wie lat 90. Za pa miê ta ³em za pach pier ni ków, któ re Mi cha li na Wol -
na – sy no wa Fran cisz ka i Ma rian ny, wy ³o ¿y ³a na stó³ z me ta lo wej pusz ki i sil ny za -
pach im bi ru i cy na mo nu w po ko ju i w kuch ni. Kon takt mo je go po ko le nia z po ko le -
niem Mi cha li ny, mo¿ li wy by³ dziê ki d³u go wiecz no œci tych dru gich. Obok miesz ka j¹ -
cych w Po zna niu Sta ni s³a wy i Wa c³a wa, Mi cha li na by ³a ostat ni¹ z po ko le nia dzie ci,
sy no wych i ziê ciów, Fran cisz ka i Ma rian ny. 

dom sk³a da siê z czte rech po koi, kuch ni, spi ¿ar ni oraz spo rych roz mia rów sie ni,
z któ rej pro wa dz¹ scho dy na strych. czê œcio wo jest pod piw ni czo ny. We wspo mnie -
niach wnu ków, ogród Ma rian ny zlo ka li zo wa ny by³ z pra wej stro ny od do mu. Za do -
mem znaj do wa³ siê staw oraz sad. Na ry sun ku wnê trza do mu, któ ry ob ra zu je je go
uk³ad oraz roz miesz cze nie me bli w la tach 20. i 30., po kój Ma rian ny i Fran cisz ka znaj -
do wa³ siê z pra wej stro ny od wej œcia. W po ko ju, nad drew nia n¹ skrzy ni¹, wi sia³ ob raz
Mat ki Bo ¿ej Ostro bram skiej. 

W la tach 90., by od wie dziæ Mi cha li nê, naj le piej by ³o pójœæ spa ce rem, dro g¹ za no wo -
to my ski mi ogród ka mi dzia³ ka mi, na stêp nie mi n¹æ la sek, za któ rym wi daæ by ³o po ln¹
dro gê, przy któ rej do lat 50. XX w., ci¹ gnê ³a siê wi œnio wa, pro wa dz¹ ca do so sno we go
do mu, ale ja. Siel ski, pod miej ski te ren, prze ciê ³a w 2007 ro ku ob wod ni ca No we go To -
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my œla. do so sno we go do mu w Glin nie wsze d³em po now nie po po nad 20 la tach,
w 2017 ro ku. dwu skrzy d³o we drzwi, nie za miesz ka ³e go dziœ do mu, otwo rzy ³a dla mnie
sy no wa Mi cha li ny – Jo an na. a w œrod ku skan sen. Ko mo dy, sza fo nier ki, kre den sy, sza -
fy, sto ³y, krze s³a, przed mio ty co dzien ne go – czê sto stu let nie go – u¿yt ku. Na pod ³o gach
w po ko jach sze ro kie de ski, w sie ni ce gla na po sadz ka. Ostat nia lo ka tor ka do mu – Mi -
cha li na, ode sz³a z nie go do wiecz no œci w 2003 ro ku. Mi cha li na po wró ci jesz cze do ro -
dzin nej sa gi. 

W 1913 ro ku, gdy Fran ci szek z Ma rian n¹ wpro wa dzi li siê do Glin na, by li ro dzi ca mi
trzy na œcior ga dzie ci (dwie cór ki – agniesz ka i ce cy lia zmar ³y w dzie ciñ stwie, w 1902
i w 1904 ro ku). Pierw szy, w 1881 ro ku, przy szed³ na œwiat Fran ci szek. Pier wo rod ne -
go po dob no ci¹ gnê ³o do ro bie nia in te re sów, jed nak bez wiêk sze go po wo dze nia. Po œlu -
bi³ Ka szub kê – Ber tê i za miesz ka³ w Ko œcie rzy nie na Ka szu bach. Wy ³¹ cza j¹c dwie fo to -
gra fie: pierw sz¹, na któ rej Fran ci szek wi docz ny jest na gru po wym zdjê ciu z 1930 ro ku
oraz dru g¹, któ ra zo sta ³a opa trzo na na od wro cie pod pi sem: „Ja nek Wol ny Ku zyn No -
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Lokalizacja gospodarstwa Wolnych w Glinnie, poni¿ej
panorama Nowego Tomyœla od strony Opalenicy



wa Karcz ma Ko œcie rzy na” i zo sta ³a wy ko na na w la tach II woj ny œwia to wej, za cho wa ³y
siê tyl ko szcz¹t ko we wspo mnie nia o Fran cisz ku, Ka szub ce Ber cie i ich sy nu Jan ku Wol -
nym.

dru gi w 1883 ro ku uro dzi³ siê Wa len ty (1883-1918). Imiê do sta³ po swo im dziad -
ku Wa len tym Wol nym, uro dzo nym w 1823 ro ku. W 1908 lub 1909 ro ku po œlu bi³
Mag da le nê, by ³o to  wiêc w la tach, kie dy je go ro dzi ce – Fran ci szek i Ma rian na Wol ni,
miesz ka li w Opa le ni cy. Wa len ty z Mag da le n¹ za miesz ka li w Wil ko wie k. Bu ku. Lo ka li -
za cja wy da je siê dziœ przy pad ko wa i nie ja sna. Je œli jed nak za ³o ¿yæ, ¿e bê d¹c imien ni kiem
dziad ka i dru gim z wnu ków, móg³ byæ je go ulu bieñ cem, to Buk, w któ rym dzia dek siê
wy cho wa³ i w któ rym miesz ka³ po miê dzy 1825 a 1848 ro kiem, sta je siê nie zu pe³ nie
przy pad ko wym ja ko miej sce osie dle nia wnu ka i je go ¿o ny Mag da le ny. W 1910 ro ku
uro dzi³ siê pierw szy syn Wa len te go i Mag da le ny – cze s³aw, w 1913 ro ku – Jó zef,
w 1914 ro ku - Ma ria (Ma ria Bar to szew ska z d. Wol na). Ja ko ostat ni przy szed³ na œwiat
Fran ci szek. Za cho wa ³o siê jed no zdjê cie Wa len te go z Mag da le n¹ wy ko na ne w 1916 ro -
ku. Wa len ty wró ci³ z fron tu I woj ny i wte dy uda li siê do fo to gra fa. Na zdjê ciu ma 33 la -
ta i jest w mun du rze ar ty le rii pie szej. Zgi nie w sierp niu 1918 ro ku. W ro dzi nie prze wi -
ja siê wspo mnie nie, ¿e pod czas walk na fron cie cof n¹³ siê po ¿y dow skie go ko le gê i tak
zgi n¹³. (Wdo wa Mag da le na wy sz³a po now nie za m¹¿, za Mak sy mi lia na Ny gê, z któ rym

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

34 Damian Ro¿ek - Paw³owski

Œlub Marianny Wolnej z antonim Sza³¹. Z prawej strony Pañstwa M³odych siedzi siostra Marianny - Wiktoria
Sza³a z d. Wolna, stoi Micha³ Sza³a (m¹¿ Wiktorii i jednoczeœnie brat antoniego), na krzeœle siedzi Tomasz
Sza³a - syn Wiktorii i Micha³a, na kolanach Wiktorii - roczna córka Maria. Ma³¿eñstwo z lewej strony Pañstwa
M³odych - to najprawdopodobniej - Michalina Fintz z d. Wolna z mê¿em Micha³em Fintzem. Recklinghausen,
Nadrenia-Westfalia, ok. 1908 r. 



mia ³a czwo ro dzie ci). dwo je z dzie ci Wa len te go: cór ka Ma ria oraz syn Jó zef za miesz -
ka li po II woj nie œwia to wej w No wym To my œlu. Ma ria pro wa dzi ³a z mê ¿em Le onem
sklep, po czym wy pro wa dzi li siê do Œre mu. W No wym To my œlu zo sta³ Jó zef, któ ry
z ¿o n¹ Zo fi¹ miesz ka li w ka mie ni cy przy uli cy Po znañ skiej 11. 
Wik to ria (1884-1964) Kie dy prze gl¹ dam XIX. wiecz ne ak ta uro dze nia cz³on ków

ro dzin Wol nych, Lu dwi cza ków, Œli wiñ skich, na ¿ad nym z wcze œniej szych nie po ja wia
siê imiê Wik to ria. Po kim za tem Wik to ria otrzy ma ³a piêk ne, dum nie brzmi¹ ce imiê
XIX. wiecz nej, an giel skiej kró lo wej. Naj star sza za cho wa na fo to gra fia, do któ rej usia d³a,
zo sta ³a wy ko na na w Rec klin ghau sen w Nad re nii -West fa lii, ok. 1908 ro ku. Jest to œlub -
na fo to gra fia m³od szej o dzie wiêæ lat sio stry Wik to rii – Ma rian ny. Po zo stañ my jed nak
przy Wik to rii. Na fo to gra fii ma ok. 24 la ta. Wy gl¹ da doj rza le. Po dob na jest do oj ca
Fran cisz ka, cho cia¿ usta ma sióstr – o pro stej i bez wy ra zu li nii warg. Miesz ka i pra cu je
w Nad re nii -West fa lii. Jest ¿o n¹ Mi cha ³a Sza ³y – gór ni ka. W któ rym ro ku wy je cha ³a
z Opa le ni cy do pra cy w West fa lii? I czy by ³a ju¿ ¿o n¹ Mi cha ³a, czy po bra li siê na emi gra -
cji?  Pew nym jest, ¿e dzie ci Wik to rii i Mi cha ³a Sza ³ów – To masz (ur. ok. 1905 r.), Ma -
ria (1907-1979), agniesz ka (1911-1968) i Edward (1915-1989), uro dzi ³y siê ju¿ w
West fa lii. Mi cha³ Sza ³a, m¹¿ Wik to rii – wy so ki, o po ci¹ g³ej twa rzy, po staw ny, ³y sie j¹ cy
i z d³u gim w¹ sem, na fo to gra fii przy trzy mu je krze s³o, na któ rym fo to graf usa dzi³ ma³ -
¿on kê. Mod ny wów czas ko³ nierz bia ³ej ko szu li, bia ³a mu cha i ciem ny gar ni tur, na da j¹
Mi cha ³o wi po wa gi i wzbu dza j¹ sza cu nek. Za kil ka lat Mi cha³ zgi nie na I woj nie œwia to -
wej. Wdo wa Wik to ria wró ci wów czas z ma ³o let ni mi dzieæ mi do Wiel ko pol ski, za -
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Walenty Wolny (1883-1918) z ¿on¹
Magdalen¹ - 1916 r.



miesz ka w No wym To my œlu, przy uli cy d³u giej, na pierw szym piê trze w ka mie ni cy na -
le ¿¹ cej do mi strza po wroŸ ni cze go Gu sta wa Tiet ze i je go ¿o ny Er ne sti ny. Od pañ stwa
nie miec kie go, dla sie bie i dzie ci, po bie raæ bê dzie na le¿ n¹ wdo wie wo jen n¹ ren tê.
W 1919 ro ku, ra zem z sio str¹ Ma rian n¹ wid nie j¹ na li œcie upraw nio nych do g³o so wa -
nia w wy bo rach do ra dy miej skiej w No wym To my œlu. Ma rian na swój g³os od da ³a. Wik -
to ria na wy bo ry nie po sz³a. (Upraw nio nych do g³o so wa nia by ³o 1437 miesz kañ ców
No we go To my œla. Fre kwen cja w wy bo rach wy nio s³a 78,7 %).

Po po wro cie z West fa lii Wik to ria pod jê ³a pra cê w no wo to my skiej fa bry ce sia tek ¿a -
ro wych „¯ar”. W la tach 20. do pra cy w „¯a rze” do ³¹ czy ³a do niej star sza, uro dzo na
w 1907 ro ku, cór ka Ma ria. W fa bry ce pra co wa ³y do 1939 ro ku. Ogl¹ dam bar dzo ³ad -
ne, por tre to we zdjê cie Ma rii, wy ko na ne w No wym To my œlu w la tach 20. dwie po sta -
cie zo sta ³y ze zdjê cia od ciê te. Po skraw ku suk ni wnio sku jê, ¿e obok Ma rii sta ³a ko bie -
ta. „Ma ry nia jak ko goœ nie lu bi ³a, to od ci na ³a” – wspo mi na ku zyn kê Ma ry niê, Zo fia.
M³od sza cór ka Mi cha ³a i Wik to rii - uro dzo na w 1911 ro ku agniesz ka, przed woj n¹ nie
pra co wa ³a za wo do wo, zaj mo wa ³a siê do mem. Wdo wa Wik to ria nie wy sz³a po now -
nie za m¹¿. Ma ria i agniesz ka (w ro dzi nie na zy wa na Ja dwi ni¹), na œlub nym ko bier cu,
ni gdy nie sta nê ³y.

Sy no wie Mi cha ³a i Wik to rii Sza ³ów – star szy To masz i m³od szy Edward, do szkó³
po wszech nych cho dzi li w No wym To my œlu. To masz uczy³ siê na stêp nie w za wo dzie
sto la rza, Edward – ka let ni ka. Za cho wa ³y siê fo to gra fie ch³o pa ków w mun du rach. To -
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Wiktoria Sza³a z d. Wolna (siedzi od lewej strony)
z córkami Mari¹ i agnieszk¹ (stoj¹) oraz Ró¿a
i Zofia Œmiertelne - Nowy Tomyœl, po³owa lat 30. 



masz na fo to gra fii ma ok. 25 lat, zdjê cie zo sta ³o wy ko na ne pod ko niec lat 20. Star szy
z bra ci jest w mun du rze sze re go we go ¿an dar me rii po lo wej Woj ska Pol skie go. Na ra -
mien ny sznur, wi docz ny na le wym ra mie niu To ma sza, by³ w ko lo rze ka nar ko wym.
War kocz sznu ra za koñ czo ny by³ skuw k¹ z or ³em, w wieñ cu z li œci. Ko lor ³ap ki na ko³ -
nie rzu by³ szkar ³at ny, z ¿ó³ t¹ wy pust k¹. 

To masz Sza ³a ak tyw nie dzia ³a³ w no wo to my skich or ga ni za cjach m³o dzie ¿o wych.
W 1939 ro ku zo sta³ wy bra ny na pre ze sa IX okrê gu opa le nic kie go Ka to lic kie go Sto -
wa rzy sze nia M³o dzie ¿y Mê skiej z sie dzi b¹ w Opa le ni cy. Za siê giem okrêg obej mo wa³
daw ny po wiat no wo to my ski i gro dzi ski. cho cia¿ okrê gi mia ³y naj czê œciej swo je sie dzi -
by w mia stach po wia to wych, IX okrêg opa le nic ki sta no wi³ wy j¹ tek. asy sten tem ko -
œciel nym okrê gu by³ no wo to my ski pro boszcz – ks. Sta ni s³aw Æwiej kow ski.
Organizacja prowadzi³a dzia³alnoœæ religijn¹, kulturalno-oœwiatow¹, charytatywn¹ i
spo³eczno-patriotyczn¹ pod has³em „Bu duj my Pol skê chry stu so w¹”.  Od pocz¹tku
istnienia Stowarzyszenie wyznaczy³o sobie za cel wychowanie m³odzie¿y w duchu
katolickim i narodowym, pomijaj¹c w swej dzia³alnoœci wszelkie sprawy polityczne i
wp³ywy partyjne. dzia³alnoœæ KSMM zosta³a ju¿ omówiona w aspekcie lokalnym [zob.
bibliografia], dlatego ograniczê siê do przywo³ania fragmentów hymnu
organizacyjnego, który ilustruje cele ideowe organizacji:

Hej do apelu stañmy wraz 
Budowaæ Polskê now¹! 
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Z lewej Tomasz Sza³a, syn Micha³a Sza³y i Wiktorii z d. Wolnej - Nowy Tomyœl, koniec lat 20. ,
z prawej Edmund Sza³a, syn Micha³a Sza³y i Wiktorii z d. Wolnej, Nowy Tomyœl, lata 30. 



Ojczyzna wolna wzywa nas 
do pracy rêk¹ g³ow¹ 
Nie wydrze nam jej ¿aden wróg 
Tak nam dopomó¿ Bóg! 

Sztandarem naszym bêdzie Krzy¿ 
co ojców wiód³ do chwa³y 
I nas powiedzie tak¿e wzwy¿ 
Gdzie buja orze³ bia³y 
OjczyŸnie sp³acim œwiêty d³ug
Tak nam dopomó¿ Bóg! 

...
Fo to gra fia Edwar da w mun du rze zo sta ³a wy ko na na ok. po ³o wy lat 30. Edward do

pra wej pier si przy piê te ma dwie od zna ki: Pañ stwo w¹ Od zna kê Spor to w¹ (po wy ¿ej),
oraz Od zna kê Strze lec k¹. (Oby dwie zo sta ³y usta no wio ne w 1930 ro ku).  Po woj nie
bra cia Sza ³o wie wy pro wa dzi li siê z No we go To my œla. M³od szy Edward za miesz ka³
w cie pli cach Zdro ju k. Je le niej Gó ry, star szy To masz wy emi gro wa³ do Nie miec.
W No wym To my œlu po zo sta ³y: ma ma – Wik to ria Sza ³o wa i sio stry – Ma ria i agniesz -
ka Sza ³ów ny.
Jan (1892 – ok. 1965) „Ja nek mia³ ¿o nê w Pol sce, któ ra do nie go nie pa so wa ³a” –

wspo mi na j¹ wuj ka wnu ko wie Fran cisz ka i Ma rian ny. Za cho wa ³y siê szcz¹t ko we wspo -
mnie nia o Jan ku. Zde cy do wa nie wiê cej za cho wa ³o siê fo to gra fii. do pierw szej, naj star -
szej z nich, po zo wa³ w mie œcie Hüls w Niem czech, ra zem z bra tem Ste fa nem. (do zdjê -
cia wró cê jed nak póŸ niej). dru ga fo to gra fia, któ r¹ ogl¹ dam, wy ko na na zo sta ³a naj praw -
do po dob niej w Mau beu ge we Fran cji, ok. 1930 ro ku. Jan sta n¹³ do niej z bra tem Ed -
mun dem oraz z nie roz po zna n¹ ko bie t¹. Na wszyst kich zdjê ciach jest po wa¿ ny i rzad ko
siê uœmie cha. do Fran cji tra fi³ pod czas walk  na fron cie fran cu skim w czasie I wojny œwia -
to wej. Z cas sel, w któ rym sta cjo no wa³, do Mau beu ge, w któ rym za miesz ka³ i pra co -
wa³, jest 130 km. W la tach 50., eme ryt Jan Wol ny prze pro wa dzi³ siê do Pa ry ¿a, gdzie
od na laz³ mi ³oœæ swe go ¿y cia. do Pol ski pi sa³, ¿e jest szczê œli wy i spe³ nio ny. Za cho wa ³y
siê dwie pa ry skie fo to gra fie Ja na, wy ko na ne w la tach 50. Pierw sza, ty po wo stu dyj na,
wy ko na na u fo to gra fa przy Rue de Ri vo li 94. Na dru giej na to miast za ko cha ni uchwy ce -
ni zo sta li na mo œcie œw. Mi cha ³a, o piêæ mi nut spa ce rem od Ka te dry No tre -da me. Re -
stau ra cja Le So le il d'Or, wi docz na w tle na zdjê ciu, funk cjo nu je do dziœ. Miesz ka li w cen -
trum Pa ry ¿a. Przed œmier ci¹ wy pro wa dzi li siê do com pie gne, 70 km na pó³ noc od Pa -
ry ¿a, gdzie zo sta li po cho wa ni. 
Ma rian na (1893-1978) Naj wcze œniej sze za cho wa ne wspo mnie nie o Ma rian nie

zwi¹ za ne jest z o dwie dzi na mi z oj cem Fran cisz kiem u ro dzi ny drzy ma ³ów. W pierw -
szej chwi li nie do wie rzam. Spraw dzam. Mi cha³ drzy ma ³a uro dzo ny w 1857 ro ku,
Fran ci szek Wol ny – oj ciec Ma rian ny, w 1855 ro ku. Przy po mi nam so bie jed nak, i¿
o dal szym po kre wieñ stwie z drzy ma ³a mi wspo mi na ³a bra ta ni ca Ma rian ny – Ja ni na,
mó wi¹c: „My by li œmy spo krew nie ni z drzy ma ³a mi, ale nie wiem jak”. Z Opa le ni cy do
Pod gra do wic s¹ 24 km. (W 1939 ro ku wieœ Pod gra do wi ce zmie ni ³a na zwê na drzy -
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ma ³o wo, na czeœæ bo ha te ra Mi cha ³a drzy ma ³y). W 1904 ro ku, gdy Mi cha³ drzy ma ³a
roz po cz¹³ wal kê z pru ski mi urzêd ni ka mi, Ma rian na mia ³a 11 lat. Fran ci szek Wol ny na -
le ¿a³ wów czas do Kó³ ka Rol ni cze go w Opa le ni cy. 

Szko ³ê po wszech n¹ Ma rian na ukoñ czy ³a w Opa le ni cy. Uczy ³a siê na stêp nie w za wo -
dzie kraw co wej. Ja ko na sto lat ka wy je cha ³a do pra cy w West fa lii. Naj praw do po dob -
niej na emi gra cji po zna ³a swo je go przy sz³e go mê ¿a an to nie go Sza ³ê, bra ta mê ¿a star -
szej sio stry Wik to rii. Œlub ne zdjê cie an to nie go i Ma rian ny jest naj star sz¹ za cho wa n¹
w ro dzi nie fo to gra fi¹. W 1912 ro ku uro dzi³ siê ich syn – Ka zi mierz, w 1914 ro ku cór -
ka Ma ria. Gdy wy bu cha ³a woj na œwia to wa  an to ni do sta³ po wo ³a nie do woj ska. Za -
cho wa ³a siê fo to gra fia Ma rian ny z dzieæ mi wy ko na na w mie œcie Hüls w Nad re nii -West -
fa lii, u fo to gra fia Ern sta Pol l man na, ok. 1915 ro ku. Fo to graf po sa dzi³ Ma rian nê na se -
ce syj nym, ozdo bio nym mo siê¿ ny mi wy koñ cze nia mi krze œle. Przy Ma rian nie usta wi³
Ka zi mie rza, któ ry ma ³¹ d³oñ po ³o ¿y³ na ra mie niu ma my. cór ka Ma ria ubra na jest
w bia ³¹, dzie ciê c¹ su kien kê. Ma rian na lek ko uœmiech nê ³a siê, jed nak w jej oczach wi -
daæ smu tek. Naj praw do po dob niej spa d³a ju¿ na ni¹ in for ma cja o œmier ci mê ¿a an to -
nie go. (Zgi n¹³ na fron cie I woj ny œwia to wej). W tym sa mym ate lier i – jak s¹ dzê – te -
go sa me go dnia, zo sta ³y wy ko na ne dwie in ne fo to gra fie ro dzeñ stwa Wol nych – Ja na
i Ste fa na, bra ci Ma rian ny. Na jed nej z nich, na ta kim sa mym se ce syj nym krze œle, sie dzi
Jan, za sto ³em, na tho ne to wym krze œle, m³od szy z bra ci – Ste fan. Jan na zdjê ciu ze Ste -
fa nem, ma ze rwa ne z umun du ro wa nia na ra mien ni ki. Z na ra mien ni ków Ste fa na, przy
od po wied nim po wiêk sze niu fo to gra fii, od czy tu jê in skryp cje: MW 429. Za tem Mi nen -
wer fer -Kom pa nie 429, czy li Kom pa nia MoŸ dzie ¿y 429. Te go dnia u fo to gra fa Ern sta
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Marianna Sza³a z d. Wolna z dzieæmi
Kazimierzem i Mari¹. Hüls, Nadrenia-Westfalia,
ok. 1915 r. 



Pol l man na w Hüls, zro bio ne zo sta ³o jesz cze jed no zdjê cie – Ja na, jesz cze z nie zer wa ny -
mi na ra mien ni ka mi.

Wdo wa Ma rian na Sza ³a, po dob nie jak star sza sio stra wdo wa Wik to ria Sza ³a, wró -
ci ³a (po miê dzy 1916 a 1918 ro kiem) z dzieæ mi – Ka zi mie rzem i Ma ri¹ do Wiel ko pol -
ski. Po cz¹t ko wo za trzy ma ³a siê z dzieæ mi w Glin nie u ro dzi ców, na stêp nie wy na jê ³a
miesz ka nie w ka mie ni cy przy No wym Ryn ku w No wym To my œlu, z wi do kiem na ra -
tusz (dziœ Plac Nie pod le g³o œci nr 17). dzie ci Wik to rii i Ma rian ny, ku zy no stwo: To -
masz, Ma ria, agniesz ka, Ka zi mierz, Ma ria, Edward, by li so bie szcze gól nie bli scy. £¹ czy -
³a ich West fa lia ja ko miej sce uro dze nia, spê dzo ne tam pierw sze la ta ¿y cia, na zwi sko
Sza ³a i utra ta oj ców na fron tach I woj ny œwia to wej. W 1922 ro ku, w po ci¹ gu na tra sie
No wy To myœl – Po znañ, Ma rian na po zna ³a an drze ja Fi miñ skie go (1889-1975). Po -
bra li siê w No wym To my œlu, 29 kwiet nia 1922 ro ku. W po ³o wie lat 20., za miesz ka li
przy uli cy Z³o tow skiej w Po zna niu. an drzej, ma ry narz i mistrz ko wal ski, pro wa dzi³ na
£a wi cy warsz tat. Z dru gie go ma³ ¿eñ stwa Ma rian ny z an drze jem uro dzi ³y siê: w 1922
ro ku Ka zi mie ra (Ka zi mie ra Faj fer z d. Fi miñ ska), w 1924 ro ku – Hie ro nim, w 1926
ro ku Sa lo mea (Sa lo mea Jo chy mek z d. Fi miñ ska) oraz w 1935 ro ku da nu ta (da nu ta
Hul taj ska z d. Fi miñ ska). 
An to ni na (1895-1955) Na ma pie ¿y cia an to ni ny do mi no wa ³y czte ry mia sta: Opa -

le ni ca – No wy To myœl – Gro dzisk Wiel ko pol ski – Wolsz tyn. W pierw szym przy sz³a na
œwiat, spê dzi ³a dzie ciñ stwo i wcze sn¹ m³o doœæ. W dru gim wy sz³a za  m¹¿ i uro dzi ³a dzie -
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Kazimierz Sza³a, syn antoniego Sza³y i Marianny primo voto Sza³a, secundo voto Fimiñskiej z d. Wolnej -
Poznañ 1940 r.  oraz Maria Sza³ówna, córka antoniego Sza³y i Marianny primo voto Sza³y, secundo voto
Fimiñskiej z d. Wolnej - Poznañ, lata 30.



ci. do trze cie go wpro wa dzi ³a siê przed II woj n¹ œwia to w¹, w nim po cho wa ³a w 1939
ro ku mê ¿a, spê dzi ³a woj nê, by wresz cie wy pro wa dziæ siê do Wolsz ty na, w któ rym
zmar ³a i gdzie zo sta ³a po cho wa na. an to ni na by ³a w ro dzi nie barw n¹ po sta ci¹, na le ¿a ³a
do osób, któ re nie mo g¹ usie dzieæ na miej scu, no si ³o j¹ wszê dzie. Mo ¿e mo bil noœæ zwi¹ -
za na z prze pro wadz ka mi ukszta³ to wa ³y czê œcio wo jej cha rak ter. ¯o na Fe lik sa Œwi ta ³y
(1895-1939) – po wstañ ca wiel ko pol skie go, wy ko nu j¹ ce go za wód try chi no sko pi sty.
Mat ka Fe li cji (Fe li cja Ja ny z d. Œwi ta ³a), Ma ria na i Ta de usza – po znañ skie go dzien ni ka rza
i hi sto ry ka. 
Ste fan (1896-1970). Pierw szy z sy nów Fran cisz ka i Ma rian ny, któ ry uro dzi³ siê

w Opa le ni cy. W je go ksi¹ ¿ecz ce woj sko wej czy tam, ¿e w paŸ dzier ni ku i li sto pa dzie
1918 ro ku  prze by wa³ na fron cie fran cu skim, w miej sco wo œci cas sel. W grud niu
1918 ro ku wzi¹³ udzia³ w Po wsta niu Wiel ko pol skim. Po la tach pi sa³:  “W grud niu
1918 r. na apel do wódz twa Po wsta nia Wiel ko pol skie go, sta n¹ ³em ja ko ochot nik do
wal ki z Niem ca mi, z bro ni¹ w rê ku, by czyn nie i ze wszyst kich si³ wal czyæ o od ro dze -
nie spra wie dli wej Pol ski. Wal czy ³em pod do wódz twem by ³e go por. Fo gla (dio ni zy
Vo gel 1896-1986). Za wsze sta wa ³em na po zio mie za da nia. Przy wy ko ny wa niu obo -
wi¹z ków s³u¿ bo wych ule g³em wy pad ko wi z³a ma nia rê ki któ ry to da je siê od czu waæ
do dziœ. By ³em po mi niê ty przy od zna cze niach i awan sach ze wzglê du na prze ko na nia
po li tycz no -spo ³ecz ne” . dwu krot nie ¿o na ty. Pierw sz¹ ¿o nê – Le oka diê z d. Ku rza wa,
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Stoj¹ od lewej: Maria Sza³ówna, andrzej Fimiñski, Stefan Wolny, Kazimierz Sza³a; siedz¹ od lewej: Marianna
Fimiñska z d. Wolna (wdowa po antonim Sza³a)na kolanach Marianny siedzi Hieronim, Kazimiera
Fimiñska, Leokadia Wolna z córk¹ Stefani¹ na kolanach - Nowy Tomyœl (?), 1926 r.



po zna³ w 1923 lub 1924 ro ku. Le oka dia (1899-1932) uro dzi ³a siê w do brej Na dziei
pod Ple sze wem. W dzie ciñ stwie prze pro wa dzi ³a siê z ro dzi ca mi i ro dzeñ stwem do
Mo drza w Wiel ko pol sce, a na stêp ne do £om ni cy w po wie cie no wo to my skim. Nie za -
cho wa ³o siê wspo mnie nie o oko licz no œciach po zna nia siê Ste fa na z Le oka di¹. Le oka -
dia jesz cze bêd¹c pann¹ (a wiêc do 1925 roku), pracowa³a w nowotomyskiej fabryce
siatek ¿arowych "¯ar”. W „¯a rze” pra co wa ³a w tym cza sie rów nie¿ star sza sio stra
Ste fa na – Wik to ria Sza ³o wa. Byæ mo ¿e to ona oka za ³a siê do br¹ swat k¹. Œlub wziê li
21 lu te go 1925 ro ku, w po cho dz¹ cym z 1770 ro ku, drew nia nym ko œcie le pw. œw.
Waw rzyñ ca w £om ni cy. Wy cho dz¹c za Ste fa na Wol ne go, Le oka dia by ³a ju¿ mat k¹
Le ona Ku rza wy.

M³o dzi wy na jê li po œlu bie miesz ka nie w do mu po ³o ¿o nym przy no wo to my skiej
rzecz ce Szar ce. (Sk³a da j¹ cy siê z trzech miesz kañ na wy na jem mu ro wa ny dom, zlo ka li -
zo wa ny jest na ty ³ach dzi siej sze go Przed siê bior stwa Wo do ci¹ gów i Ka na li za cji w No -
wym To my œlu. W la tach 20. i 30. na le ¿a³ do ro dzi ny Wró blów). Za cho wa ³o siê jed no
zdjê cie z wnê trza miesz ka nia. Wi dzi my na nim cór ki Ste fa na i Le oka dii – star sz¹ Ste fa -
niê i m³od sz¹ Ja ni nê. Ste fa nia ma 4,5 ro ku, Ja ni na 8 mie siê cy. Jest mroŸ ny sty czeñ 1930
ro ku. 6 grud nia 1932 ro ku Le oka dia na gle zmar ³a. Z³o ta œlub na ob r¹cz ka prze le ¿a ³a
w jej gro bie na no wo to my skim cmen ta rzu pra wie 40 lat. W 1970 ro ku, gdy przy go to -
wy wa no grób dla Ste fa na, z³o to b³y snê ³o ziê cio wi Ste fa na – Sta ni s³a wo wi. Ja ni na – cór -
ka Ste fa na i Le oka dii – no si ³a ob r¹cz kê ma my przez ko lej ne 44 la ta. Ste fan o¿e ni³ siê
po now nie w 1933 ro ku, z an to ni n¹ z d. Lau fer i zmie ni³ miesz ka nie. Za miesz ka li w bu -
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Bracia (od lewej:) Stefan i Jan Wolni, ok. 1916 r.



dyn ku by ³ej szko ³y ¿y dow skiej, przy uli cy d³u giej, obok sy na go gi. Ste fan w la tach 30.
pra co wa³ w bro wa rze Her man na Pflau ma. W 1945 ro ku, przy no wo to my skim Sta rym
Ryn ku otwo rzy³ kiosk spo ¿yw czy, w któ rym sprze da wa³ pi wo, cu kier ki oraz pa pie ro -
sy. Z dru gie go ma³ ¿eñ stwa Ste fa na z an to ni n¹ uro dzi ³y siê cór ki: star sza an na (an na
Ma tu szak z d. Wol na) i m³od sza Te re sa (Te re sa Go styñ ska z d. Wol na). 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

43Rodzina Wolnych...

Leokadia z d. Kurzawa i Stefan Wolni  (1926 r.) 

Janina i Stefania Wolne, córki Leokadii i Stefana - styczeñ 1930 r.  
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Stefan Wolny z córkami Janin¹ i Stefani¹ -
Nowy Tomyœl, luty 1936 r. 

Leokadia Wolna, ¿ona Stefana z córkami Janin¹
i Stefani¹ - Nowy Tomyœl, 1930 r. 



Mi cha³ (1899-1980) By³ pierw szym po 1945 ro ku so³ ty sem Glin na. Na fo to gra fii
wy ko na nej w 1916 ro ku, Mi cha³ ma 17 lat. Jest zde cy do wa nie za m³o dy, by zna leŸæ siê
na woj nie. Mo ¿e bar dzo chcia³ po czuæ smak bi twy, mo ¿e zg³o si³ siê za na mo w¹ star -
szych bra ci – Wa len te go, Jan ka, Ste fa na, któ rzy rów nie¿ szli na woj nê. Pew nym jest,
¿e 17. let ni Mi cha³ zna laz³ siê w 1916 ro ku w Be ver loo w Bel gii. Z trze ma ko le ga mi
z woj ska sie dzi przy sto le i gra w kar ty. Mi cha³ (dru gi z le wej) aku rat rzu ca kar tê na
stó³. Mia³ spo ro szczê œcia – z woj ny wró ci³ ca ³y i zdro wy, w prze ci wieñ stwie do star -
sze go bra ta Wa len te go, któ ry zgi n¹³ w sierp niu 1918 ro ku.  27 lu te go 1927 ro ku
zo sta³ mê ¿em Mi cha li ny z Sil skich z Trosz czy na. 

Z trzy na œcior ga dzie ci Fran cisz ka i Ma rian ny Wol nych, Mi cha³ na masz czo ny by³
przez ro dzi ców do prze jê cia i pro wa dze nia ro dzin ne go go spo dar stwa w Glin nie. I je dy -
nym z ro dzeñ stwa, któ ry „na Glin nie” po zo sta³. Zie mie Wol nych i Sil skich, z któ rych
po cho dzi ³a Mi cha li na, s¹ sia do wa ³y ze so b¹ jesz cze w cza sach, gdy Wol ni miesz ka li
w Opa le ni cy. (dziad ka mi Mi cha li ny Wol nej z d. Sil skiej by li: Mi cha³ Sil ski uro dzo ny
w Opa le ni cy i ce cy lia z d. Vo gel uro dzo na w Trosz czy nie, ro dzi ca mi na to miast: Mi cha³
Sil ski ju nior i Prak se da z d. czep czyñ ska). Zie mie Mi cha ³a Sil skie go ju nio ra, oj ca Mi cha -
li ny, w1913 ro ku, li czy ³y 30 hek ta rów. Mi cha³ Sil ski ju nior i Fran ci szek Wol ny – oj ciec
Mi cha ³a Wol ne go, do brze zna li siê z opa le nic kie go Kó³ ka Rol ni cze go, do któ re go na le -
¿e li. Go spo dar stwo Fran cisz ka Wol ne go zo sta ³o w 1911 ro ku uzna ne za wzo ro we. Mi -
cha³ Sil ski ju nior w 1911 ro ku, by³ wi ce pre ze sem Kó³ ka. Funk cjê pre ze sa pe³ ni³ wów -
czas pro boszcz opa le nic ki ks. an to ni Gu stow ski (1837-1914). 
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Micha³ Wolny (drugi od lewej) - Beverloo, Belgia, lata I wojny œwiatowej



´ Kó³ ka rol ni cze ze wzglê du na ad re sa ta by ³y – jak pod kre œla Bo gu mi³ Woj cie szak
– ob sza rem dzia ³a nia naj trud niej szym i sta no wi ³y in te re su j¹ cy, bo za kon spi ro wa -
ny, czyn nik na ro do we go opo ru. Wpi sy wa no kó³ ka w mo del or ga nicz nej bu do wy
spo ³e czeñ stwa pod kre œla j¹c, ¿e: …fun da men tem jest lud, gra ni tem oœwia ta i do -
bro byt, a na ta kiej pod wa li nie do pie ro uro œnie na ród w po wa gê, wznie sie siê
w zna cze nie i wy ro bi siê w nim si ³a ko niecz na do prze pro wa dze nia wiel kich ce -
lów... (Kó³ ka rol ni cze w³o œciañ skie, „dzien nik Po znañ ski” nr 296 z 25 XII 1892).
Na ze bra niach i w pu bli ko wa nych spra woz da niach uni ka no wszyst kie go, co mo -
g³o da waæ choæ by po zór po li tycz no œci, a wiêc pre tekst do in ge ren cji pru skiej ad -
mi ni stra cji. czê sto jed nak sto sow nych rad udzie la no na ³a mach prze zna czo ne go
dla „warstw ni¿ szych” „Wiel ko po la ni na” : ... pa miê taj my w do mu o uzu pe³ nie niu
wy kszta³ ce nia dzie ci na szych; uczcie je dzie jów oj czy stych i mo wy oj czy stej, bo jak
kwiat bez s³oñ ca bla do ro œnie, tak dziec ko bez zna jo mo œci spraw oj czy stych i oj -
czy ste go jê zy ka nie wy kszta³ ci siê jak trze ba (Wal ne ze bra nie pre ze sów i de le ga -
tów kó ³ek rol ni czych, „Wiel ko po la nin” nr 23 z 19 III 1884). Jed nak w dzia ³al no -
œci kó ³ek wi dzia no przede wszyst kim eko no micz ny aspekt przy sz³ej nie pod le g³o -
œci, swo isty – we d³ug po jêæ wspó³ cze snych – pa trio tyzm eko no micz ny”.  Je œli
szcze rze chce my, aby z gru zów po wsta ³o pañ stwo pol skie, to bacz my, aby œmy
mie li z cze go utrzy maæ w tym pañ stwie szko ³y, ad mi ni stra cje, ko mu ni ka cje, woj -
sko itd., bez któ rych pañ stwo ¿ad ne ist nieæ nie mo ¿e. Gdy wiêc wy zu je my siê
z ma j¹t ków ni gdy nie bê dzie pañ stwa pol skie go (Ja ka nas przy sz³oœæ cze ka?,
„Wiel ko po la nin”, nr 4 z 6 I 1885). U pro gu XX stu le cia, na wal nym ze bra niu kó -
³ek rol ni czych na czeœæ Mak sy mi lia na Jac kow skie go wy g³o szo ny zo sta³ wiersz, za -
koñ czo ny fra z¹: IdŸ my tym œladem, a¿ siê rozpogodzi… (“Kurier Poznañski”
1901 nr 121 z 14 III). co owa spodziewana zmiana aury w rzeczywistoœci
oznacza³a wszyscy doskonale rozumieli. Po up³ywie kilkunastu lat sprawozdawca
„Kuriera Poznañskiego”, relacjonuj¹c powiatowe zebrania kó³ek rolniczych doda³
w³asn¹, podsumowuj¹c¹ uwagê: choæ w kajdanach – ¿yæ jeszcze bêdziemy t¹ si³¹
ducha, która dzia³a i wiedzie po skrwawionej roli, do wielkich czynów (“Kurier
Poznañski” nr 221 z 27 IX 1912).  Minê³o kilka kolejnych lat i nadesz³a pora
wybicia siê na niepodleg³oœæ.´

Wróæmy jednak do naszych bohaterów. W 1926 roku postanowiono rodziny
Wolnych i Silskich po³¹czyæ. Fotografia œlubna Micha³a Wolnego i Michaliny Silskiej
zosta³a wykonana przy domu rodzinnym Michaliny w Troszczynie. do wyboru
podobno mia³a kilku kandydatów, ale to Micha³ Wolny odpowiada³ jej najbardziej. Od
lat 30. Micha³ z Michalin¹ prowadzili rodzinne gospodarstwo w Glinnie. W 1942 roku,
razem z dzieæmi: Zbigniewem, W³adys³awem, Zenonem i Helen¹, wysiedleni zostali do
Przy³êku. do Glinna powrócili w 1945 roku. Zachowa³a siê fotografia z jesieni 1945
roku, przedstawiaj¹ca Micha³a i Michalinê z dzieæmi, wykonana na terenie
gospodarstwa w Glinnie. W tle widoczna jest poolêderska stodo³a z 1877 roku. 

Micha³ - wówczas so³tys Glinna, by³ po 1945 roku inicjatorem stawiania
przydro¿nych krzy¿y w Glinnie. Na fotografii od lewej stoj¹: Zbigniew Wolny
(ur.1932 r.), W³adys³aw Wolny (ur.1928 r.) i Zenon Wolny (ur. 1930 r.).
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Micha³ i Michalina Wolni z dzieæmi. Od lewej strony stoj¹ synowie: Zbigniew, W³adys³aw, Zenon; 
pomiêdzy rodzicami Helena - Glinno, jesieñ 1945 r. 

W dniu œlubu Micha³a Wolnego z Michalin¹ Silsk¹ -
Troszczyn, 27 lutego 1927 r. 



Pomiêdzy siedz¹cymi rodzicami stoi Helena (ur.1939 r. Helena Kasperczak z d.
Wolna). Micha³ po 1945 roku w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. By³. m.in. radnym
Rady Powiatowej w Nowym Tomyœlu. Fotografia z dnia jubileuszu 25.lecia œlubu
Micha³a i Michaliny zosta³a wykonana w lutym 1952 roku, w sosnowym domu w
Glinnie. Jubilaci siedz¹ centralnie przy ustawionych w podkowê sto³ach, w otoczeniu
braci, sióstr, dalszej rodziny i znajomych. Obok Michaliny siedzi proboszcz
nowotomyski ks. Micha³ Kosicki. Micha³ z Michalin¹ prze¿yli szczêœliwie ponad 50 lat
ma³¿eñstwa.
Stanis³awa (1902-2000) Prze¿y³a ca³e rodzeñstwo, szwagrów i szwagierki. Jedyna

z trzynaœciorga rodzeñstwa, która do¿y³a w dobrym zdrowiu XXI wieku. (Zmar³a w
lipcu 2000 roku, w kwietniu skoñczy³a 98 lat). W czerwcu 1926 roku,w powo³anej
rok wczeœniej parafii w Nowym Tomyœlu, wysz³a za Wac³awa J¹dera (1902-1994). W
nowej parafii za ks. prob. Stanis³awa Kuliszaka, Franciszek Wolny nale¿a³ do tzw.
Reprezentacji Parafialnej. W 1930 roku Stanis³awa z Wac³awem kupili dom w
Fabianowie przy ulicy cedzyñskiej (od 1940 roku Fabianowo jest dzielnic¹ Poznania).
Wac³aw pracowa³ przed wojn¹ w Fabryce Hipolita cegielskiego w Poznaniu.
Zachowa³a siê fotografia Stanis³awy z synem Zygmuntem, wykonana ok. 1937 roku.
Stanis³awa jest w modnej garsonce i w kapeluszu. Urodzony w 1927 roku Zygmunt do
fotografii chwyci³ mamê pod ramiê. Lata okupacji Wac³aw, Stanis³awa i Zygmunt
spêdzili w Poznaniu. W 1941 roku przyszed³ na œwiat drugi syn Stanis³aw. Od 1952
roku Zygmunt J¹der pracowa³ w Poznañskim Przedsiêbiorstwie Budowlanym - jako
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W dniu jubileuszu 25. lecia ma³¿eñstwa Micha³a i Michaliny Wolnych - Glinno, luty 1952 r. 



kierownik budowy. Poznañ zawdziêcza Zygmuntowi nadzorowanie budowy przy
takich za³o¿eniach urbanistycznych jak: osiedle mieszkaniowe przy ulicy Solnej, zespó³
internatów i szkó³ przy ulicy Bolkowickiej, osiedla USO przy ulicy Obornickiej, zespó³
osiedli mieszkaniowych Winogrady, koœcio³a œw. Wawrzyñca i œw. Wincentego
Pallottiego przy ul. Przybyszewskiego, koœcio³a œw. Jana Kantego przy ul.
Grunwaldzkiej czy wreszcie symbolu Winograd - koœcio³a œw. Jana Bosko.18 kwietnia
2017 roku Zygmunt skoñczy³ 90 lat. W œwietnej formie i w dobrym zdrowiu jeŸdzi raz
w tygodniu z bratem Stanis³awem na kryty basen, ¿eby pop³ywaæ. 
Edmund (1903 -1969)Wg rodzinnego przekazu urodzi³ siê pod jab³oni¹. By³o to w

Opalenicy 11 paŸdziernika 1903 roku. Marianna zawinê³a ma³ego w fartuch i wrócili do
domu. Informacja pochodzi od córki Edmunda - Genowefy. By³ trzynastym dzieckiem.
Pomiêdzy Edmundem a najstarszym z rodzeñstwa - Franciszkiem, by³y 22 lata ró¿nicy.
a wiêc pokolenie. Mia³ 10 lat, gdy rodzice podjêli decyzjê o wyprowadzce z Opalenicy.
Lata nastoletnie i wczesna m³odoœæ zwi¹zane wiêc by³y z Glinnem i z Nowym
Tomyœlem. W drugiej po³owie lat 20. Edmund wyjecha³ na kontrakt do kopalni rudy w
departamencie l'Herault, na po³udniu Francji. W poci¹gu pozna³ aleksandrê Omiljan,
która wraca³a do Francji z wakacji w Polsce. chc¹c czêœciej widywaæ siê z aleksandr¹,
przeprowadzi³ siê do deauville w Normandii, na pó³nocy Francji. Pobrali siê 21 lutego
1931 roku w Maubeuge, gdzie mieszka³ od lat 20., starszy o 11 lat brat Edmunda - Jan
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Stanis³awa J¹der z d. Wolna z synem Zygmuntem,
Poznañ - Fabianowo, po³owa lat 30. 



Wolny. W Maubeuge Edmund i aleksandra mieszkali kilka lat po œlubie. W 1931 i w
1932 roku, urodzi³y siê dzieci Edmunda i aleksan dry Wol nych – Ge no we fa i Ed mund
ju nior. W 1934 ro ku uro dzi³ siê Fran ci szek (zmar³ po mie si¹ cu). 12 sierp nia 1939 ro -
ku Ed mund ode bra³  pasz port. chcia³ od wie dziæ Pol skê, jed nak pla ny po krzy ¿o wa ³a
woj na. Z ro dzi ca mi – Fran cisz kiem i Ma rian n¹, ni gdy ju¿ siê nie spo tka³. Po woj nie od -
wie dzi³ Pol skê. Je go ma rze niem by ³o umrzeæ w Pol sce. Zmar³ w 1969 ro ku w Sa int
au bin (Nord), nie da le ko ave snes -sur -Hel pe, gdzie zo sta³ po cho wa ny. cór ka Ge no -
we fa wy sz³a za m¹¿ w 1965 ro ku. Jej pierw szy m¹¿ zmar³ po 17 la tach ma³ ¿eñ stwa.
Wdo wa po now nie wy sz³a za m¹¿ w 1996 ro ku, za przy ja cie la z dzie ciñ stwa – Ja na
Mro zie wi cza. Ed mund ju nior o¿e ni³ siê w 1958 ro ku z Fo enee de Man chi co urt. 
Ka ta rzy na (1889-1944) i Jó ze fa (1903-1983) Nikt dziœ nie pa miê ta, kie dy i dla cze -

go wy pro wa dzi ³y siê do po ³o ¿o ne go o 350 km od No we go To my œla – To ma szo wa
Ma zo wiec kie go. Pierw sza z sióstr – uro dzo na w 1889 ro ku Ka ta rzy na, zna la z³a siê
w To ma szo wie w la tach 20. Nie za cho wa ³y siê ¿ad ne fo to gra fie Ka ta rzy ny. Jest kil ka
zdjêæ jej dzie ci – Le oka dii, Jó ze fa, Zo fii, Ha li ny i W³a dy s³a wa. Z pierw szym mê ¿em –
Ra dzi szew skim, Ka ta rzy na mia ³a cór kê – Le oka diê. Po zo sta ³e dzie ci s¹ z dru gie go ma³ -
¿eñ stwa, z Ge szber giem. Naj praw do po dob niej w la tach 30., Ka ta rzy na œci¹ gnê ³a do
sie bie m³od sz¹ o 14 lat, uro dzo n¹ w 1903 ro ku, Jó ze fê. Za cho wa ³a siê fo to gra fia Jó -
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Edmund i aleksandra Wolni - Francja, lata 30., obok ich dzieci 
Genowefa i Edmund ok. 1935 r. 



ze fy z sio strze ni c¹, cór k¹ Ka ta rzy ny. Sto j¹ w ogro dzie przy do mu, Jó ze fa lek ko siê
uœmie cha. S¹ la ta 30. W cza sie woj ny Jó ze fa zo sta ³a wy sie dlo na do Nie miec, ale wró -
ci ³a do To ma szo wa. By ³a ¿o n¹ B³a ¿e ja Rut kie wi cza. 

Wrze sieñ 1939 i woj na 
84. let ni Fran ci szek – se nior ro du, po wie dzia³, ¿e ni gdzie siê z do mu nie ru sza i ¿e

z Niem ca mi œwiet nie so bie po ra dzi. Zo sta li z Ma rian n¹ we dwo je w Glin nie. do brze
mó wi li po nie miec ku. Gdy oko ³o po ³o wy wrze œnia, Mi cha³ z Mi cha li n¹ wró ci li do do -
mu, za sta li se nio ra z dwo ma wy so kiej ran gi nie miec ki mi ¿o³ nie rza mi. Sie dzie li z Fran -
cisz kiem w po ko ju przy sto le i dys ku to wa li. Mi cha³ z Mi cha li n¹ i dzieæ mi: Zbi gnie wem,
W³a dy s³a wem, Ze no nem i He le n¹, 1 wrze œnia 1939 ro ku, po je cha li do Trosz czy na,
do ro dzin ne go do mu Mi cha li ny. 

Sy no wie an to ni ny – Ma rian i Ta de usz Œwi ta ³o wie, ju¿ 29 sierp nia 1939 ro ku, sta -
cjo no wa li w ma j¹t ku Pia ski, pe³ ni¹c s³u¿ bê ob ser wa cyj n¹ na dro dze Gro dzisk Wiel ko -
pol ski – Ra ko nie wi ce. Bra cia na le ¿e li do gro dzi skiej dru ¿y ny har cer skiej im. Ta de usza
Ko œciusz ki. Star szy, uro dzo ny w 1922 ro ku w No wym To my œlu, Ta de usz by³ za stê po -
wym, se kre ta rzem i kro ni ka rzem gro dzi skiej dru ¿y ny. Har ce rze gro dzi scy, wraz z 71.
Sa mo dziel n¹ Kom pa ni¹ czo³ gów Roz po znaw czych pod do wódz twem por. Sta ni s³a wa
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Z lewej Zofia Geszberg, córka Katarzyny Geszberg z d. Wolnej - Tomaszów Mazowiecki(?), lata 30, 
obok Józefa Rutkiewicz z d. Wolna (stoi z prawej strony)  z siostrzenic¹ -  lata 30. 



Skib niew skie go, wziê li udzia³ w bi twie nad Bzu r¹. Ta de usz wy niós³ z niej zra nio ne le -
we ra miê i po byt w przej œcio wym obo zie je niec kim. Ma rian zdo ³a³ prze do staæ siê jesz -
cze do War sza wy i wzi¹æ udzia³ w obro nie sto li cy. 

Ste fan do sta³ mo bi li za cjê w dru giej po ³o wie sierp nia 1939 ro ku. Po la tach na pi sa³:
„Nie zwa ¿a j¹c na to, kie dy Hi tler na pad³ na Pol skê, ja ko Po lak – pa trio ta sta n¹ ³em
w sze re gach obroñ ców. do wo dz¹c plu to nem wal czy ³em pod War sza w¹, gdzie do sta -
³em siê do nie wo li nie miec kiej. Wy szed³ szy z nie wo li mu sia ³em siê ukry waæ”. 

Wik to ria Sza ³o wa z cór ka mi – Ma ri¹ i agniesz k¹, ¿o na Ste fa na – an to ni na oraz
Stef ka, Jan ka i Zo sia, pod ko niec sierp nia 1939 ro ku po je cha ³y au to bu sem do Po zna -
nia do cio ci Sta ni s³a wy i wu ja Wa c³a wa. Bi le ty na au to bus zd¹ ¿y³ jesz cze za ³a twiæ Ste -
fan. Na miej scu w Po zna niu oka za ³o siê, ¿e wuj Wa c³aw zo sta³ od de le go wa ny w kie -
run ku Kut na. Za nim po d¹ ¿y ³a Sta ni s³a wa z 12. let nim sy nem Zyg mun tem. 

Po ka pi tu la cji Po zna nia, Wik to ria z an to ni n¹ i cór ka mi, pod jê ³y de cy zjê o po wro -
cie do No we go To my œla. By ³a po ³o wa wrze œnia 1939 ro ku. Wra ca ³y pie szo przez
Buk, Woj no wi ce, Opa le ni cê. Na wó zek za ³a do wa ³y pie rzy nê, kil ka wa li zek i por tret
To ma sza w mun du rze. Gdy po dro dze mi ja ³y nie miec kich ¿o³ nie rzy, Ma ria – sio stra
To ma sza, przy kry wa ³a por tret bra ta pie rzy n¹. Kie dy nie miec cy ¿o³ nie rze od cho dzi li,
por tret dum nie od kry wa ³a. 

21 paŸ dzier ni ka 1940 ro ku zmar³ Fran ci szek se nior. W li sto pa dzie œwiê to wa li by
z Ma rian n¹ 60. le cie ma³ ¿eñ stwa. Trum na z cia ³em se nio ra ro du sta ³a w sie ni do mu
w Glin nie do dnia po grze bu. Zje cha ³a siê ro dzi na. Przy go to wa no cia sta i in ne sma ko -
³y ki. Jed na z ku zy nek za pa miê ta ³a, ¿e zo sta ³a pchniê ta przez in ne go ku zy na, pro sto
na jed no z ciast. In na ku zyn ka za pa miê ta ³a, ¿e nie mia ³a czar nych bu tów, wiêc be ¿o -
we prze far bo wa ³a la kie rem do skór „Wil bra”. Ka ra wan szed³ na cmen tarz w No -
wym To my œlu. Po grzeb by³ ju¿ bez ksiê dza. Pa ra fiê dla pol skich ka to li ków za mkniê -
to. Mi cha ³a i Mi cha li nê z dzieæ mi oraz 83. let ni¹ Ma rian nê wy sie dlo no z do mu w Glin -
nie w czerw cu 1942 ro ku. Na pew no by ³o to przed ¿ni wa mi. Ma rian na za miesz ka ³a
wów czas u sy na Ste fa na przy uli cy d³u giej. Mi cha³ z Mi cha li n¹ i dzieæ mi wy sie dle ni zo -
sta li na Przy ³êk.

15 wrze œnia 1942 ro ku, w sie dzi bie nie miec kie go aresz tu œled cze go przy uli cy
M³yñ skiej w Po zna niu, zo sta³ zgi lo ty no wa ny Ka zi mierz Sza ³a (1912-1942), wnuk
Fran cisz ka i Ma rian ny, syn Ma rian ny Fi miñ skiej z d. Wol nej. Mie si¹c wcze œniej, 17
sierp nia, ra zem z sze œcio ma oso ba mi zo sta li ska za ni na ka rê œmier ci za spo rz¹ dza nie
pla nów nie miec kich obiek tów woj sko wych i prze cho wy wa nie bro ni i amu ni cji w ko -
t³ow ni gma chu jed nej z okrê go wych or ga ni za cji NSdaP, w któ rym urzê do wa³ ar tur
Gre iser. Ka zi mierz po aresz to wa niu prze s³u chi wa ny by³ w sie dzi bie ge sta po przy Rit -
ter stras se (dziœ ul. Nie z³om nych 1), na stêp nie prze by wa³ w For cie VII, sk¹d na wy ko -
na nie wy ro ku zo sta³ prze wie zio ny na uli cê M³yñ sk¹. 

Ma rian na z naj m³od sz¹ sied mio let ni¹ cór k¹ da nu t¹ za no si ³y Ka zi mie rzo wi pacz ki
z je dze niem i bie li zn¹. Ni gdy nie mia ³y jed nak pew no œci, czy do Ka zi mie rza do tar ³y.
cia ³a za mor do wa nych prze wie zio no na cmen tarz gór czyñ ski w Po zna niu.
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Gilotyna w wiêzieniu na ulicy M³yñskiej



Si wa, ma lut ka, zgar bio na Ma rian na, ostat nie pó³ to ra ro ku ¿y cia spê dzi ³a przy uli cy
d³u giej, u sy na Ste fa na. By³ 19 lu te go 1944 ro ku. Sie dzia ³a z ro dzi n¹ przy sto le, pi ³a
zbo ¿o w¹ ka wê i ode sz³a na za wsze. Trum na z jej cia ³em sta ³a w sie ni by ³ej szko ³y ¿y -
dow skiej przy uli cy d³u giej do dnia po grze bu. Ka ra wan szed³ przez mia sto na cmen tarz. 

Po wojnie
Ogl¹ dam zdjê cie wy ko na ne we wrze œniu 1947 ro ku w No wym To my œlu, przy uli -

cy d³u giej. Jest to fo to gra fia œlub na star szej cór ki Ste fa na Wol ne go – Ste fa nii. Ste fan
z ¿o n¹ an to ni n¹ sie dz¹ obok pan ny m³o dej. an to ni na na ko la nach trzy ma ma ³¹ Te -
re sê, któ ra w chwi li, gdy fo to graf ro bi³ zdjê cie, po ru szy ³a siê. Obok an to ni ny, w ja -
snej su kien ce i z ko kar d¹ we w³o sach, stoi an na (an na Ma tu szak z d. Wol na). Ste -
fan od dwóch lat pro wa dzi kiosk spo ¿yw czy przy Sta rym Ryn ku, ¿o na an to ni na
oraz star sze cór ki – Ste fa nia i Ja ni na, cza sa mi mu po ma ga j¹ i sta j¹ za la d¹. Obok pa -
na m³o de go – Mie czy s³a wa al brech ta, sie dzi je go mat ka apo lo nia. dol ny rz¹d za -
my ka star sza sio stra Ste fa na Wol ne go – uœmiech niê ta jak za wsze – an to ni na Œwi ta -
³a z d. Wol na. Mi cha³ i Mi cha li na Wol ni sto j¹ nad an to ni n¹ i apo lo ni¹. do ro dzi ny
Wol nych na le ¿¹ jesz cze za my ka j¹ cy gór ny rz¹d, ra do œni i bar dzo m³o dzi – Zyg munt
J¹ der, syn Sta ni s³a wy i Wa c³a wa, któ ry na oko licz noœæ œlu bu ku zyn ki przy je cha³
z Po zna nia i w chwi li gdy fo to graf ro bi³ zdjê cie na le wa wi no do kie lisz ka ku zyn ki Ja -
ni ny, któ ra czte ry mie si¹ ce wcze œniej na no wo to my skim dwor cu ko le jo wym, po zna -
³a swo je go przy sz³e go mê ¿a – Sta ni s³a wa Paw ³ow skie go. 
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W dniu œlubu córki Stefana Wolnego - Stefanii z Mieczys³awem albrechtem. 
Nowy Tomyœl, wrzesieñ 1947 r. 
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Janina Wolna z narzeczonym, póŸniejszym mê¿em, Stanis³awem Paw³owskim - 1948 r. 

Po latach przed domem dziadków w Glinnie. Genowefa Mroziewicz z d. Wolna - córka Edmunda
aleksandry (stoi w œrodku), z prawej strony stoi Janina Paw³owska z d. Wolna - córka Stefana i Leokadii,

z lewej strony m¹¿ Genowefy - Jan Mroziewicz. Glinno, 1999 r.



Od wy ko na nia œlub nej fo to gra fii Ste fa nii i Mie czy s³a wa, do wrze œnia 2017 ro ku, up³y -
nê ³o 70 lat. Od dnia, w któ rym Fran ci szek z Ma rian n¹ po sta no wi li prze pro wa dziæ siê
z Opa le ni cy i osi¹œæ pod No wym To my œlem, up³y nê ³o ich po nad sto. 

Biblio gra fia:
Zyg munt du da, Pod zna kiem Krzy ¿a i Or ³a bia ³e go: ka to lic kie or ga ni za cje m³o dzie ¿y mê skiej

w Opa le ni cy i oko li cy 1906-1950, Opa le ni ca 2007
dzie je Opa le ni cy: pra ca zbio ro wa pod red. cze s³a wa £u cza ka, Po znañ 1993 
dzie je No we go To my œla: pra ca zbio ro wa pod red. Bo gu s³a wa Po la ka, No wy To myœl 1998
cze s³aw £u czak, dzieñ po dniu w oku po wa nym Po zna niu: 10 wrze œnia 1939-23 lu te go 1945,

Po znañ 1989 
da riusz Ma tu szew ski, Po wiat gro dzi ski wczo raj i dziœ, Gro dzisk Wiel ko pol ski 2014
Bo gu mi³ Woj cie szak, Opa le nic kie Kó³ ko Rol ni cze w la tach za bo rów 1875 -1914, Opa le ni ca

1984
B. Woj cie szak, Opa le ni ca na daw nej pocz tów ce, No wy To myœl Opa le ni ca 2004
B. Woj cie szak, Pod zna kiem Or ³a Bia ³e go… Kart ki z dzie jów ka to lic kich or ga ni za cji m³o dzie ¿o -

wych w daw nym po wie cie no wo to my skim, „Prze gl¹d No wo to my ski,  1(17)2011, s. 73-82
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antonina Œwita³a z d. Wolna z wnuczk¹, pocz¹tek lat 50, obok Jan Wolny z ¿on¹ - Pary¿, lata 50. 



B. Woj cie szak, Po znañ skie ja ko prze strzeñ po li tycz ne go od dzia ³y wa nia twór czo œci Hen ry ka
Sien kie wi cza w la tach pru skie go za bo ru (pró ba re ko ne san su) w: Na obrze ¿ach po li ty ki, t.
XI, pod red. M. Ko sma na, UaM Po znañ 2017, s.233-264

B. Woj cie szak, Gu stow ski an to ni, w: Ksiê ¿a spo ³ecz ni cy w Wiel ko pol sce 1894-1919. S³ow nik
bio gra ficz ny, t. I (a -H), Gnie zno 1992

Rocz nik Kó ³ek Rol ni czo -W³o œciañ skich w Wiel kim Ksiê stwie Po znañ skim, spra woz da nie ks.
an to nie go Gu stow skie go za 1911 rok

Ksi¹ ¿ecz ka woj sko wa Ste fa na Wol ne go
No tat ki w³a sne au to ra
�ró d³a in ter ne to we:
http://ole dry.pl/wy bo ry -do -rad -miej skich -1919-przy go to wa nia/
http://www.ba sia.fa mu la.pl/pl/
http://po znan -pro ject.psnc.pl/
ar chi wum Bo gu mi ³a Woj cie sza ka

au tor dziê ku je wszyst kim cz³on kom ro dzi ny Wol nych – szcze gól nie pp. Ma rii i Zbi gnie -
wo wi Wol nym za roz mo wy, po moc w zbie ra niu ma te ria ³ów oraz spa ce ry po Opa le ni cy
i Glin nie, p. Jo an nie Wol nej za roz mo wê i opro wa dze nie po po olê der skim do mu, p. da nu -
cie Hul taj skiej za roz mo wê, po moc w zbie ra niu ma te ria ³ów i udo stêp nie nie naj star szej ro -
dzin nej iko no gra fii, p. Zo fii Œmier tel nej za roz mo wê oraz fo to gra fie, p. Ge no we fie Mro zie -
wicz z d. Wol nej za przy go to wa nie bio gra mu w jê zy ku fran cu skim, pp. Ste fa nii i Zyg mun to -
wi J¹ de rom za roz mo wê i po moc w zbie ra niu ma te ria ³ów, po tom kom Ka ta rzy ny Ge szberg
za prze s³a nie fo to gra fii, p. Ma ria no wi Bar to szew skie mu za udo stêp nie nie fo to gra fii, p. Ma -
cie jo wi al brech to wi za udo stêp nie nie fo to gra fii, sio strze Mi le nie za t³u ma cze nie z jê zy ka
fran cu skie go.

Fot. archiwum autora oraz zbiory Bogumi³a Wojcieszaka
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Andrzej Wa³êsa

Nasza misja...

... z  18. letniej dzia³alnoœci Gimnazjum 
im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu 

31 sierp nia 2017 r. za my ka 18. let ni okres funk cjo no wa nia w pol skim sys te mie
edu ka cji – gim na zjów ja ko szkó³ re ali zu j¹ cych III etap edu ka cyj ny sys te mu oœwia ty.
War to wo bec te go pod su mo waæ ten okres w na szym Gim na zjum, któ re ukoñ czy ³o
bli sko 4 500 ab sol wen tów, a przede wszyst kim po dziê ko waæ wszyst kim pra cow ni -
kom i part ne rom szko ³y, ro dzi com i ab sol wen tom, so jusz ni kom i dar czyñ com oraz
sym pa ty kom szko ³y. 

Na sz¹ mi sj¹ przez te la ta by ³o kszta³ ce nie i wy cho wa nie uczniów opar te na so li da -
ry zmie i ko ope ra cji oraz wy po sa¿enie w wie dzê i uni wer sal ne kom pe ten cje na naj -
wy¿szym po zio mie, aby sta li siê ak tyw ny mi, twórczy mi i wra¿li wy mi cz³on ka mi glo -
bal ne go spo ³e czeñstwa w zró¿ni co wa nym kul tu ro wo œwie cie oraz – jak naj le piej  wy -
ko rzy stu j¹c w³a sny po ten cja³ – po tra fi li ³a two do sto so wy waæ siê do szyb ko zmie nia -
jacej  siê rze czy wi stoœci, ucz¹c siê przez ca ³e ¿ycie. Tej idei pod po rz¹d ko wa li œmy
wszyst kie na sze  co dzien ne dzia ³a nia, na sz¹ pra cê i na uczy ciel sk¹ ak tyw noœæ. 

Gim na zjum im. Fe lik sa Szo³ dr skie go w No wym To myœlu  roz po czê³o  dzia ³al noœæ  2
wrzeœnia 1999 r. Uczêszcza li do nie go ab sol wen ci szkó³ pod sta wo wych z No we go
To myœla, a tak¿e do wo¿eni z przy le g³ych miej sco woœci: Ja strzêbska, Wy to myœla
oraz Pa pro ci, Przy ³êku, Sêko wa i Glin na. 30 ma ja 2005 ro ku szko ³a otrzy ma ³a sztan -
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dar i przy jê³a  imiê za ³o¿ycie la No we go To myœla, sy na Teo fi li z dzia ³yñskich – kórnic -
kiej Bia ³ej da my, Fe lik sa Szo³ dr skie go. 

W ro ku za koñ cze nia dzia ³al no œci szko ³y; tj. w ro ku szkol nym 2016/2017 za trud -
nio nych w niej by ³o 69 na uczy cie li, którzy pro wa dzi li pra cê dy dak tycz n¹ i wy cho -
waw cz¹ z 662 ucznia mi w 26 od dzia ³ach, w tym od dzia le dla dzie ci z nie pe³ no spraw -
no œci¹ in te lek tu al n¹ w stop niu umiar ko wa nym i znacz nym, a tak ¿e 36 pra cow ni -
ków ad mi ni stra cji i ob s³u gi. Po za od dzia ³a mi z ra mo wym pla nem na ucza nia okre œlo -
nym przez Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej, dla uczniów uta len to wa nych pod
wzglê dem jêzy ko wym pro wa dzo ne by ³y od dzia ³y z do dat ko wym mo du ³em za jêæ:
„Wie dza o kul tu rze kra jów an glo jê zycz nych w jêzy ku an giel skim”. Pa sjo na ci in for -
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G³ów ne uro czy sto œci zwi¹ za ne z nada niem imie nia, nada niem i po œwiê ce niem sztan da ru oraz od s³o niê -
ciem pa mi¹t ko wej ta bli cy za pla no wa ne zo sta ³y na 30 ma ja – dzieñ i mie si¹c uro dzin za ³o ¿y cie la na sze go

mia sta – w 210 rocz ni cê Je go œmier ci

30 ma ja 2005 ro ku szko ³a otrzy ma ³a sztan dar i przy jê ³a imiê Fe lik sa Szo³ dr skie go



ma ty ki znaj do wa li szan sê roz wi ja nia swo ich za in te re so wañ w od dzia ³ach z mo du -
³em za jêæ: „adep ci ko do wa nia i pro gra mo wa nia”, ucznio wie za in te re so wa ni przed -
mio ta mi przy rod ni czy mi re ali zo wa li siê w od dzia le z mo du ³em: „La bo ra to rium bio -
lo gicz no -che micz ne”, na to miast ucznio wie uta len to wa ni ru cho wo mo gli do sko na liæ
swo je umie jêtnoœci w po wo ³a nym w na szym Gim na zjum od dzia le kla sy spor to wej
Szkol ne go Oœrod ka Siat kar skie go PZPS w War sza wie. Po wo ³a nie od dzia ³ów z do -
dat ko wy mi obo wi¹z ko wy mi mo du ³a mi za jêæ sta no wi ³o na sz¹ od po wiedŸ na licz nie
ar ty ku ³o wa ne ocze ki wa nia ro dzi ców, by na ukê w gim na zjum po sze rzyæ o za jê cia
dla uczniów o spre cy zo wa nych za in te re so wa niach i wiêk szych ni¿  prze ciêt ne mo¿ -
li wo œciach. 

Te mu te¿ s³u ¿y ³a zró¿ ni co wa na ofer ta dru gie go, obo wi¹z ko we go jê zy ka ob ce go,
dziê ki któ rej ucznio wie, obok jê zy ka an giel skie go, mo gli wy bie raæ je den z trzech jê -
zy ków: fran cu ski, hisz pañ ski lub nie miec ki. 
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Mi sj¹ szko ³y by ³o  - obok
wy cho wa nia – wy po -
sa¿enie uczniów w wie dzê
i uni wer sal ne kom pe ten cje
na naj wy¿szym po zio mie

Szko ³a dys po no wa ³a no -
wo czeœnie wy po sa¿ony mi
pra co wa nia mi przed mio -
to wy mi…
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… mul ti me dial ny mi pra -
cow nia mi jêzy ko wy mi 

By³ czas na zabawê …

… ale przede wszyst kim na
wy tê ¿o n¹ na ukê



Szko ³a dys po no wa ³a 32 po miesz cze nia mi do na uki, œwie tli c¹, sto ³ów k¹, kom plek -
sem obiek tów spor to wych: ha l¹, sa l¹ gim na stycz n¹, si ³ow ni¹ i sa la mi ko rek cyj ny -
mi oraz te re na mi re kre acyj no -spor to wy mi. By ³a do brze i no wo cze œnie wy po sa -
¿o na w 3 pra cow nie kom pu te ro we z sze ro kopa smo wym do stê pem do In ter ne -
tu, mul ti me dial ne pra cow nie jê zy ko we i la bo ra to ria przed mio to we, sa mo dziel ne
sta no wi ska dla na uczy cie li, umo¿ li wia j¹ ce opra co wy wa nie w³a snych ma te ria -
³ów nie za le¿ nie od pra cow ni. Pod czas za jêæ dy dak tycz nych ucznio wie sze ro ko
wy ko rzy sty wa li ta bli ce in te rak tyw ne, ta ble ty i lap to py. Umo¿ li wia³ to, za rów no
zgro ma dzo ny sprzêt, jak i no wo cze sna sieæ „Me ru”, po kry wa j¹ ca ca ³y obiekt.
Mie li œmy ca³ ko wi cie skom pu te ry zo wa n¹ ad mi ni stra cjê szkol n¹. W Gim na zjal nym
cen trum In for ma cji wy ko rzy sty wa no kom pu te ry do ob s³u gi ksiê go zbio ru, wy po -
¿y czal ni, sk³a dów tek stu. do stêp ne w nim by ³y bo ga te zbio ry mul ti me diów. 

Uczeñ mia³  mo¿ li woœæ uczest nic twa w ró¿ nych pro jek tach i dzia ³a niach, po dej -
mo wa nych we wspó³ pra cy z ró wie œni ka mi w kra ju i za gra ni c¹. Uczest ni czy li œmy
w miê dzy na ro do wych pro jek tach edu ka cyj nych, m. in. con nec ting cla ss rooms,
re ali zo wa nym przez Bri tish co un cil wspó lnie ze szko ³a mi z Bo œni i Her ce go wi ny,
Hisz pa nii i Szko cji oraz „Ma ke a Step Mem ber aIE SEc in Po land”, dziê ki któ re -
mu za jê cia dla uczniów w jê zy ku an giel skim pro wa dzi li wo lon ta riu sze m. in.
z Kam bo d¿y, Hong kon gu, In do ne zji, czy Bra zy lii. Re ali zo wa li œmy pro jek ty edu ka -
cyj ne w ra mach pro gra mu „Szko ³y z kla s¹ 2. 0” cEO w War sza wie oraz „e -Szko -
³a Wiel ko pol ska – Mo ja Wiel ko pol ska”. Na si ucznio wie bra li z po wo dze -
niem udzia³ w za wo dach spor to wych „Olim piad Spe cjal nych – Pol ska”. Wy ko -
rzy sty wa li œmy  me to dê pro jek tu przy re ali za cji we wn¹trzszko lnych i gmin nych
przed siê wziêæ, ta kich jak „dzieñ God no œci Osób z Nie pe³ no spraw no œci¹ In te lek -
tu al n¹”, kon kurs ma te ma tycz ny „Pi ra mi da”, kon kurs or to gra ficz ny „Gim na zjal ny
Ta lent Or to gra ficz ny”, Eu ro pej ski dzieñ Jê zy ków, Œwiê to Pa tro na – „Uro dzi ny
Fe lik sa” i wie lu in nych. Na si ucznio wie od no si li zna cz¹ ce suk ce sy w wo je wódz -
kich kon kur sach przed mio to wych, a 46 z nich uzy ska ³o ty tu ³y fi na li sty lub lau re -
ata szcze bla wo je wódz kie go kon kur sów dla gim na zja li stów. czwo ro uczniów
bra ³o udzia³ – ja ko po s³o wie – w se sjach Sej mu dzie ci i M³o dzie ¿y w War sza wie.
Z po wo dze niem wspie ra li œmy uczniów o spe cjal nych po trze bach edu ka cyj nych
i wy ma ga j¹ cych szcze gól nej or ga ni za cji pra cy. Wspó³pracowaliœmy ze szko ³a mi
wy¿szymi i ponadgimnazjalnymi. du¿ym powodzeniem cieszy³y siê zajêcia dla
naszych uczniów przygotowywane przez Uniwersytet artystyczny oraz Wydzia³
chemii UaM w Poznaniu, a tak¿e ko³a aka de mic kie w Ze spo le Szkó³ w Opa le ni -
cy. Tro ska o in dy wi du al ny roz wój po je dyn cze go ucznia, wzmac nia nie je go ta len -
tu i za in te re so wañ, po zwo li ³a im od no siæ in dy wi du al ne suk ce sy. W na szej szko le
roz po czy na li swo je ka rie ry m. in. S³a wo mir Busch – obec ny Mistrz Eu ro py Ju nio -
rów w siat ków ce, San dra Ruga³a – uczestniczka „Idola”, Marta Zaremba ("Bitwa
na g³osy"), Sebastian Winkler – artysta plastyk. absolwentami szko³y s¹ te¿:
Mateusz Koœciukiewicz – aktor, laureat Na gro dy im. Z. cy bul skie go, czy Eli za beth
Oros – mo del ka pod bi ja j¹ ca wy bie gi Pa ry ¿a i can nes.

62 Andrzej Wa³êsa

TU I TERAZ...



TU I TERAZ...

63Nasza misja... z 18. letniej dzia³alnoœci Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym  Tomyœlu

Ga le ria bez Œcian pro mo wa ³a uczniów uta len to wa nych ar ty stycz nie

Osi¹gniêcia spor to we po zwo li ³y dwu krot nie na nada nie Gim na zjum ty tu ³u „Naj bar dziej Uspor to wio nej
Szko ³y w Wiel ko pol sce”
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Ka¿dego roku w
Gimnazjum realizowanych
by³o kilkadziesi¹t
projektów edukacyjnych

Efektem pracy nad
projektami by³ zawsze
jakiœ koñcowy produkt -
film, prezentacja, makieta
czy smaczny posi³ek

Efekty swojej pracy
uczniowie prezentowali
podczas gimnazjalnego
dnia Projektów



Wielu naszych absolwentów  kon ty nu uje swo j¹ edu ka cjê i zdo by wa   ko lej ne
szcze ble wy kszta³ ce nia i ka rie ry, za rów no w re no mo wa nych szko ³ach œred nich
i uczel niach w kra ju, jak i za gra ni c¹. Po dej mo wa ne przez nas dzia ³a nia spra wi ³y, ¿e
szko ³ê wy ró¿ nio no ty tu ³em „Szko ³y Od kryw ców Ta len tów” nada wa nym przez Mi -
ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej. Na szym przed siêwziêciom, pro jek tom i in ne go ty -
pu dzia ³a niom to wa rzy szy³ cie ka wy i bo ga ty ce re mo nia³ szkol ny. „Ga le ria bez Œcian”,
„In ter ne to wy Pa sa¿ Sztu ki”, kon cer ty „Pro Sin fo ni ki”, „young Mal ta Fe sti val”, ze -
spo ³y ta necz ne i wo kal ne, pu bli ka cje i wy sta wy pro mo wa ³y  ucz niów uta len to wa nych
ar ty stycz nie, a Gim na zjal na Li ga Spor to wa i UKS GIM  -TOM po zwa la ³y do sko na liæ
 spor tow ców, którzy tra fia li do ka dry wo je wódzkiej i na ro do wej. Uzy ska ne
osi¹gniêcia spor to we po zwo li ³y dwu krot nie na nada nie Gim na zjum ty tu ³u „Naj bar -
dziej Uspor to wio nej Szko ³y w Wiel ko pol sce” w ry wa li za cji SZS „Wiel ko pol ska”
w Po zna niu i wie lo krot ne uzy ska nie z³o te go „MO ScaR -a” w ry wa li za cji po wia to wej
wœród gim na zjów. Naj wiêk sze osi¹ gniê cia za no to wa li siat ka rze, siat ka rze pla ¿o wi
i bad min to ni œci, któ rzy ja ko mi strzo wie wo je wódz twa star to wa li rów nie¿ w roz -
gryw kach na szcze blu cen tral nym. 

Po twier dze niem in te re su j¹cej ofer ty edu ka cyj nej i no wo cze snych me tod na ucza -
nia by ³a co rocz na obec noœæ bar dzo wie lu stu den tów ró¿nych  kie run ków pe da go -
gicz nych, od by wa j¹cych w na szej szko le swo je prak ty ki pe da go gicz ne oraz or ga ni za -
cja kon fe ren cji i szko leñ dla na uczy cie li z ca ³ej Pol ski. Naj bar dziej zna cz¹cym  te go ro -
dza ju przed siêwziêciem  by ³a or ga ni zo wa na ju¿ od 13. lat Ogólno pol ska Kon fe ren cja
ad mi ni stra to rów Szkol nych Sie ci Kom pu te ro wych „KaSSK”, w której co ro ku
uczest ni czy ³o po nad 300 na uczy cie li z ca ³ej Pol ski i kil ka dzie si¹t pod mio tów w o fe ru -
j¹cych swo je roz wi¹za nia w za kre sie in for ma ty ki dla edu ka cji oraz „m³od sza” od niej,
or ga ni zo wa na od 5. lat, kon fe ren cja „iPad w Edu ka cji”. Od wie dza li nas mi ni stro wie
edu ka cji i mi ni ster spor tu, se na to ro wie i po s³o wie. W na szym Gim na zjum od by ³a siê
te¿ Wo je wódz ka In au gu ra cja Ro ku Szkol ne go 2012/2013. Na uczy cie le no wo to -
my skie go Gim na zjum uczest ni czy li  tak¿e w wie lu kon fe ren cjach i szko le niach w Eu -
ro pie i na œwie cie. W³aœnie no we tech no lo gie i ich za sto so wa nie w edu ka cji by ³y
szcze gólnym  wy ró¿nikiem na sze go Gim na zjum. Sil na i efek tyw na wspó³pra ca z ro -
dzi ca mi spra wia ³a,  ¿e od dzia ³y wa nia wy cho waw cze szko ³y i do mu by ³y  spójne, a ro -
dzi ce sta li  siê naj lep szy mi, au ten tycz ny mi i ak tyw ny mi so jusz ni ka mi na uczy cie li. Ra da
Ro dzi ców by ³a rze czy wi stym part ne rem w pro jek to wa niu i re ali za cji za dañ szko ³y. 

Gim na zjum in spi ro wa ³o i ini cjo wa ³o  przed siêwziêcia i pro jek ty, w ra mach których
u czeñ chcia³ by sam zdo by waæ wie dzê i umie jêtnoœci oraz roz wi jaæ swo je ta len ty i za -
in te re so wa nia. Gim na zjum, sto su j¹c no wo cze sne me to dy i tech ni ki na ucza nia oraz
œrod ki dy dak tycz ne, a tak ¿e  in dy wi du ali zu j¹c od dzia ³y wa nia dy dak tycz ne, za pew nia -
³o w ten spo sób uczniom sku tecz ne przy go to wa nie do dal szej na uki w szko ³ach po -
nad gim na zjal nych i do kszta³ ce nia przez ca ³e ¿ycie. No we tech no lo gie sto so wa li œmy
po wszech nie we wszyst kich szkol nych dzia ³a niach, uczest ni cz¹c w wie lu pro jek tach
i sta le do sko na l¹c w³a sne umie jêtnoœci. By ³y one na ty le atrak cyj ne i uni wer sal ne,
¿e po zwo li ³y za li czyæ na sz¹ pla cówkê do w¹skie go gro na ok. 30 szkó³ na œwie cie
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Znacz¹cym
przedsiêwziêciem by³a

organizowana od 13. lat
Ogólnopolska Konferencja

admini stra to rów Szkol -
nych Sie ci Kom pu te ro -

wych „KaSSK”…

Wa¿nym elementem
pracy szko³y by³o

podejmowanie dzia³añ o
charakterze

profilaktycznym i
prospo³ecznym; w tym

udzia³ m. in. w kampanii
„Za cho waj TrzeŸ wy

Umys³"



w pro gra mie „Part ners in Le ar ning” Mi cro soft, po tra fi¹cych naj le piej wy ko rzy sty waæ
tech no lo giê in for ma cyj n¹ i ko mu ni ka cyj n¹ w pro ce sie na ucza nia i uzy skaæ tym sa -
mym bar dzo pre sti¿owy ty tu³ „Men tor Scho ol”. Po sia da my te¿ ty tu³ „Naj bar dziej In -
no wa cyj nej Szko ³y w Pol sce”, cer ty fi kat „In no wa cyj nej Or ga ni za cji”, „Szko ³y ucz¹
cej siê” i wie le in nych. 

Wa¿nym ele men tem pra cy szko ³y by ³a te¿ tro ska o sku tecz ne prze ciw dzia ³a nie
wszel kim za cho wa niom pa to lo gicz nym, agre sji i prze mo cy w szko le oraz pro jek to wa -
nie dzia ³añ o cha rak te rze pro fi lak tycz nym i pro spo ³ecz nym. Od lat sku tecz nie uczest -
ni czy li œmy w kam pa nii „Za cho waj TrzeŸwy Umys³” i by li œmy do ce nia ni przez jej or ga -
ni za to rów, bra li œmy tak ¿e udzia³ w ak cjach „Szko ³a bez prze mo cy” i „Bez piecz na
Szko ³a – Bez piecz ny Uczeñ”. Or ga ni zo wa li œmy dzia ³a nia miê dzy po ko le nio we, spo ty -
ka j¹c siê z se nio ra mi, czy wspó³ uczest ni cz¹c w or ga ni za cji „Olim pia dy dla Se nio rów”,
za co zo sta li œmy wy ró¿ nie ni przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich wpi sem do „Z³o tej
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… w której co roku
uczestniczy³o ponad 300
nauczycieli z ca³ej Polski …

… oraz „m³od sza” od niej,
or ga ni zo wa na od 5. lat,
kon fe ren cja „iPad w Edu -
ka cji”



Ksiê gi do brych Prak tyk na rzecz Spo ³ecz ne go Uczest nic twa Osób Star szych”
i z³o t¹ Ho no ro w¹ Od zna k¹ Pol skie go Zwi¹zku Eme ry tów Ren ci stów i In wa li dów. 

dba li œmy te¿ o pa trio tycz ne i re gio nal ne wy cho wa nie na szych uczniów,
o kszta³ to wa nie i utrwa la nie to¿ sa mo œci re gio nal nej i na ro do wej oraz po sza no wa -
nie dla hi sto rii i tra dy cji swo je go miej sca po cho dze nia w du chu de mo kra cji i to le -
ran cji. Za ini cjo wa liœmy  pro jekt „Ka tyñ – oca liæ od za po mnie nia” i ak tyw nie w nim
uczest ni czy liœmy. Wspól nie z Miej sk¹ i Po wia to w¹ Bi blio te k¹ Pu blicz n¹ w No wym
To my œlu zre ali zo wa li œmy 2. edy cje Stu dium Edu ka cji Re gio nal nej „aka de mia nad
Szar k¹”. Przede wszyst kim jed nak przy wró ci li œmy pa miêæ o za ³o ¿y cie lu na sze go
mia sta Fe lik sie Szo³ dr skim, ze bra li œmy wie le do ku men tów, w tym je dy ny o ja kim
wie my, au ten tycz ny list Fe lik sa Szo³ dr skie go do pro bosz cza pa ra fii w Kór ni ku.
Z na szej ini cja ty wy po wsta³ te¿ wir tu al ny por tret na sze go Pa tro na, wy ge ne ro wa -
ny elek tro nicz nie na plat for mie „Ka ska da” przez cI TaSK Po li tech ni ki Gdañ skiej
w 2013 ro ku. dzia³alnoœæ szko³y opiera siê zawsze na pracy nauczycieli. Z
ogromn¹ wdziêcznoœci¹ i uznaniem chcê podziêkowaæ wicedyrektorom szko³y i
wszystkim pracownikom pedagogicznym Gimnazjum, którzy zawsze z odwag¹ i
konsekwentnie podejmowali nowe wyzwania stoj¹ce przed placówk¹.
Uczestnictwo w ró¿nych formach kszta³cenia i doskonalenia, udzia³ w projektach,
wymiana doœwiadczeñ, zdolnoœæ do wspó³ pra cy i nie ustan ne po szu ki wa nie co raz
to bar dziej efek tyw nych i atrak cyj nych dla ucznia me tod pra cy, sta no wi ³y o si le
i po zy cji na sze go Gim na zjum w œro do wi sku i je go roz po zna wal no œci na ryn ku
edu ka cyj nym w kra ju. To Pañ stwo by li œcie si ³¹ i naj wiêk sz¹ war to œci¹ na szej szko -
³y. dziê ku jê!
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Gim na zjum za ini cjo wa ³o pro jekt „Ka tyñ – oca liæ od za po mnie nia” i ak tyw nie w nim uczest ni czy ³o. 
Na zdjê ciu uro czy stoœæ po sa dze nia „dê bu Pa miê ci” i od s³o niê cia ta bli cy pa mi¹t ko wej ku czci Ja na Ro¿ ka,
za mor do wa ne go przez NKWd Ko men dan ta Po ste run ku Po li cji Pañ stwo wej w No wym To my œlu z udzia -
³em wnu ków Le cha i Ro ma na Ro¿ kó w o raz Bur mi strza No we go To my œla Hen ry ka Hel win ga i dy rek to ra
Gim na zjum andrze ja Wa ³ê sy – 22 kwiet nia 2010 r. 
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co roku obchodzono
"dzieñ Godnoœci Osób 
z Niepe³nosprawnoœci¹
Intelektualn¹"

Œwiêto Patrona, czyli
"Urodziny Feliksa" by³o
okazj¹ do przywracania
pamiêci o za³o¿ycielu
naszego miasta Feliksie
Szo³drskim …

… oraz do doskona³ej
zabawy
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Rok szkolny 2016 / 2017 by³ ostatnim rokiem funkcjonowania Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego
w Nowym Tomyœlu

W roku zakoñczenia dzia³alnoœci szko³y zatrudnionych w niej by³o 69 nauczycieli oraz 
36 pracowników administracji i obs³ugi



Bar dzo dziê ku jê wszyst kim pra cow ni kom ad mi ni stra cji i ob s³u gi szko ³y. Pra co wa -
li œcie Pañ stwo za wsze z od da niem, wy ko nu j¹c wzo ro wo swo je obo wi¹z ki i dba j¹c
o to, by pra ca dy dak tycz na i wy cho waw cza pla ców ki prze bie ga ³a w do brych wa run -
kach i bez za k³ó ceñ. 

dziê ku jê Ro dzi com i ab sol wen tom szko ³y, któ rzy two rzy li za wsze sym pa tycz ny
kli mat wo kó³ na sze go Gim na zjum i pro mo wa li szko ³ê w œro do wi sku. dziê ku jê za su -
ge stie i po moc w roz wi¹ zy wa niu bie ¿¹ cych pro ble mów szko ³y, dziê ku jê za in spi ra cjê
i wspar cie, któ re go nam udzie la li œcie. 

dziê ku jê te¿ wszyst kim in sty tu cjom i or ga ni za cjom, no wo to my skim pa ra fiom,
spon so rom, so jusz ni kom i sym pa ty kom szko ³y, na któ rych za wsze mo gli œmy li czyæ,
któ rzy wspie ra li na sze dzia ³a nia, nie tyl ko ma te rial nie, ale tak ¿e swo imi ¿ycz li wy mi
ra da mi, po mo c¹ i do œwiad cze niem. dziê ku jê na szym lo kal nym me diom, któ re by ³y
za wsze obec ne pod czas naj wa¿ niej szych wy da rzeñ w ¿y ciu na szej szko ³y i z ¿ycz li wo -
œci¹ je na bie ¿¹ co re la cjo no wa ³y. 

(Wy st¹ pie nie dy rek to ra Gim na zjum an drze ja Wa ³ê sy na za koñ cze nie ro ku szkol ne go
klas trze cich – 23 czerw ca 2017 r. )

Z£OCI ABSOLWENCI
Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego

w Nowym Tomyœlu

2002 - Marta Korek
2003 - Edyta chmielewska
2004 - Bartosz Zwierzchowski
2005 - Wojciech Kaczmarek
2006 - Marta Ptaszyk
2007 - Barbara Nowicka
2008 - Julita Nyga
2009 - agata Kowalska
2010 - adrianna chojnacka
2011 - agnieszka Lipska
2012 - Wiktoria Pohl, daria Spycha³a
2013 - Jêdrzej Bartol
2014 - Julia Pietrzak
2015 - Zuzanna Starêga
2016 - Micha³ Bartol
2017 - Maria Karaœ
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Finaliœci i laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych 
oraz pos³owie na Sejm Dzieci i M³odzie¿y 

Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu 
w latach 1999 - 2017

Finaliœci etapu wojewódzkiego

1. MaGdaLENa WIcHTOWSKa - Wojewódzki Konkurs Jêzyka Polskiego
2001/2002

2. MaRcIN dZIEMBOWSKI - Wojewódzki Konkurs Historyczny 2001/2002
3. TOMaSZ SZOTT - Wojewódzki Konkurs Jêzyka angielskiego 2003/2004
4. MaRTa PTaSZyK - Wojewódzki Konkurs Jêzyka angielskiego 2005/2006
5. MaRTa PTaSZyK - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2005/2006
6. NaTaLIa SZyMKO - Wojewódzki Konkurs Matematyczny 2005/2006
7. aNNa STaNKIEWIcZ - Wojewódzki Konkurs Jêzyka angielskiego

2009/2010
8. adRIaNNa cHOJNacKa - Wojewódzki Konkurs Jêzyka angielskiego

2009/2010
9. ZUZaNNa KOSTyRa - Wojewódzki Konkurs Jêzyka Polskiego 2010/2011

10. £UKaSZ PIÊTa - Wojewódzki Konkurs Geograficzny 2010/2011
11. WERONIKa £UBIÑSKa - Wojewódzki Konkurs Jêzyka Francuskiego

2011/2012
12. JÊdRZEJ BaRTOL - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2011/2012
13. FILIP JaKUBOWSKI - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2011/2012
14. aNNa JaSTRZÊBSKa - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2011/2012
15. aGaTa LIPSKa - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2011/2012
16. EMIL MaÆKOWIaK - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2011/2012
17. MONIKa STacHOWIaK - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2011/2012
18. PaWE£ R¥BaLSKI - Wojewódzki Konkurs Matematyczny 2011/2012
19. JÊdRZEJ BaRTOL - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2012/2013
20. B£a¯EJ SZcZEcIÑSKI - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2012/2013
21. JaN BEyER - Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Obywatelskiej

2012/2013
22. B£a¯EJ SZcZEcIÑSKI - Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i

Obywatelskiej 2012/2013
23. JULIa PIETRZaK - Wojewódzki Konkurs Jêzyka angielskiego 2013/2014
24. JULIa PIETRZaK - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2013/2014
25.  aLIcJa MIaRKa - Wojewódzki Konkurs Jêzyka Polskiego 2014/2015
26. aLEKSaNdRa OGLÊdZIÑSKa - Wojewódzki Konkurs Jêzyka Polskiego

2014/2015
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27. JaKUB daKOWSKI - Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i
Ekonomicznej 2014/2015

28. MaRIa KaRaŒ - Wojewódzki Konkurs Jêzyka angielskiego 2015/2016
29. ZOFIa KaRaFa - Wojewódzki Konkurs Jêzyka Polskiego 2015/2016
30. MaRIa KaRaŒ - Wojewódzki Konkurs Jêzyka angielskiego 2016/2017
31. daRIa WOJcIEcHOWSKa - Wojewódzki Konkurs Jêzyka angielskiego

2016/2017
32. aLEKSaNdRa OLENdER - Wojewódzki Konkurs Jêzyka angielskiego

2016/2017
33. aLEKSaNdRa PaTaN - Wojewódzki Konkurs Jêzyka angielskiego

2016/2017
34. MIcHa£ JaNKIEWIcZ - Wojewódzki Konkurs Jêzyka angielskiego

2016/2017
35. KaROL MaSZTaLERZ - Wojewódzki Konkurs Jêzyka angielskiego

2016/2017
36. OLIWIa JENEK - Wojewódzki Konkurs Jêzyka Polskiego 2016/2017

Laureaci etapu wojewódzkiego

1. JULITa NyGa  - Wojewódzki Konkurs Jêzyka Polskiego 2007/2008
2. aGaTa KUcZ  - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2010/2011
3. WOJcIEcH KUcZ  - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2011/2012
4. WIKTORIa POHL  - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2011/2012
5. £UKaSZ NIEPOLSKI  - Wojewódzki Konkurs Matematyczny 2011/2012
6. FILIP JaKUBOWSKI  - Wojewódzki Konkurs Biologiczny 2012/2013
7. TOMaSZ SZOFER  - Wojewódzki Konkurs Geograficzny 2012/2013
8. JÊdRZEJ BaRTOL - Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i

Obywatelskiej 2012/2013
9. KEcJa KaSPERSKa  - Wojewódzki Konkurs Jêzyka Francuskiego 2014/2015

10. ZOFIa SZa£EK  - Wojewódzki Konkurs Jêzyka Polskiego 2015/2016

Pos³owie na Sejm Dzieci i M³odzie¿y

1. EdyTa cHMIELEWSKa  - 2002 VIII Sesja Sejmu
2. MIcHa£ SZOFER  - 2005 XI Sesja Sejmu
3. JULIa OPaSKa  - 2017 XXIII Sesja Sejmu
4. MIKO£aJ WOLaNIN  - 2017 XXIII Sesja Sejmu - Marsza³ek Sejmu
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Wykaz pracowników pedagogicznych 
w roku zamykaj¹cym dzia³alnoœæ

Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu

1. anna adamczak - j. angielski
2. Renata albrecht-Buda - wychowanie fizyczne
3. Bartosz ambrozik - geografia
4. Renata andrzejczak - historia i wiedza o spo³eczeñstwie
5. aleksandra antoniewicz-Kaszczyñska - plastyka, zajêcia artystyczne i

techniczne
6. Izabela Baranowska - wychowanie fizyczne
7. Lucyna Bernaczyk - j. angielski
8. Katarzyna Beyer - j. polski
9. Malwina Beyga - chemia

10. Joanna Bia³ek - j. niemiecki
11. Justyna Buczkowska - matematyka, informatyka
12. Marzena dach-Kolanko - j. polski, oligofrenopedagogika
13. El¿bieta dzier¿yñska - pedagog szkolny
14. aneta Gorgoñ-Matera - j. angielski
15. Zbigniew Gorzelanny - wychowanie fizyczne
16. Ma³gorzata Gucia - nauczyciel-bibliotekarz
17. Ma³gorzata Haliniak - religia
18. Krzysztof Ha³as - informatyka, edukacja dla bezpieczeñstwa
19. Ma³gorzata Handzewniak - j. angielski
20. Hanna Janus - fizyka
21. Marlena Jarczewska - biologia, wychowanie do ¿ycia w rodzinie
22. Regina Jêdrzejczak - religia
23. danuta Kaczmarek - j. polski
24. Jan Klimko - historia, wiedza  o spo³eczeñstwie
25. Ma³gorzata Koprowska-Karczyñska - fizyka
26. Beata Kowalska - religia
27. anna Król-Pawelska - j. angielski
28. arleta Kucz - biologia, wychowanie do ¿ycia w rodzinie
29. dorota KuŸniewska - j. polski
30. Marzena Lemañska - matematyka
31. Renata Liberkowska - geografia
32. Renata Maciejewska-Kurasiñska - nauczyciel-bibliotekarz, historia
33. Izabella Michalak - wychowanie fizyczne
34. alicja Mieleszczuk - biologia, wychowanie do ¿ycia w rodzinie
35. El¿bieta Morkowska - chemia
36. Justyna Napiera³a - matematyka
37. dorota Nawacka - j. niemiecki
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38. Janusz Nawrot - muzyka
39. Maria Neubauer-darska - j. angielski
40. Iwona Olichwier - wychowawca œwietlicy
41. Renata Orlicka - fizyka
42. Pawe³ Oszejko - wychowanie fizyczne
43. dorota Parniewicz - wychowawca œwietlicy
44. Ma³gorzata Paszke - j. francuski, wychowawca œwietlicy
45. Ewa Pi¹tas - plastyka, zajêcia artystyczne i techniczne
46. Grzegorz Pi¹tas - j. polski
47. dariusz Pilz - wicedyrektor, wychowanie fizyczne
48. Maciej Pilz - wychowanie fizyczne
49. Ma³gorzata P³óciennik - geografia
50. anna Przybylska - j. polski
51. Tomasz Raginia - psycholog szkolny
52. agnieszka Roj - wychowawca œwietlicy
53. andrzej Rucioch - historia, wiedza o spo³eczeñstwie
54. Mariusz Rychter - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeñstwa
55. Hanna Sarbak - kierownik œwietlicy
56. Wies³awa Skoczylas - wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika
57. Jolanta Spycha³a - wicedyrektor, matematyka
58. dariusz Stachecki - wicedyrektor, informatyka
59. arleta Stachowiak-Szymañska - j. niemiecki
60. Izabela Szudra - matematyka
61. Miko³aj Tadeusz - j. hiszpañski
62. Krzysztof Urbaniak - chemia, informatyka
63. andrzej Wa³êsa - dyrektor, chemia
64. Emilia Wa³êsa - oligofrenopedagogika
65. dorota Wiœniewska - j. polski
66. Piotr Witczak - muzyka, wychowanie fizyczne
67. danuta WoŸniak-Raginia - j. angielski
68. Wioleta ¯urawska-Koz³owska - j. angielski
69. Gra¿yna ¯yczkowska - wychowanie fizyczne

Wykaz pracowników niepedagogicznych
w roku zamykaj¹cym dzia³alnoœæ
Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego

w Nowym Tomyœlu

1. Lidia Bajka - sprz¹taczka
2. Ma³gorzata Brauer - sprz¹taczka
3. Miros³aw ch³opek - woŸny
4. Barbara dziurdzielewska - sprz¹taczka
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5. Wioleta Flak - pomoc kuchenna
6. daromi³a Giel - pomoc kuchenna
7. £ukasz Giniewicz - pomoc kuchenna
8. Lidia Herla - sprz¹taczka
9. Krystyna Janecka - sprz¹taczka

10. alicja Jenek - sprz¹taczka
11. Bo¿ena Kamosz - pomoc kuchenna
12. Gra¿yna Koza - sprz¹taczka /do 31.lipca/
13. Zofia Kubiak - sprz¹taczka
14. Hieronim Kupsz - woŸny
15. Maciej Kurzawa - inspektor ds. bhp i p-po¿.
16. arkadiusz Lewandowski - referent
17. anna M³ynarz - sprz¹taczka
18. Bernadeta Monczak - pomoc kuchenna
19. Lucyna Morawska - intendent
20. Ewa Patan - sprz¹taczka
21. dorota Piechowiak - kucharka
22. Ma³gorzata Podlas - sprz¹taczka
23. andrzej Prugar - woŸny
24. Halina Prugar - sprz¹taczka
25. dorota Pupka - pomoc kuchenna
26. Hieronim Pupka - woŸny
27. Sylwia Pyrska - pomoc nauczyciela
28. agnieszka Rajewska-czajka - g³ówna ksiêgowa
29. El¿bieta Ró¿añska - sekretarz /do 31.lipca/ 
30. Renata Rychter - sekretarz
31. Kazimiera Sikora - sprz¹taczka 
32. aneta Stengert - woŸna
33. dariusz Stengert  - woŸny
34. Iwona Weso³owska - pomoc kuchenna
35. Franciszek Zalewski - kierownik gospodarczy
36. Katarzyna Zerbst - sprz¹taczka

ROTA ŒLUBOWANIA POCZTU SZTANDAROWEGO

Na sztandar Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu uroczyœcie
œlubujemy:

- godnie i sumiennie wype³niaæ zaszczytne obowi¹zki cz³onka pocztu
sztandarowego powierzone mi przez Radê Pedagogiczn¹ Gimnazjum;

- z honorem broniæ dobrego imienia i sztandaru szko³y;
- z trosk¹ i poszanowaniem dbaæ o insygnia pocztu sztandarowego.
Œ l u b u j e m y !
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Poczty sztandarowe Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego
w Nowym Tomyœlu

2005 
artur Ró¿añski
Marta Fogel
Ewelina Werner

2005/2006
Maciej Kaczmarek
Ma³gorzata Baranowska
Paulina Nizio³ek

2006/2007
Marcin Nowaczyk
Patrycja Kaczmarek
Marta Paszkowska

2007/2008
Pawe³ Gogoliñski
Magdalena Knop
Julita Nyga

2008/2009
aleksander Bronowicki
agata Kowalska
Zuzanna Poœpiech

2009/2010
Micha³ Gracoñ
Magdalena Geisler
adrianna chojnacka
Ma³gorzata Klimko

2010/2011
Emil Stefañczyk
agnieszka Lipska
Karolina Szczygielska

2011/2012
Jêdrzej Klimko
Marta Ruta
Patrycja Karbowska
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2012/2013
Tomasz Miarka
aleksandra Waœkowicz
agnieszka Koberling

2013/2014
S³awomir Busch
Wiktoria Trêbacz
Julia Pietrzak

2014/2015
Marcin Okonek
alicja Miarka
aleksandra Witczak

2015/2016
Micha³ Fornalik
Jaœmina B³a¿ewicz
Zofia Szulc

2016/2017
Eryk Gabliczak
Zofia Karafa
Maria Karaœ

2017
Maksymilian Fabian
Zofia Lange
Iga Buda

Fot. ar chi wum szkol ne
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El¿bieta Kaffler

Z kultur¹ za pan brat …

35. lecie Klubu Osiedlowego Spó³dzielni Mieszkaniowej 

Klub Osie dlo wy roz po cz¹³ swo j¹ dzia ³al noœæ w 1982 ro ku, z chwi l¹ od da nia do
u¿yt ku bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go Spó³ dziel ni Miesz ka nio wej w No wym To my œlu.
By³ to po cz¹ tek je go sta tu to wej dzia ³al no œci, w bar dzo do brych wa run kach lo ka lo -
wych, ja ko ¿e ca ³e piê tro biu row ca z za ³o ¿e nia by ³o do tej dzia ³al no œci przy go to wa -
ne. Wcze œniej, przez kil ka lat dzia ³al noœæ spo ³ecz no -kul tu ral na pro wa dzo na by ³a
w za adop to wa nym po miesz cze niu piw nicz nym w bu dyn ku nr 36 na Os. Ba to re go.
Ju¿ wte dy Za rz¹d Spó³ dziel ni wi dzia³ po trze bê pro wa dze nia te go ty pu dzia ³al no œci,
któ r¹ uza sad nia ³o du ¿e za in te re so wa nie miesz kañ ców t¹ ofer t¹ skie ro wa n¹ wte dy
g³ów nie do dzie ci. By ³a to ogrom na mo ty wa cja dla ów cze sne go pre ze sa Spó³ dziel ni
Fran cisz ka Sta cho wia ka, aby pro jek tu j¹c no w¹ sie dzi bê Spó³ dziel ni Miesz ka nio wej,
za pla no waæ miej sce na te go ty pu dzia ³al noœæ. Mnie ja ko oso bê, któ ra zaj mo wa ³a siê
t¹ dzia ³al no œci¹ ju¿ w koñ ców ce lat 70., bar dzo ta ka de cy zja ucie szy ³a, po nie wa¿ po -
zwa la ³a na po sze rze nie za kre su do tych cza so wej dzia ³al no œci. a po my s³ów prze cie¿
nie bra ko wa ³o. 

Po cz¹t ki dzia ³al no œci w no wej, piêk nej sie dzi bie nie by ³y jed nak ³a twe. Bar dzo po -
moc na we wszyst kich dzia ³a niach m³o dzie¿ (obec ne 45 - 50. lat ki) bar dzo chêt nie
po ma ga ³a w urz¹ dza niu no wych, przy tul nych po miesz czeñ, bar dzo ró¿ ni¹ cych siê
od tych zaj mo wa nych do t¹d – skrom nych, piw nicz nych. W la tach 80. i 90. w Klu -
bie Osie dlo wym za czê li sta wiaæ swe pierw sze kro ki wo ka li œci, ze spo ³y mu zycz ne
i tan ce rze. Tu od by wa ³y swo je pró by m. in ze spó³ mu zy ki ba war skiej „Bier Boys”
oraz m³o dzie ¿o we ze spo ³y np. KRE dyT, Ndst, JMT. Od by wa ³o siê wie le im prez dla
dzie ci i m³o dzie ¿y: od dys ko tek, przez fe sty ny osie dlo we, wy ciecz ki, za jê cia klu bo -
we, ak cje „Zi ma”, „La to”, po kon cer ty ró¿ ne go ro dza ju mu zy ki – od roc ka do blu -
esa, przez „de pe che Mo de”. dzia ³a ³o kil ka sek cji za in te re so wañ, m. in. pra co wa nia
fo to gra ficz na pro wa dzo na przez bar dzo za an ga ¿o wa nych in struk to rów m. in. Woj -
ciech Te le szyñ ski, pra cow nia pla stycz na pro wa dzo na przez nie ¿y j¹ c¹ ju¿ Ma ri¹ Ku -
biñ sk¹ – cze szyñ sk¹, ze spo ³y ta necz ne m. in. „Re go” – z in struk tor k¹ an n¹ No wa -
czyk i ze spó³ bre ak dan ce, któ re go in struk to rem by³ S³a wo mir Par nie wicz, a tak ¿e
Klub Pla sty ka ama to ra, któ re go opie ku nem by³ Ma rek cze szyñ ski. 
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Dzieñ Dziecka na os. Batorego - 1982r. Dzieñ Dziecka na os. Batorego - 1982r. 

Zespó³ KREDYT podczas próby - 1982r. Zespó³ KREDYT podczas próby - 1982r. 

Klubowa wycieczka do W¹sowa - akcja LATO, 1982 r. Klubowa wycieczka do W¹sowa - akcja LATO, 1982 r. 
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Turniej Pi³ki No¿nej - akcja ZIMA, 1986 r. Turniej Pi³ki No¿nej - akcja ZIMA, 1986 r. 

Zespó³ "Bier Boys" podczas Dni Osiedla - 1996 r. Zespó³ "Bier Boys" podczas Dni Osiedla - 1996 r. 

Piknik Osiedlowy. Grodziska Orkiestra Dêta - 1997 r. Piknik Osiedlowy. Grodziska Orkiestra Dêta - 1997 r. 



W ro ku 1985 po wo ³a ny zo sta³ do ¿y cia Klub Se nio ra „Srebr ny W³os”, któ re -
go pierw szym prze wod ni cz¹ cym by³ p. Sta ni s³aw We so ³y, a po je go œmier ci funk -
cjê tê ob jê ³a p. Emi lia Re ich. Klub – w usta lo nej wów czas for mu le – dzia ³a do dnia
dzi siej sze go. Po ro ku dzia ³al no œci Klu bu Se nio ra, w 1986 ro ku po wsta³ Ze spó³
Wo kal ny „Ja rzê bi na”, któ re go – po cz¹t ko wo kil ku oso bo wy sk³ad – z ro ku na rok
siê roz ra sta³. Pierw szym opie ku nem mu zycz nym ze spo ³u by³ Hen ryk Wie czo rek,
po nim ze spó³ prze j¹³ Ka rol Ro gacz, a od 23 lat ze spó³ z suk ce sa mi pro wa dzi To -
masz To ma sze wicz. do dnia dzi siej sze go dzia ³a tak ¿e, ma j¹ ca wie lo let ni¹ tra dy cjê,
Sek cja Rê ko dziel ni cza. Pierw sze spo tka nia, a póŸ niej sta ³e za jê cia kil ku na sto oso bo -
wej gru py pañ, za ini cjo wa ³a Ma ria Spy cha ³a – in struk tor ka Klu bu Osie dlo we go. Ju¿
w pierw szym ro ku jej dzia ³al no œci od by ³a siê pierw sza wy sta wa prac. Od te go mo -
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Ze spó³ „Ja rzê bi na” z Ka ro lem Ro ga czem – 1988 r.



men tu wy sta wy rê ko dzie ³a od by wa j¹ siê co ro ku w czerw cu. Pra wie 30 lat li czy so -
bie sek cja ae ro bi cu. 

Przez ko lej ne la ta swe go ist nie nia Klub Osie dlo wy zor ga ni zo wa³ wie le im prez
ple ne ro wych, przede wszyst kim z my œl¹ o miesz kañ cach spó³ dziel czych osie dli, ale
nie tyl ko dla nich. dni Osie dla, prze kszta³ co ne po kil ku la tach w Pik nik Osie dlo wy,
s¹ du ¿¹ im pre z¹ ple ne ro w¹, któ r¹ tra dy cyj nie otwie ra j¹ prze marsz i pa ra da or kie -
stry dê tej. War to w tym miej scu do daæ, ¿e po dob nie jak pierw sz¹ z tych im prez,
tak i te go rocz n¹, ju bi le uszo w¹ otwie ra ³a Gro dzi ska Or kie stra dê ta. Pik nik Osie -
dlo wy jest za wsze oka zj¹ do za pre zen to wa nia efek tów dzia ³añ wszyst kich klu bo -
wych sek cji. 
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Seniorzy z Klubu Seniora "Srebrny W³os" podczas plenerowej imprezy w wigwamie - 1999 r. 
Wystawy rêkodzie³a odbywaj¹ siê co roku w czerwcu. Na zdjêciu Sekcja Rêkodzielnicza podczas

otwarcia wystawy w 2015 r.  - poni¿ej 
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Z ¿yczeniami i upominkiem z okazji Jubileuszu Klubu Osiedlowego pospieszy³ Burmistrz Nowego Tomyœla
dr W³odzimierz Hibner. Obok El¿bieta Kaffler - kierownik Klubu Osiedlowego i Zbigniew Markowski -
prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu

Gratulacje i ¿yczenia od przedstawicieli nowotomyskiej kultury; od lewej: Lucyna Koñczal - Gnap -
dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Beata Baran - dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury i Bogdan Górny - prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
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Pod czas Ju bi le uszu nie mo g³o za brak n¹æ wy stê pu ze spo ³u „Ja rzê bi na” pod 
kie run kiem To ma sza To ma sze wi cza 
i pa ra dy Gro dzi skiej Or kie stry dê tej 
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Nie usta je my w sta ra niach, aby na sza ofer ta za spo ka ja ³a ró¿ no rod ne po trze by
i ocze ki wa nia. Oby dwaj pre ze si – przez 24 la ta Fran ci szek Sta cho wiak i od 11 lat
Zbi gniew Mar kow ski – sta li na sta no wi sku, aby re ali zo waæ swo je po my s³y w mia -
rê mo¿ li wo œci lo ka lo wych, fi nan so wych i eta to wych. Przez te wszyst kie la ta mia -
³am oka zjê po znaæ wie lu cie ka wych lu dzi. Mia ³am tak ¿e oka zjê wspó³ pra co waæ
z ni mi na co dzieñ. dziê ku jê im wszyst kim bar dzo ser decz nie. cie szê siê, ¿e wnu -
ki pierw szych uczest ni ków klu bo wych im prez s¹ te raz by wal ca mi na szych klu bo -
wych im prez..... To ta ka piêk na kon ty nu acja. 

Ju bi le usz 35. le cia na sze go Klu bu œwiê to wa li œmy w dniach 23 i 24 sierp nia. Pierw -
sze go dnia w uro czy stym spo tka niu wziê li udzia³ przed sta wi cie le sa mo rz¹ dów lo kal -
nych, w³a dze spó³ dziel ni oraz wie le osób, któ re wspó³ pra co wa ³y i wspó³ pra cu j¹
z Klu bem. Wy emi to wa li œmy wów czas kil ku na sto mi nu to wy film pre zen tu j¹ cy ma te -
ria ³y ar chi wal ne zna ko mi cie ilu stru j¹ ce na sze klu bo we do ko na nia. Mo¿ na by ³o obej -
rzeæ na nim fo to gra fie z klu bo wych im prez od by wa j¹ cych siê w la tach 1982 – 1997.
Pod czas kon cer tu wy st¹ pi ³a na sza klu bo wa „Ja rzê bi na” oraz so li œci zwi¹ za ni przez te
la ta z na sz¹ pla ców k¹ – Ma ri ta Her la, Ka ta rzy na Bu da, Oli wia To ma sze wicz, San dra
Ru ga ³a, Mo ni ka Szcze ciñ ska oraz Pa we³ Li sek i Ra fa³ Putz. Go œcie za pro sze ni zo sta li
te¿ na ju bi le uszo wy tort i lamp kê szam pa na. Ko lej ny dzieñ ob cho dów wy pe³ ni ³a im -
pre za ple ne ro wa, pod czas któ rej za ba wy dla naj m³od szych przy go to wa³ do bry Te -
atr, a z my œl¹ o star szych uczest ni kach fe sty nu przy go to wa li œmy m. in. kon cert Gro -
dzi skiej Or kie stry dê tej i wy stê py na szych so li stów. czyn na by ³a tak ¿e klu bo wa ka -
wia ren ka. 
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Maria Tyszkowska

VI Nowotomyskie Koncerty Organowo - Kameralne
im. Krzysztofa Wilkusa U SERCA JEZUSOWEGO
czerwiec - wrzesieñ 2017 r. 

Nowotomyscy melomani przyzwyczaili siê ju¿ do letnich koncertów w koœciele
pw. Najœwiêtsze go Ser ca Pa na Je zu sa w No wym To my œlu. W nie dziel ne wie czo ry,
ju¿ po raz szó sty, zbie ra li siê w ko œcie le mi ³o œni cy mu zy ki sa kral nej, wiel kich dzie³
zna nych mi strzów i mniej zna nych twór ców wdziêcz nych i po pu lar nych, za pa da j¹ -
cych w pa miêæ utwo rów – bo wszyst kie one, w za le¿ no œci od cha rak te ru, s¹ Ÿró d³em
za du my, re flek sji, ra do œci, wra ¿eñ i du cho wych prze ¿yæ. 

Re per tu ar sze œciu kon cer tów by³ ró¿ no rod ny, pre zen to wa ny przez ar ty stów
z Pol ski – Ma riê Pe ruc k¹ (skrzyp ce) i Ro ma na Pe ruc kie go (or ga ny), pol skich mu zy -
ków miesz ka j¹ cych w Niem czech – Ewê Klu zê (so pran), Ro sê Fr¹c kie wicz (alt), Be -
ne dik ta Fr¹c kie wi cza (klar net, sak so fon), To ma sza Glan ca (or ga ny, pia no), Iza be lê
Ja ku bow sk¹ -Bia ³as (skrzyp ce) i Ka ro la Bia ³a sa (or ga ny). S³u cha czy za chwy ci ³y tak ¿e
wo kal ne utwo ry w wy ko na niu go œci z Bu³ ga rii – di lia na  Ku she va (ba ry ton) i Ju ri ja
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di lian  Ku shev i Ju rij  Ni ko lov z Bu³ ga rii Ma ria Pe ruc ka (skrzyp ce) i Ro ma n Pe ruc ki
(or ga ny)



Niko lo va (te nor) oraz pre zen ta cje or ga no wo -skrzyp co we ar ty stek z Mo skwy – Ju lii
Ikon ni ko vej (or ga ny) i Po li ny Shul gi ny (skrzyp ce). Szcze gól nym za in te re so wa niem
cie szy³ siê ostat ni kon cert „dia log mu zy ki i s³o wa” z udzia ³em zna ne go ak to ra te -
atral ne go, fil mo we go i te le wi zyj ne go – Je rze go Ze lni ka oraz To ma sza Glan ca (or ga -
ny, pia no) i da mia na Kur ka (tr¹b ka). 

W wykonaniu wymienionych artystów zabrzmia³y utwory ró¿nych epok – od
baroku do wspó³czesnoœci. Spoœród dzie³ mistrzów baroku mo¿na by³o us³yszeæ m.
in. Toccatê d-moll, Preludium i fu gê Es -dur, cho ra³ „Je su ble ibet me ine Freu de” z Kan -
ta ty 147, tak ¿e „Bo ur ree” z ta bu la tu ry lut nio wej Ja na Se ba stia na Ba cha (z im pro wi -
za cja mi To ma sza Glan ca), kon cert or ga no wy „Ku ku³ ka i s³o wik” Je rze go Fry de ry ka
Ha en dla, cho ra³ „Przy b¹dŸ du chu Œwiê ty” dier tri cha Bu xte hu de, Pre lu dium g -moll
na skrzyp ce so lo Hen ry Pur cel la, kunsz tow ne i me lo dyj ne ada gio d -moll Be ne det to
Mar cel lo, So na tê c -dur na skrzyp ce i or ga ny ar can ge lo co rel li, „Sa ra ban dê” Giu sep -
pe Tar ti nie go, a tak ¿e utwo ry mniej zna nych kom po zy to rów te go okre su – de li kat -
n¹ i uro kli w¹ Fan ta zjê c -dur Jo han na Lu dwiga Kreb sa, wa ria cje na te mat pie œni wiel -
ka noc nej „chri sti ster stan den” da nie la Ma gnu sa Gro nau i wspó³ cze sny utwór al fre -
da Schnit t ke „Su ita w starym sty lu”, na wi¹ zu j¹ cy do dzie³ ba ro ko wych. W za pre zen -
to wa nych utwo rach mo¿ na by ³o do strzec cha rak te ry stycz ne ce chy mu zy ki te go
okre su, m. in. do mi nu j¹ c¹ fak tu rê po li fo nicz n¹, czê sto bar dzo skom pli ko wa n¹, me -
lo dy kê wzbo ga co n¹ licz ny mi or na men ta mi, roz bu do wa ne, kunsz tow ne for my mu -
zycz ne – za rów no in stru men tal ne, jak i wo kal no -in stru men tal ne, wy ma ga j¹ ce
szczególnych umiejêtnoœci wykonawczych. 
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Mo skiew ski du et – Po li na  Shul gi na i Ju lia Ikon ni ko va



Odmiennie zabrzmia³y dzie³a kompozytorów póŸniejszych epok, m. in. Sonata c-
moll Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego o zró¿ ni co wa nym tem pie i cha rak te rze,
z oka za ³ym za koñ cze niem, czy do stoj na „Pieœñ” na or ga ny so lo da nie la dia no va.
Wzru sze nie s³u cha czy wy wo ³a³ utwór na pi sa ny przez wy bit ne go pol skie go skrzyp ka
i kom po zy to ra Hen ry ka Wie niaw skie go pod wp³y wem go r¹ ce go uczu cia do Iza be li
Hamp ton „Le gen da” op. 17, ema nu j¹ ca tê sk no t¹ i bó lem, na ra sta j¹ cym na piê ciem,
po chwi li zmie nia j¹ cym siê w ko j¹ cy spo kój wy ra ¿o ny li rycz n¹ i na stro jo w¹ me lo dy -
k¹. Po cz¹t ko wo nie chêt ny zwi¹z ko wi cór ki z kom po zy to rem oj ciec, po wy s³u cha niu
te go utwo ru wy ra zi³ zgo dê na ich ma³ ¿eñ stwo. Me lo ma nów za chwy ca ³y tak ¿e wspa -
nia le wy ko na ne, pe³ ne lek ko œci, me lo dyj ne, utrzy ma ne w ta necz nych ryt mach utwo -
ry Pio tra czaj kow skie go – walc z ope ry „Eu ge niusz Onie gin”, „Walc kwia tów” z ba -
le tu „dzia dek do orze chów” Pio tra czaj kow skie go oraz frag men ty ma ³o u nas zna -
nej ope ret ki dy mi tra Szo sta ko wi cza „Mo skiew skie cze rio musz ki”, ob fi tu j¹ ce w za -
baw ne, skocz ne te ma ty z de li kat ny mi ozdob ni ka mi i zmia na mi re je strów or ga no -
wych, spra wia j¹ cy mi, ¿e jest to mu zy ka pe³ na hu mo ru i nie zwy kle efek tow na. En tu -
zja stycz nie zo sta³ przy jê ty przez s³u cha czy uro czy, cha rak te ry stycz ny „Ta niec” wy -
bit ne go pol skie go, wspó³ cze sne go kom po zy to ra Krzysz to fa Pen de rec kie go, choæ
krót ki, jed nak wy ma ga j¹ cy od wy ko naw cy umie jêt no œci tech nicz nych i in ter pre ta cyj -
nych. Wspó³ cze sn¹ har mo ni k¹ i ró¿ no rod no œci¹ brzmie nia za chwy ci ³a tak ¿e su ita
or ga no wa „He ve lius”, na pi sa na na za mó wie nie gro du  astro no ma He we liu sza –
Gdañ ska, przez fran cu skie go wspó³ cze sne go kom po zy to ra Ju lie na Bre ta. Pod czas
kon cer tów pre zen to wa ne by ³y rów nie¿ utwo ry To ma sza Glan ca – kierownika
artystycznego koncertów organowo-kameralnych, m. in. „Wspomnienie” poœwiê -
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Skrzy pacz ka Iza bel la Ja ku bow ska -Bia ³as i or ga ni sta Ka rol Bia ³as 



co ne œw. Ja no wi Paw ³o wi II, „Gro bli ca”, „Su ita oliw ska”, „cho pi ne sque”, cha rak te -
ry zu j¹ ce siê czê sto wple cio ny mi ele men ta mi jaz zu i im pro wi za cji. 

Pod czas let nich spo tkañ nie za bra k³o te¿ mu zy ki wo kal nej. W cza sie kon cer tu
„dia log kla sy ki i go spe lu” ar ty œci za pre zen to wa li zna ne i czê sto wy ko ny wa ne pie œni:
„ama zing gra ce”, „Sum mer ti me”, „O when the Sa int”, a tak ¿e „¯y cze nie” Fry de ry -
ka cho pi na i „dziw ny jest ten œwiat” z re per tu aru cze s³a wa Nie me na, z ele men ta -
mi im pro wi za cyj ny mi. Piêk ny mi g³o sa mi i in ter pre ta cj¹ za chwy ca li bu³ gar scy wo ka li -
œci di lian  Ku she v i Ju rij  Ni ko lov. W ich wy ko na niu za brzmia ³y arie z oper Giu sep pe
Ver die go: „Pieœñ nie wol ni ków” z ope ry „Na buc co” i „di Pro ven za il mar”, „il Su ol”
z ope ry „Tra via ta”. Wiel kie bra wa otrzy ma li za in ter pre ta cjê zna nych pie œni ne apo -
li tañ skich – „Wróæ do Sor ren to”, „San ta Lu cia”, „O so le mio”, a tak ¿e „Hal le lu jah”
Le onar da co he na, „Ti me to Say  Go od bye” Fran ce sco San to ri i „youra ise me up”.

Szcze gól nie piêk nie we wnê trzu œwi¹ ty ni za brzmia ³y utwo ry o te ma ty ce re li gij nej,
ta kie jak „Pa ni s an ge li cus”, „ave Ma ria” Fran cisz ka Schu ber ta, Gu ilio  cac ci ni’ego
i To ma sza Glan ca, kan ty le no wa „Me dy ta cja” z ope ry „Ta is” fran cu skie go kom po zy -
to ra Ju le sa Mas se ne ta czy „ad o ra cja” Fe lik sa Bo row skie go, bê d¹ ca swo ist¹ mo dli tw¹
przed Naj œwiêt szym Sa kra men tem, z de li kat nym za koñ cze niem sta no wi¹ cym jak by
muzyczne amen. 

Ostatniego koncertu wys³ucha³o wiêksze ni¿ zwykle grono melomanów, których
przyci¹gn¹³ z pewnoœci¹ tytu³ koncertu „dialog muzyki i s³owa”, a tak¿e jego
wykonawcy – organista Tomasz Glanc i damian Kurek – trêbacz, a w szczególnoœci
znany aktor teatralny, filmowy i telewizyjny – Jerzy Zelnik. Ob cho dzo ne w tym ro ku
wa¿ ne w Ko œcie le ka to lic kim rocz ni ce – 300. le cie ko ro na cji ob ra zu Mat ki Bo ¿ej Ja -
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Je rzy Ze lnik i To masz Glanc pod czas za my ka j¹ ce go cykl mu zycz nych spo tkañ
kon cer tu „dia log mu zy ki i s³o wa”



sno gór skiej i 100. le cie ob ja wieñ fa tim skich -na rzu ci ³y w spo sób na tu ral ny te ma ty kê
s³o wa kie ro wa ne go do s³u cha czy. W piêk nej in ter pre ta cji ak to ra za brzmia ³a po ezja
b³a gal na i dziêk czyn na, skie ro wa na ku Bo gu ro dzi cy, za wie ra j¹ ca we zwa nia do Mat ki
Bo ¿ej czê sto chow skiej, na szej Kró lo wej, Kró lo wej Po ko ju i Fa tim skiej Ma ryi. Po ezja
prze pla ta na by ³a utwo ra mi mu zycz ny mi, m. in. frag men ta mi utwo rów Ja na Se ba stia -
na Ba cha – „Bo ur ree” z ta bu la tu ry lut nio wej,”cho ra ³em” z kan ta ty 147, „ave Ma -
ria” Fran cisz ka Schu ber ta, „Mar szem” Je re mia ha clarke’a, a tak ¿e kom po zy cja mi
To ma sza Glan ca, z nie odzow ny mi, cie ka wy mi im pro wi za cja mi. Na za koñ cze nie, ura -
do wa ni piêk nym s³o wem i mu zy k¹, s³u cha cze wraz z ar ty sta mi wy ko na li ulu bio n¹
pieœñ œw. Ja na Paw ³a II – „Bar kê”.

W ra mach VI No wo to my skich Kon cer tów Or ga no wo – Ka me ral nych „U Ser ca
Je zu so we go” od by ³o siê szeœæ spo tkañ z mu zy k¹. Ka¿ de in ne, ale wszyst kie cie ka we,
do star cza j¹ ce nie za po mnia nych prze ¿yæ du cho wych i ar ty stycz nych. Me lo ma ni z ¿a -
lem opusz cza li ko œció³ po ostat nim kon cer cie, ale te¿ z na dzie j¹, ¿e idea kon cer tów
bê dzie kon ty nu owa na w na stêp nych la tach. W je sien no -zi mo we wie czo ry bê dzie
mo¿ na siê de lek to waæ mu zy k¹ w wy ko na niu po zna nych ar ty stów, utrwa lo n¹ na p³y -
tach cd, któ re by ³y do na by cia po kon cer tach.

Or ga ni za to rem kon cer tów by ³a pa ra fia pw. Naj œwiêt sze go Ser ca Pa na Je zu sa
w No wym To my œlu. Kie row nic two ar ty stycz ne nad kon cer ta mi ob j¹³ To masz Glanc.
S³o wem wi¹ ¿¹ cym opa try wa³ je ks. pro boszcz To masz So bo lew ski. Pa tro nat me dial -
ny nad kon cer ta mi spra wo wa ³o pa ra fial ne cza so pi smo „Je go Ser ce”.

Fot. ar chi wum pa ra fii Naj œwiêt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w No wym To my œlu
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Kie row ni kiem ar ty stycz nym kon cer tów by³ or ga ni sta i pia ni sta To masz Glanc



Sylwia Kupiec - in memoriam

...bajecznie kolorowa, wojowniczka i artystka...
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chcia³a wiedzieæ, co jest niezwyk³ego w nagich ska³ach stercz¹cych ponad chmurami…



Pra cê w Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ce Pu blicz nej w No wym To my œlu roz po -
czê ³a w 2003 ro ku – naj pierw ja ko sta ¿yst ka, na stêp nie ja ko m³od szy bi blio te karz
w Od dzia le dla dzie ci, póŸ niej spe cja list ka ds. edu ka cji re gio nal nej i wresz cie ja ko
star szy ku stosz w czy tel ni Ogól nej. ab sol went ka kul tu ro znaw stwa na Uni wer sy te -
cie im. a. Mic kie wi cza w Po zna niu w bi blio te ce od na la z³a swo je miej sce i tu z ogrom -
n¹ pa sj¹ i za an ga ¿o wa niem re ali zo wa ³a przez la ta swe za wo do we po s³an nic two. ca -
³¹ so b¹ an ga ¿o wa ³a siê w dzia ³a nia kul tu ral ne i edu ka cyj ne no wo to my skiej bi blio te ki,
czê sto bê d¹c ich ini cja tor k¹ i po my s³o daw czy ni¹. Im po no wa ³a swo j¹ po my s³o wo œci¹,
kre atyw no œci¹ i roz licz ny mi ta len ta mi – zmy s³em ar ty stycz nym, ta len tem ak tor skim
i dzien ni kar skim. 

Za an ga ¿o wa na w spo ³ecz ne ¿y cie na sze go mia sta, cie ka wa lu dzi, lu bi¹ ca i przede
wszyst kim po tra fi¹ ca z ni mi roz ma wiaæ, przez lata z pa sj¹ two rzy ³a lu bia ny, chêt nie
czy ta ny i wy so ko przez na szych czy tel ni ków oce nia ny dzia³ wy wia dów: „No wo to -
my œla nie zna ni i mniej zna ni”. W ci¹ gu mi nio nych 10 lat, z nie zwy k³¹ dzien ni kar sk¹
spraw no œci¹, prze pro wa dzi ³a 40 wy wia dów, po zwa la j¹ cych po znaæ nie tyl ko lo sy,
po sta wy i pa sje – obec nych lub by ³ych – miesz kañ ców zie mi no wo to my skiej, ale po -
przez nie od s³o niæ czê sto zu pe³ nie nie zna ne ob sza ry na szej lo kal nej – daw nej i obec -
nej – rze czy wi sto œci. Po wsta ³e w ten spo sób kom pen dium god ne jest utrwa le nia
w wy da niu ksi¹¿ ko wym, któ re pla nu je my od daæ do r¹k czy tel ni ków w przy sz³ym ro -
ku. Za my ka j¹c dziœ ten dzia³ na sze go pi sma, któ re go Syl wia by ³a wy ³¹cz n¹ au tor k¹,
po sta no wi li œmy od wró ciæ sy tu acjê i za py taæ Jej roz mów ców, jak za pi sa ³a siê w ich pa -
miê ci Syl wia i prze pro wa dzo na przez ni¹ roz mo wa. Niech za miesz czo ne po ni ¿ej
wspo mnie nia i za war te w nich s³o wa, bê d¹ œwia dec twem uzna nia i wdziêcz no œci za
to, co z ta k¹ pa sj¹ i zu pe³ nie bez in te re sow nie przez la ta ro bi ³a. 

Za my ka j¹c ten dzia³, nie re zy gnu je my – oczy wi œcie – w na szym pi œmie z wy wia -
dów z no wo to my œla na mi. W zmie nio nej nie co kon wen cji, po wró c¹ wkrót ce na na -
sze ³a my. (Re dak cja)

Grze gorz Bor dych
Z pa ni¹ Syl wi¹ Ku piec skon tak to wa³ mnie po raz pierw szy mój ko le ga z ³a wy

szkol nej – To masz Wle k³y. Tak d³u go prze ko ny wa³ mnie do te go spo tka nia, ¿e
w koñ cu siê zgo dzi ³em. Za pa miê ta ³em pa ni¹ Syl wiê, ja ko bar dzo skrom n¹ i cie p³¹
oso bê. Kie dy opo wia da ³a mi, czym siê zaj mu je i dla cze go mnie za pro si ³a – wy czu wa -
³em ogrom n¹ pa sjê i po œwiê ce nie te mu, co ro bi, dla te go te¿ zgo dzi ³em siê opo wie -
dzieæ pu blicz nie hi sto riê mo je go ¿y cia za wo do we go. Wcze œniej pod cho dzi ³em do te -
go z re zer w¹. Wy wiad trwa³ po nad 4 go dzi ny, z prze rw¹ na her ba tê. Pa ni Syl wia za -
da wa ³a mi bar dzo rze czo we py ta nia.

czu ³em, ¿e przy go to wa ³a siê bar dzo so lid nie do te go spo tka nia. at mos fe ra by ³a
tak nie zwy kle mi ³a, ¿e ca ³y ten czas up³y n¹³ tak szyb ko jak po wiew bry zy mor skiej.
Nie ste ty, tech ni ka sp³a ta ³a nam fi gla, po nie wa¿ oka za ³o siê póŸ niej, ¿e nie na gra³ siê
frag ment, kie dy opo wia da ³em o mo im przy ja cie lu – no wo to my œla ni nie, ka pi ta nie ̄ e -
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glu gi Wiel kiej – Je rzym dziur li, z któ rym rów nie¿ p³y wa ³em. Nie ste ty, by ³o to nie do
od two rze nia i nie uka za ³o siê w wy wia dzie. 

Jej odej œcie przy j¹ ³em z ogrom nym bó lem i ¿a lem. Smut no, ¿e by ³em wte dy na
pro mie i nie mo g³em oso bi œcie Jej po ¿e gnaæ. Pa ni Syl wia po mi mo cho ro by by ³a za -
wsze po god na i uœmiech niê ta, pe³ na wia ry, na dziei i mi ³o œci. Ta k¹ J¹ po zna ³em i pa -
miê tam do dnia dzi siej sze go. Po zo sta wi ³a po so bie dla mnie coœ bar dzo cen ne go –
wspo mnie nia lu dzi, dla któ rych wy ko ny wa ny za wód jest ogrom n¹ pa sj¹, wy zwa niem
i przy go d¹.

Zbi gniew Pa ku ³a 
Mi nê ³o ju¿ ty le lat od na szej roz mo wy. Pa miê tam pierw sze wra ¿e nie: mi ³a, de li kat -

na i sym pa tycz na dziew czy na. Mie li œmy wspo mi naæ No wy To myœl z mo ich m³o dych
lat, bo mia sto opu œci ³em po ukoñ cze niu li ceum. I roz ma wiaæ na te ma ty ¿y dow skie,
któ re wy pe³ ni ³y mo je ¿y cie. Pa ni Syl wia uru cho mi ³a ma gne to fon, roz mo wa po to czy -
³a siê spraw nie, zo sta ³a na gra na i opu bli ko wa na w „Prze gl¹ dzie No wo to my skim”.
O ro dzin nym mia stecz ku nie po wie dzia ³em pew nie ni cze go od kryw cze go. Kie dy
wkrót ce prze czy ta ³em Jej wy wiad z Re na t¹ Œmier tel n¹, z któ r¹ wy cho wy wa ³em siê
pra wie na jed nym po dwór ku, do pie ro wte dy wró ci ³y do mnie „za pa chy i sma ki”
dzie ciñ stwa. Ja nie po tra fi ³em te go z sie bie „wy krztu siæ”. Te raz, po kil ku la tach mo -
gê pa ni Syl wii po dziê ko waæ za ten nie ocze ki wa ny pre zent, któ ry zro bi ³a ch³op cu
z uli cy d³u giej.

Roz ma wia li œmy na te ma ty ¿y dow skie, opo wia da ³em o swo ich po dró ¿ach do Izra -
ela i ksi¹¿ ce, któ r¹ na pi sa ³em, by opo wie dzieæ o uro dzo nych w Po zna niu ̄ y dach. Pa -
miê tam cie ka woœæ pa ni Syl wii, jej de li kat noœæ, gdy py ta ³a o an ty se mi tyzm. To by³ go -
r¹ cy czas, dysk u to wano o ksi¹¿ ce To ma sza Gros sa i pol skich wi nach. S³u cha ³a z uwa -
g¹, by ³a cie ka wa, a roz ma wia j¹c nie po s³u gi wa ³a siê go to wy mi kli sza mi. Od no si ³em
wra ¿e nie, ¿e nie cho dzi Jej tyl ko o prze pro wa dze nie ko lej nej roz mo wy. chcia ³a – tak
mi siê wy da je – za braæ coœ z niej tyl ko dla sie bie. Nie ste ty, ju¿ siê nie do wiem, ja ki œlad
w niej na sza roz mo wa po zo sta wi ³a. 

Ma te usz Ko œciu kie wicz 
Syl wia, po sta no wi ³em na pi saæ do cie bie. O To bie przy cho dzi mi z tru dem. Pa miê -

tasz na sz¹ roz mo wê sprzed dwu na stu lat? To by³ mój pierw szy wy wiad. Jesz cze by -
³em st¹d, jesz cze do pie ro co wy je cha ³em. Ka¿ dy ar ty sta po trze bu je aten cji i uzna nia.
Po czu cia, ¿e jest po trzeb ny. da ³aœ mi to wte dy. Wi dzia ³em w Two ich oczach po -
dziw, któ ry do da³ mi od wa gi. Ta kich lu dzi jak Ty za wsze jest za ma ³o, spo ³ecz ni ków
skry cie trak tu j¹ cych swo je ego. Praw dzi wych pa sjo na tów. To nas za wsze ³¹ czy ³o, go -
r¹ ca pa sja. Bê dzie ciê cho ler nie bra ko wa ³o. Tro chê jed nak ci za zdrosz czê… po sia -
d³aœ tê ta jem ni cê, któ ra na pê dza mo j¹ „tfur czoœæ”. To myœl, któ ra w tej go ry czy mnie
po cie sza i to iry tu j¹ ce prze ko na nie, ¿e na po le mi kê i do koñ cze nie na szej roz mo wy,
trze ba bê dzie po cze kaæ. Ale po cze kam, trzy maj siê gdzie kol wiek je steœ i czu waj nad
na mi – pa sjo na ta mi.
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Re na ta Œmier tel na 
Wiem, ile Syl wia mia ³a lat – dla mnie jed nak po zo sta nie na za wsze M¹ dr¹ dziew -

czyn k¹. cho cia¿ … pod czas na sze go pierw sze go spo tka nia w wy po ¿y czal ni ksi¹ ¿ek
dla dzie ci zo ba czy ³am uœmiech niê te nie pew nie Stwo rzon ko. Mia ³am ocho tê za py taæ
– z ja kiej ba œni ucie k³aœ, dziec ko? do brze, ¿e nie zwer ba li zo wa ³am swo je go spo strze -
¿e nia, bo Stwo rzon ko mia ³o wpraw dzie nie pew ny uœmiech, ale i bacz ny, wni kli wy
wzrok. Po kil ku zdaw ko wych po ga wêd kach Stwo rzon ko otwo rzy ³o siê na ty le, ¿e
za mie ni ³o siê w M¹ dr¹ dziew czyn kê. Ostra in te li gen cja, umie jêt noœæ obro ny w³a sne -
go zda nia, po czu cie hu mo ru i nie sa mo wi cie do bry gust, wra¿ li woœæ i kre atyw noœæ.

W pew nym mo men cie na szej zna jo mo œci za pro po no wa ³am Jej za ba wê w te atr,
a Ona „wy my œli ³a” dla mnie wy wiad – rze kê. Fakt, ¿e siê na to zgo dzi ³am, by³ do wo -
dem mo jej sym pa tii i za ufa nia. Syl wia by ³a pew na, ¿e po da ³am jej wer sjê soft. Praw -
da. Obie ca ³am, ¿e po mo im przej œciu na eme ry tu rê uzu pe³ ni my tekst. Zmie ni my na
bar dziej hard co ro wy. Ja da lej pra cu jê, a Syl wia, tam w gó rze, prze pro wa dza wy wiad
z Ju d¹ Ta de uszem, pa tro nem spraw bez na dziej nych. Z pew no œci¹ za przy jaŸ ni ³a siê
tak ¿e z anio ³em o imie niu Szem kel, siód mym anio ³em z wier sza Her ber ta. Syl wia lu -
bi ³a ten wiersz. co szcze gól ne, sa ma po dej mo wa ³a siê obro ny spraw bez na dziej nych,
do koñ ca, wbrew fak tom. Mo tyl i mrów ka. Ba jecz nie ko lo ro wa, ci¹ gle w bie gu, re ali -
zu j¹ ca kil ka pro jek tów na raz. Wo jow nicz ka i ar tyst ka… ty le mo¿ li wo œci w jed nej M¹ -
drej dziew czy nie… I tak bar dzo ¿al….

Prze my s³aw Mie rze jew ski 
Syl wia d³u go mnie na ma wia ³a na ten wy wiad. Z ja kichœ po wo dów uwa ¿a ³a, ¿e

mam coœ cie ka we go do po wie dze nia. Trwa ³o to chy ba ze trzy mie si¹ ce, a¿ jej ³a god -
ny upór po sta wi³ mnie w sy tu acji bez wyj œcia. Spodo ba ³a mi siê tak w³a œnie ci cha de -
ter mi na cja. Wcze œniej ude rzy³ mnie zna ko mi ty ar ty ku³ o na szym ki nie (Prze gl¹d No -
wo to my ski 2/10/2009). Nie mo g³em jej te go ar ty ku ³u nie po gra tu lo waæ. I tak w³a -
œnie siê po zna li œmy. Sam wy wiad by³, we d³ug mnie, sta now czo za d³u gi i sa m¹ trans -
kryp cjê trze ba by ³o skró ciæ. Uwa ¿a ³em, ¿e po œwiê ca nie mo jej oso bie tak du ¿ej ob jê -
to œci „Prze gl¹ du No wo to my skie go” to prze sa da. do pie ro po prze czy ta niu wy wia -
dów z in ny mi oso ba mi, za uwa ¿y ³em, ¿e Syl wia bar dzo sta ran nie przy go to wy wa ³a siê
do nich. do cie ra ³a do szcze gó ³ów, któ re wy da wa ³y siê na po cz¹t ku nie istot ne dla
osób „od py ty wa nych”. Umia ³a z hu mo rem po pro wa dziæ roz mo wê i na gle oka zy wa -
³o siê, ¿e po prze czy ta niu jej wy wia dów, mie li œmy ca³ kiem no we spoj rze nie na oso -
bê, czy te mat, któ rych do ty czy ³y. ca ³y cykl to wa¿ na ce gie³ ka w bu do wa niu to¿ sa -
mo œci na szej gmi ny i Syl wia ma w tym zna cz¹ cy udzia³.

dr Zdzi s³aw Ko œciañ ski 
Spe³ niam proœ bê zwi¹ za n¹ z na pi sa niem wspo mnie nia o Syl wii Ku piec, jed nak ¿e

z du ¿¹ do z¹ onie œmie le nia i po ko ry, a tak ¿e za du m¹ nad tym, co by ³o zwi¹ za ne z na -
szy mi – nie ste ty – rzad ki mi spo tka nia mi. Wspo mnie nie o oso bie, któ ra ode sz³a zbyt
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szyb ko, bar dzo trud no na pi saæ. Syl wiê mia ³em mo¿ noœæ po znaæ w nie wiel kim stop -
niu i to ra czej po przez lek koœæ Jej pió ra.

Ju¿ Jej miê dzy na mi nie ma, ale w pa miê ci za cho wam za wsze ele ganc k¹ i uœmiech -
niê t¹ m³o d¹ ko bie tê, któ ra po tra fi ³a w pe³ ni za an ga ¿o waæ siê w po zna nie pa sji i dro -
gi ¿y cio wej dru gie go cz³o wie ka. By ³a nie zwy kle do cie kli wa w swo ich wy wia dach i za -
wsze bar dzo od sie bie wy ma ga j¹ ca. Wcze œniej przy go to wa ne py ta nia do swe go roz -
mów cy, uzu pe³ nia ³a w trak cie spo tka nia. W au to ry zo wa nych wy wia dach sta ra ³a siê
od daæ at mos fe rê spo tka nia z roz mów c¹ i styl je go wy po wie dzi, nie po mi ja j¹c tak ¿e
po za wer bal nych za cho wañ oso by, z któ r¹ siê spo ty ka ³a. Mój przy ja ciel – ne stor
dzien ni ka rzy wiel ko pol skich – Ju rek Zie lon ka z Ko œcia na z po dzi wem ob ser wo wa³
warsz tat re dak tor ki wy wia du, czy ta³ ar ty ku³ Syl wii, bê d¹ cy za pi sem mo jej z ni¹ roz -
mo wy i jed no cze œnie szyb ko za pra gn¹³ uzy skaæ jej zgo dê na pu bli ka cjê wy wia du
w „Wia do mo œciach Ko œciañ skich”, co œwiad czy nie tyl ko o je go dzien ni kar skim
„sma ku”, ale i po dzi wie dla Syl wii.

Jê drzej Maj ka
Na za koñ cze nie na szej kil ku go dzin nej roz mo wy Syl wia oznaj mi ³a, ¿e nad szed³

czas na wspól ne zdjê cie. Z wiel kim wdziê kiem usta wi ³a na kil ku ksi¹¿ kach apa rat fo -
to gra ficz ny. Spraw dzi ³a, czy aby na pew no obo je zmie œci my siê w ka drze. Sa mo wy -
zwa lacz na sta wi ³a na 30 se kund i usia d³a obok mnie. Po tej d³u giej roz mo wie o lu -
dziach, œwie cie, je dze niu i ka wie, czas na chwi lê siê za trzy ma³. Sie dzie li œmy w bez ru -
chu jak dwie pa cyn ki. Sie dzie li œmy, wpa trze ni w obiek tyw. Pstryk! Œmiech. Tak to ju¿
jest z tym cza sem. choæ pê dzi nie ub³a ga nie, to cza sem jed nak po tra fi siê za trzy maæ.
choæ by na 30 se kund. I tê chwi lê, jak by po za cza sem, pa miê tam. Pa miê tam nas sie -
dz¹ cych w ci szy. Nie za mie rzam pi saæ o Syl wii w cza sie prze sz³ym, bo to zbyt pro ste.
Ra doœæ. Uœmiech. dy stans do sie bie i cho ro by. To prze cie¿ Jej atry bu ty. I wal ka,
w tym naj lep szym te go s³o wa zna cze niu. Wal ka o ¿y cie.

Ra fa³ Putz
Syl wi ku, Li skiem Ru dym zwa ny!
Wy bacz, ¿e pi szê do pie ro te raz, ale za bie ga ny je stem, jak Ty na dzieñ przed za -

mkniê ciem kwar tal ni ka…;) czu jê siê wy p³u ka ny przez cie bie z my œli i spo strze ¿eñ
(na wet tych nie upo rz¹d ko wa nych) ca³ ko wi cie. I tak bar dzo mnie to nie po koi, ¿e a¿
dziê ku jê ci za to z ca ³e go ser ca. Umiesz s³u chaæ, umiesz py taæ, i to tak, ¿e te raz to
siê na wet mi ³o czy ta. Dziê ku jê. Jesz cze po ga da my, prê dzej, czy póŸ niej, ale po ga da -
my. Do zo ba cze nia! Ra fa³

Ps. Wspo mi nam cie bie mi ³o!

An drzej Fun ka 
Z Syl wi¹ spo tka ³em siê kil ka ra zy w bi blio te ce przy ul. Wi to sa, w ostat nich mie -

si¹ cach 2011 ro ku, by udzie liæ jej wy wia du do „Prze gl¹ du No wo to my skie go”.
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W kwar tal ni ku tym za miesz cza no (tak jest do dzi siaj) roz mo wy ze zna ny mi i mniej
zna ny mi no wo to my œla na mi. Po wo dem, dla któ re go Syl wia wie le go dzin mnie
prze py ty wa ³a, by ³a mo ja pa sja zdo by wa nia gór. Pro wa dzi li œmy w je sien ne ch³od ne
po po ³u dnia d³u gie roz mo wy, czê sto wy bu cha j¹c œmie chem. Po dob no by ³em
pierw szym roz mów c¹, któ ry, mó wi¹c po tocz nie, za ga da³ Syl wiê – uoso bie nie nie -
zwy kle do cie kli wej dzien ni kar ki, chc¹ cej po znaæ te mat od a do zet. Wie dzia ³em,
¿e Syl wia nie upra wia wspi nacz ki i nie po dzie la mo jej pa sji, ale mi mo to czu ³em, jak
bar dzo chce zro zu mieæ lu dzi uza le¿ nio nych od gór, de kla ru j¹ cych za po et¹ Je rzym
Ha ra sy mo wi czem: „W gó rach jest wszyst ko co ko cham”. chcia ³a wie dzieæ, co jest
nie zwy k³e go w na gich ska ³ach ster cz¹ cych po nad chmu ra mi, ¿e wspi na cze na ra ¿a -
j¹ siê na nie bez pie czeñ stwo i wie le trud no œci, by tam do trzeæ. My œlê, ¿e ule ga ³a ma -
gii gór, kie dy s³u cha ³a o tych, któ rzy tam – wœród dzi kiej na tu ry – czu j¹ siê kró la -
mi prze strze ni.

chcie li œmy (my, któ rzy po dzi wia li œmy Syl wiê) prze pro wa dziæ z ni¹ wy wiad, nie
zd¹ ¿y li œmy… do zo ba cze nia Syl wio po dru giej stro nie gra ni. 

Ma³ go rza ta Pasz ke 
Nie ste ty nie by ³o mi da ne po znaæ bli ¿ej pa ni Syl wii Ku piec, za nim po pro si ³a mnie

o udzie le nie wy wia du do „Prze gl¹ du No wo to my skie go”. Wie dzia ³am je dy nie, ¿e
pra cu je w no wo to my skiej bi blio te ce oraz ¿e pa sjo nu je j¹ rê ko dzie ³o – swe go cza -
su spo ty ka ³y œmy siê na wet ka¿ de go ty go dnia w NOK -u na kur sie wy ko ny wa nia fry -
wo li tek. Wi dy wa ³am J¹ rów nie¿ pod czas Jar mar ków, na sto isku z piêk ny mi ozdo -
ba mi hand ma de.

Pod czas spo tka nia w spra wie wy wia du oka za ³o siê, ¿e to nie zwy kle cie p³a i sym -
pa tycz na oso ba. Po czu ³am siê tak, jak by œmy zna ³y siê od lat. Jej py ta nia by ³y sta -
ran nie przy go to wa ne i bar dzo cie ka we. Prze pro wa dza nie wy wia dów by ³o ele -
men tem Jej pra cy, ale ja pa miê tam swo je wra ¿e nia po spo tka niu: czu ³am siê bar -
dziej jak po prze pro wa dze niu in te re su j¹ cej roz mo wy to wa rzy skiej ni¿ jak po od -
py ty wa niu przez do cie kli we go dzien ni ka rza. Ta k¹ w³a œnie za cho wu jê J¹ w pa miê -
ci: wspa nia ³¹ oso bê – cie ka w¹ dru gie go cz³o wie ka, ma j¹ c¹ swo je pa sje i uj mu j¹ co
kul tu ral n¹, w naj lep szym zna cze niu te go s³o wa. Od czu wam wiel ki ¿al, ¿e ode sz³a
tak przed wcze œnie, ale to jed na z tych nie licz nych osób, z któ ry mi spo tkañ siê nie
za po mi na.

Ry szard Bro no wic ki 
Syl wiê po zna ³em dziê ki an drze jo wi Fun ce. Po pro stu spo tka li œmy siê „na mie -

œcie” i po szli œmy na ka wê. Mo j¹ uwa gê zwró ci ³a wów czas swo j¹ nie oczy wi st¹ ele -
gan cj¹ i tym, ¿e ¿y wo in te re so wa ³a siê wszyst kim, o czym roz ma wia li œmy.

Gdy po pew nym cza sie za pro po no wa ³a mi wy wiad na te mat mo je go bie ga nia,
uzna ³em, ¿e to s³a by po mys³, no bo ko go mo ¿e to za in te re so waæ? I tu da ³a o so bie
znaæ in na ce cha Syl wii, mia no wi cie umie jêt noœæ sze ro kie go wi dze nia spraw. Po wie -
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dzia ³a, ¿e mój przy k³ad mo ¿e za in spi ro waæ, daæ si ³ê i mo ty wa cjê in nym lu dziom.
Lu dzi, któ rzy my œl¹ w ten spo sób nie spo ty ka siê co dzieñ. Szko da, ¿e od cho dz¹

jak by szyb ciej.

Han ka Bil lert 
Syl wiê po zna ³am pod czas II Przy stan ku: Bi blio te ka! ja ko jed n¹ z bar dziej ak tyw -

nych osób. Za uro czy ³a mnie swo im sym pa tycz nym – i wy gl¹ dem, i przy ja znym za -
cho wa niem. Zro bi ³a na mnie wra ¿e nie ko lo ro wej iskier ki! Przez g³o wê prze mknê -
³a mi myœl, ¿e z ta k¹ oso b¹ chcia ³o by siê wspó³ pra co waæ, mieæ coœ do czy nie nia,
po roz ma wiaæ z ni¹…

Ja kiœ czas póŸ niej – co za ra doœæ – za pro po no wa ³a mi wy wiad! Kie dy usia d³y œmy
w bi blio te ce, aby po roz ma wiaæ, kie dy mia ³am opo wie dzieæ jej „to i owo” z mo je -
go ¿y cia, na tych miast po czu ³am siê przy niej „swoj sko”. Mi mo ró¿ ni cy wie ku i ¿y -
cio wych do œwiad czeñ wie dzia ³am, ¿e jest miê dzy na mi wspa nia ³y kon takt. Nie
doœæ, ¿e przy ja zna, to jesz cze nie zwy kle m¹ dra. W ogó le oka za ³o siê, ¿e ma my
wspól n¹ p³asz czy znê za wo do w¹ – obie stu dio wa ³y œmy an tro po lo giê kul tu ro w¹
w Po zna niu, cho cia¿ w jak ¿e ró¿ nym cza sie. Spo ty ka ³am j¹ jesz cze wie lo krot nie –
pod czas ró¿ nych im prez bi blio tecz nych – za wsze ak tyw na, uœmiech niê ta, z apa ra -
tem fo to gra ficz nym w rê ku.

Nie zwy k³a oso ba!!!

Krzysz tof Sa dow ski 
Kie dy pa d³a ta pro po zy cja, bar dzo siê zdzi wi ³em. No bo, jak to, dzien ni karz za -

miast prze pro wa dzaæ wy wiad sam bê dzie prze py ty wa ny? Zgo dzi ³em siê jed nak od
ra zu, bo zna ³em Syl wiê od lat, bo wie dzia ³em, ¿e pra ca w bi blio te ce to jej ¿y cio wa
pa sja. Wie dzia ³em te¿, ¿e Syl wia lu bi i po tra fi roz ma wiaæ, ¿e umie rów nie¿ s³u -
chaæ… Szyb ko oka za ³o siê, ¿e to nie ¿a den wy wiad, a w³a œnie roz mo wa dwoj ga do -
brych zna jo mych. Syl wia by ³a do sko na le przy go to wa na do te go spo tka nia. Wy py -
ty wa ³a, do py ty wa ³a, uœci œla ³a i pre cy zo wa ³a. To by ³a spo koj na roz mo wa, bez po -
œpie chu, bez ner wo we go spo gl¹ da nia na ze ga rek… Wszyst ko to spra wi ³o, ¿e
z przy jem no œci¹ wró ci ³em do – tro chê mi mo wszyst ko za po mnia nych, po cz¹t ków
pra cy w ra diu, po dró ¿y któ re od by ³em ja ko dzien ni karz… do brze jest roz ma wiaæ
z kimœ, kto chce s³u chaæ te go co masz do po wie dze nia. Syl wia ta ka by ³a. Po tam -
tym spo tka niu nie raz ³a pa ³em siê na my œli, ¿e nie je den dzien ni karz móg³ by siê od
Syl wii spo ro na uczyæ. Te mu co ro bi ³a po œwiê ca ³a siê ab so lut nie i to tal nie. Za wsze,
kie dy przy pad kiem spo ty ka li œmy siê w bi blio te ce lub na uli cy by ³a uœmiech niê ta, za -
wsze za do wo lo na z ¿y cia, któ re tak przed wcze œnie zga s³o…

Da riusz Sta chec ki 
Wi dy wa li œmy siê czê sto, k³a nia li œmy siê so bie, ale ni gdy nie by ³o oka zji, aby spo -

koj nie po roz ma wiaæ. Któ re goœ dnia ode bra ³em te le fon. dzwo ni ³a Syl wia. chcia ³a
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siê umó wiæ na spo tka nie, by prze pro wa dziæ ze mn¹ wy wiad. By ³em tro chê zdzi -
wio ny i onie œmie lo ny, ale chêt nie siê zgo dzi ³em. 

Na stêp ne go dnia do ga bi ne tu za pu ka ³a po god na, ko lo ro wa Oso ba ubra na
w piêk ny uœmiech. Ten uœmiech pa miê tam do sko na le. Spra wi³, ¿e na sza roz mo wa
sta ³a siê nie za po mnia nym prze ¿y ciem. To nie by³ mój pierw szy wy wiad, ale dziê ki
Syl wii, ten by³ wy j¹t ko wy. Umó wi li œmy siê na go dzin kê, a prze ga da li œmy kil ka. Na -
wet nie za uwa ¿y ³em, kie dy œciem ni ³o siê za oknem. Wszy scy ju¿ wy szli do do mu,
a my wci¹¿ roz ma wia li œmy. Tro chê o ¿y ciu pry wat nym, tro chê o tech no lo gii,
o tym, co na da je sens na sze mu dzia ³a niu, co spra wia, ¿e je ste œmy ta cy, ja cy je ste -
œmy. Roz ma wia li œmy jak pa ra przy ja ció³. Nie wiem, jak to ro bi ³a, ale spra wia ³a, ¿e
chcia ³em Jej opo wie dzieæ wszyst ko, z naj drob niej szy mi szcze gó ³a mi… 

Syl wia mia ³a szcze gól ny dar, dar s³u cha nia i jed no cze œnie ro zu mie nia, ka¿ de Jej
ko lej ne py ta nie tra fia ³o w punkt i spra wia ³o, ¿e mó wi ³em wiê cej, ¿e co raz bar dziej
siê otwie ra ³em. Pod czas roz mo wy oka za ³o siê, ¿e ma my wspól ne za in te re so wa nia. 

Syl wia by ³a rów nie¿ bie g³a w wy ko rzy sty wa niu no wo cze snej tech no lo gii w swo -
jej pra cy. Wy wiad do au to ry za cji otrzy ma ³em w po sta ci edy to wal ne go do ku men -
tu w chmu rze, co spra wi ³o, ¿e obo je jed no cze œnie mo gli œmy pra co waæ nad jed no -
li tym kszta³ tem tek stu. Za pa miê ta ³em J¹ ja ko szcze r¹, po god n¹, bez po œred ni¹
i jed no cze œnie bar dzo wra¿ li w¹ oso bê. Z cza sem do wie dzia ³em siê, ¿e by ³a tak ¿e
wy j¹t ko wo sil na, ¿e to czy ³a twar d¹, choæ nie rów n¹ wal kê i ro bi ³a to jak zwy kle –
z uœmie chem na twa rzy…

To masz An tu szew ski 
Kil ka s³ów opi su j¹ cych Syl wiê Ku piec, hm… a da siê w kil ku s³o wach?
dzwo ni ³a do mnie kil ka ra zy, ja kil ka te¿ ra zy zmie nia ³em da tê na sze go spo tka -

nia. Ta ki to by³ czas, nie ste ty. a¿ w koñ cu spo tka li œmy siê. U mnie. W pra cy. chy -
ba tak by ³o naj bez piecz niej dla mnie. Ona przy sz³a, tro chê dziw na, do syæ moc no
uma lo wa na, z czymœ na g³o wie. Ja kie¿ by ³o mo je zdzi wie nie, kie dy do wie dzia ³em
siê, ¿e jest cho ra. Ja koœ siê dziw nie po czu ³em. chy ba sam przed so b¹ siê za wsty -
dzi ³em. Za czê li œmy roz ma wiaæ. ale roz mo wa ta by ³a ja kaœ ta ka nie kon kret na, ta -
ka jak by, za rów no Ona jak i ja, wie dzie li œmy jed no o dru gim, ¿e coœ nas uwie ra. Syl -
wia oka za ³a siê nad wy raz ¿ycz li w¹ i tak tow n¹ oso b¹. Wie dzia ³a, co siê sta ³o i sta -
ra ³a siê tak pro wa dziæ roz mo wê, aby nie po ru szaæ te ma tu, któ ry by³ dla mnie trud -
ny. Roz ma wia li œmy o wszyst kim. O ¿y ciu, pra cy, mo jej ka rie rze za wo do wej i au to -
ry te tach, któ rych za wie le ju¿ nie ma, a któ re po zna li œmy w dzie ciñ stwie. By ³a oso -
b¹ oczy ta n¹, choæ na pierw szy rzut oka wy da wa ³o siê, ¿e wszyst ko trak tu je po -
wierz chow nie i nie ma po jê cia o re aliach ota cza j¹ ce go nas œwia ta.

Roz mo wa trwa ³a d³u go, bo po nad dwie go dzi ny. Im d³u ¿ej roz ma wia li œmy, tym
bar dziej czu li œmy, ¿e ³a twiej nam siê roz ma wia. To by ³a dziew czy na, któ r¹ los do -
œwiad czy³, a jed nak nie da wa ³a ni ko mu od czuæ, ¿e prze ¿y wa dra mat. Nie ob ci¹ ¿a -
³a ni ko go swo j¹ cho ro b¹, bo to by³ Jej dra mat i ni ko go in ne go. Tak my œlê. 
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Jo lan ta Sza de 
Ja kiœ czas te mu przy sz³o mi zmie rzyæ siê z ca ³ym nie mal do rob kiem za wo do wym.

Pod czas wy wia du, któ re go udzie li ³am Syl wii, mia ³am mo¿ li woœæ skon fron to wa nia
prze sz³o œci z te raŸ niej szo œci¹. Spo sób, w ja ki roz ma wia ³am z Syl wi¹, spo sób, w ja ki
Ona s³u cha ³a, spra wi³, ¿e prze sz³oœæ po wró ci ³a. ale nie tyl ko po to, by so bie po wspo -
mi naæ, ale przede wszyst kim, ¿e by spoj rzeæ na to w kon tek œcie dzi siej sze go œwia ta.
Œwia ta trud nych re la cji, po go ni za pie ni¹ dzem, czê sto po rzu co nych ma rzeñ. I im d³u -
¿ej roz ma wia ³y œmy, tym bar dziej utwier dza ³am siê w prze ko na niu, ¿e war to siê sta -
raæ. Syl wia by ³a w³a œnie ta k¹ oso b¹, któ ra po tra fi ³a wrêcz za ra ziæ chê ci¹ dzia ³a nia.
Mó wi¹c o czymœ, ju¿ nada wa ³a te mu no wy kszta³t. czy siê Jej s³u cha ³o, czy pa trzy ³o
na Ni¹, cz³o wiek mia³ wra ¿e nie, ¿e coœ siê two rzy. Syl wia mia ³a w so bie tê nie sa mo -
wi t¹ go to woœæ dzia ³a nia, któ ra wy ni ka ³a z Jej na tu ry, a któ rej mo¿ na tyl ko po zaz dro -
œciæ.

Ru dolf Schrey ner 
Pa ni¹ Syl wiê Ku piec po zna ³em z oka zji prze pro wa dza nia ze mn¹ wy wia du. Wy da -

³a mi siê wte dy bar dzo m³o d¹ oso b¹. Po my œla ³em, ¿e mo g³a by byæ mo j¹ wnucz k¹.
W cza sie pro wa dze nia wy wia du by ³a bar dzo przy jem na at mos fe ra. Nie któ re epi -

zo dy, któ re uwa ¿a ³em za mniej wa¿ ne, mi mo wszyst ko sta ra ³a siê uwy pu kliæ, praw -
do po dob nie aby po ka zaæ ró¿ no rod noœæ mo ich za in te re so wañ. Po trzech spo tka -
niach, mi mo ¿e nie zna ³em Jej przed tem, czu ³em siê jak by by ³a mo j¹ bli sk¹ zna jo m¹
– prze cie¿ po zna ³a wiêk sz¹ czêœæ mo je go cV.

Gdy zo ba czy ³em ne kro log z wia do mo œci¹ o Jej odej œciu, po czu ³em wiel ki ¿al. Mi -
mo ¿e up³y nê ³o ju¿ od te go mo men tu spo ro cza su – czê sto J¹ wspo mi nam i jest mi
nie zmier nie smut no. Sit trans it glo ria mun di … ale cze mu lu dzie w pe³ ni si³ twór czych
mu sz¹ tak szyb ko od cho dziæ?!

Alek san dra Wal czak 
Kie dy w 1984 ro ku po zna ³am Syl wiê, nie przy pusz cza ³am wów czas, ¿e ta nie du -

¿a sied mio let nia dziew czyn ka w nie da le kiej przy sz³o œci bê dzie mo j¹ ko le ¿an k¹. 
Ob da rzo na wie lo ma ta len ta mi, za wsze uœmiech niê ta, po god na, ko cha j¹ ca lu dzi,

na le ¿a ³a do tych, na któ rych po moc za wsze mo¿ na li czyæ. 
Kie dy wspo mi na ³y œmy z Syl wi¹ w su mie nie daw ne cza sy, mó wi ³a – œmie j¹c siê – ¿e

w ja kiœ dziw ny spo sób chy ba tro chê za mn¹ „po d¹ ¿a ³a”. Naj pierw roz po czê ³a na ukê
gry na for te pia nie w szko le mu zycz nej – da ³a siê tam po znaæ ja ko bar dzo mu zy kal ne
i in te li gent ne dziec ko. Po kil ku na stu la tach za czê ³a œpie waæ w pro wa dzo nym prze ze
mnie ze spo le „Nie spo dzian ka”. Po sia da j¹c piêk ny alt, wy ko ny wa ³a par tie dru gie go
g³o su, któ re wy ma ga j¹ bar dzo do bre go s³u chu har mo nicz ne go. Ostat nia wspól na na -
sza œcie¿ ka ar ty stycz na to ak tor stwo. W 2007 ro ku do ³¹ czy ³a do ama tor skiej Gru -
py Te atral nej pro wa dzo nej przez Re na tê Œmier tel n¹. By ³a zmu szo na fak tycz nie
z dnia na dzieñ na uczyæ siê ro li i bez pro ble mu te mu po do ³a ³a. Spo ty ka ³y œmy siê
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w ka¿ dym ty go dniu i mi mo ¿e dzie li ³a nas spo ra ró¿ ni ca wie ku, to roz ma wia ³y œmy
ze so b¹ jak ko le ¿an ki z jed nej kla sy. 

Jest mi nie zmier nie smut no, ¿e Syl wii nie ma ju¿ wœród nas. Bê dê za Ni¹ tê sk niæ ... 

Ma ria Kor now ska 
Pro po zy cja wy wia du ze mn¹ by ³a dla mnie bar dzo mi ³a. Wi¹ za ³a siê jed nak z du -

¿ym ob ci¹ ¿e niem, bo po ja wi ³a siê w trud nym dla mnie okre sie, krót ko po œmier ci
mê ¿a. Ze bra nie my œli, skon cen tro wa nie siê na roz mo wie i przy po mnie nie so bie
wie lu fak tów i po dej mo wa nych przed la ty de cy zji, prze ra sta ³o wów czas mo je psy -
chicz ne mo¿ li wo œci.

Syl wia wy ka za ³a wiel ki takt, zro zu mie nie, cier pli woœæ i pe³ ne cie p³a po dej œcie do
mo ich dy le ma tów. Od su nê ³a o kil ka mie siê cy na sze ro bo cze kon tak ty. Po roz po -
czê ciu pra cy nad wy wia dem czu ³am w niej przy ja cie la, skrom n¹ i ¿ycz li w¹ oso bê,
bar dzo skon cen tro wa n¹ na in for ma cjach, któ re prze ka zy wa ³am. Pa miê tam, ¿e
przy go to wa ³a mi her bat kê i w³¹ czy ³a dyk ta fon. Swo j¹ mi mi k¹ i za in te re so wa niem
zmo bi li zo wa ³a mnie do mó wie nia. Trwa ³o to doœæ d³u go – her bat ka wy sty g³a, nie
wy pi ³am jej, ale Syl wia osi¹ gnê ³a cel. Wy chwy ci ³a naj cie kaw sze w¹t ki. Udo stêp ni ³a
mi po tem zre da go wa ny przez sie bie tekst wy wia du i umo¿ li wi ³a uœci œle nie fak tów.
Je stem Jej bar dzo wdziêcz na za styl pra cy i utrwa le nie mo jej dro gi ¿y cio wej i za wo -
do wej w wy daw nic twie, któ re do ku men tu je hi sto riê na szej zie mi no wo to my skiej.

Jest mi bar dzo smut no, ¿e nie ma Jej ju¿ wœród nas.

Mar cin Lam pe 
Po zna ³em Syl wiê oko ³o 7 lat te mu. By ³a to oso ba o ¿ycz li wym na sta wie niu,

zawsze uœmiech niê ta, wzbu dza j¹ ca za ufa nie, po nad to ob da rzo na hu mo rem i cie -
p³ym ser decz nym g³o sem oraz uœmie chem. Mi mo cho ro by by ³a dziel na, pe³ na
optymizmu i wiary, wiêc tak po trosze by³a sportowcem zmagaj¹cym siê
z przeciwnoœciami losu. My na treningu (w LKS „Budowlani-ca³us"), Ona w co dzien -
nym funk cjo no wa niu. Kie dy za pro si ³a mnie do udzie le nia wy wia du w „Prze gl¹ dzie
No wo to my skim”, by ³em mi le za sko czo ny t¹ pro po zy cj¹, któ r¹ oczy wi œcie przy j¹ -
³em. By ³a to cie ka wa kil ku go dzin na roz mo wa, w przy ja ciel skiej at mos fe rze, czê sto
prze ry wa na œmie chem (¿ar to wa li œmy z wie lu rze czy, m. in. zwi¹ za nych z mo j¹ spor -
to w¹ hi sto ri¹). Po tem oczy wi œcie au to ry za cja i druk, eg zem plarz kwar tal ni ka jest
u mnie w do mu i zaj mu je szcze gól ne miej sce. Syl wii nie ma ju¿ z na mi tu na zie mi, to
wiel ka stra ta dla na sze go œro do wi ska. ¯y cie idzie jed nak do przo du. My œlê, ¿e chcia -
³a by, by œmy da lej ro bi li to co ro bi my z pa sj¹, gdy¿ sa ma rów nie¿ j¹ mia ³a.

Bo gu s³aw Na wrot 
Syl wiê zna ³em w zwi¹z ku z jej pra c¹ w bi blio te ce, lecz bli ¿ej po zna li œmy siê, gdy

do ³¹ czy ³a do na szej ama tor skiej Gru py Te atral nej. Wów czas, po za ta len tem dzien -
ni kar skim, do strze g³em w niej tak ¿e ta lent ak tor ski. Na pla nie na szych te atral nych
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przed sta wieñ za wsze po god na, we so ³a, przy go to wa na, pe³ na po my s³ów, choæ cho -
ro ba co ja kiœ czas da wa ³a znaæ o so bie.

Je stem sta ³ym czy tel ni kiem „Prze gl¹ du No wo to my skie go”, z wiel kim za cie ka wie -
niem cze kam na ko lej n¹ po staæ lub ro dzi nê, któ ra zo sta nie za pre zen to wa na na ³a -
mach kwar tal ni ka. Pew ne go ra zu ode bra ³em te le fon od Syl wii: „S³u chaj chcê ciê
wzi¹æ na wi de lec”. Gdy za py ta ³em o co cho dzi, Syl wia po wie dzia ³a, ¿e chce ze mn¹
prze pro wa dziæ wy wiad. Za nim na tê pro po zy cjê przy sta ³em, wy ra zi ³em prze ko na -
nie, ¿e  chy ba ja ko ten mniej zna ny, bo s¹ prze cie¿ bar dziej zna ni w œro do wi sku no -
wo to my œla nie. Pra cu j¹c nad wy wia dem, Syl wia z za in te re so wa niem ogl¹ da ³a zdjê -
cia z mo ich ro dzin nych zbio rów. Z ka¿ dym z nich zwi¹ za ny jest ja kiœ ka wa ³ek hi -
sto rii, o któ rej opo wia da ³em. a tych hi sto rii by ³o tak wie le, ¿e Syl wia po sta no wi -
³a umó wiæ siê ze mn¹ raz jesz cze, by spi saæ je wszyst kie. Nie ste ty, oka za ³o siê, ¿e
wy wiad ze mn¹ by³  jed nym z ostat nich, ja kie Syl wia zro bi ³a do no wo to my skie go
kwar tal ni ka. 

W po ³o wie lip ca za dzwo ni ³a do mnie i po wie dzia ³a, ¿e chcia ³a by od po cz¹æ na
³o nie na tu ry w ja kimœ go spo dar stwie agro tu ry stycz nym. Wy bra ³a al fre dów kê
w Przy ³ê ku, piêk nie po ³o ¿o ne wœród pól i la sów  go spo dar stwo. Za py ta ³a, czy nie
po je cha³ bym z ni¹ obej rzeæ to miej sce i uzgod niæ ter min po by tu. Oczy wi œcie zgo -
dzi ³em siê. Z Syl wi¹ i jej ma m¹ zo ba czy li œmy, ja kie s¹ tam wa run ki, po szli œmy na
spa cer w te ren. Nie ste ty ¿y cie na pi sa ³o in ny sce na riusz. Stan zdro wia Syl wii
wkrót ce siê po gor szy³ i za kil ka dni do sta ³em wia do moœæ, ¿e Syl wia prze gra ³a wal -
kê z cho ro b¹. Od mó wi ³em re zer wa cjê w al fre dów ce. I wte dy przy szed³ czas na
re flek sjê… ¿e tak m³o da, pe³ na pla nów i po my s³ów oso ba ju¿ nie prze pro wa dzi
wy wia du, nie za gra w te atrze i nie bê dzie jej w wie lu miej scach, gdzie wy da je siê,
¿e nikt jej nie za st¹ pi. Ma ³o jest ta kich osób, z któ ry mi mo¿ na roz ma wiaæ i pra co -
waæ, a ich obecnoœæ dodaje nam energii do kolejnych zadañ. 

Ma ciej Bu rzyñ ski 
Po zna ³em J¹ doœæ póŸ no, choæ wcze œniej zna ³em z wi dze nia i ko ja rzy ³em, czym siê

zaj mu je. God nym od no to wa nia jest fakt, ¿e by ³a po god n¹ oso b¹ i prze ka zy wa ³a po -
zy tyw n¹ ener giê. Wi dzia ³em w jej oczach pa sjê. Pod czas mo ich kil ku z Ni¹ spo tkañ
do wy wia du za uwa ¿y ³em to, ¿e by ³a oso b¹, któ ra pod cho dzi do swo jej pra cy z za an -
ga ¿o wa niem. By ³em pod wra ¿e niem jej wie dzy, gu stu mu zycz ne go i chê ci zro zu mie -
nia „mo je go te ma tu”. Nie za po mnê tak ¿e ostat nie go spo tka nia z Syl wi¹, kie dy wrê -
cza ³a mi kil ka eg zem pla rzy „Prze gl¹ du No wo to my skie go”. Bi ³o od niej nie sa mo wi te
do bro. Je stem prze ko na ny, ¿e do st¹ pi ³a £a ski Bo ¿ej. cho cia¿ szko da, ¿e nie ma Jej
z na mi...
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Aga ta Œmiesz ko

Pro jekt za go spo da ro wa nia Za le wu Bo brów ka
i oœrod ka agro tu ry stycz ne go 
w gmi nie No wy To myœl

Mo je za in te re so wa nie ar chi tek tu r¹ i kra jo bra zem gmi ny No wy To myœl po ja wi ³o
siê po raz pierw szy w lip cu 2013 ro ku, gdy mia ³am oka zjê uczest ni czyæ w warsz ta -
tach ba daw czych, po œwiê co nych ar chi tek tu rze olê der skiej we wsi Sê ko wo. Z cza -
sem, uczest ni cz¹c w ko lej nych warsz ta tach in wen ta ry za cyj nych po œwiê co nych miej -
sco wo œciom No wa Ró ¿a (2014 r.) i ci cha Gó ra (2015 r.), stop nio wo po zna wa ³am
uni kal ny cha rak ter te go wiej skie go kra jo bra zu. Prze pro wa dza j¹c in wen ta ry za cje po -
szcze gól nych go spo darstw i ana li zu j¹c ich po ³o ¿e nie wzglê dem kra jo bra zu, mo¿ na
do strzec wiel ki po ten cja³ tu ry stycz ny tych te re nów, wy ma ga j¹ cych jed nak od po -
wied nie go za go spo da ro wa nia. 

W XXI wie ku tu ry sty ka za czê ³a roz wi jaæ siê na te re nach wiej skich, któ re ze wzglê -
du na swój „na tu ral ny” cha rak ter cie sz¹ siê wœród tu ry stów du ¿¹ po pu lar no œci¹. co -
raz wiê cej lu dzi de cy du je siê spê dzaæ czas na te re nach wiej skich, z da la od ob sza rów
ob jê tych tu ry sty k¹ ma so w¹. Obec nie naj bar dziej roz wi ja j¹ cy mi siê for ma mi wy po -
czyn ku s¹ tu ry sty ka kul tu ro wa i tu ry sty ka przy rod ni cza. Licz ne œcie¿ ki i po lne dro gi
wœród la sów, ³¹k i pól upraw nych, two rz¹ wo kó³ mia sta sieæ uk³a dów kom po zy cyj -
nych, bê d¹ cych tra sa mi spa ce ro wy mi, za chê ca j¹ cy mi do wy cie czek i upra wia nia
spor tów na œwie ¿ym po wie trzu. Po mi mo ogrom ne go po ten cja ³u tu ry stycz ne go, ja ki
nie w¹t pli wie po sia da gmi na No wy To myœl, bra ku je wspól nych miejsc s³u ¿¹ cych in te -
gra cji lo kal ne go spo ³e czeñ stwa i przy by wa j¹ cych tu go œci. Szan s¹ na po wsta nie ta kie -
go miej sca i jed no cze œnie wy eks po no wa nie wa lo rów tu ry stycz nych gmi ny jest utwo -
rze nie Za le wu Bo brów ka, któ ry wp³y n¹³ by tak ¿e ko rzyst nie na oko licz ny kra jo braz.
Opra co wa nia kon cep cji za le wu re ten cyj ne go pod jê ³am siê ze wzglê dów oso bi stych.
Po zna wa nie i ba da nie no wo to my skie go kra jo bra zu w trak cie or ga ni zo wa nych
warsz ta tów, po zwo li ³o mi na opra co wa nie ar ty stycz ne go biz ne spla nu, opar te go na
wy ko rzy sta niu przy rod ni cze go po ten cja ³u te re nu, z wkom po no wa niem kul tu ry lu -
do wej, ja k¹ jest ar chi tek tu ra olê der ska. W swo im pro jek cie za go spo da ro wa nia
oœrod ka agro tu ry stycz ne go chcê wska zaæ nie tyl ko pro po zy cje tu ry stycz nych roz ry -
wek, ale te¿ mo¿ li woœæ roz wo ju spo ³ecz ne go i go spo dar cze go gmi ny.

Klu czo wym ele men tem pro ce su roz wo jo we go da ne go re gio nu jest przede
wszyst kim œwia do moœæ, po szcze gól nych przed sta wi cie li œro do wi ska lo kal ne go, po -
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sia da nia bo ga tej spu œci zny kul tu ro wej, hi sto rycz nej i ma te rial nej. 
Za go spo da ro wa nie urba ni stycz ne w sto sun ku do ist nie j¹ ce go œro do wi ska po win -

no opie raæ siê przede wszyst kim na tra dy cyj nych ce chach da ne go re gio nu, nie tyl ko
pod wzglê dem kra jo bra zu, ale te¿ re gio nal nej ar chi tek tu ry. Na te re nie gmi ny No wy
To myœl, po mi mo œci s³ej ochro ny za byt ków ar chi tek tu ry olê der skiej, do cho dzi do
dzia ³añ pla ni stycz nych, ma j¹ cych ne ga tyw ny wp³yw na re gio nal ny ha bi tat oko licz -
nych wsi. dzia ³al noœæ cz³o wie ka, po le ga j¹ ca na kom po no wa niu ar chi tek to nicz nym
kra jo bra zu, sk³a da siê z dwóch ele men tów, po zo sta j¹ cych w po wi¹ za niu miê dzy so -
b¹, wza jem nie na sie bie od dzia ³u j¹c: wa run ków kra jo bra zo wych i sys te mu eko no -
micz no -go spo dar cze go. Od po wied nie pro jek to wa nie ar chi tek tu ry i tym sa mym kra -
jo bra zu wy ma ga trzech za sad ni czych spraw: ce lu (ja ki zo sta³ wy zna czo ny dla da ne -
go obiek tu), je go ska li (czy li za po trze bo wa nia spo ³ecz ne go), a tak ¿e praw re gio nal -
nych, wy ni ka j¹ cych z ukszta³ to wa nia œro do wi ska na tu ral ne go. W dzi siej szych cza -
sach przy zwiêk szo nej ten den cji do de gra da cji i za nie czysz cza nia œro do wi ska na tu ral -
ne go na le ¿y za dbaæ o za so by re gio nal ne go kra jo bra zu, kszta³ tu j¹c uni kal ny cha rak -
ter mia sta No wy To myœl. Za tem go spo da ro wa nie ar chi tek to nicz ne po win no opie raæ
siê na za cho wa niu czyn ni ków sa mo re gu la cyj nych, za cho wu j¹c przy tym zrów no wa -
¿o ny roz wój œro do wi ska na tu ral ne go gmi ny. Jed nym z naj lep szych roz wi¹ zañ jest
pla no wa nie urba ni stycz ne, któ re go fun da men tem jest lo kal ne uwa run ko wa nie,
a tak ¿e po trze by miesz kañ ców.

Stwo rze nie uni ka to we go kra jo bra zu wiej skie go przy po mo cy sztucz nych zbior ni -
ków wod nych spo wo do wa ³o by wzrost ru chu spo ³ecz ne go i tym sa mym ko niecz noœæ
stwo rze nia bu dyn ków u¿y tecz no œci pu blicz nej. Wy two rze nie punk tów wod nych
czyn ni ka mi na tu ral ny mi czy te¿ po przez dzia ³al noœæ cz³o wie ka, od cza sów pre hi sto -
rycz nych da wa ³o po cz¹ tek roz wo jo wi cy wi li za cyj ne mu i bu do wa niu no wej sie ci urba -
ni stycz nej. Te re ny wod ne by ³y ob sza ra mi in te gra cji spo ³e czeñstw z ró¿ nych re gio -
nów, stwa rza j¹c ide al ne wa run ki do upra wia nia tu ry sty ki pie szej, ro we ro wej, ka ja -
kar skiej czy te¿ ¿e glar skiej. Szcze gól ne zna cze nie dla tu ry sty ki wod nej ma za go spo -
da ro wa nie k¹ pie lisk, przy sta ni, a tak ¿e szla ków spa ce ro wych, czy te¿ punk tów wi do -
ko wych. Ruch tu ry stycz ny ma cha rak ter se zo no wy, na si la siê zw³asz cza w okre sie
let nim, ze wzglê du na ko rzyst ne wa run ki przy rod ni cze i kli ma tycz ne.

Po do b nego przed siê wziê cia pod jê ³y siê w³a dze gmin po ³o ¿o nych nad du naj cem.
Za de cy do wa no o stwo rze niu zor ga ni zo wa ne go oœrod ka wy po czyn ko we go, któ ry
przy niós³ by nie tyl ko ko rzy œci eko no micz ne i go spo dar cze, ale te¿ pro wa dzi³ do zin -
te gro wa nia spo ³ecz no œci lo kal nej i za gra nicz nej. Jed n¹ z pro po no wa nych form wy po -
czyn ku by ³y w tym miej scu dom ki let ni sko we, po ³o ¿o ne bez po œred nio nad wo d¹ lub
w le sie. Zbu do wa nie pry wat nych dom ków let ni sko wych stwa rza mo¿ li woœæ od wie -
dza nia ich u¿yt kow ni ków lub miesz kañ ców, ro dz¹c licz ne wiê zi spo ³ecz ne. Istot n¹
ro lê w two rze niu re la cji miê dzy ludz kich od gry wa j¹ wiêk sze przed siê wziê cia, ta kie
jak: szkó³ ki jeŸ dziec kie, ho te le, za ba wy in te gra cyj ne dla wcza so wi czów. W³a dze
miej sco wo œci po ³o ¿o nych nad du naj cem, w la tach 90. XX wie ku stop nio wo re ali zo -
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wa ³y pro gram po pu la ry zo wa nia zor ga ni zo wa nych form wy po czyn ku, œci¹ ga j¹c tu lu -
dzi ze wszyst kich stron kra ju i zza gra ni cy, jed no cze œnie od 1995 ro ku roz wi ja j¹c
gmi nê. 

Pierw szym kro kiem przy pla no wa niu za go spo da ro wa nia Za le wu Bo brów ka by ³o
wy ty cze nie je go d³u go œci i okre œle nie od po wied nie go kszta³ tu. Przy two rze niu
otwar te go kra jo bra zu wa¿ ne by ³o roz ³o ¿e nie wo dy w sto sun ku do ist nie j¹ cych go -
spo darstw rol nych. Wo da znaj du j¹ ca siê w oko li cach wsi wzbo ga ci re gio nal n¹ ar chi -
tek tu rê, two rz¹c zin te gro wa ny kra jo braz prze strzen ny. Utwo rzo ny za lew, skie ro -
wa ny zo sta nie w stro nê pó³ noc ne go za cho du i zin te gru je ist nie j¹ ce po la upraw ne i ³¹ -
ki w sze ro k¹ prze strzeñ, po ³¹ czo n¹ z pa smem la sów. Istot nym ele men tem w kra jo -
bra zie Za le wu Bo brów ka s¹ so sno we la sy. Za ³o ¿e niem pro jek tu by ³o po zo sta wie nie
na tu ral ne go sta nu la su i wkom po no wa nie wo dy i in fra struk tu ry agro tu ry stycz nej
w pier wot n¹ na tu rê No we go To my œla. 

Re ten cyj ny Za lew Bo brów ka zo sta³ wy zna czo ny z uwzglêd nie niem fi zycz nych
w³a œci wo œci pod mo k³ych gleb, któ re okre œla j¹ je go gra ni ce. Wy two rzo ny za lew po -
sia da d³u goœæ 6 km i prze bie ga od olê der skiej wsi Sê ko wo, za ha cza j¹c o oko licz n¹
wieœ Przy ³êk i swój bieg koñ czy pod au to stra d¹ a2. Kom po zy cja ga le rio wa drzew
i pól upraw nych, wraz z za miesz czo nym uk³a dem kom po zy cyj nym za le wu, two rzy
sze ro kie i d³u gie per spek ty wy kra jo bra zo we, uatrak cyj nia j¹c te re ny No we go To my -
œla. Jed nak prio ry te tem kon cep cji za le wu jest in te gra cja lo kal nej spo ³ecz no œci, po -
przez stwo rze nie dla niej miej sca do wy po czyn ku, za baw czy spa ce rów. Two rz¹c
pro jekt za le wu, sta ra ³am siê umo¿ li wiæ do stêp do wo dy miesz kañ com po bli skich wsi.
Przed sta wio na d³u goœæ za le wu uwzglêd nia tak ¿e wie le in nych czyn ni ków re kre acyj -
no -tu ry stycz nych. d³u goœæ zbior ni ka wod ne go stwa rza mo¿ li woœæ wy ty cze nia licz -
nych wod nych œcie ¿ek, wspo ma ga j¹ cych roz wój kul tu ry spor to wo -ka ja ko wej. d³u gi
za lew i du ¿e za le sie nie oko licz nych te re nów za chê ca j¹ do or ga ni zo wa nia oprócz wy -
cie czek kra jo znaw czych tak ¿e wy œci gów ka ja ko wych, któ re bê d¹ atrak cj¹ dla miesz -
kañ ców i dla tu ry stów.

Jed nym z ele men tów pro jek to wej kom po zy cji kra jo bra zu s¹ œcie¿ ki ko mu ni ka cyj -
ne. Oprócz naj wa¿ niej szych dróg, w gmi nie znaj du j¹ siê te¿ po bocz ne, le œne dro gi
s³u ¿¹ ce ja ko trak ty ko mu ni ka cyj ne dla miej sco wej spo ³ecz no œci. Wy ty czo na w spo -
sób na tu ral ny le œna dro ga ma nie tyl ko zna cze nie funk cjo nal ne, ale sta no wi te¿ ele -
ment wspó³ two rz¹ cy re gio nal ny kra jo braz. Na za chod nich te re nach gmi ny No wy
To myœl, przy wod nej li nii czar nej Wo dy, znaj du je siê sieæ nie wy ko rzy sta nych szla -
ków, któ re po ³¹ czo ne ze so b¹ two rz¹ le œne dzia³ ki o ró¿ nym kszta³ cie i wiel ko œci. Le -
œne dro gi, bie gn¹ ce po przez zró¿ ni co wa n¹ rzeŸ bê te re nu, sta no wi¹ har mo nij n¹ ca -
³oœæ uk³a du kom po zy cyj ne go. Wy ko rzy sta nie w ce lach pro jek to wych ist nie j¹ cej le -
œnej ko mu ni ka cji po zwo li ³o na po now ne o¿y wie nie rzad ko uczêsz cza nych dróg i za -
adap to wa nia ich na rzecz kul tu ry tu ry stycz nej. Za go spo da ro wa ny za lew za chê ca
miej sco w¹ lud noœæ do zwie dza nia oko li cy i spa ce ro wa nia po le œnych te re nach. Naj -
bar dziej po pu lar ny mi for ma mi roz ryw ki tu ry stycz nej w cie p³e i s³o necz ne dni jest wy -
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jazd po za mia sto lub te¿ pie sze i ro we ro we wy ciecz ki, or ga ni zo wa ne gru po wo lub
in dy wi du al nie. Za pro jek to wa ne dro gi ko mu ni ka cyj ne sta no wi¹ in te gral n¹ ca ³oœæ
z otwar tym wod nym kra jo bra zem za le wu re ten cyj ne go Bo brów ka. Le œna in fra struk -
tu ra w za pro jek to wa nym oœrod ku agro tu ry stycz nym pro wa dzi przy jezd nych po miê -
dzy wod ne te re ny a roz lo ko wa n¹ in fra struk tu rê. 

Te ren za le wu Bo brów ka zo sta³ po dzie lo ny na dwie czê œci: pó³ noc n¹ i po ³u dnio w¹.
Pó³ noc na czêœæ w pro jek cie po zo sta ³a na tu ral na i nie na ru szo na, prze zna czo na do
pie szych, ro we ro wych i kon tem pla cyj nych wy cie czek. Na to miast po ³u dnio wa czêœæ
za le wu zo sta ³a prze zna czo na na oœro dek agro tu ry stycz ny. Przy pro jek to wa niu istot -
n¹ ro lê ode gra ³a kom po zy cja ulo ko wa nia osie dli go spo dar czych, któ re po przez swo -
je cha rak te ry stycz ne roz pro sze nie wy two rzy ³y gê st¹ sieæ pod kre œla j¹ c¹ rol ni czy kra -
jo braz. Pro jekt za go spo da ro wa nia urba ni stycz ne go zo sta³ pod po rz¹d ko wa ny g³ów -
nie na tu ral nym uwa run ko wa niom przy rod ni czym, do sto so wu j¹c siê do po trzeb
okre œlo nych przez miesz kañ ców. Wszyst kie bu dyn ki oœrod ka agro tu ry stycz ne go zo -
sta ³y wkom po no wa ne w na tu ral ne za drze wie nie la sów, two rz¹c zie lo ne wnê trza
w le œnym kra jo bra zie. Na te re nie oœrod ka zo sta ³y stwo rzo ne trzy naj wa¿ niej sze
miej sca u¿y tecz no œci pu blicz nej: te ren ho te lo wy, te ren stad ni ny i te ren por tu. dla
wiêk szo œci obiek tów zo sta ³y opra co wa ne wnê trza i uk³ad po miesz czeñ, któ re po -
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mo g³y w okre œle niu ze wnêtrz ne go wy gl¹ du bu dyn ków.
Te ren ho te lu i je go bu dy nek zo sta ³y za pro jek to wa ne z my œl¹ o or ga ni zo wa niu

ró¿ ne go ro dza ju kon fe ren cji, spo tkañ biz ne so wych i warsz ta tów dla do ro s³ych, dzie -
ci  i m³o dzie ¿y. ca ³y obiekt zo sta³ za pro jek to wa ny z my œl¹ o tu ry stach pol skich i za -
gra nicz nych, prze by wa j¹ cych na wy jaz dach s³u¿ bo wych i biz ne so wych. W³a dze No -
we go To my œla ma j¹ mo¿ li woœæ aran ¿o wa nia spo tkañ czy te¿ ban kie tów dla in we sto -
rów z pol skich  i za gra nicz nych firm. Te ren ho te lu – ja ko miej sce re pre zen ta cyj ne –
sta no wi tak ¿e punkt roz wo ju biz ne su, ma j¹ ce go ko rzyst ny wp³yw na sy tu acjê eko -
no micz n¹ gmi ny. 

dru gim wa¿ nym miej scem jest te ren stad ni ny. Kon cep cja stwo rze nia szko ³y jeŸ -
dziec kiej, po dob nie jak w przy pad ku za pro jek to wa ne go ho te lu, mia ³a na ce lu roz wój
tu ry sty ki i zni we lo wa nie sto py bez ro bo cia po przez stwo rze nie no wych miejsc pra cy.
Mo¿ li woœæ prze by wa nia ze zwie rzê ta mi stad ny mi i uczest ni cze nie w ró¿ ne go ro dza -
ju za wo dach jest ide al nym za jê ciem dla osób pre fe ru j¹ cych tu ry sty kê wy czy no w¹.
Za rów no te ren stad ni ny, jak i ca ³y ob szar za le wo wy sta no wi œro do wi sko do sto so wa -
ne do ak tyw ne go wy po czyn ku po przez or ga ni zo wa nie wy cie czek kon nych i s³u ¿¹ -
cych zwie dza niu oko li cy. Wy ty czo ne wzd³u¿ za le wu œcie¿ ki kon ne sta no wi¹ sieæ spa -
ce ro w¹, prze pla ta j¹ c¹ siê po miê dzy wo d¹ a la sa mi, two rz¹c wy j¹t ko wy szlak spa ce -
ro wy o uni kal nych wa lo rach kra jo bra zo wych. 

Ostat ni¹ naj wiêk sz¹ in fra struk tu r¹ nad Za le wem Bo brów ka sta no wi te ren por to -
wy. Za pro jek to wa na wo da i jej okre œlo na d³u goœæ stwa rza j¹ mo¿ li woœæ wy ty cze nia
licz nych wod nych œcie ¿ek. Po pro wa dzo ne na tu ral ne wo dy grun to we po zwo li ³y na
stwo rze nie za to ki o wy d³u ¿o nym kszta³ cie, któ ra – po przez swój bio nicz ny kszta³t –
uatrak cyj nia jesz cze bar dziej kra jo braz. Na te re nie por tu zo sta ³a za pro jek to wa na
rów nie¿ wy po ¿y czal nia ka ja ków i ³ó dek, dziê ki któ rym u¿yt kow ni cy ma j¹ mo¿ li woœæ
or ga ni zo wa nia wy cie czek po za le wie. Wszyst kie wy ¿ej wy mie nio ne te re ny zo sta ³y
za pro jek to wa ne na wzór olê der skich za gród, w któ rych usta wio ne w cha rak te ry -
stycz ny spo sób bu dyn ki two rz¹ dzie dziñ ce na pla nie pro sto k¹ ta. Wszyst kie bu dyn ki
zo sta ³y za aran ¿o wa ne na wzór re gio nal nych sto dó³, o kszta³ cie wy d³u ¿o nych pro sto -
k¹ tów, z dwu spa do wy mi da cha mi. Ele wa cje obiek tów zo sta ³y za pro jek to wa ne z po -
zio mych, drew nia nych be lek, któ re na kra wê dziach bu dyn ków zo sta ³y za koñ czo ne
kon struk cj¹ na tzw. ja skó³ czy ogon. 

Jed nym z ele men tów pre zen to wa ne go pro jek tu by ³o stwo rze nie kon cep cji tzw.
week en do wych do mów, funk cjo nu j¹ cych je dy nie w se zo nie let nim. Te re ny po ³o ¿o -
ne nad za le wem s¹ naj bar dziej od po wied nim miej scem do wy bu do wa nia week en do -
wej in fra struk tu ry, gdzie mo¿ na spê dziæ wol ny czas z da la od mia sta. Pro ble mem
wspó³ cze snej in fra struk tu ry na ob sza rach wiej skich jest brak kon se kwent ne go roz -
miesz cze nia bu dyn ków na te re nach ukszta³ to wa nych przez wie lo let ni¹ kul tu rê i tra -
dy cjê ar chi tek to nicz n¹. Pro jek tu j¹c se zo no we dom ki let ni sko we, ba zo wa ³am na do -
k³ad nej ana li zie kon struk cji olê der skiej. Sta ra ³am siê opra co waæ kon cep cjê, któ ra za -
wie ra ³a by ele men ty no wo cze sno œci i jed no cze œnie pod kre œla ³a tra dy cyj ne wa lo ry re -
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gio nal ne go bu dow nic twa. Na pod sta wie do ko na nych pod czas warsz ta tów in wen ta -
ry za cyj no -ba daw czych w Sê ko wie w 2013 ro ku ob ser wa cji i po mia rów ar chi tek tu ry
ch³op skiej, mo g³am opra co waæ pro jekt do mu i je go wnê trza, opar ty na cha rak te ry -
stycz nych ce chach kul tu ry olê der skiej. Roz po czy na j¹c pro jek to wa nie do mu let ni sko -
we go, in spi ro wa ne go kszta³ tem bu dow nic twa olê der skie go, prze ana li zo wa ³am po ³o -
¿e nie do mu w sto sun ku do ró ¿y wia trów. cha rak te ry stycz n¹ ce ch¹ w ka¿ dej osa dzie
olê der skiej by ³o usy tu owa nie cha ³u py szczy tem w kie run ku dro gi, z g³ów nym wej -
œciem od stro ny po ³u dnio wej. W przy pad ku za pro jek to wa nej wo dy i ist nie j¹ cej in fra -
struk tu ry dro go wej, dom ki let ni sko we zo sta ³y zwró co ne szczy tem w kie run ku za le -
wu, two rz¹c sze ro k¹ per spek ty wê wi do ko w¹ dla ich u¿yt kow ni ków. Po obu stro -
nach bu dyn ku czêœæ „fun da men tu” zo sta ³a za go spo da ro wa na na ta ra sy, po zwa la j¹ -
ce na od po czy nek na œwie ¿ym po wie trzu. Po zo sta ³¹ czêœæ pod sta wy zaj mu j¹ wnê -
trza obiek tu. dom ki let ni sko we, po dob nie jak bu dyn ki ho te lu i staj ni, zo sta ³y za pro -
jek to wa ne z po zio mych be lek, z za koñ cze niem kra wê dzi na tzw. ja skó³ czy ogon. 

Ostat nim ele men tem w mo im pro jek cie by ³o opra co wa nie kon cep cji wie ¿y wi do -
ko wej, opar tej na re gio nal nej kon struk cji. Za pro jek to wa ny prze ze mnie Za lew Bo -
brów ka i kom po zy cja z³o ¿o na z pól, ³¹k i la sów, po mi mo swe go na tu ral ne go piêk na,
nie zo sta n¹ do strze ¿o ne z per spek ty wy cz³o wie ka sto j¹ ce go. Wie ¿a wi do ko wa jest

Projekt wpisanej w krajobraz stadniny ze szko³¹ jeŸdzieck¹
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jed nym z ele men tów atrak cji tu ry stycz nej, umo¿ li wia spa ce ro wi czom po dzi wia nie
wi do ków z wy¿ szych po zio mów. Punk ty wi do ko we s¹ usta wio ne je dy nie w czte rech
miej scach nad za le wem, z naj wy¿ sze go piê tra kon struk cji mo ¿e my zo ba czyæ nie tyl -
ko d³u gi za lew, ale te¿ po ³o ¿e nie na stêp nej wie ¿y. Wie ¿a zbu do wa na jest z gru bo cio -
sa nych s³u pów i be lek, któ re s¹ po ³¹ czo ne ze so b¹ we d³ug sche ma tu re gio nal nej tech -
ni ki.

Pro jekt za go spo da ro wa nia za le wu re ten cyj ne go Bo brów ka, oprócz pro ble ma ty ki
zwi¹ za nej z je go pla stycz nym opra co wa niem, wy ma ga³ tak ¿e prze my œle nia wie lu in -
nych aspek tów o pod ³o ¿u hy dro lo gicz nym i eko no micz nym. Oprócz au tor skie go
opra co wa nia pro jek tu, za war ta w nim zo sta ³a ana li za geo gra ficz no -spo ³ecz na œro do -
wi ska na tu ral ne go ja ko czyn ni ki wza jem nie ze so b¹ po wi¹ za ne, uka zu j¹ ca nam
wspó³ cze sne go cz³o wie ka ja ko nie od ³¹cz ny ele ment wspó³ two rz¹ cy kra jo braz.
Stwo rze nie zbior ni ka wod ne go sta no wi nie tyl ko in ge ren cjê w œro do wi sko na tu ral -
ne, ale mo ¿e byæ tak ¿e czyn ni kiem roz wo jo wym kon kret ne go ob sza ru. Ba zu j¹c na
swo ich na tu ral nych atu tach, sta nie siê miej scem nie tyl ko wi zu al nie atrak cyj nym, ale
i ko rzyst nym pod wzglê dem go spo dar czym. Pra ca po œwiê co na te ma to wi za go spo -
da ro wa nia za le wu Bo brów ka po ka zu je ko rzy œci nie tyl ko dla lo kal ne go spo ³e czeñ -
stwa, ale tak ¿e mo¿ li woœæ roz wo ju oko licz nej ro œlin no œci. Naj wiêk szym do brem ka¿ -
de go ob sza ru jest je go po ten cja³ œro do wi sko wy, któ ry w po ³¹ cze niu z re gio nal n¹ ar -
chi tek tu r¹ wspó³ two rzy kra jo braz mo g¹ cy cie szyæ siê du ¿ym za in te re so wa niem ze
stro ny tu ry stów, w po szu ki wa niu na tu ral nych ob sza rów bar dzo czê sto sk³a nia j¹ cych
siê ku pol skim wsiom. Pro ble mem wspó³ cze sne go pla no wa nia jest za nik aspek tu re -
gio nal ne go w za go spo da ro wa niu prze strzen nym. co raz czê œciej nie zwa ¿a siê na po -
ten cja³ geo gra ficz ny da ne go œro do wi ska i na po trze by lo kal nej spo ³ecz no œci, któ ra dla
po lep sze nia wa run ków swo je go ¿y cia bar dzo czê sto wy je¿ d¿a do wiêk szych miast
w po szu ki wa niu pra cy w le piej roz wi niê tym go spo dar czo œro do wi sku. W dzi siej -
szych cza sach naj wiêk szym czyn ni kiem ma j¹ cym wp³yw na roz wój wspó³ cze sne go
kra jo bra zu pol skiej wsi jest ruch tu ry stycz ny, za pew nia j¹ cy na p³yw tu ry stów z ró¿ -
nych stron Pol ski i zza za gra ni cy. Two rzy on ko niunk tu rê wa run ku j¹ c¹ po stêp re gio -
nal nej go spo dar ki i eko no mii. Po dej mu j¹c siê opra co wa nia przed sta wio ne go pro -
jektu za go spo da ro wa nia Za le wu Bo brów ka, kie ro wa ³am siê prze ko na niem, ¿e je go
re ali za cja przy czy ni siê do zwiêk sze nia atrak cyj no œci spo ³ecz nej, go spo dar czej i tu ry -
stycz nej gmi ny No wy To myœl, przy jed no cze snym za cho wa niu wa lo rów na tu ral nych
te go piêk ne go i nie znisz czo ne go przez cy wi li za cjê te re nu kra ju.

Pra ca po wsta wa ³a w la tach 2015-2017 na stu diach ma gi ster skich na Uni wer sy te cie ar ty -
stycz nym w Po zna niu. Pro mo tor: prof. dr hab. Woj ciech Ho ra – prof. zw. Uni wer sy te tu ar -
ty stycz ne go w Po zna niu; rek tor uczel ni.
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Alek san dra Ta ba czyñ ska

Ob rzê dy, ta niec, œmiech i ³zy 
We se le Przy pro styñ skie ma ju¿ 80 lat

Na py ta nie, z czym ko ja rzy siê wiej skie we se le, wiêk szoœæ z nas od po wie dzia ³a by,
¿e z do br¹ za ba w¹. Trud no nie zgo dziæ siê z tak po sta wio n¹ te z¹, ale war to te¿ j¹
uza sad niæ. Wieœ w na szej wy obraŸ ni to miê dzy in ny mi dŸwiê ki. a w œwie cie z³o ¿o -
nym z od g³o sów przy ro dy i prac go spo dar skich g³os in stru men tu wy bi ja siê bar dzo
zde cy do wa nie. Wy ra ¿a on i pod kre œla mo men ty szcze gól ne, do któ rych za wsze na -
le ¿y œlub. Ten naj wa¿ niej szy mo ment w ¿y ciu m³o dej pa ry, prze ¿y wa ca ³a spo ³ecz -
noœæ wiej ska. a wy ra zem te go s¹ nie tyl ko in stru men ty na da j¹ ce wy da rze niu od -
œwiêt ny na strój, ale te¿ ob rzê dy, tañ ce, œmiech i ³zy.

Przy pro styñ skie we se le
Ta k¹ na zwê no si ze spó³ re gio nal ny za ³o ¿o ny w 1938 ro ku przez an to ni nê WoŸ -

n¹ w Przy pro sty ni, wsi po ³o ¿o nej w gmi nie Zb¹ szyñ. Gru pa pre zen to wa ³a i na dal to
ro bi, w for mie przed sta wie nia, au ten tycz ny prze bieg we se la ch³op skie go. Uro czy -
stoœæ bo wiem dzie li siê na na stê pu j¹ ce po so bie fa zy, na któ re sk³a da j¹ siê tañ ce i pie -
œni re gio nal ne. Przed woj n¹ wy stê py sta no wi ³y po kaz miej sco we go, a za ra zem gra -
nicz ne go folk lo ru. Sta ³y siê ma ni fe sta cj¹ pa trio ty zmu lud no œci, któ ra po mi mo na po -
ru niem czy zny – w po wie cie no wo to my skim wów czas po nad 30% lud no œci sta no wi li
Niem cy – za cho wa ³a sta re oby cza je pol skie i z du m¹ je pre zen to wa ³a. dziœ z ko lei
„We se le Przy pro styñ skie” umo¿ li wia po zna nie przy gra nicz nej kul tu ry lu do wej oraz
jej ro li w umac nia niu pol sko œci w pie œniach, ob rzê dach, stro jach i tañ cach.

Sce na riusz
We se le przy pro styñ skie dzie li siê na dwa ak ty. akt pierw szy po dzie lo ny jest na

piêæ scen: b³o go s³a wieñ stwo ro dzi ców, ku char ki opo wia da j¹ co siê dzie je na po dwó -
rzu, przy jazd ze œlu bu i ¿y cze nia dla pañ stwa m³o dych, obiad we sel ny, tañ ce i przy -
œpiew ki. akt dru gi po dzie lo ny jest na trzy sce ny: ocze pi ny w sta rej sza cie, dal sze tañ -
ce i hu mo ry stycz ne przy œpiew ki, za koñ cze nie we se la.

ca ³o œci do pe³ nia mu zy ka. Na ca ³e przed sta wie nie sk³a da siê po nad piêæ dzie si¹t
pie œni. Wszyst kie o bar dzo wdziêcz nych, gwa ro wych ty tu ³ach.

Wy stê pu j¹: Mat ka oraz Oj ciec we sel ny, M³o da Pa ra: Ma ry sia i Ja nek, I dru¿ ba ja -
ko sta ro sta we sel ny, I dru¿ bi na, dal si dru¿ bo wie: II, III, IV, druh ny: I, II, III, IV, Go -
spo da rze: I, II, III, Go spo dy nie: I, II, III, ku char ki: Ka sia i Wik to sia. do tañ ca gra ka pe -
la koŸ lar ska w sk³a dzie: ko zio³, skrzyp ce i klar net. 
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Tañ ce:
Wi wat – uczest ni cy tañ ca usta wia j¹ siê na ob wo dzie ko ³a twa rza mi do œrod ka,

trzy ma j¹c siê za rê ce. W œrod ku ko ³a znaj du je siê sta ro sta we sel ny, któ ry czê stu je
tañ cz¹ cych wód k¹, dwie tan cer ki oraz tan cerz. Tañ cz¹ cy na ob wo dzie ko ³a w pra -
wej rê ce trzy ma j¹ ba ty na krót kim trzon ku (nó¿ ka sar nia), w cza sie tañ ca strze la j¹c
do tak tu. Wszy scy po ru sza j¹ siê kro kiem do su wa nym, kil ka kro ków w le wo, kil ka
w pra wo. Trój ka tañ cz¹ ca w œrod ku tañ czy po dob nie, z tym, ¿e tan cerz tañ czy raz
z jed n¹, raz z dru g¹ tan cer k¹. Pod czas ca ³e go uk³a du tan ce rze wy krzy ku j¹: „oj, we -
se le, oj, we se le”. Po pew nym cza sie trój ka tañ cz¹ cych ustê pu je miej sca in nej trój ce,
znaj du j¹ cej siê na ze wnêtrz nym ko le.

Ko wol – tañ cz¹ cy sto j¹ na ob wo dzie ko ³a pa ra mi. Tan cer ki ty ³em do œrod ka ko ³a,
a tan ce rze przo dem. Po da j¹ so bie rê ce prze ciw le gle. Pa ra trzy ma j¹c siê za rê ce pod -
ska ku je, wy rzu ca j¹c no gi do przo du. ca ³oœæ tañ czy siê na osiem tak tów.

dup nik – tañ cz¹ ce pa ry usta wia j¹ siê na ob wo dzie ko ³a twa rza mi do sie bie, tan -
cer ki ty ³em do œrod ka. Tan ce rze naj pierw k³a nia j¹ siê i po wo li pro stu j¹, póŸ niej ob -
ra ca j¹ siê do sie bie ty ³em i znów k³a nia j¹. Stu ka j¹ siê na wza jem po œlad ka mi, po czym
znów ob ra ca j¹ do sie bie. ca ³oœæ po wta rza siê w me lo dii i tañ cu.

do oko ³a – tan ce rze sto j¹ pa ra mi bo kiem do œrod ka ko ³a. Tan cerz trzy ma tan cer -
kê w pó³, ra zem po chy la j¹ siê do œrod ka ko ³a. Ro bi¹c od po wied nie kro ki i pod sko ki,
wy ko nu je siê je den ob rót do ko ³a osi. Za koñ cze nie tañ ca sta no wi je go prze tañ cze nie
w szyb kim tem pie.

Wi sie lok – pa ry sto j¹ na ob wo dzie ko ³a przo dem do sie bie. Tan cerz trzy ma part -
ner kê w pó³. Tan cer ka trzy ma le w¹ rê kê na pra wym bo ku tan ce rza. Wszy scy po ob -
wo dzie ko ³a tañ cz¹ po lkê. Za koñ cze nie tañ ca na stê pu je po kil ka krot nym po wtó rze -
niu i od pro wa dze niu tan ce rek na miej sce.

Go ³¹ bek – przed du dzia rza mi usta wia siê tan cerz lub pa ra, któ ra chce za tañ czyæ.
Trze ba naj pierw za œpie waæ pio sen kê, po czym tan cerz za pra sza tan cer kê do tañ ca.
Za chê ca j¹ pod sko ka mi i wy ma chi wa niem ra mion. Tan cer ka przy gl¹ da siê tan ce rzo -
wi, po czym usta wia z nim na ob wo dzie ko ³a bo kiem do œrod ka. Part ner ka stoi ty -
³em do kie run ku tañ ca, ra zem trzy ma j¹ siê za rê ce. Po wy ko na niu od po wied nich
pod sko ków tañ czy siê po lkê. Na za koñ cze nie tan cerz od pro wa dza tan cer kê na miej -
sce, œci ska j¹c jej d³oñ i pa trz¹c w oczy z po dziê ko wa niem.

Wia trak – tañ cz¹ czte ry do oœmiu par. Tan ce rze two rz¹ gwiaz dê, po da j¹c so bie
le w¹ rê kê. Tan cer ki w pra wej rê ce trzy ma j¹ chu s tecz kê, któ r¹ po wie wa j¹. W trak -
cie tañ ca part ner ki prze cho dz¹ pod ra mio na mi tan ce rzy, two rz¹c swo je ko ³o. PóŸ -
niej ³¹ cz¹ siê w pa ry z tan ce rza mi i da lej ju¿ tañ cz¹ wal czy ka.

Lo ta ny – pa ry sto j¹ na ob wo dzie ko ³a, tan ce rze znaj du j¹ siê w œrod ku. Wszy scy
po chy la j¹ siê moc no do przo du na zgiê tych ko la nach, rê ce zgiê te w ³ok ciach i opar te
na bio drach W trak cie tañ ca pa ry za ha cza j¹ o sie bie rê ce. Ko niec na stê pu je po trzy -
krot nym po wtó rze niu 18 tak tów i od pro wa dze niu tan ce rek na miej sca.

Kra ko wiak wiel ko pol ski – pa ry sto j¹ obok sie bie w do wol nym miej scu sa li.
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Najpierw tañ cz¹ ra zem, a póŸ niej osob no, raz po raz zer ka j¹c na sie bie. Gdy tan cer -
ka cho dzi z za ³o ¿o ny mi rê ka mi, tan cerz wy rzu ca na prze mian no gi, klasz cz¹c pod ni -
mi. PóŸ niej zmie nia siê swo ich part ne rów. Ozna k¹ za koñ cze nia tañ ca jest zwiêk sze -
nie tem pa me lo dii.

ca ³o wa ny – tañ cz¹ cy two rz¹ ko ³o, trzy ma j¹c siê za rê ce. W ko le cho dzi tan cerz,
któ ry w rê ku trzy ma chu s tecz kê. Po wie wa ni¹ na wy so ko œci twa rzy wy bra nej tan -
cer ki. Jed nak ¿e po chwi li pod cho dzi do in nej tan cer ki. Kie dy w koñ cu wy bie rze w³a -
œci w¹, k³a dzie roz ³o ¿o n¹ chu s tecz kê na zie mi. Tan cer ka naj pierw uda je, ¿e nie chce,
po czym klê ka na niej. Pa ra obej mu je siê ra mio na mi i ca ³u je w po li czek. Ra zem wsta -
j¹, tan cerz wstê pu je do ko ³a, tan cer ka bie rze chu s tecz kê i wy bie ra no we go part ne -
ra. Za koñ cze nie sta no wi zwy kle obe rek lub szyb ki wal czyk.

Kla ska ny – pa ry sto j¹ na ob wo dzie ko ³a, zwró co ne bo kiem do œrod ka. Ta niec po -
le ga naj pierw na ude rze niu d³oñ mi w pierœ, póŸ niej w d³o nie part ne ra, w ró¿ nych
kom bi na cjach. Na za koñ cze nie tañ czy siê szyb kie go wal czy ka lub po lkê.

„Prek ody mnie” – ten ta niec wy ko nu j¹ prze wa¿ nie za ko cha ne pa ry. Po za pro sze -
niu do tañ ca two rzy siê dwa sze re gi: dziew cz¹t i ch³op ców, któ rzy sto j¹ na prze ciw sie -
bie. Tañ cz¹ cy œpie wa j¹c od su wa j¹ siê do ty ³u i pod kre œla j¹ sens s³ów ru chem rê ki. Na
za koñ cze nie tañ czy siê wal czy ka, po czym od pro wa dza wy bran kê na miej sce.

Stro je no szo ne na co dzieñ i od œwiê ta
Strój go spo dy ni: za k³a da ny na nie dzie le i uro czy sto œci. Sk³a da siê on z czep ka przy -

ozdo bio ne go sztucz ny mi kwia ta mi, np. nie za po mi naj ka mi i wst¹ ¿ecz ka mi w ko lo rze
ró ¿o wym i nie bie skim o wzo rach w kwiat ki, kó ³ecz ka, ser dusz ka, gwiaz decz ki. Ka -
fta nik ozdo bio ny ma szy no wy mi ko ron ka mi, z bu fia sty mi rê ka wa mi i wy so kim ko³ -
nie rzy kiem. Sze ro ka spód ni ca do ko stek, z ty ³u po fa³ do wa na z czte rech „pó ³ek ma -
te ria ³u”. Je dwab ny far tu szek z fal ban k¹, ko lo ro wy mi ob szyw ka mi lub z tiu lu, rêcz nie
ha fto wa ny w drob ne wzo ry. Strój go spo dy ni no si ³a rów nie¿ m³o da dziew czy na
w nie dzie lê.

Strój druh ny: druh na ubie ra ³a su kien kê w ciem nym ko lo rze (po I woj nie tro chê ja -
œniej sz¹), prze pa sa n¹ sze ro k¹ wst¹¿ k¹ (ja sn¹) z ko kar d¹ na bo ku. Na g³o wê za k³a da -
³a wia nek ze sztucz nych kwia tów z obo wi¹z ko wy mi trze ma ró ¿a mi na przo dzie. Pod
ko niec XIX i na po cz¹t ku XX wie ku rów nie¿ pan na m³o da by ³a ubra na w ciem n¹ su -
kien kê, wy ró¿ nia j¹c siê tym, ¿e no si ³a wia nek z roz ma ry nu. Krót ko przed I woj n¹ no -
si ³a ju¿ bia ³¹ su kien kê. Zwy kle druh ny po ocze pi nach ubie ra ³y siê w bia ³e su kien ki,
prze pla ta ne nie bie sk¹ wst¹¿ k¹.

Strój star szej go spo dy ni (mê ¿at ki): ka bat pro sty z czar n¹ lub bia ³¹ ko ron k¹ i pa sia sta
spód ni ca. Na g³o wie cze pek, a na nim chust ka we wzo ry tu rec kie, prze wi¹ zy wa na pod
bro d¹. Ko lo ry pa sków w pa sia kach spód ni cy upo rz¹d ko wa ne s¹ we d³ug wzo ru: 1 –
czer wo ny, czar ny, zie lo ny i bor do, 2 – czer wo ny, czar ny, zie lo ny i fio le to wy, 3 – czer -
wo ny, czar ny, zie lo ny i nie bie ski. Pa sia ki te wy ra bia no rêcz nie, ni ci lnia ne i we³ nê owcz¹
przê dzo no na ko ³o wrot kach, po czym far bo wa no i tka no na kro snach.
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Strój bab ki: sk³a da³ siê z tzw. kop ki prze pa sa nej je dwab ni c¹, pa sia ka, far tusz ka, ka -
ba ta oraz ma ³e go czep ka. Pod suk ni¹ no szo no tzw. pie kiel ni cê, czy li spód ni cê z czer -
wo nej fla ne li, ob szy t¹ czar n¹ ta siem k¹ lub w³a sno rêcz nie wy szy t¹ – w dol nej czê œci
czar n¹ w³ócz k¹ – w z¹b ki. Na no gach czar ne poñ czo chy i sznu ro wa ne czar n¹ ta -
siem k¹ ni skie trze wi ki.

Star szy go spo darz: ubie ra³ siê w suk ma nê, za zwy czaj ko lo ru gra na to we go lub
czar ne go. By ³a ona fa³ do wa na z ty ³u, a w pa sie mia ³a dwa gu zi ki. Pod spodem no szo -
no kurt kê z wy ³o ga mi. By ³a ona ko lo ru czer wo ne go, póŸ niej za czê to no siæ kra tê
w pa ste lo wych ko lo rach. Na ko szu lê wk³a da no „pod ko szu lec” z ko³ nie rzy kiem. Na -
to miast kra wat za stê po wa ³a sza ra je dwab ni ca wi¹ za na w ko kar dê pod szy j¹.

Pan m³o dy: no si³ bia ³¹ je dwab ni cê, dru¿ bo wie je dwab ni ce ko lo ro we nie bie skie,
zie lo ne lub ama ran to we. M³o dzi ch³op cy ubie ra li kra cia ste lub czer wo ne kurt ki z bia -
³y mi gu zi ka mi. Bu ty czar ne, skó rza ne, wy so kie na wy¿ szym ob ca sie. Na g³o wie no si li
czar ne ka pe lu sze, a star si go spo da rze ma cie jów ki, zna ne rów nie¿ pod na zw¹ po zna -
nian ki. Star si go spo da rze ubie ra li siê po dob nie, z t¹ ró¿ ni ca, ¿e na bia ³¹ ko szu lê, któ -
rej rê ka wy by ³y za wi ja ne do ³ok cia, wk³a da li czar n¹ ka mi zel kê. Tak ubie ra li siê na nie -
dzie lê i œwiê ta.

Hi sto ria
Ze spó³ po wsta³ dziê ki na uczy ciel ce z Przy pro sty ni – an to ni nie WoŸ nej, któ ra za -

fa scy no wa na tu tej szym folk lo rem, cho dzi ³a od cha ty do cha ty, zbie ra j¹c – w ca ³ym
re gio nie zb¹ szyñ skim nie zbêd ne do od two rze nia ob rzê dów – ma te ria ³y; m. in. stro -
je: spód ni ce, czep ce, kurt ki, bu ty, chu s ty. cho dzi ³a na wiej skie we se la, w trak cie któ -
rych za pi sy wa ³a tek sty pio se nek, przy œpiew ki, wró¿ by, za gad ki, przy s³o wia. Przy gl¹ -
da ³a siê ob rzê dom, opi sy wa ³a stro je i zwy cza je we sel ne. 

W 1937 ro ku, na oœwia to wej kon fe ren cji w gmi nie Zb¹ szyñ, na ro dzi³ siê po mys³
utwo rze nia mu zeum re gio nal ne go. Rok póŸ niej, na uro czy sto œci otwar cia mu zeum
20 lu te go 1938 ro ku, po raz pierw szy przed sta wio ne zo sta ³o wi do wi sko re gio nal ne
pod pier wot n¹ na zw¹ „We se le w Przy pro sty ni”. an to ni na WoŸ na – wraz z 28 ama -
to ra mi – przy go to wy wa ³a siê do wy stê pu przez kil ka mie siê cy. do Przy pro sty ni
przy by li go œcie z Po zna nia, któ rzy zo sta li tu a¿ do pó³ no cy, aby w pe³ ni uczest ni czyæ
w in sce ni za cji sta ro pol skie go wiej skie go we se la. ca ³oœæ spo tka ³a siê z en tu zja stycz -
nym przy jê ciem, po nie wa¿ ze spó³ gra³ na tu ral nie i go œciom zda wa ³o siê, ¿e s¹ œwiad -
ka mi praw dzi we go wiej skie go we se la. Pod czas wy stê pu sa la by ³a prze pe³ nio na i nie
wszy scy mie li oka zjê przy gl¹ daæ siê wi do wi sku. dla te go po wtó rzo no je jesz cze trzy
ra zy w Przy pro sty ni. 

Ów cze sna pra sa pi sa ³a: „Pro pa gan da pie œni, tañ ca, zwy cza jów, ob rzê dów i stro -
jów bê dzie na za wsze zdo by cz¹ kul tu ry re gio nal nej Zb¹ szy nia i oko li cy. cel zo sta³
osi¹ gniê ty i za to spo tka ³o au tor kê za s³u ¿o ne uzna nie”. „Ku rier Po ran ny” z War sza -
wy do no si³: „Mu zeum Re gio nal ne w Przy pro sty ni przy Zb¹ szy niu gro ma dzi ³o nie tyl -
ko cie ka we eks po na ty z te re nu swe go po wia tu, lecz rów nie¿ po wia tów czy sto pol -
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skich znaj du j¹ cych siê po tam tej stro nie gra ni cy. Po za tym zwra ca j¹ uwa gê dzia ³y: pa -
mi¹ tek z po wsta nia wiel ko pol skie go i ubio rów re gio nal nych; w tym ostat nim wy ró¿ -
nia siê piêk ny strój z d¹ brów ki Wiel kiej (Wiel ko pol skiej), wsi pol skiej po stro nie nie -
miec kiej li cz¹ cej 99% Po la ków. Pra ce oko ³o mu zeum i we se la ch³op skie go do ko nu -
je na uczy ciel stwo z w³a snej ini cja ty wy, bez na ka zu z gó ry. Wnio sek, ja ki z te go trze -
ba wy snuæ, to na kaz wy sy ³a nia do szkó³ na pol skim, za chod nim po gra ni czu ele men -
tu na uczy ciel skie go jak naj bar dziej wy ro bio ne go spo ³ecz nie, jak naj bar dziej war to -
œcio we go. Na uczy ciel bo wiem w mia stecz ku lub wsi po gra nicz nej to nie tyl ko wy cho -
waw ca dzie ci miej sco wych, lecz twór ca kul tu ry pol skiej.”

Na stêp n¹ pre zen ta cjê wi do wi ska mo¿ na by ³o zo ba czyæ w ma ju 1938 ro ku w W¹ -
so wie na „Œwiê cie pie œni”. W lip cu te go sa me go ro ku „We se le Przy pro styñ skie” zo -
sta ³o sfil mo wa ne w No wym To my œlu pod czas uro czy sto œci z oka zji prze ka za nia bro -
ni ufun do wa nej przez oby wa tel stwo po wia tu ja ko dar dla ar mii na tzw. FON (Fun -
dusz Obro ny Na ro do wej; 1936-1939). Film wy œwie tla ny by³ we wszyst kich ki nach
w Pol sce, tak ¿e w Zb¹ szy niu i w Przy pro sty ni.

Przed woj n¹ i po woj nie an to ni na WoŸ na uczêsz cza ³a na kur sy w By strzy cy nad
Ol z¹, Wej he ro wie i Kra ko wie. Po za koñ cze niu II woj ny œwia to wej ze spó³ po wró ci³
do wy stê pów. W 1948 ro ku wzi¹³ udzia³ w Fe sti wa lu Mu zy ki Lu do wej w Zie lo nej
Gó rze. Wy stêp po now nie spo tka³ siê z en tu zja zmem ze stro ny wi dow ni oraz pra sy.
W paŸ dzier ni ku te go sa me go ro ku In sty tut Fo no gra ficz ny Uni wer sy te tu im. ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu na gra³ „We se le Przy pro styñ skie” na p³y ty. Na tê oko licz -
noœæ ze spó³ przy go to wa³ ko ro wód we sel ny; pañ stwo m³o dzi, dru¿ bo wie, ka pe la
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koŸ lar ska, go spo dy nie i go spo da rze je cha li na ko niach i w brycz kach. Przed do mem
we sel nym przed sta wio no sta ro pol skie zwy cza je, ta kie jak: przê dze nie na ko ³o wrot -
ku czy m³ó ce nie ce pa mi.

W 1951 ro ku „We se le Przy pro styñ skie” wy st¹ pi ³o na cen tral nych do ¿yn kach
w Po zna niu w dzi siej szym Par ku Wil so na i na Wi no bra niu w Zie lo nej Gó rze, otrzy -
mu j¹c wy ró¿ nie nia oraz grom kie bra wa. Przed sta wio ne zo sta ³y wów czas frag men ty
wi do wi ska: po ¿e gna nie m³o dej pa ry, po wrót ze œlu bu i ocze pi ny. W la tach 1952-
1953 ze spó³ wy stê po wa³ m. in. w No wym To my œlu i Po zna niu nad Ru sa³ k¹, i tam
otrzy mu j¹c na gro dy. W 1955 ro ku na cen tral nych do ¿yn kach w War sza wie „We -
se le Przy pro styñ skie” re pre zen to wa ³o wo je wódz two po znañ skie. ca ³oœæ zo sta ³a sfil -
mo wa na i wy œwie tlo na w ki nie w Zb¹ szy niu. Przez ko lej ne trzy la ta ze spó³ uczest ni -
czy³ w do ¿yn kach w War sza wie. W 1958 ro ku w au dy cji Te le wi zji Po znañ skiej ze spó³
przed sta wi³ ocze pi ny wraz z tañ ca mi i pio sen ka mi. W 1956 ro ku „We se le Przy pro -
styñ skie” sfil mo wa ne zo sta ³o tak ¿e przez eki pê ame ry kañ sk¹ dla tam tej szej Po lo nii.

W la tach 60. ze spó³ wy stê po wa³ z ró¿ nych oka zji (np. otwar cie mu zeum w hi sto -
rycz nej basz cie w Zb¹ szy niu), pod czas do ¿y nek i roz ma itych œwi¹t (dzieñ Na uczy -
cie la, rocz ni ca po wsta nia ru chu lu do we go, 1 Ma ja, uro czy sto œci zwi¹ za ne z rocz ni ca -
mi po wsta nia wiel ko pol skie go). W 1966 ro ku i przez ko lej ne 4 la ta wy stê po wa³ na

Prze marsz czê œci ze spo ³u folk lo ry stycz ne go „We se le Przy pro styñ skie” przed try bu n¹ ho no ro w¹ pod czas
uro czy sto œci prze ka za nia bro ni ze zbiór ki FON w No wym To my œlu. Na try bu nie ho no ro wej – gen. bro -
ni Ka zi mierz Sosn kow ski, wo je wo da po znañ ski ar tur Ma ru szew ski, gen. bry ga dy Ed mund Knoll – Kow -
nac ki i sta ro sta no wo to my ski Igna cy Sko czeñ – 10 lip ca 1938 r.



Miê dzy na ro do wych Tar gach Po znañ skich. Ze spó³ mo¿ na by ³o zo ba czyæ m. in.
w No wym To my œlu, d¹ brów ce Wiel ko pol skiej, Ba bi mo œcie, Trzcie lu, Strzy ¿e wie,
No wej Wsi, N¹d ni, Ste fa no wie czy Za krzew ku. Wa¿ ne dla ze spo ³u by ³y au dy cje ra -
dio we, na gry wa ne w po znañ skim ra diu w pro gra mie II, czy w War sza wie dla pro gra -
mu I Pol skie go Ra dia.

do ro ku 1978 ze spó³ mia³ prze rwê, spo wo do wa n¹ odej œciem an to ni ny WoŸ nej
na eme ry tu rê. W Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Zb¹ szy niu an to ni na WoŸ na za ³o ¿y ³a
ze spó³, któ ry rów nie¿ wy stê po wa³ na ró¿ nych uro czy sto œciach. dzie li ³a siê swo j¹
wie dz¹ m. in. w Ko le Go spo dyñ Wiej skich w chro œni cy czy w Tech ni kum Rol ni czym
w Trzcian ce. W 1978 ro ku ze spó³ siê od ro dzi³. Je go sze re gi za si li ³o wie lu no wych
chêt nych, ale ze wzglê du na brak stro jów, przy jê to tyl ko 17 par. Te go sa me go ro ku
pod czas wy stê pu w N¹d ni na „Bie sia dzie koŸ lar skiej”, „We se le Przy pro styñ skie”
znów try um fo wa ³o. Fakt ten po twier dza m. in. re cen zja za miesz czo na w Biu le ty nie
In for ma cyj nym Wo je wódz kie go do mu Kul tu ry w Zie lo nej Gó rze. Po chleb nie pi sa -
no m. in. o bo ga tej opra wie mu zycz nej oraz po praw nym u¿y ciu gwa ry. W tym sa -
mym ro ku ze spó³ wy stê po wa³ tak ¿e w Wolsz ty nie, Zb¹ szy niu, Przy tocz nej na Prze -
gl¹ dzie Twór czo œci Kul tu ral nej Wsi, £a go wie, Zie lo nej Gó rze – pod czas wi no bra nia,
By to miu Od rzañ skim, No wym To my œlu – na do ¿yn kach wi kli niar sko -chmie lo wych,
Ba bi mo œcie oraz na wiej skiej sa li w Przy pro sty ni – dla wcza so wi czów i stu den tów
Uni wer sy te tu im. ada ma Mic kie wi cza.

Ju bi le usz
80. uro dzi ny ze spó³ ob cho dzi³ 16. wrze œnia 2017 ro ku w Zb¹ szy niu. Uro czy sto œci

roz po czê ³a msza œw. w ko œcie le pa ra fial nym pw. NMP Wnie bo wziê tej w Zb¹ szy niu,
od pra wio na w in ten cji cz³on ków ze spo ³u. Po eu cha ry stii od by³ siê ra do sny prze jazd
po wóz ka mi przez mia sto oraz wy stêp sce nicz ny. Spo tka nie w Fil har mo nii Folk lo ru
Pol skie go w Zb¹ szy niu, gdzie od by³ siê nie mal dwu go dzin ny wy stêp ze spo ³u, któ ry za -
pre zen to wa³ pe³ ne wi do wi sko, za koñ czy ³o siê sk³a da niem ¿y czeñ i gra tu la cji przez
przy by ³ych go œci. Wy da rze nie by ³o oka zj¹ do ofi cjal ne go wrê cze nia ze spo ³o wi, przy -
zna ne go przez Ra dê Miej sk¹ Zb¹ szy nia, ty tu ³u „Za s³u ¿o ny dla Gmi ny Zb¹ szyñ”. Na -
gro dê, sto sow ny ryn graf, w imie niu ze spo ³u ode bra³ Zbi gniew cent kow ski. 

Œwiê tu j¹ ce ju bi le usz 80. le cia „We se le Przy pro styñ skie” ma na swo im kon cie rów -
nie¿ wy stê py za gra nicz ne. Kon cer to wa li w ta kich kra jach jak: £o twa – na Fe sti wa lu
Kra jów Nad ba³ tyc kich, Niem cy, da nia, Wê gry – na Miê dzy na ro do wym Fe sti wa lu
Ze spo ³ów Ob rzê do wych oraz we W³o szech. Utrzy mu j¹ sta ³y kon takt z nie miec kim
ze spo ³em z Neu en kir chen i ze spo ³em folk lo ry stycz nym z za przy jaŸ nio nej gmi ny
Schle ife. „We se le Przy pro styñ skie” zo sta ³o wy ró¿ nio ne w 1980 ro ku przez Mi ni stra
Kul tu ry i Sztu ki oraz uho no ro wa ne w 1986 ro ku Na gro d¹ im. Oska ra Kol ber ga. 

Pod czas nie mal dwu go dzin ne go wy stê pu ze spó³ za pre zen to wa³ pe³ ne we sel ne wi -
do wi sko – Fil har mo nia Folk lo ru Pol skie go w Zb¹ szy niu, 16 wrze œnia 2017 r. 

WOKÓ£ NAS... 
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Graj cie i tañcz cie da lej
daw ne wiej skie we se la by ³y rzad kim mo men tem, gdy lu dzie od ry wa li siê od pra -

cy. Ten naj wa¿ niej szy mo ment w ¿y ciu, prze ¿y wa li wszy scy, po cz¹w szy od pan ny
m³o dej, ro dzi ców, a na dru¿ bach, go œciach, a na wet tzw. „dzia dach ¿e brz¹ cych”
skoñ czyw szy. Roz bu do wa ne ob rzê dy, zwi¹ za ne z przy jê ciem no wej ¿y cio wej ro li,
wzru sza j¹ do dziœ. Sk³a da j¹ siê na nie choæ by ru basz ne, ale i roz czu la j¹ ce przy œpiew -
ki i za ba wa do bia ³e go ra na, pod czas któ rej m³o dzi tañ czy li ra zem ze sta ry mi przy
dŸwiê kach lu do wej mu zy ki. War to te¿ do daæ, ¿e to w³a œnie na po gra ni czu zie mi
wiel ko pol skiej i lu bu skiej, za cho wa ³a siê wy j¹t ko wa dba ³oœæ o in stru men ty mu zycz -
ne, cha rak te ry stycz ne tyl ko dla te go re gio nu: ko z³y, sier szen ki i ma zan ki. 

Lu do wa tra dy cja, tak piêk nie po ka zy wa na i prze ka zy wa na przez ze spo ³y re gio nal -
ne, ma nie tyl ko od dzia ³y waæ na emo cje wi dow ni. Ze spo ³y ta kie jak „We se le Przy -
pro styñ skie” nio s¹ ze so b¹ praw dzi we kar ty hi sto rii Pol ski. Mi mo re pre sji zwi¹ za -
nych z II woj n¹ œwia to w¹ prze trwa ³y ob rzê dy, tra dy cje, pie œni oraz in stru men ty lu do -
we. Licz nie, wbrew za ka zom oku pan tów, prze cho wa ³y siê du dy czy ko z³y. Œwiad czy
to, ¿e in stru ment ten by³ osto j¹ pol sko œci i wy ra zem sprze ci wu wo bec ob cych wp³y -
wów. Bu do wa ne na wet na ob czyŸ nie du dy i ko z³y by ³y wy ra zem czci dla pol skie go
folk lo ru. dziœ s¹ one Ÿró d³em naj czyst szej ro dzi mej mu zy ki lu do wej.

Wpraw dzie mi ja okres eks pan sji tra dy cyj ne go folk lo ru. U kre su ¿y cia zna la z³y siê
te¿ te po ko le nia, któ re wzra sta ³y w krê gu tej tra dy cji i pie czo ³o wi cie pie lê gno wa ³y lu -
do we mu zy ko wa nie. Jed nak miesz kañ cy na sze go re gio nu ko cha j¹ ro dzi m¹ mu zy kê
lu do w¹. Ka pe le koŸ lar skie i „We se le Przy pro styñ skie” gdzie kol wiek siê po ja wi¹, wi -
ta ne s¹ z ra do œci¹ i en tu zja zmem. cze go za tem ¿y czyæ ze spo ³o wi z 80. let ni¹ tra dy -
cj¹? 

aby Wa sza hi sto ria p³y nê ³a da lej „wart ko i po to czy œcie” przez ko lej ne po ko le nia.
aby nie os³a b³a ¿y wot noœæ tem pa i bo ga te zdob nic two gwar nych me lo dii. Graj cie
i tañcz cie da lej…

Na pod sta wie:
1. We se le Przy pro styñ skie: wi do wi sko ze spo ³u re gio nal ne go z Przy pro sty ni k. Zb¹ szy nia,

oprac. an to ni na WoŸ na; opis tañ ców oraz nu ty al fons Ko wal ski, red. Te re sa chod kie wicz,
Ire na So chac ka, Zie lo na Gó ra 1984.

2. adam Gla pa, Wspo mnie nia et no gra fa: We se le Przy pro styñ skie: wi do wi sko ze spo ³u re -
gio nal ne go z Przy pro sty ni k. Zb¹ szy nia, Zie lo na Gó ra 1984

3. Jó zef Bursz ta, Przed mo wa We se le Przy pro styñ skie: wi do wi sko ze spo ³u re gio nal ne go
z Przy pro sty ni k. Zb¹ szy nia, Zie lo na Gó ra 1984

Fot. ar chi wum Ze spo ³u Szkol no -Przed szkol ne go im. a. WoŸ nej w Przy pro sty ni (por tret
an to ni ny WoŸ nej), zbio ry Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w No wym To my œlu
(zdjê cia ar chi wal ne) oraz Urz¹d Miej ski w Zb¹ szy niu (zdjê cia z ju bi le uszu ze spo ³u)



Gra ¿y na Ma tu szak 

W po szu ki wa niu w³a snych ko lo rów… 

No wy, po wa ka cyj ny se zon kul tu ral ny w Ga le rii na Piê trze Miej skiej i Po wia to wej
Bi blio te ki Pu blicz nej w No wym To my œlu roz po czê ³a wy sta wa ma lar stwa. 

Jej bo ha ter ka Ka ta rzy na Ku de³ ka – au tor ka prac pre zen to wa nych w ra mach cy -
klu: bi blio -wy szu ki war ka. ta len tów. pl, jest z uro dze nia no wo to my œlan k¹, ale dzie ciñ -
stwo spê dzi ³a w Tar now cu nie opo dal Zê bo wa. Jest ab sol went k¹ Wy dzia ³u Fi lo lo gii
Pol skiej i Kla sycz nej UaM w Po zna niu. Ukoñ czy ³a tak ¿e no wo to my sk¹ Pañ stwo w¹
Szko ³ê Mu zycz n¹ I stop nia im. Wi tol da Lu to s³aw skie go w kla sie wio lon cze li. Po stu -
diach pod jê ³a pra cê ja ko na uczy ciel ka jê zy ka pol skie go w Szko le Pod sta wo wej im.
Bro ni s³a wa Ma li now skie go w chmie lin ku, gdzie pra cu je nie prze rwa nie do dziœ. Ju¿
w trak cie pra cy za wo do wej, w 2005 ro ku, pod jê ³a ko lej ne edu ka cyj ne wy zwa nie,
koñ cz¹c stu dia po dy plo mo we na wy dzia le edu ka cji ar ty stycz nej – na uka mu zy ki i pla -
sty ki w szko le – w ów cze snej po znañ skiej aka de mii Sztuk Piêk nych, prze mia no wa -
nej dziœ na Uni wer sy tet ar ty stycz ny. Obec nie, oprócz jê zy ka pol skie go, uczy tak ¿e
mu zy ki i pla sty ki. co wa¿ ne, ucz¹c po szu ku je no wych, atrak cyj nych dla uczniów spo -
so bów prze ka zy wa nia wie dzy i roz bu dza nia ich cie ka wo œci œwia ta. do sko na l¹c siê
za wo do wo, bra ³a udzia³ w miê dzy na ro do wych pro gra mach So cra tes co me nius
i co me nius, ma j¹ cych na ce lu roz wi ja nie wœród m³o dzie ¿y i ka dry na uczy ciel skiej wie -
dzy o ró¿ no rod no œci kul tur i jê zy ków eu ro pej skich oraz zro zu mie nia jej war to œci.
W ra mach tych pro gra mów mia ³a mo¿ li woœæ po dró ¿o wa nia i po zna nia in nych sys te -
mów edu ka cyj nych, m. in. Szwe cji, Bu³ ga rii, Hisz pa nii, Ho lan dii, Ru mu nii, Fran cji,
Tur cji i Li twy. Po czy nio ne wów czas ob ser wa cje sta ³y siê po czê œci Ÿró d³em in spi ra cji,
z któ re go czer pie wy ko nu j¹c w³a sn¹ pra cê dy dak tycz n¹. 

an ga ¿u je siê w ¿y cie spo ³ecz ne i kul tu ral ne. Jest tzw. nie spo koj nym du chem, lu bi
po dró ¿e, ki no, te atr, ope rê, ba let, czy ta nie ksi¹ ¿ek, mu zy kê po wa¿ n¹, ale te¿ fa scy -
nu je j¹ jazz i ciê¿ sze mu zycz ne brzmie nia. ale tak na praw dê war te uzna nia jest to, ¿e
swo j¹ ak tyw no œci¹, fa scy na cja mi i pa sja mi sta ra siê za ra ¿aæ swo ich uczniów. Uwa ¿a,
¿e dziec ko nie mu si byæ do sko na ³e w tym co ro bi, ale li czy siê to, ¿e jest twór cze i ma
coœ do po wie dze nia. do strze ga te¿ istot ny fakt, ¿e trak to wa ne dziœ doœæ mar gi nal nie
przed mio ty na ucza nia, tj. mu zy ka i pla sty ka ma j¹ ogrom ne zna cze nie dla roz wo ju
umie jêt no œci, spraw no œci in te lek tu al nej, wy obraŸ ni i roz bu dza nia kre atyw no œci dzie -
ci. Po nie wa¿ sa ma lu bi po dró ¿o waæ, czê sto or ga ni zu je szkol ne wy jaz dy dla swo ich
wy cho wan ków. Uwa ¿a, ¿e dzie ci miesz ka j¹ ce na wsi po win ny mieæ mo¿ li woœæ zo ba -
cze nia cie ka wych miejsc, ogl¹ da nia mu ze al nych ko lek cji, po zna wa nia sztu ki te atru
lub ope ry, ale te¿ rze czy zwy k³ych, nie spo ty ka nych na co dzieñ w œro do wi sku wiej -
skim, bo da je im to szer sze wy obra ¿e nie o œwie cie. 
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Wy po czy wa rów nie ak tyw nie i twór czo. Uwiel bia braæ udzia³ w ró¿ nych warsz -
ta tach, jak choæ by te atral nych, mu ze al nych, tak ¿e rê ko dziel ni czych, a na wet rze -
mieœl ni czych. Z uœmie chem wspo mi na przy go dê z ko wal stwem. Ostat nio czê œciej
jed nak bie rze udzia³ w kra jo wych i miê dzy na ro do wych ple ne rach ma lar skich, pod -
czas któ rych roz wi ja swo je ar ty stycz ne umie jêt no œci, czer pi¹c in spi ra cje z ob ser wa cji
pra cy i kunsz tu in nych ar ty stów. Bar dzo lu bi ma lo waæ. Twór czo œci¹ zaj mu je siê
w wol nych chwi lach, ama tor sko, ci¹ gle po szu ku j¹c œrod ków wy ra zu i do sko na l¹c
swój ar ty stycz ny warsz tat. Po dej mu je pró by ma lo wa nia far ba mi olej ny mi, akry lo wy -
mi oraz pa ste la mi. czê sto pró bu je ³¹ czyæ tech ni ki. do strze ga z³e i do bre stro ny fak -
tu, ¿e nie ukoñ czy ³a szko ³y ar ty stycz nej. Z jed nej stro ny jest œwia do ma nie do sko na -
³o œci swo je go warsz ta tu, a z dru giej, do ce nia fakt, ¿e jej ma lo wa nie ma cha rak ter bar -
dziej in tu icyj ny, wy p³y wa j¹ cy z wnê trza i sa mo dziel nych po szu ki wañ. Nie wy klu cza,
¿e w przy sz³o œci byæ mo ¿e zde cy du je siê na stu dio wa nie ma lar stwa. Ma lu je pej za ¿e,
ak ty i wiel ko for ma to we kom po zy cje abs trak cyj ne, któ re ce chu je eks pre sja i moc ny
ko lor. W wiêk szo œci jej pra ce po wsta j¹ spon ta nicz nie, za in spi ro wa ne li te ra tu r¹, fil -
ma mi, ota cza j¹ c¹ przy ro d¹, ar chi tek tu r¹; np. na po mys³ stwo rze nia se rii ob ra zów
przed sta wia j¹ cych kom po zy cje me cha nicz ne – „œru by” wpa d³a po wi zy cie w wolsz -
tyñ skiej Pa ro wo zow ni. czê sto zda rza siê, ¿e two rzy ob raz na ba zie bia ³o -czar nej fo -
to gra fii, na pod sta wie któ rej – ba wi¹c siê barw ny mi ze sta wie nia mi – na da je pra cy
w³a sn¹ for mê i ko lo ry sty kê. Zde cy do wa nie wo li nie co dzien ne ze sta wie nia barw ni¿
ma lar stwo re ali stycz ne. Two rzy g³ów nie dla sie bie, ale ma tak ¿e za mó wie nia na por -
tre ty czy ob ra zy po se sji. Ma lo wa nie prac na za mó wie nie trak tu je ja ko ko lej ne, wca -
le nie ³a twe wy zwa nie, dziê ki któ re mu zdo by wa no we do œwiad cze nia. Oprócz ma lar -
stwa zaj mu je siê tak ¿e two rze niem bi ¿u te rii. Jej pra ce znaj du j¹ siê w zbio rach pry wat -
nych w kra ju i za gra ni c¹. 

Pre zen to wa na w no wo to my skiej ksi¹¿ ni cy au tor ska wy sta wa Ka ta rzy ny Ku de³ ki
nie jest pierw sz¹. Ju¿ wcze œniej swo j¹ twór czoœæ po ka zy wa ³a na wy sta wach po ple ne -
ro wych oraz kil ku wy sta wach in dy wi du al nych.
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Lu cy na Koñ czal -Gnap

Niech zo sta nie we wspo mnie niach po mnie œlad...

Prze gl¹d Ka pel Po dwór ko wych 2017
pa miê ci An drze ja Bob kie wi cza

Nie bê dzie ju¿ go do³ po na szy mu...
By³ twa rz¹ no wo to my skiej Ka pe li „Zza Win kla” – jej wpó³ za ³o ¿y cie lem i li de rem

 i z ni¹ by³ po wszech nie ko ja rzo ny. Ra zem z an drze jem Bob kie wi czem Ka pe la „Zza
Win kla”, od 1980 ro ku, da ³a po nad 2300 kon cer tów i na gra ³a piêæ p³yt kom pak to -
wych. Spo pu la ry zo wa³ ta kie pio sen ki jak: „Ewa z chwa li sze wa”, „Ba na do Po zna -
nia”, „Ma ma sma¿, pó ki masz” i wie le in nych. Sam tak ¿e by³ au to rem pio se nek m.
in. „Pro ble my dzia ³a cza” i „Gwa rze daj czeœæ”. Ko cha³ gwa rê po znañ sk¹, ale tak ¿e
ko cha³ sce nê i czu³ siê na niej jak ry ba w wo dzie – nie tyl ko pod czas wy stê pów Ka -
pe li, ale przez wie le lat tak ¿e ja ko ak tor, dzia ³a j¹ cej pod kie run kiem Re na ty Œmier tel -
nej w No wo to my skim Oœrod ku Kul tu ry, ama tor skiej Gru py Te atral nej. Je go ga wê -
dziar ski ta lent spra wia³, ¿e do sko na le spraw dza³ siê w ro li kon fe ran sje ra, a ka¿ dy wy -
stêp Ka pe li „Zza Win kla” skrzy³ siê dow ci pem. Roz mi ³o wa ny w gwa rze wiel ko pol -
skiej, by³ jej nie stru dzo nym po pu la ry za to rem. ca ³e go sie bie prze le wa³ na pa pier,
two rz¹c nie za po mnia ne – przede wszyst kim gwa ro we – tek sty. Z oka zji 25. le cia Ka -
pe li jej hi sto riê przed sta wi³ w tekœcie „Ku uciesze przez æwieræwiecze"…

Po cho dzi³ z po bli skie go Bu kow ca i ca ³e swo je ¿y cie spê dzi³ na no wo to my skiej zie -
mi. Po ukoñ cze niu Li ceum Pe da go gicz ne go w Su le cho wie, a w miê dzy cza sie tak ¿e
aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Po zna niu, pra co wa³ ja ko na uczy ciel wy cho wa -
nia fi zycz ne go i tre ner – naj pierw w szko ³ach pod sta wo wych w ci chej Gó rze, Bu kow -
cu, Bo rui Ko œciel nej i Ja strzêb sku Sta rym, a przez ostat nie la ta pra cy za wo do wej w Ze -
spo le Szkó³ Za wo do wych i Li ce al nych im. dra Ka zi mie rza Ho ³o gi w No wym To my œlu.

By³ barw nym, pe³ nym po czu cia hu mo ru, nie zwy kle otwar tym, cie p³ym i przy ja -
ciel skim cz³o wie kiem. Od szed³ 20 kwiet nia 2017 ro ku, w wie ku 69 lat, po wal ce
z nie ub³a ga n¹ cho ro b¹. Spo cz¹³ na no wo to my skim cmen ta rzu.

Ko le dzy z ka pe li o An drze ju Bob kie wi czu

Bog dan Gór ny – 37 lat te mu  za k³a da ³em ra zem z an drze jem  Bob kie wi czem Ka pe -
lê „Zza Win kla”. To by ³a wspa nia ³a przy go da ze wspa nia ³ym kom pa nem – ona na dal
trwa, ale ju¿ bez an drze ja. Kon cer to wa li œmy w wie lu kra jach: Niem cy, Fran cja, Bel gia,
S³o wa cja, Li twa, cze chy, no i oczy wi œcie ca ³a Pol ska. Za gra li œmy z an drze jem ponad
2300 kon cer tów. Na gra li œmy 5 p³yt, 3 sin gle, 8 te le dy sków, kil ka fil mi ków re kla mo -
wych oraz wy st¹ pi li œmy w kil ku dzie siê ciu pro gra mach te le wi zyj nych i ra dio wych. 
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To On nada wa³ cha rak ter ze spo ³o wi, by³ twa rz¹ na szej ka pe li. Wspó³ pra co wa ³em
z an drze jem nie tyl ko w Ka pe li, ale te¿ ja ko na uczy ciel w szko ³ach pod sta wo wych
w Bu kow cu i Bo rui Ko œciel nej. Wi dy wa li œmy siê na co dzieñ i mo gli œmy ra zem uk³a -
daæ stra te giê roz wo ju na sze go wspól ne go dzie ³a, tj. Ka pe li „Zza Win kla”.  an drzej
mia³ nie sa mo wi t¹ ³a twoœæ na wi¹ zy wa nia kon tak tów i za wsze by³ „du sz¹ to wa rzy -
stwa”. Po strze ga³ niu an se ¿y cia co dzien ne go, któ re póŸ niej opi sy wa³ w swo jej twór -
czo œcii pre zen to wa³ na kon cer tach ka pe li. Mia³ do sko na ³¹ pa miêæ, de kla mo wa³ swo -
je utwo ry bez kart ki, a dow ci py sy pa³ jak z rê ka wa. Od szed³ za wcze œnie, po zo sta -
wia j¹c po so bie smu tek i ¿al. Bar dzo nam Go bra ku je. 

Ta de usz Wit t chen – Ni gdy nie ma od po wied nie go mo men tu na po ¿e gna nie przy -
ja cie la, ale za wsze jest czas, ¿e by otu liæ go my œla mi.

Pa miê tam na sze pierw sze spo tka nie. Nie mia ³em w¹t pli wo œci, ¿e spo tka ³em wy -
j¹t ko we go cz³o wie ka i czu ³em, ¿e to po cz¹ tek praw dzi wej, d³u giej przy jaŸ ni. Ju¿ wte -
dy zro bi³ na mnie wra ¿e nie oso by od po wie dzial nej, ener gicz nej, po my s³o wej, ma j¹ -
cej szcze gól ny dar zjed ny wa nia so bie lu dzi.

Jak tyl ko na zwa³ mnie „Ta dol”, to wszyst kie „lo dy” pê k³y i tak zo sta ³o. Za wsze
uœmiech niê ty, we so ³y, za baw ny, ma j¹ cy dla ka¿ de go do bre s³o wo, ob da rzo ny nie sa -
mo wi tym ta len tem ar ty stycz nym i elo kwen cj¹ – „gra ni ce je go jê zy ka ozna cza ³y gra -
ni ce je go œwia ta”. To tyl ko nie któ re z je go cech. dla mnie wspa nia ³y przy ja ciel. da -
rzy li œmy sie bie wza jem nym za ufa niem. Po kon cer tach by li œmy jak „pa pu¿ ki – nie roz -
³¹cz ki”. Na an drze ja mo g³em za wsze li czyæ. dzie li li œmy siê wza jem nie na szy mi ¿y cio -
wy mi tro ska mi. Mo ja pa miêæ o nim po zo sta je ¿y wa.

Jó zef Ma ty siak – Ka pe lê „Zza Win kla” – z an drze jem na cze le – po zna ³em
w 1981 ro ku. Los tak chcia³, ¿e w 1997 ro ku wy pro wa dzi ³em siê z Po zna nia do pod -
no wo to my skie go Bo le wic ka. Nie trwa ³o d³u go, gdy spo tka ³em an drze ja na uli cy No -
we go To my œla. Znów na wi¹ za³ siê kon takt z Ka pe l¹. W 2006 ro ku za st¹ pi ³em He -
nia Gór ne go, któ ry ze wzglê du na cho ro bê mu sia³ zre zy gno waæ z wy stê po wa nia
z ze spo ³em. an drze jek – try ska j¹ cy hu mo rem i dow ci pa mi – by³ w Ka pe li, w pe³ nym
te go s³o wa zna cze niu, uni ka tem. Po za Ka pe l¹, wy stê po wa ³em wie le ra zy z an drze -
jem w du ecie. Bar dzo mi ³o wspo mi nam te chwi le. dziê ki je go sce nicz nej swo bo dzie,
w ka¿ dej sy tu acji po ja wia³ siê na po cze ka niu, jak z rê ka wa, ja kiœ mo no log czy ¿art ku
po krze pie niu ludz kich dusz, spra gnio nych roz ryw ki i œmie chu. W chwi lach re flek sji
za cho wy wa³ siê z po wa g¹. an drze jek by³ praw dzi wym, z krwi i ko œci, ar ty st¹ – co
by ³o wi daæ, s³y chaæ i czuæ. Od szed³  - wiel ka stra ta. Z ca ³ym prze ko na niem po wiem -
nie bê dzie d³u go, d³u go, a mo ¿e na wet ni gdy, na stêp cy do rów nu j¹ ce go oso bo wo œci¹,
ta len tem i apa ry cj¹ na sze mu an drze jo wi. “Ej, za na szych cza sów, jak ¿eœ nie by³
grzyb, ka¿ do by ³a na sz¹, co nom wpry s³a w œlyp…”.

Jó zef Ko wa lo nek – an drzej by³ cie ka w¹ oso bo wo œci¹. Mia³ za wsze bar dzo wie le
do opo wie dze nia. Lu bi³ w roz mo wie cy to waæ swo je tek sty. Ro bi³ to tak in te re su j¹ -
co, ¿e roz mo wa sta wa ³a siê wspa nia ³ym mo no lo giem bar dziej ni¿ dia lo giem. Mia³ ta -
ki za sób tek stów, tak wspa nia ³¹ pa miêæ, ¿e móg³ by ba wiæ hu mo rem, ¿ar tem, tek sta -
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mi w gwa rze po znañ skiej bez koñ ca. To by³ bar dzo wra¿ li wy cz³o nek Ka pe li. Roz -
mo wa z nim da wa ³a wie le po zy tyw nej ener gii. Ba wi³ siê tym, co ro bi³. Na sce nie czu³
siê bar dzo swo bod nie, za wsze przy go to wa ny do wy stê pu, ele ganc ki, ak tor sko pro -
fe sjo nal ny. Po je go za po wie dziach i ¿ar to bli wych mo no lo gach Ka pe la „Zza Win kla”
mo g³aby ju¿ w³a œci wie nie graæ – tak po tra fi³ roz ba wiæ pu blicz noœæ. My œlê, ¿e od -
szed³ za wcze œnie, ale je œli ju¿ mu sia³, to od szed³ spe³ nio ny. 

Ro man Stan kie wicz – an drze ja po zna ³em na prze ³o mie lat 60. i 70. ubie g³e go
wie ku, kie dy jesz cze by³ na uczy cie lem w Szko le Pod sta wo wej w ci chej Gó rze. Oka -
za ³o siê, ¿e uczy³ mo j¹ ¿o nê. Od ra zu Go po lu bi ³em, bo by³ cz³o wie kiem otwar tym
i z za in te re so wa niem s³u cha³, co siê do nie go mó wi ³o. do wie dzia ³em siê, ¿e gra
w ze spo le mu zycz nym na per ku sji. Nie wie le póŸ niej los spra wi³, ¿e za czê li œmy graæ
w jed nym ze spo le, któ re go sk³a dy siê zmie nia ³y, ale my by li œmy ra zem. Kie dy Bog -
dan Gór ny (pro wa dz¹ cy wów czas ka wiar niê w Oœrod ku Kul tu ry) za pro po no wa³
an drze jo wi utwo rze nie ka pe li po dwór ko wej, wraz z an drze jem uczest ni czy ³em
w two rze niu kon cep cji no wej for ma cji, sk³a da j¹ cej siê z czte rech bra ci Gór nych
(Bog dan, Hen ryk, Krzysz tof i Ja nusz) oraz z cz³on ków na sze go ze spo ³u (an drzej,
Ta de usz Ko ko ciñ ski, Hen ryk adam czak i ja). 

Po cz¹t ko wo  - pro wa dz¹c pro gra my Ka pe li – an drzej opo wia da³ dow ci py, ³¹ cz¹c
ni mi po szcze gól ne punk ty pro gra mu. Kie dy „win klow cy” za czê li pre zen to waæ gwa -
rê po znañ sk¹, po ja wi ³a siê po trze ba pi sa nia tek stów gwa ro wych. an drzej na po -
cz¹t ku wzbra nia³ siê, ale prze ko na li œmy Go, aby spró bo wa³ – no i jak za cz¹³, to ju¿
nie móg³ prze staæ… Ma my tzw. pio sen kê „dy ¿ur n¹”, do któ rej an drzej na pi sa³ kil -
ka dzie si¹t oko licz no œcio wych tek stów. Kunszt je go pió ra mo¿ na zo ba czyæ w tek -
stach „Eda i Bi biu”, „Sztry ko wa nie”, czy „Wa luœ”. Mo¿ na po wie dzieæ, ¿e by³ to ar -
ty sta, ja kie go No wy To myœl nie mia³ i d³u go mieæ nie bê dzie!

W³o dzi mierz Fu tek Cie siel czak – Hi sto ryj ka o An drze ju i me li
Pod czas jed ne go z kon cer tów, kie dy jesz cze prze bie ra ³em siê za me lê (dziew czy -

nê), opu œci ³em szyb ko sce nê i po bie g³em szyb ko za ko ta rê, aby prze braæ siê do za -
œpie wa nia pio sen ki „Wy æpió³ mnie”. Gdy by ³em go to wy, sta n¹ ³em przy ko ta rze
i cier pli wie cze ka ³em na sy gna³ od an drze ja. an drzej koñ czy³ ju¿ mo no log, obej rza³
siê za sie bie, ¿e by za po wie dzieæ ko lej n¹ pio sen kê, a mnie tu jesz cze nie ma. Za uwa -
¿y³ na to miast zgrab n¹ dziew czy nê w krót kiej su kien ce, ze zgrab ny mi no ga mi,
z wciê ciem i wy ciê ciem. do pie ro jak sa ma wpa d³a na sce nê to onie mia³, ¿e me la, ju¿
wy rych to wa na, nie cier pli wie cze ka ³a na wej œcie. Po kon cer cie by ³a ku pa œmie chu!

Ka rol Ho ³od – an drzej Bob kie wicz to cie p³y, otwar ty, uta len to wa ny ar ty sta i ko -
lega. Bar dzo ¿a ³u jê, ¿e na sza zna jo moœæ trwa ³a tak krót ko, bo na sze ar ty stycz ne pla -
ny z an drze jem by ³y bar dzo bo ga te i mia ³em na dzie jê, ¿e roz wo jo we. Nie wszyst -
ko co pla nu je my, da siê zre ali zo waæ, bo Bóg po my œla³ ina czej, a szko da, wiel ka szko -
da…
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Wystêpy kapel w muszli koncertowej poprzedzi³a przeja¿d¿ka ulicami miasta

Nowosolska kapela "Bajer" w oczekiwaniu na wystêp
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Prze gl¹d otwo rzy li Bog dan Gór ny – kie row nik Ka pe li „Zza Win kla” i ini cja tor Prze gl¹ du
oraz Be ata Ba ran – dy rek tor No wo to my skie go Oœrod ka Kul tu ry

Prowadz¹cy imprezê Zofia dragan i Karol Ho³od
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Goœciem honorowym tegorocznego Przegl¹du by³a rodzina andrzeja Bobkiewicza

Wœród widzów nie zabrak³o mi³oœników talentu andrzeja Bobkiewicza i zespo³ów
popularyzuj¹cych miejski folklor
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Prze gl¹d roz po cz¹³ wy stêp go spo da rza im pre zy – no wo to my skiej Ka pe li „Zza Win kla”

Z Ukra iny przy je cha ³a Ka pe la „Lwow ska Fa la”
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„Ka pe la spod dê bu” z Piotr ko wa Try bu nal skie go

Koncert przeplatany by³ dowcipnymi monologami w gwarze poznañskiej 
w wykonaniu Zofii dragan z Bukówca Górnego



Pa miê ci An drze ja Bob kie wi cza
2 wrze œnia w musz li kon cer to wej przy No wo to my skim Oœrod ku Kul tu ry od by³

siê ko lej ny Prze gl¹d Ka pel Po dwór ko wych. Tym ra zem „Pi to li nie we wi kli nie” de -
dy ko wa ne by ³o pa miê ci zmar ³e go cz³on ka no wo to my skiej Ka pe li „Zza Win kla”,
au to ra wie lu tek stów pi sa nych gwa r¹ po znañ sk¹ i nie za po mnia ne go ga wê dzia rza
an drze ja Bob kie wi cza. Ini cja ty wê kie row ni ka Ka pe li „Zza Win kla” i pre ze sa No -
wo to my skie go To wa rzy stwa Kul tu ral ne go Bog da na Gór ne go wspar³ or ga ni za cyj nie
No wo to my ski Oœro dek Kul tu ry, a za pro sze nie do udzia ³u w Prze gl¹ dzie przy jê ³y:
ka pe la „Lwow ska Fa la” z Ukra iny, „Ka pe la spod dê bu” z Piotr ko wa Try bu nal skie -
go i ka pe la „Ba jer” z No wej So li. Kon cert w wy ko na niu czte rech ka pel po dwór ko -
wych prze pla ta ny by³ dow cip ny mi mo no lo ga mi – oczy wi œcie w gwa rze po znañ skiej
– w wy ko na niu Zo fii dra gan z Bu ków ca Gór ne go. By ³o tak ¿e swoj skie ja d³o przy -
go to wa ne przez Ko ³a Go spo dyñ Wiej skich z Sê ko wa, Ja strzêb ska Sta re go i choj -
nik.

Go œciem ho no ro wym te go rocz ne go Prze gl¹ du by ³a ro dzi na an drze ja Bob kie wi -
cza, a sw¹ obec no œci¹ im pre zê za szczy ci li m. in. Sta ni s³aw Ka lem ba – b. mi ni ster rol -
nic twa i Pa we³ Mor dal – za stêp ca bur mi strza No we go To my œla. Har ce rze z 19 dH
BU KI prze pro wa dzi li zbiór kê na rzecz po szko do wa nych pod czas na wa³ ni cy w Susz -
ku.

Zdjêcia: dorota Kowalonek
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lipiec - wrzesieñ 2017 roku

Dzie ci uczy ³y siê p³y waæ
Od 26 czerw ca do 21 lip ca dzie ci z no wo to my skich szkó³ pod sta wo wych uczest -

ni czy ³y w pro gra mie pod na zw¹ „Umiem p³y waæ”. W za jê ciach na uki p³y wa nia
uczest ni czy ³o 285 dzie ci. Za jê cia od by wa ³y siê w 15. oso bo wych gru pach, na ba se -
nie w Wolsz ty nie. Ka¿ dy z uczest ni ków wzi¹³ udzia³ w 20 go dzi nach za jêæ pro wa -
dzo nych przez in struk to rów p³y wa nia. Pro jekt re ali zo wa ³a Fun da cja na Rzecz
aWF -u w Po zna niu, przy udzia le œrod ków fi nan so wych po zy ska nych z Mi ni ster stwa
Spor tu i Re kre acji oraz z Gmi ny No wy To myœl, w ra mach kon kur su ofert. do
wspó³ pra cy przy pro jek cie za an ga ¿o wa³ siê tak ¿e Oœro dek Spor tu i Re kre acji w No -
wym To my œlu. W okre sie je sien nym pro gra mem ob jê te bê d¹ dzie ci ze szkó³ wiej -
skich.

Po ¿e gna nie ko men dan ta WKU
W sie dzi bie Woj sko wej Ko men dy Uzu pe³ nieñ w No wym To my œlu 4 lip ca od by -

³a siê uro czy stoœæ po ¿e gna nia pp³ ka Mar ka Ko sic kie go, któ ry od 2013 ro ku pe³ ni³
funk cjê ko men dan ta. W uro czy sto œci udzia³ wziê li przed sta wi cie le lo kal nych sa mo -
rz¹ dów, po li cji, stra ¿y po ¿ar nej, a tak ¿e za przy jaŸ nio nych in sty tu cji. 

Suk ces w siat ków ce pla ¿o wej 
Od 11 do 12 lip ca dwóch za wod ni ków MKS „Kan gur” – Mar cel Szy mañ ski i Ja -

kub Haj duk – pod czas tur nie ju pó³ fi na ³o we go Mi strzostw Pol ski wy wal czy ³o awans
do gro na 16 naj lep szych ze spo ³ów siat ków ki pla ¿o wej w ka te go rii m³o dzi ków. Za -
wo dy od by wa ³y siê w Trze bie ¿y nad Za le wem Szcze ciñ skim. W tur nie ju ry wa li zo -
wa ³y naj lep sze ze spo ³y z wo je wódz twa za chod nio po mor skie go, lu bu skie go, dol no -
œl¹ skie go oraz wiel ko pol skie go.

Pik nik w Szar kach
15 lip ca w Szar kach zor ga ni zo wa ny zo sta³ Pik nik Ro dzin no -Spor to wy, w ra mach

któ re go przy go to wa no wie le atrak cji: kon ku ren cje spor to we dla dzie ci i do ro s³ych,
przeja¿d¿ ki brycz k¹, po ka zy wy pie ku chle ba, ra tow nic twa me dycz ne go i stra ¿y po -
¿ar nej oraz mu zy ka na ¿y wo w wy ko na niu lo kal nych ze spo ³ów. Im pre zie to wa rzy -
szy³ II Bieg z Sza ra kiem, na dy stan sie 2,7 km i 5 km, nad któ rym pa tro nat ob j¹³ Sta -
ro sta No wo to my ski Ire ne usz Ko zec ki. £¹cz nie w bie gu wy star to wa ³o 46 za wod ni -
ków. Naj lep sza wœród ko biet na dy stan sie 2,7 km by ³a Jo an na Gu zik. Wœród mê¿ -
czyzn wy gra³ Se ba stian Be re szyñ ski. W kla sy fi ka cji ko biet na dy stan sie 5 km wy gra -
³a Emi lia Perz, na to miast wœród mê¿ czyzn I miej sce za j¹³ Ra fa³ Grab ski. G³ów ny mi
or ga ni za to ra mi im pre zy by li So³ tys i Ra da So ³ec ka Sza rek.
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Z wi zy t¹ w Bie sen thal
Na za pro sze nie w³adz part ner skiej gmi ny Bie sen thal, 14 i 15 lip ca de le ga cja z No -

we go To my œla go œci ³a w Niem czech. Oka zj¹ do wi zy ty by³ od by wa j¹ cy siê w tym
cza sie 17. Fe styn nad Je zio rem Wu ken see. de le ga cja na sze go mia sta wziê ³a udzia³
w za wo dach wio œlar skich na smo czych ³o dziach. Tra dy cyj nie nie za bra k³o sto iska
Gmi ny No wy To myœl, na któ rym mistrz ple cion kar ski Ra fa³ Gór czyñ ski prze pro wa -
dzi³ po kaz wy pla ta nia ko szy.

No wo to my ska zie mia in spi ro wa ³a ar ty stów
17 lip ca za in au gu ro wa ny zo sta³ II No wo to my ski Miê dzy na ro do wy Ple ner Ma lar -

ski. W na szym mie œcie go œci ³o 14 ar ty stów z Ukra iny, Bia ³o ru si, Ro sji i Pol ski. Nad
or ga ni za cj¹ i prze bie giem ple ne ru czu wa³ je go ko mi sarz – Zdzi s³aw Po ³¹ carz, przy
wspó³ pra cy i za an ga ¿o wa niu pra cow ni ków Wy dzia ³u Or ga ni za cyj ne go i Ko mu ni ka -
cji Spo ³ecz nej Urzê du Miej skie go w No wym To my œlu. Pod czas po by tu na zie mi no -
wo to my skiej ar ty œci od by wa li wy ciecz ki kra jo znaw cze po naj cie kaw szych za k¹t kach
gmi ny, czer pi¹c w nich in spi ra cjê do swo ich prac. Efek ty prac ar ty stów mo¿ na by ³o
po dzi wiaæ na wy sta wie po ple ne ro wej, zor ga ni zo wa nej 29 lip ca przy wi kli no wej
musz li kon cer to wej. Pod czas spo tka nia Bur mistrz No we go To my œla dr W³o dzi -
mierz Hib ner oraz ko mi sarz ple ne ru Zdzi s³aw Po ³¹ carz po dziê ko wa li ar ty stom za
udzia³ w ple ne rze oraz wrê czy li im pa mi¹t ko we sta tu et ki i drob ne upo min ki. Pod -
czas wy sta wy go œciom czas umi li³ tak ¿e wy stêp „Ka pe li Zza Win kla”. 
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No wo to my ska gru pa pod czas Fe sty nu nad Je zio rem Wu ken see



Wy sta wa „Uro ki Wiel ko pol ski w akwa re lach Zdzi cha Po ³¹ ca rza”
18 lip ca w No wo to my skim Oœrod ku Kul tu ry otwar ta zo sta ³a wy sta wa pt. „Uro ki

Wiel ko pol ski w akwa re lach Zdzi cha Po ³¹ ca rza”. Pod czas uro czy sto œci Ry szar do wi Po -
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Uczest ni cy ple ne ru pod czas jed nej z wy cie czek po te re nie gmi ny No wy To myœl

Na zdjê ciu od le wej: au tor prac Zdzich Po ³¹ carz, dy rek tor No wo to my skie go Oœrod ka Kul tu ry Bea ta
Ba ran oraz Bur mistrz No we go To my œla dr W³o dzi mierz Hib ner



zdro wi czo wi i Ju lii My dze wrê czo ne zo sta ³y Srebr ne Me da le La BOR OMNIa VIN cIT,
przy zna ne przez To wa rzy stwo im. Hi po li ta ce giel skie go w Po zna niu za krze wie nie idei
pra cy or ga nicz nej. Wœród za pro szo nych go œci nie za bra k³o Bur mi strza No we go To my -
œla dra W³o dzi mie rza Hib ne ra, Za stêp cy Bur mi strza Paw ³a Mor da la, przed sta wi cie li lo -
kal nych sa mo rz¹ dów, in sty tu cji kul tu ry oraz uczest ni ków II No wo to my skie go Miê dzy -
na ro do we go Ple ne ru Ma lar skie go.

Dzieñ Czer wo ne go Kap tur ka
We d³ug ka len da rza œwi¹t nie ty po wych 19 lip ca przy pa da dzieñ czer wo ne go Kap -

tur ka. Z tej oka zji No wo to my ski Oœro dek Kul tu ry oraz gru pa nie for mal na „co ol tu ral -
na In te gra cja” przy go to wa li wie le atrak cji dla dzie ci i ich ro dzi ców. Wszyst ko to w ra -
mach re ali za cji pro jek tu pt.: „Z ka len da rza im prez nie ty po wych i ory gi nal nych. Kul tu -
ral na wy pra wa po kart kach ka len da rza”, sfi nan so wa ne go ze œrod ków Pro gra mu „dzia -
³aj Lo kal nie” Pol sko -ame ry kañ skiej Fun da cji Wol no œci, re ali zo wa ne go przez aka de miê
Fi lan tro pii w Pol sce oraz Lo kal nej Gru py dzia ³a nia KOLd. Te go dnia mo¿ na by ³o zo ba -
czyæ spek takl te atral ny dla du ¿ych i ma ³ych pt.: „czer wo ny Kap tu rek”. By ³o to in te rak -
tyw ne przed sta wie nie do pe³ nio ne ko lo ro wy mi ko stiu ma mi i re kwi zy ta mi. Po spek ta klu
od by ³y siê warsz ta ty pla stycz ne zwi¹ za ne oczy wi œcie z te ma ty k¹ „czer wo ne go Kap tur -
ka”. Te go dnia wszyst kie dzie ci, któ re mia ³y na so bie do wol ny czer wo ny ele ment stro -
ju, otrzy ma ³y drob ny upo mi nek. 

Do rocz ne Œwiê to Po li cji 
21 lip ca w Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ce Pu blicz nej w No wym To my œlu od by ³a siê

uro czy stoœæ z oka zji Œwiê ta Po li cji. Za pro szo nych go œci, wœród któ rych zna leŸ li siê m.
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dzieñ czer wo ne go Kap tur ka uczci ³o wie lu naj m³od szych no wo to my œlan



in. przed sta wi cie le w³adz sa mo rz¹ do wych, s³u¿b mun du ro wych oraz du cho wieñ stwa,
po wi ta³ Ko men dant Po wia to wy Po li cji w No wym To my œlu insp. Ja ro s³aw ¯u rek. Œwiê -
to Po li cji by ³o oka zj¹ do z³o ¿e nia po dziê ko wañ wszyst kim, któ rzy na co dzieñ wspó³ -
pra cu j¹ z no wo to my sk¹ ko men d¹, a tak ¿e do wrê cze nia funk cjo na riu szom awan sów
oraz od zna czeñ. 

Wa ka cyj ny pik nik w Przy ³ê ku
Te go rocz ny pik nik wa ka cyj ny w Przy ³ê ku zor ga ni zo wa ny zo sta³ 22 lip ca i prze bie ga³

pod ha s³em „Two je hob by po znaæ chce my, na sze tak ¿e po ka ¿e my”. Spo tka nie roz po -
czê ³o siê kon kur sa mi i za ba wa mi dla naj m³od szych. Na stêp nie wy st¹ pi³ Ze spó³ Ta necz -
ny ze Sto wa rzy sze nia Wspó³ pra cy Gmi ny Lwó wek z Za gra ni c¹ pod kie run kiem Be aty
Krzy ¿añ skiej oraz lo kal ni ar ty œci z Przy ³ê ku i oko lic. Gru pa „aga ma” przy go to wa ³a po -
kaz bro ni i strze la nia. Fir ma ZIK. pl zor ga ni zo wa ³a warsz ta ty ce ra micz ne. Od by³ siê
rów nie¿ tra dy cyj ny tur niej strze lec ki z bro ni pneu ma tycz nej o Pu char So³ ty sa Przy ³ê ku,
po pro wa dzo ny przez in struk to ra LOK -u z No we go To my œla. W tym ro ku nie spo dzian -
k¹ i szcze gól n¹ atrak cj¹ by ³o spo tka nie z jach to wym ster ni kiem mor skim Ta de uszem
Pio trow skim, przy jach cie „Ba ja”, któ re go u¿y czy³ Ja nusz Plu sko ta. Jed n¹ z na gród
g³ów nych te go rocz ne go pik ni ku by³ 2. go dzin ny rejs jach tem „Po gwizd” po je zio rze
B³êd no. dla za in te re so wa nych spor tem ka ja ko wym Ka jaK TyW NI Wi kli nia rze zor ga -
ni zo wa li po ka zy i kon kurs. Na gro d¹ ufun do wa n¹ w tym kon kur sie przez Sto wa rzy sze -
nie „Nasz Przy ³êk” by³ 2. dnio wy wy pad pik ni ko wy do draw na, po ³¹ czo ny ze sp³y wem
ka ja ko wym rze k¹ Ko ryt ni c¹. Im pre zie to wa rzy szy ³a lo te ria fan to wa, a tak ¿e ma ³a ga -
stro no mia, ma lo wa nie twa rzy i dmu cha ny za mek.

Pó³ ko lo nie let nie w Zb¹ szy niu 
W tym ro ku dzie ci z gmi ny No wy To myœl ju¿ po raz trze ci uczest ni czy ³y w pó³ -

koloniach let nich, zor ga ni zo wa nych na pla ¿y w zb¹ szyñ skich £a zien kach. Z tej for my
let nie go wy po czyn ku sko rzy sta ³o 60 dzie ci w wie ku od 6 do 12 lat. Pó³ ko lo nie zor ga -
ni zo wa ne zo sta ³y w dwóch tur nu sach, pierw szy – od 26 lip ca do 1 sierp nia, dru gi – od
2 do 8 sierp nia. Pó³ ko lo nie ofe ro wa ³y licz ne atrak cje w po sta ci gier, za baw pla stycz nych
i spor to wych, rej sów ³o dzi¹, a tak ¿e na uki p³y wa nia. Zor ga ni zo wa nie pó³ ko lo nii w Zb¹ -
szy niu by ³o mo¿ li we dziê ki wspó³ pra cy bur mi strzów No we go To my œla i Zb¹ szy nia. 

Sztan dar prze ka za no do mu zeum
Sta ro sta No wo to my ski Ire ne usz Ko zec ki prze ka za³ do no wo to my skie go Mu zeum

Wi kli niar stwa i chmie lar stwa sztan dar oraz ta bli cê pa mi¹t ko w¹ z nie ist nie j¹ ce go ju¿
Ze spo ³u Szkó³ Rol ni czych im. Sta ni s³a wa Mi ko ³aj czy ka w Sta rym To my œlu. W uro czy -
sto œci prze ka za nia, któ ra od by ³a siê 28 lip ca, uczest ni czy li ab sol wen ci, by li na uczy cie le
i cz³on ko wie Sto wa rzy sze nia ab sol wen tów Ze spo ³u Szkó³ Rol ni czych w Sta rym To my -
œlu – po my s³o daw cy prze ka za nia pa mi¹ tek po nie ist nie j¹ cej ju¿ szko le.

Œwiê to Zu py
Ju¿ po raz czwar ty Sto wa rzy sze nie Mi ³o œni ków Wsi „Po ko chaj Wieœ” zor ga ni zo wa -

³o 12 sierp nia Œwiê to Zu py oraz Jar mark „Wiej skie Sma ki – Wiej skie cu da”. Im pre zê
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wspar ³y Sta ro stwo Po wia to we w No wym To my œlu i Nad le œnic two w Gro dzi sku Wlkp.
W tym ro ku do ku li nar nej kon ku ren cji, któ ra od by ³a siê w Bo rui No wej, przy st¹ pi ³y 23
re pre zen ta cje wsi, sto wa rzy szeñ i in sty tu cji. czas go to wa nia, za rów no ku cha rzom, jak
i wszyst kim uczest ni kom ocze ku j¹ cym na efekt ich pra cy, umi la ³y wy stê py „Ka pe li Zza
Win kla”, ze spo ³ów „Wia ruch na”, „K³os” i „Rud ni czo ki”. de gu stu j¹ ca i oce nia j¹ ca zu py
pu blicz noœæ ja ko zwy ciêz cê wska za ³a tym ra zem zu pê ugo to wa n¹ przez Gra ciar sk¹ Gru -
pê LOK w No wym To my œlu. dru gie miej sce przy zna no go tu j¹ cej dru ¿y nie z Bo rui No -
wej, a trze cie z dru ¿y nie z Ko z³o wa. 

Tur niej w pi³ kê no¿ n¹
Tur niej dru ¿yn Wiej skich o Pu char dy rek to ra Oœrod ka Spor tu i Re kre acji od by³ siê

18 sierp nia. do roz gry wek przy st¹ pi ³o szeœæ dru ¿yn z: Bo rui Ko œciel nej, ci chej Gó ry, Ja -
strzêb ska Sta re go, S¹ to pów, Wy to my œla i Pa pro ci. Me cze roz po czê ³y siê wie czo rem,
o godz. 19.15, na dwóch bo iskach przy go to wa nych na Sta dio nie Miej skim w No wym
To my œlu. Tur niej ro ze gra no sys te mem „ka¿ dy z ka¿ dym”, tak, aby wszyst kie dru ¿y ny
ro ze gra ³y jed na ko w¹ iloœæ me czów. W tym ro ku zwy ciê stwo wy wal czy ³a re pre zen ta cja
Bo rui Ko œciel nej, II miej sce za jê ³a eki pa z Wy to my œla, a III – z Ja strzêb ska Sta re go. 

dy rek tor Oœrod ka Spor tu i Re kre acji ar tur £o ziñ ski wrê czy³ zwy ciêz com tur nie ju pu -
cha ry i ude ko ro wa³ ich me da la mi.

Jar mar ko we œwiê to wa nie 
Gmi na No wy To myœl oraz No wo to my ski Oœro dek Kul tu ry przy go to wa li wie le atrak -

cji na Jar mark chmie lo -Wi kli niar ski, któ ry w tym ro ku od by³ siê w dniach 18 – 20 sierp -
nia. Tra dy cyj nie jar mark otwie ra³ barw ny ko ro wód, któ ry prze szed³ uli ca mi mia sta,
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Re pre zen ta cje no wo to my skich wsi uczest ni cz¹ ce w tur nie ju 



z pla cu Nie pod le g³o œci do Par ku im. Fe lik sa Szo³ dr skie go. Ko ro wód otwie ra ³a chmie lo -
wa Gru pa Mo to cy klo wa, za któ r¹ ma sze ro wa ³y m. in. ze spo ³y lu do we z chin, Mek sy ku,
Ukra iny, Tur cji, Ser bii, Ro sji oraz Pol ski – uczest ni cy Fe sti wa lu „In te gra cje”, gru pa ob rzê -
do wa z ci chej Gó ry, za pro sze ni go œcie oraz ucznio wie no wo to my skich szkó³ i za wod ni -
cy lo kal nych klu bów spor to wych: Gmin nej Szkó³ ki Pi³ kar skiej, No wo to my skie go Klu bu
Te ni so we go i No wo to my skiej aka de mii Pi³ kar skiej. Ten nie zwy kle barw ny or szak za my -
ka ³a Gra ciar ska Gru pa LOK w swo ich uni ka to wych po jaz dach. Po nad to na tra sie mo¿ na
by ³o us³y szeæ per ku si stów z Gru py  Szo pe na. Po za koñ cze niu ob rzê du jar mar ko we go
i ofi cjal nym otwar ciu im pre zy, na sce nie za pre zen to wa ³y siê ze spo ³y lu do we z ró¿ nych
stron œwia ta, bê d¹ ce uczest ni ka mi XVII Œwia to we go Prze gl¹ du Folk lo ru „In te gra cje
2017”. Gwiaz da mi pi¹t ko we go wie czo ru by ³y ze spo ³y: „Po pa rze ni Ka w¹ Trzy” oraz
„Fun Fac to ry”. Wie czór za my ka ³a dys ko te ka w klu bo wych ryt mach, któ r¹ po pro wa dzi -
li: Mr Matt &Fur mi, Ha kan, dJ Tmax & Tim He art. So bot ni pro gram otwie ra ³y dwa wy -
da rze nia de dy ko wa ne naj m³od szym, oraz kon cert „Stwo ra G³o do mo ra”. Te go dnia na
sce nie po ja wi ³y siê ze spo ³y „Wi zja Lo kal na”, „So unds Go od”, „cza do men” oraz Me zo.
Na ko niec dnia od by ³a siê dys ko te ka „cra zy Ni ght dan ce Par ty Vol. 2” – Ma co eR, dJ
Tmax, dJ FILL & dJ To mi. Jar mar ko w¹ nie dzie lê wy pe³ ni ³y do ¿yn ki Gmin ne. Po mszy
œw. dziêk czyn nej w ko œcie le pw. NMP Nie usta j¹ cej Po mo cy, ko ro wód do ¿yn ko wy – po -
pro wa dzo ny przez Ze spó³ Folk lo ry stycz ny „Sza mo tu ³y” – uda³ siê do par ku, gdzie od -
by³ siê ob rzêd do ¿yn ko wy oraz wy stêp ze spo ³u z Sza mo tu³. PóŸ niej sce nê opa no wa li za -
pro sze ni ar ty œci. Na po cz¹ tek Pry wat ne Ogni sko Mu zycz ne z No we go To my œla, na stêp -
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Jak co ro ku Jar mar ko wi chmie lo  - Wi kli niar skie mu to wa rzy szy³ kier masz wy ro bów wi kli no wych 



nie: Ka ba ret „cze su af”, San dra Ru ga ³a i ze spó³ „Taj ny Pro jekt Mu zycz ny”. Kon cert
ze spo ³u „Go ose Bumps” da wa³ przed smak te go, co mia ³o wy da rzyæ siê na za koñ cze -
nie. ab so lut n¹ i nie kwe stio no wa n¹ gwiaz d¹ te go rocz ne go jar mar ku by³ bo wiem ze -
spó³ „d¿em” – lau re at Z³o te go Fry de ry ka 2017 za ca ³o kszta³t osi¹ gniêæ mu zycz nych.
dwu go dzin ny kon cert te go ze spo ³u zgro ma dzi³ rze sze pu blicz no œci. Nie dziel ne atrak -
cje za my ka³ po kaz z ele men ta mi pi ro tech ni ki w wy ko na niu Te atru Ognia FLOW. Im -
pre zie, jak co ro ku, to wa rzy szy ³y licz ne kon kur sy i nie tyl ko spor to we za wo dy, m. in.:
Tur niej Te ni sa Ziem ne go, Tur niej Par Bry d¿a Spor to we go, Sp³a wi ko we Za wo dy
Wêd kar skie, Ogól no pol ski Tur niej Spe ed Bad min to na, za wo dy strze lec kie, Otwar te
Mi strzo stwa Mia sta i Gmi ny No wy To myœl w Sza chach Szyb kich, Fi na³ Grand Prix
„Pla ¿a Fe lik sa” w siat ków ce pla ¿o wej, Miê dzy na ro do wy Tur niej Pi³ kar ski o Pu char
Bra ci Ru le wi czów oraz po ka zy ple cion kar skie szkó³ z Ja wo ra, £o wi cza i chra ple wa,
pre zen ta cja rze mio s³a ple cion kar skie go ple cion ka rzy z chim ba ron go w chi le, sto iska
z wy ro ba mi no wo to my skich ple cion ka rzy, sto iska han dlo wo – ga stro no micz ne, pro -
mo cyj ne, we so ³e mia stecz ko i wie le in nych atrak cji.

Ogól no pol ski Kon kurs Ple cion kar ski
Od 19 do 20 sierp nia na te re nie Mu zeum Wi kli niar stwa i chmie lar stwa w No wym

To my œlu od by³ siê Ogól no pol ski Kon kurs Ple cion kar ski im. Ja na Bar to sie wi cza. Oce -
nie ju ry, pod prze wod nic twem Jê drze ja Stê pa ka, pod da nych zo sta ³o 60 prac. I miej sce
przy zna no Sta ni s³a wo wi Ba ra no wi i Pio tro wi Ba ra no wi z Rud ni ka nad Sa nem, II miej -
sce za jê li do ro ta Sko niecz na -Gaw lik i Bar tosz Gaw lik z So snow ca, na to miast III – Jo -
lan ta Sur ma ze Z³o to wa. Lau re at I miej sca otrzy ma³ wi kli no wy pu char i na gro dê fi nan -
so w¹, lau re aci na gród II i III – na gro dy fi nan so we, a wszy scy uczest ni cy pa mi¹t ko we
dy plo my.  Po wsta ³e pod czas kon kur su pra ce mo¿ na by ³o po dzi wiaæ na wy sta wie po -
kon kur so wej, zor ga ni zo wa nej w wia cie przy mu zeum. Im pre zie to wa rzy szy ³y otwar -
te warsz ta ty ple cion kar skie, pod czas któ rych ka¿ dy móg³ spró bo waæ sztu ki wy pla ta -
nia z pa pie ru, ra ta nu, s³o my i wi kli ny. 

35. le cie Klu bu Osie dlo we go Spó³ dziel ni Miesz ka nio wej
25 sierp nia w Spó³ dziel ni Miesz ka nio wej w No wym To my œlu œwiê to wa no ju bi le usz

35. le cia Klu bu Osie dlo we go. Ze bra nych go œci po wi ta ³a kie row nik Klu bu Osie dlo we -
go El¿ bie ta Kaf fler. Hi sto riê klu bu oraz eta py je go roz wo ju przy bli ¿y³ ze bra nym pre -
zes Za rz¹ du Spó³ dziel ni Miesz ka nio wej Zbi gniew Mar kow ski. Za pro szo ny na uro czy -
stoœæ Bur mistrz No we go To my œla dr W³o dzi mierz Hib ner z³o ¿y³ kie row nic twu Spó³ -
dziel ni i Klu bu naj lep sze ¿y cze nia oraz prze ka za³ w pre zen cie ob raz. Pod czas kon cer -
tu ju bi le uszo we go na sce nie za pre zen to wa li siê: Ze spó³ Wo kal ny „Ja rzê bi na”, San dra
Ru ga ³a, Ma ri ta Her la, Ra fa³ Putz, Pa we³ Li sek oraz Oli wia To ma sze wicz. (czy taj wiê -
cej: ss. 79 - 87)

S¹ to py i No wa Ró ¿a dziê ko wa ³y za plo ny
26 sierp nia od by ³y siê do ¿yn ki pa ra fial ne wsi S¹ to py i No wa Ró ¿a. G³ów nym punk -

tem uro czy sto œci by ³a msza œw. dziêk czyn na za ze bra ne plo ny, od pra wio na w ko œcie -
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le pw. œw. an drze ja Bo bo li w S¹ to pach. de le ga cje obu wsi, w asy œcie so³ ty sa wsi S¹ to -
py Ma rii Pie kar czuk, prze wod ni cz¹ ce go Ra dy So lec kiej wsi No wa Ró ¿a Ja na Ko sior ka
oraz rad ne go Ra dy Miej skiej Ma te usza Jan dy, z³o ¿y ³y na o³ ta rzu wieñ ce do ¿yn ko we
oraz boch ny chle ba z te go rocz nych zbio rów, a od pra wia j¹ cy go œcin nie mszê œw. ks.
kan. Eks pe dyt B³asz czyk do ko na³ ich uro czy ste go po œwiê ce nia. Po mszy œw. miesz kañ -
cy oraz go œcie uda li siê pod œwie tli cê wiej sk¹, gdzie prze ³a ma no siê do ¿yn ko wym chle -
bem oraz wznie sio no to ast za po myœl noœæ obu wsi oraz ca ³ej gmi ny No wy To myœl. Te -
go rocz ne do ¿yn ki pa ra fial ne za koñ czy ³a za ba wa ta necz na. Or ga ni za to rem do ¿y nek
by ³y ra dy so ³ec kie wsi S¹ to py i No wa Ró ¿a.

Pi³ kar ska ry wa li za cja
Na sta dio nie Oœrod ka Spor tu i Re kre acji w No wym To my œlu 27 sierp nia od by³ siê

tur niej pi³ kar ski Tor neo Wiel ko pol skie Or li ków No wy To myœl 2017 o Pu char Bur mi -
strza No we go To my œla. Pa tro nat nad za wo da mi ob jê ³y: Pol ski Zwi¹ zek Pi³ ki No¿ nej,
Fun da cja im. Ka zi mie rza Gór skie go oraz Mar sza ³ek Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go.
W tur nie ju uczest ni czy ³o 7 ze spo ³ów roz gry wa j¹ cych me cze w sys te mie „ka¿ dy z ka¿ -
dym”. Zwy ciêz c¹ tur nie ju zo sta³ ze spó³ „Fo ot bal aca de my” z My œli bo rza, któ ry do
ostat nie go gwizd ka ry wa li zo wa³ o zwy ciê stwo z dru ¿y n¹ „Ste in pol Ilan ka” z Rze pi na.
III miej sce za jê ³a No wo to my ska aka de mia Pi³ kar ska, na IV upla so wa ³a siê Gmin na
Szkó³ ka Pi³ kar ska z S¹ to pów, na V „Po lo nia” S³u bi ce, na VI – UKS „dys ko bo lia” Gro -
dzisk Wlkp., na VII – S³u bic ka aka de mia Pi³ kar ska. Wszyst kie ze spo ³y uczest ni cz¹ ce
w tur nie ju otrzy ma ³y pu cha ry i na gro dy w po sta ci sprzê tu spor to we go, a wrê czy li je
wspól nie dy rek tor OSiR ar tur £o ziñ ski oraz twór ca Pi³ kar skie go Lau ru Mi ro s³aw
Wrze siñ ski.
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III Tur niej Stre et ball 
UKS dre am Te am, przy wspó³ pra cy z Oœrod kiem Spor tu i Re kre acji w No wym To -

my œlu, zor ga ni zo wa³ trze ci¹ edy cjê Tur nie ju Ko szy ków ki Ulicz nej Stre et ball. W tym ro -
ku im pre za od by ³a siê 27 sierp nia na bo isku as fal to wym w Par ku im. Fe lik sa Szo³ dr skie -
go. Przy licz nie zgro ma dzo nej pu blicz no œci, do pin gu ca ³ych ro dzin, tur nie je ro ze gra no
w 7 ka te go riach wie ko wych. do roz gry wek przy st¹ pi ³y 22 ze spo ³y (13 ¿eñ skich, 9 mê -
skich), ³¹cz nie po nad 70 uczest ni ków. Me cze sê dzio wa li tre ne rzy Kon rad Sro ka i Ma -
riusz Ja roñ ski. Bur mistrz No we go To my œla oraz Oœro dek Spor tu i Re kre acji ufun do wa li
me da le, ko szul ki tur nie jo we oraz s³od kie upo min ki, a tak ¿e za pew ni li opie kê me dycz n¹
pod czas trwa nia tur nie ju.

Awan se za wo do we na uczy cie li 
Bur mistrz No we go To my œla dr W³o dzi mierz Hib ner 30 sierp nia wrê czy³ ak ty nada nia

stop nia awan su za wo do we go na uczy cie la mia no wa ne go je de na stu na uczy cie lom, któ rzy
w lip cu br. zda li eg za min przed Ko mi sj¹ Eg za mi na cyj n¹ i otrzy ma li ko lej ny sto pieñ awan su
za wo do we go: Mal wi nie Paœ (Przed szko le nr 2 „Pla stu sio we Osie dle” w No wym To my -
œlu), Pau li Fr¹c ko wiak (Przed szko le nr 3 „Baj ko we Za ci sze” w No wym To my œlu), Ewe li -
nie dziur li i We ro ni ce Gaw ron -an drzej czak (Przed szko le nr 4 „Bol ka i Lol ka” w No wym
To my œlu), an nie To ma szyk, To ma szo wi Si wiñ skie mu, Ma rio li Wie czo rek, an nie Pie tru -
szyñ skiej, Mo ni ce Ka wa ³a (Szko ³a Pod sta wo wa nr 1 im. Ta de usza Ko œciusz ki w No wym
To my œlu), an nie Mie lesz czuk -al brecht (Szko ³a Pod sta wo wa nr 2 im. Ma rii Sk³o dow skiej -
-cu rie w No wym To my œlu) oraz Mag da le nie Miœ - Her beæ (Szko ³a Pod sta wo wa im. Le -
onar da Œli wiñ skie go w S¹ to pach). Bur mistrz wrê czy³ tak ¿e po wie rze nia funk cji dy rek to ra
przed szko la Iwo nie Ja rzy na (Przed szko le nr 1 „Mi sia Uszat ka” w No wym To my œlu), Jo -
an nie Krysz to fek -Ko prak (Przed szko le nr 4 „Bol ka i Lol ka” w No wym To my œlu) oraz Li -
dii Bor kie wicz (Przed szko le nr 5 „S³o necz ko” w No wym To my œlu). 
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Po ¿e gna no Sio stry S³u ¿eb nicz ki 
W ko œcie le pw. NMP Nie usta j¹ cej Po mo cy 30 sierp nia od by ³o siê uro czy ste po ¿e gna -

nie Sióstr S³u ¿eb ni czek Nie po ka la ne go Po czê cia Naj œwiêt szej Ma ryi Pan ny. dom Sióstr
S³u ¿eb ni czek dzia ³a³ w mie œcie od 1919 ro ku. Przez bli sko 98 lat po s³u gi wa nia w No -
wym To my œlu Sio stry S³u ¿eb nicz ki po s³u gi wa ³y w szpi ta lu i w ochron ce dla dzie ci,
a w ostat nich la tach skon cen tro wa ³y siê na pra cy w pa ra fii pw. NMP Nie usta j¹ cej Po mo -
cy. W zwi¹z ku z li kwi da cj¹ do mu za kon ne go w No wym To my œlu, pa ra fia nie oraz cz³on -
ko wie ak cji Ka to lic kiej – na rê ce ostat nio po s³u gu j¹ cych w na szym mie œcie sióstr: Klau dii,
cze s³a wy i To mi s³a wy – z³o ¿y li po dziê ko wa nia za la ta pra cy, udzie la ne pa ra fia nom
wspar cie i ofia ro wa ne mo dli twy. 

78 rocz ni ca wy bu chu II woj ny œwia to wej
1 wrze œnia od by ³a siê uro czy stoœæ upa miêt nia j¹ ca 78. rocz ni cê wy bu chu II woj ny œwia -

to wej. Po mi mo in ten syw nie pa da j¹ ce go desz czu, na pl. Nie pod le g³o œci przy by ³y licz ne
de le ga cje re pre zen tu j¹ ce: kom ba tan tów, w³a dze sa mo rz¹ do we, par tie po li tycz ne, sto -
wa rzy sze nia i or ga ni za cje, przed szko la, szko ³y, a tak ¿e s³u¿ by mun du ro we. War tê ho -
no ro w¹ przy Po mni ku Po wstañ ców Wiel ko pol skich za ci¹ gnê li har ce rze z no wo to my -
skie go huf ca ZHP. W oko licz no œcio wym prze mó wie niu Za stêp ca Bur mi strza No we go
To my œla Pa we³ Mor dal wska za³, ¿e desz czo wa po go da, to wa rzy sz¹ ca uro czy sto œci,
w sym bo licz ny spo sób od da je kli mat wy da rzeñ sprzed 78 lat. 1 wrze œnia 1939 ro ku nad
Pol sk¹ za wi s³y czar ne chmu ry zwia stu j¹ ce na dej œcie tra ge dii, któ rej na stêp stwa od czu ³o
kil ka po ko leñ na szych ro da ków. de le ga cje z³o ¿y ³y pod po mni kiem wi¹ zan ki kwia tów.
Na za koñ cze nie uro czy sto œci or kie stra No wo to my skie go Oœrod ka Kul tu ry wy ko na ³a
wi¹ zan kê pie œni pa trio tycz nych.
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Na ro do we Czy ta nie 2017
W przeded niu ogól no pol skiej ak cji, tj. 1 wrze œnia, Miej ska i Po wia to wa Bi blio te ka Pu -

blicz na w No wym To my œlu zor ga ni zo wa ³a Na ro do we czy ta nie. czy ta nia – wy bra ne go
na tê oka zjê – dra ma tu na ro do we go, tj. „We se la” Wy spiañ skie go z po wo dze niem pod -
jê li siê ak to rzy ama tor skiej Gru py Te atral nej, dzia ³a j¹ cej przy No wo to my skim Oœrod ku
Kul tu ry: Be ata Ba ran, Ge no we fa Hre czyñ ska, Bar ba ra Jan dy, Mag da le na Miœ -Her beæ,
Emi lia Wa ³ê sa, Hen ryk Hel wing, To masz Ka sper, Piotr Mañ ka, Bog dan Na wrot, Krzysz -
tof Przy by lak i an drzej Wa ³ê sa. do no wo to my skiej bi blio te ki przy by ³o w tym dniu licz -
ne gro no s³u cha czy, aby w piêk nej sce ne rii wy sta wy „daw nych we sel czar”, przy lu do -
wej mu zy ce i we sel nym plac ku, ws³u chi waæ siê w czy ta ne dia lo gi. Wy j¹t ko w¹ sce ne riê
wy da rze nia wspó³ two rzy ³y re kwi zy ty i stro je ak to rów, a tak ¿e ¿y wa mu zy ka we sel na
w wy ko na niu Mo ni ki Kuœ (œpiew, ba ra ban, skrzyp ce) i Ewe li ny cha t³as (œpiew, ba ra ban,
akor de on). Mu zy ka we sel na i przy œpiew ki w ich wy ko na niu za chê ci ³y pu blicz noœæ do
wspól ne go œpie wu, a co od wa¿ niej szych po rwa ³a tak ¿e do tañ ca. 

Pi to li nie we wi kli nie 
W musz li kon cer to wej przy No wo to my skim Oœrod ku Kul tu ry 2 wrze œnia od by ³o siê

„Pi to li nie we wi kli nie”. Ko lej ny Prze gl¹d Ka pel Po dwór ko wych tym ra zem po œwiê co ny
zo sta³ pa miê ci an drze ja Bob kie wi cza, któ ry w spo sób szcze gól ny za s³u ¿y³ siê dla po pu -
la ry za cji ro dzi me go folk lo ru. Na za pro sze nie or ga ni za to rów: No wo to my skie go Oœrod -
ka Kul tu ry, „Ka pe li Zza Win kla” oraz No wo to my skie go To wa rzy stwa Kul tu ral ne go, do
No we go To my œla przy je cha ³y trzy ka pe le: „Lwow ska Fa la” z Ukra iny, „Ka pe la Spod dê -
bu” z Piotr ko wa Try bu nal skie go oraz „Ba jer” z No wej So li. Im pre zê ku li nar nie wspar li:
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KGW w choj ni kach, KGW w Sê ko wie oraz Hen ryk Krze szow ski – so³ tys Ja strzêb ska
Sta re go. W trak cie kon cer tów prze pro wa dzo na zo sta ³a zbiór ka, zor ga ni zo wa na przez
Zwi¹ zek Har cer stwa Pol skie go w No wym To my œlu na rzecz po szko do wa nych w na wa³ -
ni cy w Susz ku. Po prze ja¿d¿ ce brycz k¹ uli ca mi mia sta, wszyst kie ze spo ³y – wraz z pe³ -
ni¹ c¹ ro lê go spo da rza im pre zy – „Ka pe l¹ Zza Win kla” za pre zen to wa ³y siê na sce nie.
Prze gl¹d z nie zwy k³¹ swo bo d¹ i po czu ciem hu mo ru po pro wa dzi ³a Zo fia dra gan. (czy -
taj wiê cej: ss.129 -138)

Wy sta wa gra fik okrê tów
W ho lu No wo to my skie go Oœrod ka Kul tu ry 8 wrze œnia od by³ siê wer ni sa¿ wy sta wy

pt. „Okrê ty 3d, czy li mo je po zna wa nie hi sto rii”, na któ rej za pre zen to wa no kil ka dzie si¹t
prac przed sta wia j¹ cych kom pu te ro we gra fi ki okrê tów z okre su II woj ny œwia to wej:
okrê ty pod wod ne, nisz czy cie le, kr¹ ¿ow ni ki i pan cer ni ki. Ich au to rem jest Wal de mar Gó -
ral ski. Uro czy ste go otwar cia wy sta wy do ko na ³a dy rek tor No wo to my skie go Oœrod ka
Kul tu ry Be ata Ba ran. Po niej g³os za bra li Krzysz tof Szef f ner – opie kun Pra cow ni Mo de -
lar skiej w NOK -u oraz au tor prac. G³ów nym ele men tem wy sta wy by ³a pre zen ta cja gra -
fik 5 okrê tów – pan cer ni ków USS ari zo na, Bi smarck, IJN Ha ru na oraz kr¹ ¿ow ni ków
Prinz Eu gen i IJN To ne – przy sto so wa nych do ogl¹ da nia w trój wy mia ro wej prze strze ni,
dziê ki spe cjal nym oku la rom do pro jek cji 3d. do dat ko w¹ atrak cjê sta no wi ³a wy sta wa
prac in struk to rów Pra cow ni Mo de lar stwa dzia ³a j¹ cej w NOK -u. Wœród mo de li mo¿ na
by ³o zo ba czyæ re pli ki okrê tów, sa mo lo tów, po jaz dów szy no wych, ro bo tów, ra kiet oraz
bu dow li.
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VII Przy sta nek: Bi blio te ka!
9 wrze œnia przed Miej sk¹ i Po wia to w¹ Bi blio te k¹ Pu blicz n¹ w No wym To my œlu by ³o

nie zwy kle barw nie, gwar no i we so ³o. a to za spra w¹ co rocz nej ple ne ro wej im pre zy bi -
blio tecz nej, któ ra tym ra zem po pro wa dzi ³a licz nie przy by ³ych uczest ni ków szla kiem ró¿ -
nych kul tur, po przez „Bar wy œwia ta”. Ze spo ³y ro dzin ne, a tak ¿e gru py ko le ¿eñ skie
spraw dza ³y sw¹ wie dzê i umie jêt no œci, bio r¹c udzia³ w qu izach, wy ko nu j¹c pra ce ar ty -
stycz ne i star tu j¹c w kon ku ren cjach spor to wych na piê ciu te ma tycz nych przy stan kach: in -
diañ skim, afry kañ skim, s³o wiañ skim, da le ko wschod nim, skan dy naw skim, a tak ¿e przy -
stan ku za przy jaŸ nio ne go z bi blio te k¹ Nad le œnic twa Bo le wi ce. W miê dzy cza sie mo¿ na by -
³o od wie dziæ sta no wi sko Pol skie go Sto wa rzy sze nia dia be ty ków w No wym To my œlu,
gdzie do ko ny wa no po mia ru cu kru i ci œnie nia. du ¿ym za in te re so wa niem cie szy ³y siê rów -
nie¿ do dat ko we atrak cje im pre zy: po kaz ju do w wy ko na niu uczniów I aka de mic kiej
Szko ³y Pod sta wo wej w No wym To my œlu, ani ma cje przy dŸwiê kach afry kañ skich in stru -
men tów prze pro wa dzo ne przez cz³on ków gru py „Mo zai ka” i wy zwa la j¹ cy ener giê kon -
cert ze spo ³u „cza ro dziej ska”. W miê dzy cza sie mo¿ na by ³o tra dy cyj nie skosz to waæ bi blio -
te kar skich wy pie ków na cafØ Przy stan ku, a tak ¿e za po zo waæ ar ty œcie Zdzi cho wi Po ³¹ ca -
rzo wi do se sji por tre to wej. Ostat nim punk tem wy da rze nia by ³o ocze ki wa ne przez
wszyst kich lo so wa nie atrak cyj nych – ufun do wa nych przez licz ne gro no spon so rów – na -
gród za uczest nic two w kon kur sie g³ów nym i roz wi¹ za nie ple bi scy tu pt.”Sko jarz ty tu³
ksi¹¿ ki”. 
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Pod czas VII Przy stan ku: Bi blio te ka! ze spo ³y ro dzin ne i gru py ko le ¿eñ skie ocho czo spraw dza ³y 
sw¹ wie dzê i umie jêt no œci



VII Chy ¿a 10
Siód ma ju¿ edy cja bie go wej im pre zy „chy ¿a dzie si¹t ka” od by ³a siê 9 wrze œnia. Tra -

sa bie gu na dy stan sie 10 km pro wa dzi ³a no w¹, ate sto wa n¹ tra s¹, któ r¹ wy zna czo no
uli ca mi: Ty si¹c le cia, Wi to sa, Pi³ sud skie go, Bar tec kie go, Kwia to w¹, Bro niew skie go,
Brzo zo w¹, Bar tec kie go, Ogro do w¹, Ko œciusz ki, d³u g¹, pl. Nie pod le g³o œci, Ko mu nal -
n¹, Œló sar skie go, Ja nu sa i Mu sia ³a. Bie ga cze mie li do po ko na nia dwie pê tle, ka¿ da po
5 km. Im pre zie to wa rzy szy³ rajd nor dic wal king na dy stan sie 5 km. W te go rocz nym
bie gu uczest ni czy ³o 567 bie ga czy, na to miast w raj dzie nor dic wal king 58 osób. Wœród
mê¿ czyzn naj szyb ciej, z cza sem 33 min. i 33 s. bieg ukoñ czy³ Szy mon Bel grau – Re ha -
ba lan ce Te am Miê dzy rzecz. Naj szyb sza wœród ko biet by ³a Ju sty na Pa pie¿ – Po Pro stu
Biec!/Re ha Ba lan ce Te am Ja ro cin, z cza sem 36 min. i 59 s. Rajd nor dic wal king wy gra³
Ro bert adam ski – Marsz po Zdro wie Lu boñ. „chy ¿a dzie si¹t ka” zor ga ni zo wa na zo -
sta ³a przez No wo to my ski Klub Bie ga cza „chy ¿y”, Gmi nê No wy To myœl i Ze spó³
Szkó³ nr 2 im. Sta ni s³a wa Sta szi ca.

Miesz kañ cy kon sul to wa li in we sty cjê PKP
12 wrze œnia w No wo to my skim Oœrod ku Kul tu ry od by ³y siê warsz ta ty kre atyw ne pod

ha s³em „Prze bu do wa dwor ca ko le jo we go No wy To myœl”. Or ga ni za to rem spo tka nia by -
³y Pol skie Ko le je Pañ stwo we S. a., w ra mach gru py pro jek to wej TOP 9 oraz Urz¹d Miej -
ski w No wym To my œlu. Warsz ta ty by ³y pierw szym eta pem kon sul ta cji spo ³ecz nych, or -
ga ni zo wa nych przed przy st¹ pie niem do prac pro jek to wych. W cza sie spo tka nia uczest ni -
cy wska za li nie zbêd ne ele men ty ma j¹ ce go po wstaæ pro jek tu, dziê ki któ rym no wo to my ski
dwo rzec ko le jo wy zo sta³ by do sto so wa ny do po trzeb po dró¿ nych. G³ów nym ce lem in we -
sty cji jest bo wiem po pra wa je go funk cjo nal no œci, a tak ¿e do sto so wa nie do stan dar dów ak -
tu al nie obo wi¹ zu j¹ cych w te go ty pu obiek tach.

Pro mo cja ksi¹¿ ki Ada ma Fr¹c ko wia ka
Miej ska i Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na w No wym To my œlu 12 wrze œnia za pro -

si ³a na spo tka nie z cy klu: „Twór ca i je go dzie ³o”. Je go bo ha te ra mi by li: no wo to my œla -
nin adam Fr¹c ko wiak – au tor i bo ha ter ksi¹¿ ki „Ti rem do Ira nu” oraz wspó³ uczest -
ni cy opi sy wa nej w ksi¹¿ ce wy pra wy: W³a dy s³aw Sa wic ki i Ja cek G¹st kie wicz. „Ti rem
do Ira nu” to pierw sza w Pol sce i jed na z nie licz nych w Eu ro pie ksi¹¿ ka opo wia da j¹ ca
o pra cy kie row cy ciê ¿a rów ki pra cu j¹ ce go na tra sie na Bli ski Wschód. Po wsta ³a
w opar ciu o pa miêt nik z 1983 ro ku, kie dy to au tor ksi¹¿ ki ru szy³ w swo j¹ pierw sz¹
tra sê z Pol ski do Ira nu. Pro wa dzi³ wów czas ciê ¿a rów kê, na le ¿¹ c¹ do œrem skie go od -
dzia ³u fir my PE Ka ES War sza wa – 330. kon ne go Fia ta 190 Nc z przy cze p¹. Prze jazd
z Pol ski do Te he ra nu i z po wro tem za j¹³ 45 dni, a licz nik wska za³ od le g³oœæ 10 310
ki lo me trów. Pro wa dz¹ ca spo tka nie dy rek tor bi blio te ki Lu cy na Koñ czal -Gnap zwró -
ci ³a uwa gê, ¿e ksi¹¿ ka ta jest nie tyl ko grat k¹ dla mi ³o œni ków trans por tu ciê¿ kie go, ale
rów nie¿ dla ad mi ra to rów fo to gra fii, któ re wzbo ga ca j¹ opi sy po dró ¿y. Wie czór by³
pe ³en cie ka wych hi sto rii, wspo mnieñ i cza sem we so ³ych – a cza sem trzy ma j¹ cych
w na piê ciu – aneg dot. Na spo tka niu obec ni by li przy ja cie le, ro dzi na i by li wspó³ pra -
cow ni cy au to ra, a tak ¿e oso by, któ re przy czy ni ³y siê do suk ce su wy daw ni cze go ksi¹¿ -
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ki. Swo j¹ obec no œci¹ za szczy ci li spo tka nie m. in.: Za stêp ca Bur mi strza No we go To -
my œla Pa we³ Mor dal, dy rek tor Biu ra Po sel skie go po s³a Mar ci na Po rzuc ka w Pi le –
adam Bo gry ce wicz i przed sta wi cie le œrem skie go od dzia ³u PE Ka ES -u War sza wa an -
na de kert, Re na ta Wa lew ska, Krzysz tof Wa ler ski, Le szek Ko z³ow ski, Ry szard In dyc -
ki i Krzysz tof K³os.

Czas na mi ³oœæ
W ra mach ak cji „Wrze sieñ za 10 (z³)” od by³ siê 15 wrze œnia pe ³en hu mo ru, ale tak -

¿e ¿y cio wej praw dy, spek takl pt. „czas na mi ³oœæ”. Na de skach No wo to my skie go
Oœrod ka Kul tu ry wy st¹ pi li zna ko mi ci ak to rzy Ma rzan na Graff i alek san der Mi ko ³aj czak.
Zgro ma dzo na pu blicz noœæ ba wi ³a siê do sko na le, cze go naj lep szym do wo dem by ³y grom -
kie bra wa, ja ki mi na gro dzo no ar ty stów. 

Po wa ka cyj ne jê zy ko we po go to wie
15 wrze œnia, po wa ka cyj nej prze rwie, w no wo to my skiej bi blio te ce spo tka li siê uczest -

ni cy za jêæ, od by wa j¹ cych siê w ra mach „Jê zy ko we go Po go to wia”. Wœród uczest ni ków
spo tka nia obec ni by li do tych cza so wi uczest ni cy bi blio tecz nych za jêæ, ale po ja wi ³y siê rów -
nie¿ zu pe³ nie no we twa rze, oso by, któ re od nie daw na miesz ka j¹ w na szym mie œcie. Te -
ma tem kon wer sa to rium by ³y wspo mnie nia wa ka cyj nych wo ja ¿y, któ re wio d³y g³ów nie
do kra ju oj czy ste go kur san tów, czy li na Ukra inê. Te go dnia w pro wa dze niu za jêæ wspo -
mo gli bi blio te kar ki wo lon ta riu sze: stu dent ka kul tu ro znaw stwa i stu den ci fi lo lo gii ro syj -
skiej i ukra iñ skiej na UaM w Po zna niu. 
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Wrak Day
17 wrze œnia w Bo rui Ko œciel nej od by ³a siê dru ga edy cja wy œci gów wra ków – Wrak

day. Uczest ni cy star to wa li w ka te go riach do 1,6 ccm, po wy ¿ej 1,6 ccm oraz w ka te go -
rii aut nie prze ro bio nych – ka te go rii cy wil nej. Im pre za zo sta ³a zor ga ni zo wa na przez Gra -
ciar sk¹ Gru pê LOK No wy To myœl, we wspó³ pra cy z Urzê dem Miej skim w No wym To -
my œlu, a pa tro nat nad ni¹ ob j¹³ Bur mistrz No we go To my œla.

Ma lar stwo Ka ta rzy ny Ku de³ ki
W ra mach cy klu: bi blio -wy szu ki war ka ta len tow. pl, w Ga le rii na Piê trze no wo to my skiej

bi blio te ki, 18 wrze œnia od by³ siê wer ni sa¿ prac no wo to my œlan ki – Ka ta rzy ny Ku de³ ki. Jej
zró¿ ni co wa ne te ma tycz nie ob ra zy przy ci¹ gnê ³y do bi blio te ki spo re gro no miej sco wych
ad mi ra to rów sztu ki, zna jo mych, przy ja ció³ i ro dzi nê. Przy do mo wych wy pie kach ma my
ar tyst ki d³u go to czy ³y siê ku lu aro we roz mo wy o sztu ce i two rze niu. Pre zen to wa ne ob -
ra zy wy war ³y na zwie dza j¹ cych spo re wra ¿e nie, mi mo ¿e sa ma ich twór czy ni przy zna je,
¿e ma lu je je dy nie w wol nych chwi lach, ama tor sko, ci¹ gle po szu ku j¹c œrod ków wy ra zu
i do sko na l¹c swój ar ty stycz ny warsz tat. Po dej mu je pró by ma lo wa nia far ba mi olej ny mi,
akry lo wy mi oraz pa ste la mi. Ma lu je pej za ¿e, ak ty i wiel ko for ma to we kom po zy cje abs -
trak cyj ne, któ re ce chu je eks pre sja i moc ny ko lor. W wiêk szo œci jej pra ce po wsta j¹ spon -
ta nicz nie, za in spi ro wa ne li te ra tu r¹, fil ma mi, ota cza j¹ c¹ przy ro d¹, ar chi tek tu r¹. Ka ta rzy -
na Ku de³ ka na co dzieñ pra cu je ja ko na uczy ciel ka w Szko le Pod sta wo wej im. Bro ni s³a wa
Ma li now skie go w chmie lin ku. Znaj du je czas na an ga ¿o wa nie siê w ¿y cie spo ³ecz ne i kul -
tu ral ne. de dy ka cjê mu zycz n¹ te go wie czo ru przy go to wa ³a Pa try cja Spy cha ³a, szko l¹ ca
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swój ta lent wo kal ny u Ka ta rzy ny Ha lasz w Pry wat nym Ogni sku Mu zycz nym w No wym
To my œlu. (ss.  125-128).

Akwa re lo we in spi ra cje 
W No wo to my skim Oœrod ku Kul tu ry 18 wrze œnia otwar to wy sta wê za ty tu ³o wa n¹

„akwa re lo we in spi ra cje”. au tor ka mi wy sta wio nych prac s¹ uczest nicz ki za jêæ w do mu
dzien ne go Po by tu dla Se nio rów w Opa le ni cy. Jak sam ty tu³ wska zu je, za pre zen to wa ne
pra ce zo sta ³y wy ko na ne nie ³a tw¹ tech ni k¹ akwa re lo w¹. 

Opo wie œci spod za mkniê tych po wiek 
Wrze œnio wy kon cert z cy klu: „czwart ko wych wie czo rów li te rac ko -mu zycz nych”,

któ ry od by³ siê 21 wrze œnia w Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ce Pu blicz nej w No wym To -
my œlu by³ za pro sze niem w œwiat kla sy ki, ba œni i po dró ¿y po prze ró¿ nych, ta jem ni czych
opo wie œciach. To po dró¿ po przez dŸwiê ki pia ni na, któ rych au to rem jest nie zwy kle
uzdol nio ny no wo to my œla nin: Ja cek Szo fer. W pro gra mie zna la z³y siê m. in. ta kie utwo -
ry jak: „Po dró¿ do kra iny ma rzeñ”, „aniel skie ogro dy”, „The end is the be gin ning – czas
no wej po dró ¿y”, „Ta jem ni cza kra ina”, „Opo wieœæ -pro log” oraz ty tu ³o wy utwór –
„Opo wie œci spod za mkniê tych po wiek”. czêœæ z tych utwo rów no wo to my œla nie mie li
przy jem noœæ po s³u chaæ czte ry la ta te mu, kie dy to Ja cek Szo fer po raz pierw szy kon cer -
to wa³ na bi blio tecz nej sce nie. To w³a œnie pierw sza czêœæ pro gra mu od wo ³y wa ³a siê do
tam te go cza su. W dru giej czê œci m³o dy mu zyk za pre zen to wa³ no wy re per tu ar. I wszyst -
ko to bez zna jo mo œci za pi su nu to we go. Jest sa mo ukiem, o je go za in te re so wa niu mu zy -
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k¹ i kom po zy cj¹ za de cy do wa³ po dziw dla dziad ka, któ ry ja ko je dy ny spo œród do mow ni -
ków po tra fi³ graæ na pia ni nie. In spi ra cj¹ do two rze nia s¹ dla nie go wa¿ ne wy da rze nia, któ -
re dzie j¹ siê na œwie cie, a tak ¿e do œwiad cze nia z ¿y cia oso bi ste go i w³a sne prze ¿y cia. Je -
go mi strza mi s¹ Prze my s³aw Gin trow ski, Ja cek Kacz mar ski i Zbi gniew £a piñ ski, któ rym
po œwiê ci³ je den z naj now szych, na ce cho wa ny emo cjo nal nie utwór – „Nie me epi ta fium
dla za po mnia ne go Tria”. 

Œrod ki na od no wie nie par ku
Z³o ¿o ny przez Gmi nê No wy To myœl, w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go: In fra -

struktu ra i Œro do wi sko 2014 – 2020, wnio sek pn.: „Roz wój te re nów zie le ni w Gmi nie
No wy To myœl po przez two rze nie i od no wie nie te re nów zie le ni w ce lu po pra wy ja ko œci
œro do wi ska” zo sta³ wy bra ny do do fi nan so wa nia. O fak cie tym Gmi na No wy To myœl po -
in for mo wa na zo sta ³a pi smem z 22 wrze œnia. War toœæ otrzy ma ne go do fi nan so wa nia wy -
no si 3.819.1472,10 z³, przy ca³ ko wi tej war to œci pro jek tu 4.493.108,36 z³. G³ów nym ce -
lem pro jek tu jest po pra wa ja ko œci œro do wi ska na tu ral ne go oraz po pra wa ja ko œci ¿y cia
miesz kañ ców No we go To my œla po przez od no wie nie i two rze nie no wych te re nów zie le -
ni miej skiej. Pro jek tem ob jê ty zo sta nie Park im. Fe lik sa Szo³ dr skie go w No wym To my œlu
oraz park przy uli cy Sta ni s³a wa Mu sia ³a. £¹cz na po wierzch nia te re nów zie le ni ob jê tych
pro jek tem to po nad 24 ha. W Par ku im. Fe lik sa Szo³ dr skie go wy dzie lo ne zo sta n¹ stre fy
te ma tycz ne: stre fa eks po zy cji i wy da rzeñ kul tu ral nych, stre fa wy po czyn ko wa, stre fa re -
kre acji, stre fa zie le ni izo la cyj nej oraz stre fa ZOO. Re ali za cja pro jek tu przy czy ni siê do upo -
rz¹d ko wa nia i za go spo da ro wa nia no wo to my skiej oa zy zie le ni. Te ren sta nie siê nie tyl ko
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piêk ny, ale przez je go za go spo da ro wa nie i do po sa ¿e nie, tak ¿e funk cjo nal ny i do brze s³u -
¿yæ bê dzie miesz kañ com na szej gmi ny w re kre acji i wy po czyn ku. Wpro wa dzo ne roz wi¹ -
za nia przy czy ni¹ siê te¿ do ochro ny przy ro dy, po wsta n¹ bo wiem bud ki dla pta ków oraz
ogro dy te ma tycz ne z ro œli na mi aro ma tycz ny mi i po ¿y tecz ny mi dla owa dów.

Na dy wa nie po Ira nie
Z oka zji Œwia to we go dnia Tu ry sty ki gru pa nie for mal na „co ol tu ral na In te gra cja” oraz

No wo to my ski Oœro dek Kul tu ry zor ga ni zo wa ³y 23 wrze œnia spo tka nie, pod czas któ re go
m³od si i star si miesz kañ cy na szej gmi ny wy ru szyæ mo gli w nie zwy k³¹ po dró¿ do Ira nu.

Pod czas warsz ta tów te ma tycz nych naj m³od si miesz kañ cy No we go To my œla po zna li
zwy cza je i tra dy cje te go kra ju, je go hi sto riê, geo gra fiê i kul tu rê. dzie ci skosz to wa ³y her -
ba ty po da nej w tra dy cyj ny irañ ski spo sób. Na uczy ³y siê rów nie¿ li czyæ po irañ sku, aby
no wo na by t¹ wie dzê wy ko rzy staæ pod czas za ku pów na wschod nim tar gu. Na ko niec
ka¿ dy uczest nik warsz ta tów wy ko na³ w³a sno rêcz nie ma ³y dy wa nik. dla star szych uczest -
ni ków or ga ni za to rzy przy go to wa li po kaz slaj dów z po dró ¿y ro we rem po Ira nie. Mi ³o œni -
cy kul tu ry bli skow schod niej, Lu cy na i To mek, z nie zwy k³¹ pa sj¹ opo wie dzie li o swo jej
nie za po mnia nej po dró ¿y po tym kra ju, o je go hi sto rii, kul tu rze i za byt kach. dzie li li siê te¿
swo imi spo strze ¿e nia mi na te mat miesz kañ ców Ira nu, lu dzi któ rzy s¹ go œcin ni, otwar ci
i przy jaŸ ni. We d³ug au to rów po ka zu to w³a œnie oni s¹ naj wiêk szym bo gac twem Ira nu.
Opo wie œciom to wa rzy szy ³y barw ne fo to gra fie. Wy da rze nie zo sta ³o zre ali zo wa ne w ra -
mach pro jek tu za ty tu ³o wa ne go: „Z ka len da rza im prez nie ty po wych i ory gi nal nych. Kul -
tu ral na wy pra wa po kart kach ka len da rza”, sfi nan so wa ne go ze œrod ków Pro gra mu
„dzia ³aj Lo kal nie” X Pol sko -ame ry kañ skiej Fun da cji Wol no œci, re ali zo wa ne go przez
aka de miê Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce oraz Lo kal nej Gru py dzia ³a nia KOLd.
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Mar tin Sta sik wi ce mi strzem Eu ro py
Od 23 do 30 wrze œnia, w Prisz ti nie w Ko so wie, od by ³y siê Mi strzo stwa Eu ro py

w Pod no sze niu ciê ¿a rów do lat 15 i 17. W ka te go rii do lat 17 na mi strzo stwach za de -
biu to wa³ za wod nik LKS „Bu dow la ni – ca ³us” No wy To myœl Mar tin Sta sik. 

Mar tin za cz¹³ rwa nie od 97 kg. Z dru gim po dej œciem do 100 kg, któ re by ³o ata kiem
na re kord Pol ski, no wo to my ski za wod nik tak ¿e so bie po ra dzi³. Trze cie, rów nie¿ uda ne
po dej œcie, to atak na 102 kg, któ ry za gwa ran to wa³ Mar ti no wi po bi cie re kor du Pol ski
oraz srebr ny me dal w bo ju rwa nia. Z³o to w tym bo ju zdo by³ za wod nik z Tur cji, wy gry -
wa j¹c z na szym za wod ni kiem o 5 kg. W pod rzu cie po dwóch nie uda nych po dej œciach do
123 kg, tre ne rzy za de cy do wa li o pod wy¿ sze niu ciê ¿a ru do 125 kg. Mar tin Sta sik po ra -
dzi³ so bie z tym ciê ¿a rem, usta na wia j¹c no wy re kord Pol ski w pod rzu cie w ka te go rii do
56 kg do lat 17. Mar tin Sta sik w piêk nym sty lu, ze wspa nia ³ym wy ni kiem, re kor da mi Pol -
ski w rwa niu (102 kg), pod rzu cie (125 kg) i dwu bo ju (227 kg), zo sta³ wi ce mi strzem Eu -
ro py ju nio rów do lat 17. de biut na miê dzy na ro do wych za wo dach za li czy³ Kac per Przy -
by³ – uczeñ od dzia ³u gim na zjal ne go przy Szko le Pod sta wo wej nr 3 w No wym To my œlu,
któ ry wy star to wa³ wœród piêt na sto lat ków w ka te go rii wa go wej do 69 kg. W bo ju rwa -
nia za li czy³ wszyst kie trzy po dej œcia, koñ cz¹c na ciê ¿a rze 92 kg. W pod rzu cie, w dwóch
uda nych po dej œciach, osi¹ gn¹³ 113 kg, co da ³o mu w dwu bo ju wy nik 205 kg. Wszyst kie
te wy ni ki s¹ no wy mi re kor da mi ¿y cio wy mi Kac pra Przy by ³a. 

Tym cza sem bo rem, la sem…
Je sien ne „Spo tka nie z przy ro d¹”, któ re od by ³o siê 26 wrze œnia w no wo to my skiej bi -

blio te ce za in te re so wa ³o wszyst kich, któ rzy chcie li do wie dzieæ siê wiê cej o sie dli skach le -
œnych wo kó³ No we go To my œla. Te mat – jak zwy kle w cie ka wy i nie tu zin ko wy spo sób –
omó wio ny zo sta³ przez ada ma Ry bar czy ka i Ra fa ³a Put za. Pro wa dz¹ cy mó wi li o hi sto rii
la sów na zie miach pol skich i o tym, jak siê one zmie nia ³y, a tak ¿e o przej œciu od ra bun ko -
wej go spo dar ki za so ba mi przy ro dy, do bar dziej ra cjo nal ne go po dej œcia, o po trze bie ist -
nie nia za wo du le œni ka i o po trze bie za cho wa nia la sów dla przy sz³ych po ko leñ. Przy bli ¿y li
rów nie¿ ró¿ ni ce po miê dzy sie dli ska mi le œny mi i po miê dzy bo ra mi a sie dli ska mi la so wy -
mi. do tknê li sie dlisk bo ro wych i po wo li za pu œci li siê w bo ry mie sza ne, oma wia j¹c przy
tym za wi ³o œci fi to so cjo lo gii i siat ki ty po lo gicz nej le œnej, któ ra okre œla po trze by zmian
w drze wo sta nie. Za koñ czy li sw¹ opo wieœæ stwier dze niem, ¿e ma ³o jest ju¿ miejsc, w któ -
rych na tu ra bli ska jest tej, któ ra by ³a tu choæ by ty si¹c lat te mu. 

Œpiew nik Do mo wy na je sien n¹ nu tê
W ho lu No wo to my skie go Oœrod ka Kul tu ry 27 wrze œnia od by ³o siê 65. spo tka nie

z cy klu: „Œpiew nik do mo wy”. Opra wê mu zycz n¹ wie czo ru za pew ni li: an na Kacz ma -
rek, Ka ri na Waw rzy niak, Lu cy na Knop, ad rian Waw rzy niak oraz To masz Perz. Spo tka -
nie tra dy cyj nie po pro wa dzi ³a Re na ta Œmier tel na. Po wa ka cyj nej prze rwie chêt nych do
wspól ne go œpie wa nia nie bra ko wa ³o. Wœród za pre zen to wa nych utwo rów zna la z³y siê
m. in.: „Go ni¹c kor mo ra ny”, „Ru dy rydz”, „Je sien ne ró ¿e” czy „al le lu ja”. Wie czor na
po ra, piêk ny, je sien ny wy strój i nie zwy k³a mu zy ka spra wi ³y, ¿e wie czór ten w No wo to -
my skim Oœrod ku Kul tu ry up³y n¹³ w bar dzo przy jem nej, na stro jo wej at mos fe rze. 
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Po dró¿ ni cze klu bo we spo tka nie
28 wrze œnia w no wo to my skiej bi blio te ce od by ³o siê pierw sze po wa ka cyj nej prze rwie

spo tka nie w Klu bie Mi ³o œni ków Po dró ¿y „Przez kon ty nen ty”. Tra dy cyj nie no wy se zon
klu bo wych spo tkañ za in au gu ro wa ³a Ka ta rzy na Ma zur kie wicz, tym ra zem po ka zem za -
ty tu ³o wa nym: „Hi ma chal Pra desh – na sty ku kul tur”. Opo wie dzia ³a o naj bar dziej ró¿ no -
rod nym re gio nie in dyj skich Hi ma la jów, w któ rym prze ni ka j¹ siê hin du izm z bud dy zmem.
Klu bo wi cze od wie dzi li Shim lê – daw n¹ sto li cê ko lo nial nych In dii, dha ram sa lê – sie dzi bê
da laj La my i cen trum kul tu ry ty be tañ skiej, prze szli przez prze ³êcz In dra har do do li ny
cham by, wy ru szy li z pa ste rza mi kóz i owiec Gad di przez za œnie ¿o n¹ prze ³êcz Kug ti
w oko li cy œwiê tej gó ry Ma ni Ma hesh Ka ilash, za chwy ci li siê drew nia n¹ ar chi tek tu r¹ Kin -
nau ru le ¿¹ ce go w do li nach rzek Su tlej i Ba spa a¿ wresz cie do tar li do ksiê stwa Spi ti z ty -
be tañ ski mi klasz to ra mi i kra jo bra za mi. Pa ni Ka ta rzy na po pro wa dzi ³a no wo to my œlan
rów nie¿ przez prze ³ê cze Ba pa i Pin Pa rva ti, szla ka mi ³¹ cz¹ cy mi Spi ti z Kin nau rem i do li -
n¹ Kul lu, do cie ra j¹c nad zja wi sko we je zio ro Tso Mo ri ri le ¿¹ ce w za miesz ka ³ym przez no -
ma dów re jo nie Rup szu. Po tak in te re su j¹ cym i bo ga tym prze ka zie, wzbo ga co nym o ba -
jecz nej uro dy zdjê cia, by³ czas na ku lu aro we roz mo wy z po dró¿ nicz k¹ przy aro ma tycz -
nej ka wie i smacz nych wy pie kach.

Kon cert pio sen ki fran cu skiej
No wo to my ski Oœro dek Kul tu ry zor ga ni zo wa³ 28 wrze œnia wie czór z pio sen k¹ fran -

cu sk¹. Kon cert od by³ siê w ra mach cy klu „Po dró ¿e przez me lo die i sma ki”. Jak sa ma na -
zwa cy klu wska zu je, oprócz uczty du cho wej na uczest ni ków cze ka ³a te go wie czo ru ka -
wa i s³od ki po czê stu nek w po sta ci s³yn ne go fran cu skie go ro ga li ka. Na sce nie w utwo rach
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z re per tu aru Edith Piaff, Ju liet te Gre co i char le sa azna vo ura, wy st¹ pi ³a yaga Ko wa lik,
któ rej to wa rzy szy³ na akor de onie – Wa len tyn du brow skij. Zgro ma dzo na licz nie pu -
blicz noœæ mo g³a us³y szeæ m. in. ta kie utwo ry jak: „Mi lord”, „La Bo he me”, „Pa dam” czy
„Mon dieu”. 

Baj ko wo w Dniu Mu zy ki 
Z oka zji Miê dzy na ro do we go dnia Mu zy ki, 30 wrze œnia w Wiej skim do mu Kul tu ry

w Bu kow cu wy st¹ pi³ ze spó³ „Ojej” w re per tu arze mu zy ki baj ko wej. Licz nie zgro ma dzo -
na pu blicz noœæ mo g³a us³y szeæ ta kie utwo ry jak: „Mam tê moc” i „Mi ³oœæ sta nê ³a
w drzwiach” z baj ki pt. „Kra ina lo du”, „Ko lo ro wy wiatr” z „Po ca hon tas”, „Mi ³oœæ ro œnie
wo kó³ nas” i „Ha ku na ma ta ta” z „Kró la lwa” czy „Wci¹¿ pa miê tam” z „Ma ³ej Sy ren ki”
i wie le in nych. Wszyst kie utwo ry bu dzi ³y mi ³e sko ja rze nia i przy wo ³y wa ³y wspo mnie nia
z dzie ciñ stwa. do wspól ne go œpie wu po rwa ³y pu blicz noœæ pol skie baj ko we szla gie ry, ta -
kie jak „Miœ Usza tek” czy „Psz czó³ ka Ma ja”. W fi na le kon cer tu ze spó³ „Ojej” piêk nie
wy ko na³ utwór „al le lu jah”. ca ³o œci do pe³ nia ³y cie ka we stro je, na wi¹ zu j¹ ce do po szcze -
gól nych ba jek, œwia t³o i de ko ra cje. Go œcie ba wi li siê do sko na le, o czym œwiad czy ³y grom -
kie okla ski i ak tyw ny udzia³ w kon cer cie. Wspó³ or ga ni za to ra mi wy da rze nia by li: ze spó³
„Ojej”, nie for mal na gru pa „co ol tu ral na In te gra cja” oraz No wo to my ski Oœro dek Kul tu -
ry. Im pre za od by ³a siê w ra mach pro jek tu za ty tu ³o wa ne go: „Z ka len da rza im prez nie ty -
po wych i ory gi nal nych. Kul tu ral na wy pra wa po kart kach ka len da rza”, sfi nan so wa ne go
ze œrod ków Pro gra mu „dzia ³aj Lo kal nie” X Pol sko -ame ry kañ skiej Fun da cji Wol no œci,
re ali zo wa ne go przez aka de miê Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce oraz Lo kal nej Gru py dzia -
³a nia KOLd.

Tekst: Ma rze na Kor tus, Iza be la Putz
Zdjê cia: ar chi wum Urzê du Miej skie go w No wym To my œlu, Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te -

ki Pu blicz nej w No wym To my œlu, No wo to my skie go Oœrod ka Kul tu ry, Oœrod ka Spor tu i Re kre -
acji w No wym To my œlu oraz Gra ¿y na Ra dziul (Po ¿e gna no Sio stry S³u ¿eb nicz ki)
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El¿bie ta Kaf fler
ab sol went ka Uni wer sy te tu £ódz kie go na kie run ku pe da go gi ka
kul tu ral no - oœwia to wa oraz stu diów po dy plo mo wych na Uni -
wer sy te cie Po znañ skim na kie run ku pro mo cja i re kla ma. Kie -
row nik Klu bu Osie dlo we go Spó³ dziel ni Miesz ka nio wej, przez ca -
³e swo je ¿y cie za wo do we zwi¹ za na ze Spó³ dziel ni¹ Miesz ka nio -
w¹ w No wym To my œlu. Or ga ni za tor ka ¿y cia kul tu ral ne go na no -
wo to my skich osie dlach miesz ka nio wych. cz³o nek Za rz¹ du No -
wo to my skie go To wa rzy stwa Kul tu ral ne go.

Lu cy na Koñ czal -Gnap
po lo nist ka i bi blio te karz, ab sol went ka po lo ni sty ki na Uni wer sy -
te cie im. ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu oraz stu diów po dy plo -
mo wych na kie run ku bi blio te ko znaw stwo i in for ma cja na uko wa.
Na uczy ciel ka z wie lo let nim sta ¿em. Od 2012 ro ku dy rek tor
Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w No wym To my œlu.
Wi ce pre zes No wo to my skie go To wa rzy stwa Kul tu ral ne go. ani -
ma tor ka wie lu wy da rzeñ kul tu ral nych, dzia ³añ edu ka cyj nych
i wy daw ni czych. Za in te re so wa nia: li te ra tu ra piêk na, po ezja œpie -
wa na, film, tu ry sty ka i edu ka cja re gio nal na.

Ma rze na Kor tus
in spek tor w Urzê dzie Miej skim w No wym To my œlu. Za in te re so -
wa nia: li te ra tu ra, fo to gra fia i ku li na ria. Pu bli ko wa ³a w pra sie co -
dzien nej i pe rio dy kach: Kro ni ka Wiel ko pol ski i Prze gl¹d Wiel ko -
pol ski. 

Gra ¿y na Ma tu szak
ab sol went ka Stu dium Tech nik Te atral no -Fil mo wych w £o dzi.
Spe cja list ka ds. edu ka cji re gio nal nej w Miej skiej i Po wia to wej Bi -
blio te ce Pu blicz nej w No wym To my œlu. In te re su je siê hi sto ri¹ na -
sze go re gio nu. Mi ³o œnicz ka et no gra fii, folk lo ru i kul tu ry lu do wej.
Swe pa sje roz wi ja m. in. tka j¹c na kro snach rêcz nych wg sta rych,
ju¿ pra wie za po mnia nych tech nik, któ rych uczy ³a siê na Pod la siu.

Iza be la Putz
ro ma nist ka, spe cja li sta ds. ani ma cji kul tu ry w Miej skiej i Po wia to -
wej Bi blio te ce Pu blicz nej w No wym To my œlu. Za in te re so wa nia:
psy cho lo gia spo ³ecz na, re alia spo ³ecz no -po li tycz ne, kul tu ra Bia -
³o ru si i Ukra iny, a tak ¿e mu zy ka i li te ra tu ra fran cu ska.
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Da mian Ro ¿ek -Paw ³ow ski
po li to log, dzien ni karz, bi blio te karz. Na co dzieñ pra cu je w Bi blio -
te ce Uni wer sy tec kiej w Po zna niu. Od 2013 ro ku jest sta ³ym
wspó³ pra cow ni kiem „Prze gl¹ du No wo to my skie go”, w któ rym
pu bli ku je cykl ar ty ku ³ów po œwiê co nych miesz kañ com No we go
To my œla i oko lic. Pro wa dzi au tor ski blog pre zen tu j¹ cy no wo to -
my sk¹ prze sz³oœæ po przed ni lo ka to rzy. blog spot. com

Aga ta Œmiesz ko
ab sol went ka Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go na kie run ku ar chi -
tek tu ra wnêtrz oraz Uni wer sy te tu ar ty stycz ne go w Po zna niu na
kie run ku de sign kra jo bra zu. au tor ka pra cy ma gi ster skiej „Pro -
jekt za go spo da ro wa nia za le wu Bo brów ka i oœrod ka agro tu ry -
stycz ne go w gmi nie No wy To myœl”.

Alek san dra Ta ba czyñ ska
dzien ni kar ka po dej mu j¹ ca te ma ty kê spo ³ecz n¹ do ty cz¹ c¹ lo kal -
ne go œro do wi ska, zwi¹ za na tak ¿e ze œro do wi skiem me diów
chrze œci jañ skich. ab sol went ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu oraz stu diów dzien ni kar skich na UaM -ie. Lau re at ka
dzien ni kar skiej na gro dy „Znak do bra” w 2012 r. cz³o nek Sto -
wa rzy sze nia dzien ni ka rzy Pol skich. Za in te re so wa nia: li te ra tu ra
pol ska od po zy ty wi zmu do XX. le cia miê dzy wo jen ne go oraz
XIX. wiecz ne ma lar stwo eu ro pej skie.

Ma ria Tysz kow ska
ab sol went ka Pañ stwo wej Wy¿ szej Szko ³y Mu zycz nej, eme ry to -
wa na na uczy ciel ka przed mio tów ogól no mu zycz nych w Pañ -
stwo wej Szko le Mu zycz nej I st. im. W. Lu to s³aw skie go w No -
wym To my œlu; w la tach 1963 – 1988 jej dy rek tor, a od 1996 do
2002 r. wi ce dy rek tor. cz³o nek No wo to my skie go To wa rzy stwa
Kul tu ral ne go. Za in te re so wa nia: mu zy ka, wy ciecz ki ro we ro we
i po dró ¿e. 

An drzej Wa ³ê sa
w la tach 1999 – 2007 dy rek tor Gim na zjum im. Fe lik sa Szo³ dr -
skie go w No wym To my œlu, obec nie Szko ³y Pod sta wo wej nr
3 im. Fe lik sa Szo³ dr skie go z od dzia ³a mi gim na zjal ny mi. dy plo mo -
wa ny na uczy ciel che mii. dzia ³acz spo ³ecz no -kul tu ral ny, m. in.
Ru chu Mu zycz ne go „Pro Sin fo ni ka”. cz³o nek No wo to my skie go
To wa rzy stwa Kulturalnego.
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