
Rok XI         Nr 4 (44) 2017               Cena 8 z³

WYDAWCA:
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne 
wspó³praca wydawnicza:
Wydawnictwo Opalgraf Opalenica

REDAKCJA:
Lucyna Koñczal - Gnap, 
wspó³praca: Bogumi³ Wojcieszak

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

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

Na ok³adce:  Projekt Zalewu Bobrówka -
wizualizacja rozmieszczenia poide³ dla
ptaków. Autor: Daria Tomczak

Publikacja wspó³finansowana
ze !rodków Gminy Nowy Tomy!l

i Powiatu Nowotomyskiego

P R Z E G L ¥ D
KWARTALNIK SPO³ECZNO - KULTURALNY

NOWOTOMYSKI



!LADAMI PRZESZ£O!CI 

2 Wies³awa Ptaszyk

Historia rodu "po k¹dzieli#, któr¹ uda³o siê  zg³êbiæ  Wies³awie Ptaszyk  powsta³a po wys³uchaniu
wspomnieñ mamy $ Haliny z d. Pazgrat (na zdjêciu)



Wies³awa Ptaszyk 

Moi przodkowie
Rodziny Wawrockich i Pazgratów

Kim byli nasi przodkowie? Wiêkszo%æ z nas ma na ten temat bardzo ograniczon¹
wiedzê. Z regu³y pamiêtamy naszych dziadków, czasem potrafimy wskazaæ miejsca
pochówku ich rodziców, ale potem pojawiaj¹ siê problemy. Im dalej staramy siê siê-
gn¹æ wstecz, tym ubo¿sze s¹ informacje, którymi dysponujemy, a nasza wiedza sta-
je siê mglista. Obejmuje z regu³y czas do dwóch, najdalej trzech poprzednich poko-
leñ. 
S¹ jednak w%ród nas i tacy $ i jest ich na szczê%cie coraz wiêcej $ którym pamiêæ
o przodkach nie jest obojêtna i którzy podejmuj¹ bardzo ambitne genealogiczne po-
szukiwania. Motywy, którymi kieruj¹ siê osoby rozpoczynaj¹ce takie prywatne
i wci¹gaj¹ce %ledztwa, s¹ ró¿ne. Czasami decyduje zwyk³a ciekawo%æ, bywa, ¿e inspi-
racj¹ staj¹ siê rozmowy z seniorami rodu albo chwila refleksji nad rodzinnym gro-
bem. Niezale¿nie od bod&ców, starania zwi¹zane z jak najdok³adniejszym ustaleniem
swojego pochodzenia, w wielu wypadkach zamieniaj¹ siê w ¿yciow¹ pasjê, która po-
trafi przynie%æ wielk¹ satysfakcjê. 
Poszukiwanie rodzinnych korzeni zaczyna siê najczê%ciej od przegl¹dania rodzinnych
pami¹tek, przeczesywania strychów oraz starych dokumentów, potem przychodzi
czas na wizyty w archiwach oraz kancelariach parafialnych. Wzrost dostêpno%ci do
globalnej sieci sprawi³, ¿e swoim pochodzeniem zaczynaj¹ siê interesowaæ osoby,
które wcze%niej nawet nie my%la³y o pog³êbieniu wiedzy o protoplastach. Wirtualne
instrumenty s¹ coraz bardziej rozbudowane, umo¿liwiaj¹ dostêp do coraz obszer-
niejszych baz, w których indeksowane s¹ dane mog¹ce u³atwiæ takie w³a%nie poszu-
kiwania. Dziêki Internetowi genealogiczne dociekania sta³y siê znacznie ³atwiejsze. 
O tym, ¿e poszukiwanie rodzinnych korzeni mo¿e byæ %wietn¹, a w dodatku poucza-
j¹c¹ przygod¹, przekona³a siê tak¿e nowotomy%lanka Wies³awa Ptaszyk z d. Przy-
bylska, która postanowi³a zostaæ rodzinnym archiwist¹. Historia rodu "po k¹dzieli#,
któr¹ uda³o siê jej zg³êbiæ i któr¹ poni¿ej prezentujemy, powsta³a po wys³uchaniu
wspomnieñ mamy $ Haliny z d. Pazgrat. 
To ambitne i wymagaj¹ce wielkiej determinacji wyzwanie któremu uda³o siê Autor-
ce sprostaæ $ wiele godzin spêdzonych na rozmowach, przeszukiwaniu pami¹tek,
ocala³ych dokumentów, kronikarskich zapisów i archiwalnych zbiorów $ z pewno-
%ci¹ utwierdzi³o j¹ w przekonaniu, ¿e czas który temu po%wiêci³a nie by³ czasem stra-
conym. Odkrywanie w³asnych korzeni pozwala lepiej poznaæ siebie, a oczywiste
przecie¿ osadzenie rodzinnej historii w realiach minionych czasów, sprawia, ¿e za-
znajomienie siê z dziejami przodków staje siê czym% wiêcej ni¿ tylko siêgniêciem do
w³asnych korzeni. [Redakcja]
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Golusikowie i Wawroccy 

O rodzinie mojego pradziadka Franciszka wiem niewiele. Samo nazwisko Wawrocki
jest rzadko spotykane. Nie wiem te¿ dok³adnie, sk¹d pochodzi³. Babcia opowiada³a, ¿e
ojciec Franciszka zgin¹³ na wojnie francusko-pruskiej (1870-1871) i ¿e Franciszek mia³
wtedy 4 lata. Tak wiêc przyszed³ na !wiat w 1866 lub 1867 roku. Babcia wspomina³a
tak¿e, ¿e w ko!ciele w Konojadzie jest tablica, na której zapisano nazwiska poleg³ych
w wojnie francuskiej, w tym jej dziadka, ale nie wiadomo, czy ta tablica siê zachowa³a. Po
!mierci ojca wychowywany by³ przez ojczyma, który zmusza³ go do ciê¿kiej pracy w le-
sie. Nie wiadomo, jak nazywa³ siê przybrany ojciec, a mo¿e Franciszek przyj¹³ jego na-
zwisko? Podobno Franciszek mia³ brata mieszkaj¹cego w Ko!cianie. 

Przypuszczam, ¿e ok. 1890 r. wzi¹³ !lub z Wiktori¹ Golusik z Wilanowa. Trudno te¿
dzi! ustaliæ, gdzie Franciszek nauczy³ siê murarki " prawdopodobnie na robotach
w Niemczech.  Po !lubie Wawroccy zamieszkali w Wilanowie, razem z rodzicami Wik-
torii " Kazimierzem i Jadwig¹ z So³tysiaków Golusikami. Tam urodzi³y siê ich dzieci: Jó-
zefa (9 marca 1891 r.) i Agnieszka (6 stycznia 1894 r.). 

Rodzina Galusików pochodzi³a z Wolkowa. Mieszka³o tam wielu Golusików, o czym
!wiadcz¹ XIX. wieczne zapisy w ksiêgach parafialnych. Niedawno dowiedzia³am siê, ¿e
w Wolkowie nadal ¿yj¹ Galusikowie. Pisownia ich nazwiska zmienia³a siê z czasem.
W po³owie XIX w. " Gaulusik, potem Golusik lub Galusik. 
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Kazimierz urodzi³ siê w 1840 r. Dwadzie!cia sze!æ lat pó#niej, w pa#dzierniku
1866 r., po!lubi³ 21. letni¹ Jadwigê (z domu So³tysiak) z Wilanowa. Mieli tylko
6 mórg ziemi (z tego 4 sprzedali) i ma³y domek w Wilanowie. Byæ mo¿e Kazimierz
mia³ jeszcze jakie! dodatkowe zajêcie, skoro pod koniec ¿ycia pobiera³ rentê (ch³opi
nie otrzymywali ¿adnych !wiadczeñ). Rok po !lubie przysz³a na !wiat córka Galusi-
ków " moja prababcia Wiktoria, która zmar³a w 1967 roku, prze¿ywszy 100 lat.
Prawdopodobnie Golusikowie mieli tylko czwórkê dzieci: Wiktoriê, Weronkê,
Agnieszkê i Ignacego. Wskazuj¹ na to zapiski z ksi¹g parafialnych w £êkach Wielkich,
niestety niekompletne oraz " zapamiêtana przez moj¹ mamê modlitwa jej babci Wik-
torii za zmar³e wcze!niej rodzeñstwo, $za siostrzyczkê, za braciszka%. 

Tak wiêc z ksi¹g parafialnych dowiadujemy siê o Agnieszce (brak daty urodzenia,
na pewno jednak przed 1885 r., bo od tej daty rozpoczyna siê zachowany wykaz
urodzin), zmar³ej 21 czerwca 1903 r. i Ignacym " urodzonym 25 stycznia 1887 r.
i zmar³ym m³odo, w wieku 16 lat, 1 lutego 1903 r. 

Mo¿emy wyobraziæ sobie tragediê rodziców, którzy stracili w jednym roku dwój-
kê dzieci. W #ród³ach brak wzmianki o Weronice. Musia³a urodziæ siê tak¿e przed
1885 r. Wyjecha³a na roboty do Niemiec i tam wysz³a za m¹¿. Zdaje siê, ¿e w czasie
pierwszej wojny rodzina posy³a³a jej, z racji biedy, obrane ziemniaki i jeszcze po dru-
giej wojnie !wiatowej moja babcia babcia Julcia s³a³a do niej listy. Syn Weroniki po la-
tach zamieszka³ w Poznaniu na ul. Rocha. 

Mary!, brat mamy, odwiedzi³ kiedy! kuzyna, a ten podobno dopytywa³ siê o ma-
j¹tek za Wilanowo. Przy okazji wyja!niê, ¿e na skutek przedawnienia dom i ziemia
w Wilanowie przepad³y. Babcia Julianna by³a w tej sprawie u adwokata. 
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Z ksi¹g parafialnych dowiadujemy siê, ¿e Jadwiga Golusik z Wilanowa (ojciec Ignacy,
matka Ragina Majorczyk) zmar³a 25 stycznia 1917 r. Nie mam jednak pewno!ci, czy by-
³a to ¿ona Kazimierza. Wiadomo tylko, ¿e Kazimierz w pewnym okresie ¿ycia zosta³
wdowcem i mieszka³ sam. Córka Wiktoria, po mê¿u Wawrocka, od lat mieszka³a ju¿
z rodzin¹ w Chrustowie. Jej m¹¿ Franciszek, pojecha³ rowerem do Wilanowa, sprawdziæ
jak siê te!æ miewa. Zasta³ go zaro!niêtego i zabiedzonego. Nie my!l¹c wiele, poprosi³
swoj¹ $mocodawczyniê% hrabinê o dokarta (lekki pojazd konny " przyp. red.) i prze-
wióz³ ojca do Chrustowa. Spa³ wprawdzie w kuchni, ale Wawroccy mieli tylko dwie izby
i gromadkê dzieci, w!ród których by³a nasza babcia Julcia. Na pytania córki Wiktorii:
$Powiedz, jak Ci tu u nas by³o?% odpowiada³ $Dobrze mia³em, najedzony, oprany, wnu-
ki siê dobrze odnosi³y.% 

Gdy Kazimierz poczu³, ¿e przysz³a na niego pora, powiedzia³; $Dzisiaj bêdê umiera³.
Biegnij, Julcia, na pocztê do Grodziska po rentê, bo potem Ci nie wyp³ac¹%. Jak powie-
dzia³, tak zrobi³. Na szczê!cie pieni¹dze nie przepad³y. 

Kazimierz Golusik zosta³ pochowany na cmentarzu w Grodzisku Wlkp. Przez lata
Wawroccy, zabieraj¹c ze sob¹ wnuczkê Maryniê, odwiedzali jego grób po niedzielnej
mszy. Po drodze wstêpowali na obiad do córki, Józi Walczak. 

I jeszcze jeden zapamiêtany obraz. Jest skwarne lato. ̄ niwa. Kazimierz Golusik ostrzy
kosê i bierze za pazuchê grub¹ pajdê chleba. Ten chleb upieczony przez Jadwigê musi
wystarczyæ na wiele godzin znojnej pracy. W po³udnie Kazimierz siada w cieniu, ale nie
mo¿e siê posiliæ, bo chleb zesech³ siê w s³oñcu. Pochyla siê nad kana³em " to mo¿e byæ
rzeka Mogilnica " od³amuje kromkê i moczy w wodzie& 

Prapra 
Kazimierz mia³ przeczucie 
$dzisiaj umrê " ty, Julka 
biegnij zawczasu po rentê% 
przymyka oczy 
krople potu zrosi³y czo³o 
odstawia kosê 
nogi ch³odzi w Mogilnicy.

Wawroccy zostawiaj¹ malutk¹ Agnieszkê pod opiek¹ babci, Jadwigi Golusik i wy-
je¿d¿aj¹ na roboty do Niemiec. To chyba najstarszy zapamiêtany sen, powtarzany
w naszej rodzinie przez trzy pokolenia kobiet: mamê, babciê i prababciê&. Du¿a bia-
³a trzepocz¹ca skrzyd³ami gê! przy!ni³a siê prababci Wiktorii bêd¹cej na robotach
w Niemczech. Pomy!la³a, ¿e jej dziecko pozostawione pod opiek¹ babci zachorowa³o
i wiedziona z³ym przeczuciem wróci³a do domu. Przez lata by³a to dla mnie taka histo-
ria " migawka, bez osadzenia w faktach. Dopiero dziêki indeksom z parafii £êki Wiel-
kie uda³o siê ustaliæ, ¿e Agnieszka Wawrocka, córka Wiktorii i Franciszka, przysz³a na
!wiat 6 stycznia 1894 r., a zmar³a 6 marca 1895 r. Dziecko pozostawa³o wówczas
pod opiek¹ swej babci Jadwigi Golusik. Niestety, nie by³o to jedyne dziecko, które
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zmar³o Wawrockim " z siedemna!ciorga potomstwa wieku doros³ego do¿y³a siódem-
ka, w!ród nich nasza babcia Julianna. 

Jaki! czas po powrocie z Niemiec, Franciszek z rodzin¹ przenosi siê do Chrustowa "
w Wilanowie i okolicy nie by³o pracy dla murarza. Najpierw ma robotê $na maj¹tkach%
w Ruchocicach, a potem, po !mierci miejscowego murarza, na Piaskach i w M³yniewie.
Je!li dobrze kojarzê, $zatrudnia% go hrabina z pa³acu w Grodzisku Wlkp. To pradziadek
budowa³ góruj¹cy nad Grodziskiem ceglany komin gorzelni i kapliczkê w M³yniewie (ale
tu ze znakiem zapytania " przeczy temu umieszczona na kapliczce data 1948 r., która
mo¿e jednak¿e oznaczaæ rok jej odnowienia ju¿ po wojnie. 

W Chrustowie przysz³y na !wiat kolejne dzieci. Franciszek sam odbiera³ porody, je-
dynie trzy razy obecna by³a po³o¿na. Wiemy, ¿e z dzieci, które osi¹gnê³y wiek doros³y,
Józefa by³a najstarsza, a Franciszka najm³odsza, Marianna za! m³odsza od naszej babci Ju-
lianny. (Ostatnio uda³o nam siê odszukaæ w archiwum Urzêdu Stanu Cywilnego w Gro-
dzisku Wielkopolskim akt urodzin Julianny, naszej babci, z roku 1903, z podpisem pra-
dziadka Franciszka). Pozosta³e dzieci: Jan, Wojciech i Stanis³awa by³y gdzie! po!rodku,
ale nie wiem, w jakiej kolejno!ci siê rodzi³y. Znamy te¿ imiona dwójki zmar³ej w dzieciñ-
stwie: Agnieszka i Marcin. 

Liczn¹ rodzinê Franciszek utrzymywa³ z pracy murarza. Tak¿e jego synowie po la-
tach zdobyli zawody: g³uchoniemy Janek zosta³ szewcem, a Wojtek (%W³osiu%) stola-
rzem. Córki uczy³y siê szycia. Jakim! cudem poznajdowa³y narzeczonych z zawodem
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i zamieszka³y w Grodzisku Wlkp. Józia wyda³a siê za Walentego Walczaka " mieli ma-
³y sklep; Marynia za Czes³awa Ka#mierowskiego " !lusarza; Frania za Mariana Piosika "
murarza, i tylko Stasia wysz³a za m¹¿ za Józefa Wo#niczaka z maj¹tku Piaski, a nasza
babcia Julianna za Antoniego Pazgrata z Zemska.

Wawroccy nie mieli ziemi, tylko dom, podwórze i ogródek, ale trzymali jedn¹ kro-
wê $maj¹tkow¹%. Tak¿e z maj¹tku dostawali s³omê, groch itp. Franciszek mia³ du¿o
uroku osobistego " poca³owa³ hrabinê w rêkê i $za³atwi³% dodatkowy worek m¹ki na
placki, gdy która! z córek wychodzi³a za m¹¿. Znamy go te¿ z zami³owania do zabaw,
robienia bliskim upominków i szybkiego podejmowania decyzji ale tak¿e s³abo!ci do
kieliszka. Mia³ te¿ fantazjê, by ozdobiæ ramiona tatua¿ami i dla uciechy za¿ywa³ tabaki.
Przemieszcza³ siê na rowerze. Niestety, dokucza³y mu hemoroidy, których próbowa³
pozbyæ siê w niefortunny sposób. Samodzielnie wykonany zabieg sta³ siê przyczyn¹ za-
ka¿enia i chyba !mierci. Zmar³ w lutym 1945 r. Jeszcze doczeka³ wej!cia Rosjan. Ci jed-
nak okradli go z przyborów do golenia: skórzanego paska, lusterka i brzytwy. Pocho-
wany na cmentarzu w Grodzisku Wlkp. 

Moja prababcia Wiktoria by³a siln¹ kobiet¹. Prawdopodobnie przysz³a na !wiat
w 1867 r. w Wilanowie, parafia £êki Wielkie. Mama przypomina sobie, ¿e jej babcia ju¿
jako dziecko przebywa³a $na s³u¿bie% u bogatych ludzi i tam nauczy³a siê dobrze goto-
waæ " mo¿e dlatego nie chodzi³a do szko³y & Dzisiaj trudno nam sobie wyobraziæ, co
musia³a prze¿ywaæ kobieta, która straci³a tyle dzieci i jak wyczerpuj¹ce by³y kolejne ci¹-
¿e i porody w prymitywnych domowych warunkach.  Dzisiaj pewnie prze¿y³oby ich wiê-
cej, ale wówczas prostych ludzi nie staæ by³o na lekarza; brakowa³o antybiotyków,
i szczepieñ. Jedno z dzieci, Marcin, by³ ju¿ sporym ch³opcem (8-10 lat) gdy mocuj¹c siê
z koleg¹ dozna³ urazu. Przez kilka dni bola³ go brzuch, ojciec Franciszek przyniós³ mu na
pocieszenie zabawkê " b¹ka podcinanego batem, ale to nie mog³o pomóc. Znowu Ja-
nek, gdy mia³ 4 lata, spad³ z pieca tak nieszczê!liwie, ¿e do koñca ¿ycia pozosta³ g³ucho-
niemy. Na szczê!cie rodzice zadbali o to, ¿eby w przysz³o!ci nie by³ parobkiem. Pos³ali
go do szkó³, gdzie nauczy³ siê jêzyka migowego i szewstwa. Tak¿e Wojtek zdoby³ fach "
zosta³ stolarzem. Córki uczy³y siê szycia " by³a to jedna z wa¿niejszych umiejêtno!ci przy-
sz³ej ¿ony i matki. Józia i Marynia by³y w tym wzglêdzie szczególnie uzdolnione. 

W ma³ym domu Wawrockich zawsze by³o schludnie i ciep³o. Potrawy przygotowy-
wane przez Wiktoriê by³y proste, ale smaczne, np. ziemniaki duszone okraszone wê-
dzonk¹. Wiktoria nie lubi³a traciæ czasu na pogaduszki z s¹siadkami. W wolnych chwi-
lach modli³a siê, !piewa³a pie!ni religijne i ró¿ne !wieckie przy!piewki, tak¿e te $ze !wia-
ta%. Mama zapamiêta³a tylko jedn¹: £oj ino ino mi³a Heleno, com ci obieca³ to mi zginê-
³o, obieca³em ci kulawe prosiê posz³o do stawu utopi³o siê. 

Przy tak licznej rodzinie Wiktoria mia³a pe³ne rêce roboty: pranie na tarce, maglo-
wanie, zajmuj¹ce pó³ dnia ucieranie w ¿arnach ziarna na m¹kê, pieczenie chleba& Do
tego ogród, drób, krowa. Poniewa¿ nie mieli w³asnej ziemi, za pozwoleniem hrabiny,
dzieci pas³y krowy na $pañskich% rowach. Prababcia obszywa³a te¿ rodzinê " rêk¹, nie
mia³a przecie¿ maszyny do szycia. 
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Po latach dzieci doros³y i pozak³ada³y w³asne rodziny, a w Chrustowie zosta³a Julian-
na z Antonim. Wkrótce przysz³y na !wiat wnuki, które chêtnie zagl¹da³y do przytulnej
chatki dziadków. Czasem Wiktoria podawa³a wnukom co! ciep³ego do jedzenia, gdy
wraca³y ze szko³y, a rodzice byli na polu. Pozmywa³a, posprz¹ta³a w domu córki. Po-
maga³a przy pasieniu krów. Raz gdy tak pêdzi³a dwie " swoj¹ i Julki " jedna krowa moc-
niej szarpnê³a i wyrwa³a prababci staw w obojczyku. Do koñca ¿ycia ta rêka pozosta³a
ju¿ niesprawna. 

Wiktoria opiekowa³a siê starym ojcem, Kazimierzem Golusikiem, a potem schoro-
wanym mê¿em. Po !mierci Franciszka, wraz z Juliann¹ i jej rodzin¹, wêdruje do Miêdzy-
rzecza. W du¿ym domu ma swój pokój. W tym czasie ju¿ gorzej widzi, ale jeszcze sta-
ra siê byæ pomocn¹. R¹bie poniemieckie meble na opa³, a drogê do domu wskazuje jej
oswojony bia³y gajor. Jako! te gêsi towarzyszy³y prababci. Przypomnê, ¿e w m³odo!ci,
gdy zachorowa³o jej dziecko, przy!ni³a siê jej bia³a gê!. 

Po jakim! czasie po Wiktoriê przyjecha³a córka Franciszka. $Bêdziesz tu le¿a³a (po
!mierci) miêdzy Niemcami% " powiedzia³a i zabra³a matkê do siebie do Grodziska
Wlkp. Tam Wiktoria spêdzi³a resztê ¿ycia. Przez ostatnie lata ¿ycia ju¿ nic nie widzia³a
i mia³a ograniczony kontakt ze !wiatem. W nocy spad³a z ³ó¿ka i z³ama³a nogê, a po
dwóch tygodniach zmar³a na zapalenie p³uc. Tak dobieg³o koñca jej d³ugie i znojne ¿y-
cie. Spoczê³a na cmentarzu w Grodzisku Wlkp., obok mê¿a Franciszka. Pamiêtam, jak
do Cichej Góry dotar³a informacja o !mierci prababci. Mia³am 6 lat, z innymi biega³am
po górce, gdy mama zawo³a³a: $Przyszed³ telegram " babcia zmar³a%. 

Smutna Józia 
Pocz¹tkowo nie zamierza³am o niej pisaæ, ale ze zdjêcia spogl¹da na mnie przera#liwie

smutna twarz. Józia, siostra naszej babci Julianny, na wyblak³ej fotografii ma ok. 40 lat
i wygl¹da na bardzo nieszczê!liw¹. Najstarsza z rodzeñstwa, przysz³a na !wiat w 1891 r.,
a zmar³a w drugim roku wojny. O jej losie przes¹dzi³ przypadkowy wybór mê¿a. A by-
³o to tak. Wawrockich w Chrustowie odwiedzi³a pewna znajoma z $ofert¹% mê¿a dla Jó-
zi. Walenty Walczak mia³ byæ dobry, ³adny, tyle ¿e akurat by³ w wojsku. Zjawi³ siê pierw-
szy raz na przepustkê, od razu z o!wiadczynami. Zaszanta¿owa³ zaskoczon¹ kandydat-
kê na ¿onê, ¿e jak ta siê nie zgodzi, to go zastrzel¹, bo dosta³ wolne na !lub. I tak Józia
wysz³a za Walczaka. Niestety, Walenty okaza³ siê z³ym mê¿em. ̄ on¹ poniewiera³, zdra-
dza³ j¹, zarazi³ chorob¹ weneryczn¹. Kiedy by³a w ci¹¿y, tak j¹ pobi³, ¿e poroni³a i potem
ju¿ nie mog³a mieæ dzieci. Mama pamiêta swoj¹ ciociê jako osobê zaradn¹ i szczodr¹. Kie-
dy jako dzieci zachodzili do niej, zaraz kroi³a im grube pajdy chleba. Z sukni, któr¹ odda-
³a Juliannie, ta uszy³a dwie ma³e sukienki dla córek. Józia piêknie haftowa³a, robi³a skar-
pety na specjalnej maszynie, prowadzi³a sklep. Szanowa³a rodziców, zaprasza³a ich co
niedzielê po ko!ciele na obiad. Przez kilka lat mieszka³a w domu siostry, Stanis³awy, gdy
ta by³a na robotach we Francji. Przedwcze!nie zmar³a, pochowana zosta³a w Grodzisku
Wlkp. Po latach na jej miejscu spoczê³a Stanis³awa (zmar³a w 1980 r.). Szkoda, ¿e nikt
nie pomy!la³ o utrwaleniu na nagrobku chocia¿by jej nazwiska. 
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9Moi przodkowie. Rodzina Wawrockich i Pazgratów



W³osiu (Piechota)
To przydomki Wojtka, brata babci Julianny. Nie wiem, sk¹d siê wzi¹³ ten pierwszy,

ale brzmi ciep³o. Co moja mama zapamiêta³a o swoim chrzestnym? Wojciech Wawroc-
ki by³ stolarzem. Robi³ solidne meble " jeszcze ja mia³am okazjê ogl¹daæ kuchniê zro-
bion¹ przez niego kilkadziesi¹t lat wcze!niej dla siostry Franciszki. Przed wojn¹, jak wie-
lu, szuka³ pracy w Westfalii. Tam pozna³ ¿onê, nazywan¹ przez moj¹ babciê $Westfa-
lun¹% i mia³ z ni¹ córkê. Z nieznanych mi bli¿ej przyczyn dochodzi³o do sporów miêdzy
nim a rodzin¹ ¿ony. W tej sytuacji " choæ z ciê¿kim sercem (¿al mu by³o zostawiæ cór-
kê) " wróci³ w rodzinne strony. Po pewnym czasie zwi¹za³ siê z inn¹ kobiet¹ " Benign¹
(Beni¹), ale !lub ko!cielny wzi¹³ z ni¹ dopiero na ³o¿u !mierci, gdy siostra Stasia za!wiad-
czy³a, ¿e jego pierwsza ¿ona zmar³a. Z Beni¹ mia³ dwóch synów i córkê Lucynê (Luciê).
Niestety ch³opcy zmarli chyba na odrê " (zamiast le¿eæ w ³ó¿ku podobno chodzili po
dworze). Ojciec rwa³ w³osy z g³owy, gdy odchodzili dzieñ po dniu. 

W³osiu lubi³ odwiedzaæ rodzinê. Co niedzielê po obiedzie przychodzi³ pieszo, pod-
pieraj¹c siê lask¹, z Grodziska Wlkp. do Chrustowa Dzieci Julianny i Antoniego, widz¹c
z daleka zbli¿aj¹cego siê wujka, nazwa³y go Piechot¹. Po wojnie Wojciech zosta³ wziê-
ty do sypania okopów pod Poznañ. Z powrotem wraca³ pieszo, ci¹gn¹c sanki i z prze-
mêczenia dosta³ febry. Jeszcze nie doszed³ do siebie, a ju¿ poszed³ pracowaæ w m³ynie
" tak tymczasowo, potem mia³ rozkrêciæ stolarkê. Niestety, w kurzu nast¹pi³o zaka¿e-
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nie odniesionej rany, która siê nie goi³a. Próbowano nawet przeszczepu skóry, ale i to
nie pomog³o. W³osiu zmar³ wkrótce po wojnie. 

Janek
Franciszek i Wiktoria o to dziecko dbali szczególnie. Mia³ 4 lata, gdy po wypadku

(spad³ z pieca), przesta³ mówiæ. Rodzice wiedzieli, ¿e bez nauki zawodu sobie nie pora-
dzi, bêdzie popychad³em. Zosta³ szewcem, z czego w tamtych czasach da³o siê wy¿yæ.
Po!lubi³ Józefê Taraszczak z £ubnicy. Przez jaki! czas mieszkali w Wilanowie, w domu
po dziadkach Golusikach, a po wojnie wyprowadzili siê do Nowej Soli. Mama mówi³a
mi o dwóch jego córkach: Krystynie i Janinie, ale w ksiêgach parafialnych (£êki Wielkie)
znalaz³am informacjê o synu, tak¿e Janie, zmar³ym w 1931 r. w Wilanowie. Tak wiêc
nazwisko Wawrocki nie przesz³o na kolejne pokolenia (synowie Wojciecha tak¿e
umarli). Na zachowanych fotografiach Janek, w otoczeniu rodziny, wygl¹da na cz³owie-
ka zadowolonego z ¿ycia. Podoba mi siê te¿ ujêcie z IX Miêdzynarodowego Dnia G³u-
choniemych (1966 r.) " Janek u!miechniêty przewodniczy zgromadzeniu. Na pó#niej-
szej fotografii stoi dumnie na tle !wi¹tecznej choinki, na piersi ma dwa odznaczenia.
Przypuszczam, ¿e to za dzia³alno!æ w zwi¹zku g³uchoniemych, którego by³
przewodnicz¹cym. Kiedy! odwiedzi³ babciê w Cichej Górze - rodzeñstwo potrafi³o siê
porozumieæ. 

Wojciech Wawrocki 



Pazgratowie

Pazgratowie od pokoleñ mieszkali w Zemsku (dalsza rodzina mieszka tam do
dzisiaj). Podobno kiedy! to nazwisko by³o d³u¿sze: Pazgrat - D¹bwyrwa³, ale potem je
skrócono (mo¿e uda siê to kiedy! odnale#æ dawn¹ postaæ w ksiêgach parafialnych).
Ojciec naszego dziadka Antoniego, te¿ Antoni, jeszcze jakie! 20 lat temu mia³ prosty
grób na cmentarzu w S³upi (tabliczka umieszczona na krzy¿u obwieszcza³a, ¿e
spoczywa w nim 'Antoni Pazgrot'). Ten nasz pradziadek Antoni pochodzi³ z
wielodzietnej rodziny - jego ojciec z pierwsz¹ ¿on¹ mia³ sze!cioro dzieci i z drug¹ ¿on¹
drugie tyle. Pradziadek Antoni po!lubi³ Apoloniê z d. Szuka³a i zamieszka³ obok
rodzinnego gniazda. Do dzisiaj zachowa³y siê oba gospodarstwa, choæ dom kryty
strzech¹, w którym wychowa³ siê nasz dziadek Antoni, ju¿ nie istnieje - zast¹pi³ go
nowy, murowany. Pazgratowie utrzymywali siê z pracy na roli.

Stanis³aw
Dziadka Antka nie zna³am. Zmar³ na zawa³ serca w 1959 r., dwa lata przed moim

urodzeniem. Za to, jak przez mg³ê, pamiêtam jego brata Stasia. Przyje¿d¿a³ do nas
" do Cichej Góry " z ¯abikowa motorem i robi³ zdjêcia. By³y to wyj¹tkowe chwile.
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Ch³opcy podziwiali 'maszynê', a ja d³ugo przechowywa³am zrobione mi fotografie, a¿
w koñcu je zgubi³am. Na szczê!cie zachowa³y siê dwie " przes³ane nam przed kilku
laty przez ciociê Irenê (córkê Stasia). Te zdjêcia z lat 60., na których jest ca³a nasza
rodzina, wzruszaj¹ nas do ³ez. Na jednym stoimy przed domem (jeszcze krytym
strzech¹), moi bracia Grzegorz i Rafa³ siedz¹ na motocyklu; wuj Sta! przyklêkn¹³; ja
stojê obok taty, który na rêkach trzyma Ewê; Henia " wzorowa uczennica " bia³y
ko³nierzyk, kokarda we w³osach, podpieraj¹c g³owê na d³oni, !mia³o spogl¹da
w obiektyw. Bo¿ena jak zwykle zatroskana o m³odsze rodzeñstwo. Mama chucha
w d³onie. Jest i babcia Julianna (bratowa Stasia). 

Stanis³aw Pazgrat urodzi³ siê 30 wrze!nia 1908 r. w Zemsku. Tam skoñczy³ szko-
³ê podstawow¹, a nastêpnie w Granowie uczy³ siê zawodu murarza. S³u¿bê wojsko-
w¹ odbywa³ w 86. Pu³ku Piechoty w Mo³odecznie (po wojnie ZSRR), z której zosta³
zwolniony jako strzelec w 1931 r. W 1934 r. po!lubi³ Mariê W³odarczak z Bielaw.
Doczekali siê szóstki dzieci (Irena, Stanis³aw " zmar³ w niemowlêctwie, Helena, Ma-
ria, Danuta i Jerzy). Zamieszkali w ¯abikowie (Luboniu). Gdy wybuch³a wojna, Sta-
nis³aw zosta³ powo³any do 3. Batalionu Poznañskiego Pu³ku Piechoty stacjonuj¹ce-
go w Kutnie. W Kocku ko³o Warszawy dosta³ siê do niemieckiej niewoli (Kielce).
W tym rejonie toczy³a siê bitwa nad Bzur¹; przypuszczam, ¿e wuj Stanis³aw móg³
braæ w niej udzia³. W pa#dzierniku 1939 r. zosta³ zwolniony z niewoli i wróci³ do
¯abikowa. 

Po wojnie zosta³ odznaczany 'Medalem Zwyciêstwa i Wolno!ci' oraz odznak¹
Grunwaldu. Nale¿a³ do Ko³a ZBoWiD w ¯abikowie. Informacje o Stanis³awie mo¿-
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na znale#æ w ksi¹¿ce '¯o³nierze Wrze!nia 1939 r.' wydanej w 2012 r. Zmar³ 24 lu-
tego 1986 r. i zosta³ pochowany w ¯abikowie (razem z ¿on¹ Mari¹, zmar³¹ w 2007
r.). Jego córka Irena wspomina, ¿e najwiêksz¹ pasj¹ ojca by³o wêdkarstwo. Na eme-
ryturze odda³ jej siê bez reszty " organizowa³ zawody wêdkarskie, by³ w zarz¹dzie
zwi¹zku. Du¿o czyta³, g³ównie ksi¹¿ki przyrodnicze. Czasem wêdkowa³ z wnukami,
których zarazi³ swoj¹ pasj¹. To upodobanie Stasia do ³owienia ryb zniechêci³o jego ¿o-
nê, Maryniê, do zamieszkania po wojnie w Miêdzyrzeczu. Mówi³a: 'Tak blisko rzeki,
to Stasiu przez okno bêdzie zarzuca³ wêdkê&'. 

Franciszek $ powstaniec 
Franciszek Pazgrat, najstarszy brat naszego dziadka Antoniego, zgin¹³ w powstaniu

wielkopolskim. Nie wiadomo, czy mia³ jakiekolwiek przeszkolenie wojskowe, gdy
szed³ walczyæ za Ojczyznê. Na jego nagrobku podano rok 1900 r. jako datê urodzin
(te roczniki podlega³y jeszcze s³u¿bie w armii pruskiej), za! w biogramie pojawia siê
rok 1901. W 1918 r. mia³by wiêc dopiero 17 lat. W opracowanym biogramie  czyta-
my, ¿e przyszed³ na !wiat w Zemsku, w rodzinie cha³upnika Antoniego i Apolonii z do-
mu Szuka³a. Po wst¹pieniu " jako ochotnik " do oddzia³ów powstañczych kompanii
bukowskiej, bra³ udzia³ w walkach z Niemcami na froncie zachodnim w Wielkopolsce.
Poleg³ 9 stycznia 1919 r. pod Zb¹szyniem. Prezydent RP Ignacy Mo!cicki, 27 czerw-
ca 1938 r., przyzna³ Franciszkowi Pazgratowi po!miertnie Krzy¿ Niepodleg³o!ci. Tyle
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*lub Stanis³awa i Marii Pazgrat - 1934 r. Obok pana m³odego jego matka Apolonia Pazgrat. 
Z lewej strony siedzi brat Antoni. Z prawej strony stoi prawdopodobnie Teofil, a nad Apoloni¹ Adelajda 



w oficjalnej notatce, a co przetrwa³o w pamiêci rodziny? 
Kiedy wybuch³o powstanie, do wioski przyby³ pos³aniec na koniu, wzywaj¹c ochot-

ników do udzia³u w walkach. Franciszek i jego o kilka lat starszy kuzyn, wraz z innymi,
przy³¹czyli siê do powstania. Zginêli w walkach pod Zb¹szyniem. Podobno, ale nie s¹
to informacje sprawdzone, by³a mg³a i przypadkowo dostali siê pod ostrza³ w³asnych
oddzia³ów. Do rodzinnego Zemska zostali przewiezieni na zwyk³ym drabiniastym wo-
zie (poleg³ych by³o czterech " oprócz Franciszka i Walentego, jeszcze dwóch z innej
miejscowo!ci). Apolonia, matka Franciszka, strasznie prze¿y³a !mieræ syna. Na widok
przywiezionych cia³ zemdla³a. Powstañcy pocz¹tkowo spoczêli na cmentarzu parafial-
nym i dopiero w 1936 r. uroczy!cie, przy d#wiêkach orkiestry wojskowej, zostali
przeniesieni do grobowca przy ko!ciele parafialnym w S³upi. Prababcia Apolonia przez
ca³e ¿ycie wspomina³a poleg³ego m³odo za Ojczyznê syna i zawsze p³aka³a, kiedy us³y-
sza³a orkiestrê, bo kojarzy³a jej siê z pochówkiem syna. 

Moja córka Marta, jeszcze w latach szkolnych, napisa³a wiersz po!wiêcony uczu-
ciom swojej praprababki. Oto jego fragment:

Na zwyk³ym wozie jak zbo¿e 
lub w lesie przyciête drwa, 
wraca, bo walka skoñczona, 
lecz inna w my!lach wci¹¿ trwa. 
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Podczas wizyty Stanis³awa w Cichej Górze (1968 r.) 



Milczeniem odpowie swej matce, 
zmêczonej czekaniem w udrêce 
gdy spyta: synku& 
&dlaczego? 
Dlaczego tak zimne twe rêce? 

Ten obraz ci¹gle powraca 
w mojej rodziny pamiêci, 
w pytaniu bez odpowiedzi, 
w milczeniu jeste!my zaklêci. 

Teo% 
Najm³odszy i naj³adniejszy w rodzinie Pazgratów. Przypuszczam, ¿e urodzi³ siê ju¿

po !mierci najstarszego brata, Franciszka, skoro dopiero przed wybuchem II wojny
!wiatowej poszed³ do wojska, z którego ju¿ w rodzinne strony nie wróci³. Teofil na !lu-
bie siostry Adeli stoi obok bratowej Julianny (on " jak to by³o w zwyczaju " trzyma bu-
telkê, ona kieliszek). Pisz¹c te s³owa u!wiadamiam sobie, ¿e w³a!ciwie nic nie wiemy
o jego wojennej tu³aczce: gdzie walczy³, w jakich przebywa³ obozach, w jakich okolicz-
no!ciach trafi³ do Anglii& Ostatni raz widzia³ rodzinê w 1941 r. Zmar³a wtedy Józefa
Walczak, siostra naszej babci Julianny. Babcia wykorzysta³a tê okoliczno!æ, wysy³aj¹c
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do Teosia, który prawdopodobnie pracowa³ wówczas dla Niemców, telegram nastê-
puj¹cej tre!ci: $Przyjed# " siostra zmar³a%. Z tych s³ów mo¿na by³o wywnioskowaæ,
¿e zmar³a by³a siostr¹ Teofila. Znaj¹c spryt babci s¹dzê, ¿e celowo tak napisa³a "
Niemcy dawali przepustki tylko na pogrzeb najbli¿szej rodziny. Przy tej okazji Teofil
odwiedzi³ rodzinê brata w Chrustowie. Po wojnie zosta³ w Anglii, prawdopodobnie
w Londynie. Tam ima³ siê ró¿nych zajêæ. By³ kelnerem, pracowa³ w hotelu, s³u¿y³ za
t³umacza. Z rodzin¹ utrzymywa³ listowny kontakt. Podobno siostra Adela prosi³a go
o przys³anie futra, na co odpowiedzia³: $Kochana siostro, po obozowych przej!ciach
chorujê i du¿o wydajê na lekarstwa%. Jednak kiedy Mary! (brat mamy) mia³ jakie! pro-
blemy z zêbami, Teofil przys³a³ potrzebne lekarstwa. 

Nigdy siê nie o¿eni³. Byæ mo¿e odczuwa³ pewn¹ nie!mia³o!æ do $!wiatowych% ko-
biet. Zmar³ na obczy#nie. Zosta³ pochowany przez przyjaciela, który przez jaki! czas
dba³ te¿ o jego grób. Obawiam siê, ¿e dzisiaj ju¿ trudno by³oby odnale#æ to miejsce. 

Adela 
Siostra dziadka Antoniego, Adelajda, przejê³a rodzinne w³o!ci. By³a jedyn¹ córk¹

Pazgratów. Kiedy ok. 1935 r. bra³a !lub z Wac³awem Kublem, bracia Antoni i Stani-
s³aw ju¿ za³o¿yli rodziny, Franciszek poleg³ w powstaniu kilkana!cie lat wcze!niej, a naj-
m³odszy Teo! by³ jeszcze w rodzinnym domu. Podobno Adeli podoba³ siê inny kawa-
ler " bardzo urodziwy, jednak bez odpowiedniego maj¹tku i zawodu, a taki warunek
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Teofil Pazgrat



pradziadek postawi³ kandydatowi na ziêcia. Kiedy w obej!ciu sp³onê³a stodo³a,
podejrzenie pad³o na odrzuconego amanta. Wac³aw by³ cenionym cie!l¹ i nale¿ycie
zap³aci³ braciom Adeli za przejêt¹ ojcowiznê. Na wsi panowa³ taki porz¹dek, ¿e ten
kto przejmowa³ gospodarstwo po rodzicach musia³ sp³aciæ pozosta³e rodzeñstwo. Na
gospodarce w Zemsku pozosta³a Adela, Wac³aw musia³ siê sp³aciæ rodzeñstwo Adeli
" ka¿dy z braci dosta³ po 1000 z³. Adela, chrzestna mojej mamy, by³a kobiet¹
postawn¹ i charaktern¹. Mama wspomina, ¿e gdy jako dziecko mieszka³a jaki! czas
w Zemsku, Adela traktowa³a j¹ tak samo jak swoj¹ 3. letni¹ córkê Krysiê. Podobnie
ubiera³a, ale jak by³o potrzeba i klapsa nie ¿a³owa³a. 

W czasie okupacji rodzina Adeli zosta³a wysiedlona. Wprawdzie ich gospodarstwo
nie nale¿a³o do du¿ych (a takich gospodarzy w pierwszej kolejno!ci wysiedlano), ale
mieli w rodzinie powstañca, a takim Niemcy nie darowali. Z tego okresu zachowa³o
siê bardzo ciekawe zdjêcie Adeli z dzieæmi. Dzieci ubrane ciep³o, choæ skromnie, ale
Adela w szykownym kapelusiku spogl¹da hardo spod woalki. 

Po wojnie pomarli rodzice Adeli, a ona dalej gospodarowa³a w Zemsku z mê¿em,
a potem synem Zdzichem i jego rodzin¹. Kublowie doczekali z³otych godów.
Towarzyszy³am mamie na tej uroczysto!ci. Po latach, znowu z mam¹ i moimi ma³ymi
dzieæmi, odwiedzi³am Adelê. Wygl¹da³a dobrze pomimo 87 lat. Ucieszy³a siê na
widok chrze!niaczki i powiedzia³a: $Tak wychodzê na drogê i patrzê, czy kto! od was
nie jedzie&%. 

!LADAMI PRZESZ£O!CI 

18 Wies³awa Ptaszyk

*lub Adeli z d. Pazgrat i Wac³awa Kubel (ok. 1935 r.). Obok panny m³odej siedz¹
Antoni i Apolonia Pazgrat, powy¿ej Teofil i Julianna (Antoni zosta³ w domu z dzieæmi). 

Z prawej strony stoi Stanis³aw Pazgrat z ¿on¹ Mari¹ i córk¹ Iren¹



W rodzinie Antoniego i Julianny z Wawrockich 

Antoni bior¹c za ¿onê Juliannê Wawrock¹ przej¹³ Chrustowo. Musia³ jednak najpierw
sp³aciæ Franciszkê, która najd³u¿ej mieszka³a z rodzicami. Po¿yczy³ pewn¹ kwotê (warto!æ
dwóch krów) od brata Teofila. Ten ostatni poszed³ do wojska, potem w czasie wojny trafi³
do niewoli, a po wojnie ju¿ do kraju nie powróci³. Dopóki Antoni ¿y³, pamiêta³
o zaci¹gniêtym u brata d³ugu i zastrzega³: $Kto obejmie Chrustowo, ma wynagrodziæ
Teosia, gdyby ten wróci³ do kraju%.

Tak wiêc Wawroccy przepisali gospodarkê m³odym Pazgratom w zamian za
do¿ywocie tzw. $wydbanek%. Córka z ziêciem mieli zadbaæ o rodziców na staro!æ " m.
in. co roku dostarczyæ im wóz ziemniaków. Na pocz¹tek Antoni z Juliann¹, z pomoc¹
rodziny z Zemska, kupili dwie morgi ziemi, a potem z reformy rolnej 11 mórg na raty
(parcele m³yniewskie i ratajskie). Utrzymaæ siê z niedu¿ego gospodarstwa, przy licznej
rodzinie, nie by³o ³atwo. Ciê¿ko pracowali na polu, brakowa³o czasu na gotowaniem
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Adelajda Kubel, z d. Pazgrat z dzieæmi



i opiekê nad dzieæmi. Nawet w zaawansowanej ci¹¿y babcia uwija³a siê przy ¿niwach.
Pocz¹tkowo uprawiali ziemiê krowami albo chodzili na odrobek " za konie " do
bogatszych gospodarzy. Za trzy dni odrobku u Drygasa, ten w jeden dzieñ, w dwa konie,
uprawia³ ich ziemiê. Dziadkowie czêsto na swoim polu pracowali przy ksiê¿ycu. Potem za
po¿yczkê kupili swojego konia. 

Chrustowo jest niewielkie. By³o tam kilkunastu gospodarzy, w wiêkszo!ci " jak dziadek
" ma³orolnych. Zamo¿niejsi byli Bêdowscy (85 mórg) czy Ludwiki (30 mórg).
Najbiedniejsi, jak Kaczmarkowa, nie mieli nawet w co siê ubraæ. Wprawdzie ustalono, ¿e
codziennie inna rodzina ma przynosiæ jej obiad, ale nie wszyscy siê tego wywi¹zali. Do wsi
zachodzili ¿ebracy. Pradziadek Franciszek zawsze ich przyjmowa³ w przeciwieñstwie do
Domaga³y, który szybko zapiera³ drzwi. Franciszek mówi³ wtedy: $Ja zawsze biednemu
dam i jeszcze mam, a ty nie dasz i nie masz%. Ni¿ej w hierarchii od drobnych rolników stali
$maj¹tkowi%, czyli ludzie nie maj¹cy w³asnej ziemi, pracuj¹cy na folwarkach. Kiedy brat
dziadka Antoniego, Stanis³aw, wybra³ za ¿onê ³adn¹ dziewczynê z maj¹tku Bielawy, jego
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ojciec obrazi³ siê i nawet nie przyszed³ na !lub. Dokumentuje to fotografia z ich wesela
w 1934 r. " prababcia Apolonia siedzi u!miechniêta obok m³odych, a pradziadka nie ma. 

W pamiêci mamy utrwali³y siê obrazy pracuj¹cych ludzi na maj¹tkach: kobiety
w kraciastych chustach pochylone kopi¹ ziemniaki albo latem zwi¹zuj¹ snopy i !piewaj¹.
Mê¿czy#ni w s³omkowych kapeluszach kosz¹ rzêdem zbo¿e. Nad porz¹dkiem czuwa
w³odarz. Mama zawsze mówi³a: $Jak w $Ch³opach%+%.

W wiejskich rodzinach zwykle by³o du¿o dzieci. Rodzice ciê¿ko pracowali na polu,
a dzieci od ma³ego musia³y im pomagaæ. Tak te¿ by³o w rodzinie moich dziadków
Antoniego i Julianny, którzy w ci¹gu dziesiêciu lat po !lubie dorobili siê sze!ciorga dzieci.
Zatem u Pazgratów przed wojn¹ taki by³ podzia³ obowi¹zków: najstarsza £ucja zwana
Luci¹, ju¿ w wieku 7-8 lat pas³a krowy. Marynia pilnowa³a ma³ych braci: Henia i Waldka.
Potem w te same obowi¹zki w³¹czano m³odsze rodzeñstwo. A kto bawi³ najstarsze dzieci
w rodzinie? Lucia by³a spokojniejsza, ale Marysia p³acz¹ca, tak ¿e trzeba by³o kupiæ dla niej
wózek. Kaczmarkowa, mieszkaj¹ca w podwórzu biedna kobieta, za kromkê chleba
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i szklankê mleka $ziuzia³a% Marysiê. Luciê na ca³y rok oddano do babci Apolonii z Zemska
(dosz³o tego dosz³o, ¿e 2. letnia Lucia na babciê mówi³a $mama'). Tak¿e nasza mama
Halina, ze wzglêdu na biedê, mieszka³a w Zemsku przez pó³ roku. By³a wtedy w pierw-
szej klasie. Mia³a tam dobrze " lepsze jedzenie, blisko do szko³y, chrzestna Adela " siostra
dziadka, kupowa³a jej i swojej córce Krysi, jednakowe sukienki. Mama dobrze wspomina
babciê Apoloniê, która by³a rozwa¿n¹, m¹dr¹ kobiet¹. Piêknie wyszywa³a. Zabiera³a
wnuczkê, nazywan¹ Halusi¹, na nabo¿eñstwa majowe, du¿o siê modli³a siê i dba³a
o kwiaty przy przydro¿nej kapliczce. Mimo wszystko, mama bardzo têskni³a za swoimi
w Chrustowie. Kiedy dziadek przyjecha³ j¹ odwiedziæ, bieg³a za nim, za rowerem& Nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e rodzice nie kochali dzieci, ale ¿ycie by³o twarde.

Kiedy urodzi³ siê najm³odszy Waldek, siostra babci, bezdzietna Józefa Walczak z mê-
¿em chcieli go adoptowaæ, jednak dziadek siê nie zgodzi³: $Jak siê urodzi³, to ju¿ niech
bêdzie%. Dzieci czasem chorowa³y, np. Marysia bardzo ciê¿ko, chyba na szkarlatynê,
(du¿o dzieci wtedy w okolicy zmar³o). Gdy dziadek wychodzi³ do pracy (trudno by³o
o zatrudnienie, po miesi¹cu zwalniali), to siê z ni¹ ¿egna³. Na szczê!cie prze¿y³a, jak
i wszystkie pozosta³e dzieci w rodzinie. 

Dzieci by³y czasem surowo karcone " ¿adnych dyskusji, t³umaczenia, przys³uchiwa-
nia siê rozmowom doros³ych. Dziadek mia³ tward¹ rêkê (ten zwyczaj wyniós³ z domu),
a babcia ³agodniej " mokr¹ !cierk¹. Muszê tu uzupe³niæ, ¿e dziadkowie nie byli tacy su-
rowi w traktowaniu dzieci. Mama wspomina, ¿e Wawroccy (Wiktoria i Franciszek) nie
pochwalali bicia dzieci. Tak¿e druga babcia " Apolonia Pazgrat " mia³a do nich anielsk¹
cierpliwo!æ. 
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Rodzeñstwo by³o ze sob¹ z¿yte. Raz Marysia przynios³a najm³odszemu Waldkowi
trochê s³odkiego $szrotu% (najtañsze pokruszone cukierki), a ten resztkê poda³ jej
w garstce $Masz Mija, ze#lij% ('We# Marysia, zjedz'). 

Dzieci, o czym by³o ju¿ wcze!niej, pasa³y krowy. Ziemi w Chrustowie by³o zbyt ma³o
i by³a zbyt ¿yzna, ¿eby przeznaczaæ j¹ na pastwiska. Dlatego dwa razy dziennie trzeba
by³o pêdziæ krowy daleko, jakie! 4 km, na $maj¹tkowe% rowy. Tam za zgod¹ hrabiny
mo¿na by³o je wypasaæ. Czasem, gdy dzieci by³y bardzo spragnione, pi³y wodê z ka³u¿. 

Dzieci pragnê³y zabawy& najlepiej z innymi dzieæmi. Niestety, dziadek Antoni nie po-
zwala³ wychodziæ na drogê, gdzie bawi³y siê dzieci s¹siadów. Wyja!niæ trzeba, ¿e po tej
drodze nie je#dzi³y ¿adne zmechanizowane pojazdy (no, mo¿e dwa na rok). Dopiero
gdy pojecha³ rowerem do miasta, to by³o !wiêto. Zaraz zaczyna³a siê zabawa, a jeden
pilnowa³, czy nie nadje¿d¿a tata na czatach. Przy okazji muszê napisaæ, ¿e mama nam "
swoim dzieciom, pamiêtaj¹c w³asne prze¿ycia, pozwala³a bawiæ siê bez ograniczeñ. 

Trzeba te¿ dodaæ, ¿e dzieci by³y nad wiek samodzielne " pasa³y krowy z dala od do-
mostw, same chodzi³y do odleg³ego ko!cio³a. Raz nawet 6 i 7. letnie Marysia i Halinka
posz³y po komuniê !w., Marysia sz³a przodem: $Co! tam rozdaj¹ " trzeba i!æ%. Potem
ko!cielny poprosi³, ¿eby rodzice przyszli na rozmowê do ksiêdza. 

Na naukê po szkole nie by³o du¿o czasu " praca w gospodarstwie, pasienie krów&
Krowa szarpnê³a i kartki z ksi¹¿ki rozsypywa³y siê po ³¹ce& 

W domu Antoniego i Julianny Pazgratów by³y trzy izby: maleñka kuchnia, pokój i al-
kierz. W pokoju sta³y: szafonierka, dwa ³ó¿ka i ³adne ³ó¿eczko ze szczebelkami " me-
ble wykonane przez brata babci Julianny, stolarza Wojciecha. Szafê na ubrania oraz ze-
gar !cienny przywieziono z Zemska. Sta³a tak¿e maszyna do szycia, na któr¹ w czasie
!wi¹t, z braku miejsca, stawiano choinkê. W kuchni zmie!ci³y siê: stó³, prosta, przypo-
minaj¹ca pude³ko, szafa i trzy ³awki wykonane przez pradziadka Antoniego z Zemska,
który hobbystycznie zajmowa³ siê stolarstwem. Na jednej ³awce sta³o wiadro z wod¹,
druga s³u¿y³a ch³opcom, Heniowi i Waldkowi, do stania, ¿eby mogli siêgn¹æ do sto³u,
a trzecia by³a ni to ³awk¹, ni to stolikiem. Do alkierza dostawiono ³ó¿ko. W kuchni by-
³o jedno krzes³o, na którym siada³ dziadek Antoni i które ci¹gle siê rozpada³o. S³yn¹ca
z dowcipu Marynia u³o¿y³a tak¹ rymowankê: $Ojciec jest gospodarz starej daty " pu-
de³ko i sto³ek rechlaty%. W pokoju by³a pod³oga, co nie by³o w tamtych czasach nor-
m¹, za! w kuchni w po³owie by³a ceg³a, a w po³owie piasek. 

Domownikom musia³y wystarczyæ trzy ³ó¿ka na osiem osób. W pokoju dziadek spa³
z Marysiem i moj¹ mam¹ Halin¹ " w nogach, w drugim ³ó¿ku babcia Julianna z Heniem
albo Waldkiem, jedno dziecko spa³o w ³ó¿eczku. Lucia i Marynia spa³y w alkierzu.
W izbie tej trzymano dodatkowo !rutê dla zwierz¹t i czasem kwokê z kurczêtami. Na
!rodku pokoju pod pod³og¹ by³a piwniczka. 

Szafonierka, wraz z babci¹ Juliann¹, dotar³a do domu moich rodziców w Cichej Górze
pod koniec lat sze!ædziesi¹tych. Sta³a w kuchni miêdzy drzwiami a oknem. W górnej, bar-
dziej ozdobnej czê!ci, by³y szufladki, a ni¿ej pó³ki przeznaczone na ksi¹¿ki i zeszyty szkol-
ne. Ja, jako najm³odsza (chodzi³am wtedy do pierwszej klasy), zajmowa³am najni¿sz¹ pó³-
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kê. Mama zapamiêta³a, ¿e w domu jej dziadków Wawrockich meble by³y $zdobniejsze%.
£adna szafa kuchenna, która sta³a w pokoju, dwa ³ó¿ka, komoda i skrzynia na ubrania. Na
!cianie wisia³ piêkny zegar. Nasza prababcia Wiktoria mia³a w domu prosty magiel i ¿ar-
na. Oczywi!cie w domach nie by³o elektryczno!ci, tylko lampy naftowe. 

Kiedy wybuch³a wojna' 

Na pocz¹tku wrze!nia 1939 r. do Chrustowa przyjecha³ wuj Walenty Walczak (m¹¿
Józefy " najstarszej siostry naszej babci Julianny) z ponagleniem: $Wy tu jeszcze jeste-
!cie+? Ca³y Grodzisk uciek³%. Rozesz³y siê wie!ci, ¿e Niemcy morduj¹, obcinaj¹ jêzyki
itp. Zaczêli siê wiêc pakowaæ. Pradziadek Franciszek w³o¿y³ na g³owê dwa kapelusze,
wzi¹³ konia za uzdê i poprowadzi³ uchod#ców. Za to dziadek Antoni, lepiej znaj¹cy siê
na strategii wojennej, nie zamierza³ ruszaæ siê z wioski. ze stoickim spokojem po³o¿y³ siê
do ³ó¿ka i zasn¹³. Nieogumiony wóz podskakiwa³ na wybojach. Nad kolumn¹ pojaz-
dów z Chrustowa unosi³ siê kurz. Gdy odjechali 1, 5 km i mieli skrêciæ w alejê do Ujaz-
du, s¹siadka Drygasowa podjê³a decyzjê: $Ani kroku dalej, jak mam zgin¹æ, to we w³a-
snym domu%. Podumali i zawrócili. Dziadek Antoni, wyrwany z drzemki, przywita³ ro-
dzinê s³owami: $Ju¿ ¿e!cie s¹?%

Blisko 6 lat okupacji to by³ trudny czas " bieda, strach przed wysiedleniem, odciêcie
od !wiata " niemniej jednak ¿ycie w ma³ej wiosce na uboczu pozwoli³o rodzinie prze-
trwaæ. 

Du¿a w tym wszystkim by³a zas³uga babci Julianny, która wykaza³a spryt i odwagê.
Nieraz ratowa³a rodzinê i s¹siadów z opresji. Pomocn¹ jej by³a znajomo!æ jêzyka nie-
mieckiego z czasów szkolnych. Na pocz¹tku wojny zaczê³y siê wysiedlenia. Pazgrato-
wie mieli niedu¿e gospodarstwo (13 mórg), ale zdarza³o siê, ¿e i z mniejszych gospo-
darstw Polaków wyrzucano. St¹d ci¹g³y niepokój " dzieci mia³y przygotowane plecaki,
na wypadek gdy Niemcy zapukaj¹ do drzwi. Pewnej jasnej nocy babcia zerwa³a siê
z ³ó¿ka: $Tej, bo ju¿ s¹+% " krzyknê³a do dziadka, a to tylko ksiê¿yc za!wieci³ w okno.
Sytuacjê pogarsza³y donosy i knowania jednego z s¹siadów, którym niemiecki ¿andarm
chêtnie dawa³ pos³uch. W Chrustowie mia³ kochankê i czêste rewizje w domu dziad-
ków zapewnia³y mu dobre alibi. Odkry³, ¿e w domu dziadków jest wirówka do mleka,
co by³o surowo zabronione. Zapyta³ babciê, czy wie, ¿e za oszukanie niemieckiego po-
licjanta grozi obóz. Babcia zaczê³a t³umaczyæ, ¿e go #le zrozumia³a " my!la³a, ¿e chodzi
o inne urz¹dzenie. W koñcu da³ siê udobruchaæ, powiedzia³, ¿e szkoda mu tych ma³ych
dzieci. Innym razem dopytywa³ siê o ksi¹¿eczkê, w której zapisywano dostawy dla
Niemców " ile kur, ile jaj. Babcia wiedzia³a, ¿e nie wszystko siê zgadza " dzieci te¿ mu-
sia³y co! je!æ, wiêc pospiesznie j¹ schowa³a, t³umacz¹c, ¿e dziadek zabra³ ze sob¹ do
miasta. Nawet dzieci wiedzia³y, jak siê zachowaæ. Ma³a Halina na widok ¿andarma
z psem pospiesznie zagrzeba³a w oborniku owies dla konia. 

Wiêkszo!æ rodzin w Chrustowie wysiedlono. Na ich miejsce sprowadzano Niem-
ców. W M³yniewie by³ obóz dla przesiedleñców (potem jeniecki). Babcia Julianna nie
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mog³a spokojnie patrzeæ na krzywdê innych. Kiedy wysiedlano rodzinê Wojtasików
z pi¹tk¹ dzieci, obesz³a Chrustowo, pozbiera³a dla nich ¿ywno!æ i trochê pieniêdzy.
Z workiem jedzenia podesz³a pod druty obozu, prosz¹c po niemiecku wartownika
o pomoc. Ten zawo³a³: $Herr Wojtasik, Herr Wojtasik+%. Wojtasik na widok wartow-
nika z karabinem zblad³. Podszed³, a babcia pospiesznie poda³a mu jedzenie na drogê
i wsunê³a do rêki zwitek banknotów. Juliannie uda³o siê te¿ pomóc krewnym. Ludwik
Pazgrat (kuzyn dziadka) mia³ byæ wysiedlony z rodzin¹ (czwórka dzieci, babcia, ¿ona
w zaawansowanej ci¹¿y). Babcia ub³aga³a Niemców, ¿eby pozwolono tej rodzinie zo-
staæ w Chrustowie. Du¿e gospodarstwo Ludwików (30 mórg) zajêli Niemcy, a oni za-
mieszkali w jednym pokoju w domu rodziny Dominiaków. 

Kiedy wybuch³a wojna, mama mia³a i!æ do drugiej klasy. Szko³a by³a w Kobylnikach.
Okupant wprowadzi³ naukê w jêzyku niemieckim. Z trzech nauczycielek, jedna w ogó-
le nie zna³a jêzyka polskiego " i ta by³a najgorsza. Nikt siê nie krêci³, panowa³a cisza jak
makiem zasia³. Po kilkakrotnym przeczytaniu mama opanowywa³a czytanki na pamiêæ
i $czyta³a% pospiesznie bez znaków przestankowych, za co trzykrotnie by³a karana
trzcin¹. Za ka¿dy dzieñ nieobecno!ci w szkole naliczana by³a kara w wysoko!ci 1,
5 marki. Babcia nie mia³a marek, wiêc posz³a do miasta za³atwiæ sprawê. Zwróci³a siê
do niemieckiego urzêdnika, chyba komisarza szkolnego " mama ju¿ dzisiaj dobrze te-
go nie pamiêta " z wyja!nieniem, ¿e nie ma jak posy³aæ dzieci do szko³y, bo nie maj¹ bu-
tów i ubrañ. Niemiec wypisa³ punkty (przydzia³y) na potrzebne rzeczy. Znajomo!æ nie-
mieckiego znowu siê babci przyda³a. 

Nauka w niemieckiej szkole trwa³a ok. pó³ roku, potem Niemcy w budynku szko³y
utworzyli Biuro Przesiedleñcze, a szko³ê przenie!li do Zdroju " tam te¿ chodzi³y dzieci
z Grodziska. Wprawdzie w Grodzisku by³a szko³a, ale tylko dla dzieci niemieckich.
Z uwagi na du¿¹ odleg³o!æ " 6 km " dzieci z Chrustowa i M³yniewa zosta³y zwolnione
z obowi¹zku szkolnego. Mama nawet ¿a³uje, ¿e straci³a okazjê do nauczenia siê nie-
mieckiego, bo co raz $wku³a%, pamiêta do dzi!.  Jak wiemy, w czasie okupacji dzieci od
14. roku ¿ycia musia³y i!æ $na s³u¿bê% do Niemców. Lucia by³a w Czarnej Wsi, a Mary-
sia w Albertowsku. Pomaga³y w gospodarstwie i przy dzieciach. 

Przypomnijmy jeszcze historiê o rozpadaj¹cym siê samolocie i strachu jak przy koñ-
cu !wiata& W Zielone *wi¹tki 1944 roku Niemcy zestrzelili amerykañski samolot. Je-
go szcz¹tki rozpad³y siê nad M³yniewem i Chrustowem. Niebo p³onê³o. Rodzina oraz
s¹siedzi ukryli siê w piwnicy wymurowanej przez pradziadka Franciszka Wawrockiego.
Kiedy s¹siad Dominiak chcia³ wyjrzeæ, co siê dzieje, wci¹gnêli go z powrotem w obawie,
¿e bomba wpadnie do $schronu%. Kawa³ek samolotu spad³ zreszt¹ ca³kiem blisko, za!
beczka z paliwem zabi³a ma³¿eñstwo odpoczywaj¹ce pod drzewem " mê¿czyzna zgi-
n¹³ na miejscu, a kobieta w drodze do szpitala. Mieszkañcy Grodziska przychodzili zo-
baczyæ zniszczony samolot. Wiadomo, ¿e jeden z amerykañskich pilotów spad³ na
drzewo w Uje#dzie i trafi³ do niewoli. Podobno prze¿y³ wojnê. Niedawno, chyba w 70.
rocznicê tych wydarzeñ, w Grodzisku g³o!no by³o o tym zdarzeniu, a w muzeum prze-
chowywane s¹ jakie! $pami¹tki% po tym samolocie. 
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Na Ziemiach Odzyskanych 

Po wojnie do Chrustowa zawita³ Czes³aw Ka#mierowski, !lusarz z Grodziska, szwagier
Julianny, m¹¿ jej siostry Marianny, który w obawie przed Niemcami, wojnê spêdzi³ w oko-
licach Miêdzyrzecza, a zaraz po jej zakoñczeniu zaj¹³ du¿y poniemiecki dom i warsztat
w mie!cie i sprowadzi³ tam rodzinê: ¿onê i córki. Przy okazji dodam, ¿e jeden brat Cze-
s³awa, Feliks (rze#nik) by³ mi³o!ci¹ ¿ycia Julianny, a drugi Bernard, po !mierci Antoniego
zosta³ jej drugim mê¿em. Otó¿ Czes³aw namawia³ Antoniego, ¿eby poszed³ w jego !lady
i przeniós³ siê wraz z rodzin¹ do Miêdzyrzecza: $Co wy tu na tych 3 hektarach bêdzie-
cie robiæ, jak tam tyle du¿ych gospodarstw po Niemcach zosta³o " tylko braæ+%. Dziadek
Antoni pojecha³ najpierw rowerem na zwiady. Wybra³ okaza³y dom z zabudowaniami
gospodarczymi, $zaklepa³% w Urzêdzie, na drzwiach powiesi³ kartkê: $Zajête% i wróci³
szykowaæ siê do przeprowadzki. 

Przeprowadzka odby³a siê w dwóch etapach. Najpierw dziadek po³¹czy³ dwa drabi-
niaste wozy, do których zaprz¹g³ dwa konie (jednego konia przyprowadzi³ postrzelone-
go z frontu i pó³ roku kurowa³). Wyjechali z Chrustowa o 6 rano, a do Miêdzyrzecza do-
tarli o pó³nocy. Jak wspomina mama, powietrze pachnia³o prochem. Nie raz widzieli
szcz¹tki rozk³adaj¹cych siê cia³, jednego ¿o³nierza pochowali). Prababcia Wiktoria, Lucia
i ma³y Waldek zostali na razie w Chrustowie. Dziadek wróci³ po nich miesi¹c pó#niej.

Byd³o #le znios³o trudy drogi " dwie krowy i byczka dziadek zostawi³ po drodze w Lu-
tolu Suchym, u swojej kuzynki. Potem je przyprowadzi³. W Miêdzyrzeczu stado powiêk-
szy³o siê do dziewiêciu sztuk. Tak wiêc dziadek w oczach nowej w³adzy zyska³ miano ku-
³aka, co w tamtych czasach nie wró¿y³o dobrze. 

Dom mie!ci³ siê w Miêdzyrzeczu, przy ulicy £¹kowej. By³ komfortowy - mia³ 8 pokoi,
ka¿dy zajmowa³ wiêc swój. Elektryczno!æ, doprowadzona woda (tylko zimna), na
!cianach $Napoleony% i $*wiêta noc%. Wprawdzie by³ ju¿ spl¹drowany, skarb
(porcelana) wykopany, niektóre meble poniszczone, ale w szafach zosta³a m. in bielizna
(w tym niespotykana wcze!niej pi¿ama, w któr¹ starsze siostry ubra³y Waldka, mówi¹c:
$Jakie piêkne ubranko&'). W ¿yciu Pazgratów - szczególnie dorastaj¹cych dziewcz¹t -
rozpocz¹³ siê nowy rozdzia³. 

Kiedy rodzina przeprowadzi³a siê do Miêdzyrzecza, dziewczyny by³y podlotkami. Na
jednym ze zdjêæ widzimy je w równych, do!æ skromnych sukienkach, grubych poñczo-
chach, ³adnie ufryzowanych w³osach (najbujniejsze Luci). Najs³abszym elementem stroju
s¹ podniszczone buty. Mama siedzi w !rodku ze skrzy¿owanymi nogami Na pó#niejszych
fotografiach widaæ, jak dziewczyny rozkwitaj¹ " s¹ ³adne, m³ode, nosz¹ modne, szyte
przez Luciê, sukienki. My!l¹ o kawalerach, najlepiej wojskowych, bo w pobli¿u stacjonuje
jednostka wojskowa, gra wojskowa orkiestra " mama zna wszystkie szar¿e. Nauka nie-
specjalnie im w g³owie. Wojna zabra³a najlepsze lata. Teraz ucz¹ siê w trybie przyspieszo-
nym, popo³udniami. Mama wspomina: $Rano z krowami, a po po³udniu do szko³y%.
W pó³ roku zaliczy³a trzy klasy. *wiadectwa rozdawali po pi¹tej, ale mama zrezygnowa³a
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po kilku tygodniach& dzi! ¿a³uje. Potem jeszcze pó³ roku uczy³a siê szyæ u krawcowej. 
Tak wiêc zabawy, flirty i pierwsza nieszczê!liwa mi³o!æ, która po³o¿y³a siê cieniem na

ca³ym przysz³ym ¿yciu. Nazywa³ siê Fortuna. Dyrygowa³ orkiestr¹ wojskow¹. Jak siê po-
znali? Po s¹siedzku mieszka³a W³adzia, której m¹¿ (te¿ wojskowy) by³ koleg¹ Edwarda
Fortuny. Razem wybrali siê na zabawê. Fortuna kupi³ mamie czekoladê, któr¹ ta nie-
opatrznie schowa³a do kieszeni& Dopiero kole¿anka (albo kuzynka) podpowiedzia³a, ¿e
wypada poczêstowaæ wszystkich. Do dzi! mama nie mo¿e wybaczyæ sobie tego faux pas,
nazywaj¹c siebie $cielokiem%. By³y te¿ jakie! wizyty w domu i zabawy w $dupniaka%.
A potem Fortuna przyszed³ zaprosiæ Luciê na zabawê. Dziadek siê jednak nie zgodzi³:
$Nie ma tak, ¿e raz z jedn¹ córk¹, a raz z drug¹%. Pó³ wieku pó#niej mama spyta³a Lu-
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ciê, czy nie ¿a³uje, ¿e nie wysz³a za Fortunê. Wtedy okaza³o siê, ¿e Fortuna chcia³ siê z ni¹
spotykaæ, ale mu odpowiedzia³a: $To niemo¿liwe, bo pana kocha moja siostra%. Poza
tym Lucia by³a szczê!liwa ze swym mê¿em, Edmundem Stojek. 

Potem ju¿ nikt nie podoba³ siê mamie tak jak Fortuna, choæ kawalerów nie
brakowa³o. Miêdzyrzecz, w porównaniu z maleñkim Chrustowem, wydawa³ siê
dziewczynom wielkim !wiatem. Kino, zabawy (w siedmiu miejscach, jedno $Pod Lip¹'),
ludzie nap³ywaj¹cy z ró¿nych stron - wielu zza Buga. Pazgratówny dba³y o wizerunek -
gdy droga na pole wiedzie przez miasto, nosz¹ ze sob¹ rzeczy na przebranie. 

!LADAMI PRZESZ£O!CI

28 Wies³awa Ptaszyk

Halina i £ucja Pazgratówny 



Z tego czasu mama wspomina jeszcze dwóch adoratorów: Czesia Maciejewskiego i
Franka Bêbenka. Czesiu teoretycznie spe³nia³ kryteria " wojskowy, po szkole oficerskiej
w Olsztynie, przystojny, rodzina mieszka³a niedaleko (kilometr od miasta), jego ojciec
czêsto odwiedza³ dziadka, ale& nie by³ Fortun¹. W rodzinnym archiwum zachowa³o siê
zdjêcie z podpisem na odwrocie $Na wieczn¹ pami¹tkê ofiaruje sw¹ podobiznê Halince
" Czesiek%. Z Frankiem znowu zwi¹zana jest do!æ zabawna historia. Pochodzi³ z Tycina
ko³o Rzeszowa, a w Miêdzyrzeczu odbywa³ s³u¿bê wojskow¹. By³ koleg¹ z wojska na-
rzeczonego Marysi. W czwórkê umówili siê do kina, na trzeci seans. Panowie kupili bile-
ty i gdy czekali na film, mama nagle przypomnia³a sobie, ¿e przysz³a pora odpasania
krów, a to nale¿a³o do jej obowi¹zków. Biegiem ruszy³a do domu, a Franek zosta³ na lo-
dzie& Zreszt¹ krowy mama lubi³a bardzo. Po powrocie do domu Franek s³a³ listy, któ-
rych mamie nie chcia³o siê nawet czytaæ, a raz poprosi³a referenta Stanis³awskiego, któ-
ry wynajmowa³ u nich pokój, ¿eby za ni¹ odpisa³. Jedno ze zdañ brzmia³o: $Nie nale¿ê
do kobiet, które my!l¹ tak powa¿nie%.

Mama mia³a 20 lat, gdy dziadek postanowi³ wróciæ i odbudowaæ Chrustowo. Zosta³
do tego przymuszony okoliczno!ciami. W ich domu mia³a byæ zlokalizowana siedziba
PGR-u, a inne proponowane gospodarstwo mia³ dzieliæ z s¹siadem, a to dziadkowi nie
odpowiada³o. Na okres przej!ciowy mieli zamieszkaæ w Bukowcu. Dla m³odej dziewczy-
ny powrót na wie! to by³ prawdziwym dramatem. Lucia ju¿ wysz³a za m¹¿ za Edmunda,
a Marysia znalaz³a pracê i nie zamierza³a wyje¿d¿aæ z Miêdzyrzecza. 

Bukowiecka m³odo%æ mamy 

Bukowiec, zwarta wie! z tradycjami, okaza³a siê w miarê atrakcyjna dla m³odej
dziewczyny. Wprawdzie na pocz¹tku, nie znaj¹c nikogo, czu³a siê trochê osamotnio-
na, szczególnie wieczorami. Rodzice szybko zasypiali, a m³odsi bracia mieli swoje spra-
wy np. lubili biegaæ na mecze. Jednak zdecydowane ponaglanie babci, ¿e $Dziewuchy
siê nie ¿eni¹%, zmusza³o do aktywno!ci. Mama stopniowo w³¹cza³a siê wiêc w ¿ycie lo-
kalnej spo³eczno!ci " chodzi³a na próby chóru $Cecylia%, nosi³a obraz na Bo¿e Cia³o
(zachowa³o siê piêkne zdjêcie: dziewczêta w równych sukniach, mama z kole¿ank¹ "
Zoch¹ Walka, stoj¹ z przodu), wyje¿d¿a z m³odzie¿¹ na obchody 1 Maja do Poznania,
do Nowego Tomy!la i bierze udzia³ w wielu spo³ecznych akcjach, takich jak s³ynne
w latach 50. zbieranie $amerykañskiej stonki%. 

By³o w zwyczaju, ¿e ka¿dy dom musia³ siê $wy¿eniæ%. Ch³opacy najlepiej $na cha-
tê%, a mo¿liwo!ci by³y ograniczone. Dodatkowo rodziny mieszkaj¹ce w jednej wiosce
od pokoleñ by³y mocno ze sob¹ skoligacone " choæby przodkowie naszego taty: Ko-
zowie, S³ociñscy, Przybylscy. Dziadek Antoni, na okre!lenie tej sytuacji u¿y³ prostej,
ale obrazowej metafory: $Tu wszyscy tak s¹ spokrewnieni, ¿e hakiem od gnoju nie
rozci¹gniesz%. 

Niew¹tpliwie atutem mamy by³y m³odo!æ i uroda. Niedawno opowiedzia³a mi
o wszystkich kawalerach, którzy siê o ni¹ w Bukowcu starali, czym wprawi³a mnie
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w niema³e zdumienie& Do tej pory s¹dzi³am, ¿e Józiu " nasz tato " by³ t¹ ostatni¹ de-
sk¹ ratunku, gdy ze zwi¹zku z Fortun¹ nic nie wysz³o. A tymczasem &. Tadeusz Zim-
ny, rówie!nik mamy, stolarz, pisa³ do niej listy z wojska. Olek Kroma $zaj¹ka³ siê% " na
to mama by³a zbyt nerwowa. Marian Przybylski, krawiec, nawet siê podoba³. Franek
Koza, nie pijak, pomalowa³ pokój, niedaleko mia³ pole. Rozmawiali sobie $hakaj¹c%
æwik³ê, a potem gdy zadzwoni³y dzwony, biegli do ko!cio³a " on niós³ chor¹giew, a ma-
ma !piewa³a w chórze. Janek Minge, ³adny, pisa³ listy z wojska (nawet jeden ozdobi³
sercem). Rodzice, którzy nic o tym nie wiedzieli, strêczyli go drugiej córce " Marysi.
Po pó³ roku trwaj¹cej znajomo!ci moja mama Halina wysz³a za m¹¿ za Józefa z zacnej
rodziny Przybylskich. Ich !lub odby³ siê 22 listopada 1953 r. w Bukowcu. Wkrótce
na !wiat przysz³y dzieci: Bo¿ena (1954), Grzegorz (1955), Henryka (1956) i Rafa³
(1958). 
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Latem 1961r. " na dwa miesi¹ce przed moim urodzeniem " rodzina przeprowa-
dzi³a siê do Cichej Góry, a sze!æ lat pó#niej przysz³a na !wiat najm³odsza z rodzeñstwa
" Ewa. Mama z bratem Rafa³em do dzi! mieszka w Cichej Górze. 

Opowie%ci po latach 

Pamiêtam, szykowa³am siê na osiemnastkê do kole¿anki, Renaty. Babcia siedzia³a za
sto³em - w tym miejscu siada teraz mama. Zaczê³a wspominaæ: 'Jak by³am taka m³oda
jak ty, pozna³am Feliksa'. Mam przed sob¹ star¹ fotografiê, któr¹ babcia przechowa³a
przez ca³e ¿ycie, a pod jego koniec wisia³a na !cianie w jej ma³ym pokoiku. Jest to zdjêcie
!lubne, ale trudno dzi! dociec, kim jest para m³oda. W górnym rzêdzie dru¿ba:
dziewczêta w bia³ych sukienkach z bukietami kwiatów, a obok nich eleganccy m³odzi
mê¿czy#ni (bia³e koszule do ciemnych ubrañ, w d³oniach bia³e rêkawiczki i czarne
cylindry). W!ród nich, w prawym górnym rogu zdjêcia, babcia Julianna pod pachê z
Feliksem. Babcia wygl¹da na 18 lat, ma okr¹g³¹ buziê, zgodnie z ówczesn¹ mod¹ krótkie
w³osy, we w³osy wpiête drobne kwiaty. Feliks bardzo przystojny. Tworzyli ³adn¹ parê,
choæ urodê babci okre!li³abym jako przeciêtn¹. Julianna zakocha³a siê w Feliksie z
wzajemno!ci¹. Nie wiadomo, w jakich okoliczno!ciach siê poznali. Wiem tylko, ¿e brat
Feliksa, Czes³aw Ka#mierowski, po!lubi³ m³odsz¹ siostrê babci, Maryniê. Rodzina
Ka#mierowskich mieszka³a w Grodzisku Wlkp., st¹d bliskie rodzinne kontakty. Poza
tym babcia przez cztery lata przebywa³a u swojej siostry, Józefy Walczak, sprzedaj¹c w
sklepiku niedaleko ko!cio³a. 
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M³odzi mieli wiêc wiele okazji do spotkañ. Feliks by³ rze#nikiem, a jak pamiêtam,
babcia zawsze lubi³a 'szpek', choæ wtedy pewnie nie to by³o wa¿ne. Za to starsi mieli w
zwyczaju uk³adaæ siê co do maj¹tku. Pewnego razu Franciszek Wawrocki odwiedzi³
Ka#mierowsk¹, te!ciow¹ Maryni. To wtedy ta kobieta wypowiedzia³a s³owa, które zaci¹-
¿y³y na ca³ym przysz³ym ¿yciu Julianny: 'Czesiu, choæ stolarz, ju¿ jak siê z Maryni¹ o¿e-
ni³, to o¿eni³. Ale Feliks, jako rze#nik, musi znale#æ pannê z maj¹tkiem'. Przed wojn¹
dziewczyna musia³a mieæ posag. Liczy³y siê morgi i dom. Uroda i osobiste zalety dopiero
w drugiej kolejno!ci. W przypadku 'miastowych' kawalerów wa¿ny by³ fach. 

Franciszek powtórzy³ te s³owa w domu, co s³ysz¹c, Julianna unios³a siê honorem.
Babcia nie by³a posa¿na, ale zna³a swoj¹ warto!æ: 'By³am ³adna, zaradna, mia³am powo-
dzenie'. Choæ z bólem serca, rozsta³a siê z Feliksem. Potem pozna³a naszego dziadka An-
toniego Pazgrata z Zemska, który mia³ rodzinê w Chrustowie. Swoje wspominki babcia
koñczy³a zawsze optymistycznie: 'Z Antkiem te¿ mia³am dobrze: przystojny, nieoklêty,
nie pijak, dobry by³ cz³owiek'. Wprawdzie trochê powolny&, ale kto by za babci¹ nad¹-
¿y³. Musia³a tylko poczekaæ a¿ Antoni wróci z wojska (zdjêcie dziadka w mundurze,
z szabl¹). Wcze!niej czeka³a dwa lata na ods³u¿enie wojska przez Feliksa i tak zlecia³y
jej 4 lata. W styczniu 1928 r. odby³ siê !lub Antoniego z Juliann¹. Feliks, który zabija³ !wi-
niê na wesele, p³aka³: $Narzeczona mi siê ¿eni&%. Wkrótce w rodzinie Pazgratów przy-
sz³y na !wiat dzieci: £ucja (1928), Maria (1930), Halina (1931), Marian (1933), Henryk

!LADAMI PRZESZ£O!CI

32 Wies³awa Ptaszyk

Julianna Wawrocka z Feliksem Ka#mierowskim



(1936) i Walerian (1938). Ale o tym by³a ju¿ mowa&
Feliks zmar³ m³odo (32 lata) na zapalenie p³uc. Zdaniem babci jego ¿ona, nale¿ycie go

nie dopilnowa³a. Mia³ jedno dziecko. W latach 1945 " 1951 babcia Julianna, wraz z ro-
dzin¹, mieszka³a w Miêdzyrzeczu, a potem w Bukowcu. Po przedwczesnej !mierci mê¿a
Antoniego (1959 r), wróci³a do Chrustowa. Wraz z synem, Marysiem, wybudowa³a no-
wy dom. W 1968r., nie mog¹c porozumieæ siê z synow¹, sprowadzi³a siê po raz pierw-
szy do Cichej Góry. Pó³ roku pó#niej, w 1969r., zdecydowa³a siê na drugi !lub " z wdow-
cem Bernardem Ka#mierowskim (bratem Feliksa). To ma³¿eñstwo, choæ sakramentalne,
by³o swego rodzaju transakcj¹ " w zamian za opiekê nad starszym schorowanym mê-
¿em, babcia zosta³a dysponentem jego emerytury. Wtedy nie by³o !wiadczeñ rolniczych
i wcze!niej babcia nie mia³a swoich pieniêdzy, a w naszej wielodzietnej rodzinie, krótko
mówi¹c, siê nie przelewa³o. Po !mierci Bernarda, zniedo³ê¿nia³¹ babci¹ Juliann¹ zaopie-
kowa³a siê nasza mama, Halina. Babcia zmar³a w naszym domu, w Cichej Górze " 17
czerwca 1985 r. Do koñca ¿ycia wspomina³a Feliksa. Nieraz mówi³a: $Chyba bêdzie
zmiana pogody, bo znowu mi siê Feliks !ni³%. 

Zosta³o jeszcze wiele nieodkrytych faktów, jak ober¿a w Wolkowie nale¿¹ca ponoæ
do rodziny, czy pochodzenie pradziadka Franciszka Wawrockiego. Tak wiêc sprawa
przodków jest ci¹gle otwarta i " mam nadziejê " rozwojowa. 
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Jan B¹belek 

Wytomy%l $ historia parafialnych cmentarzy

Listopadowe !wiêto Zmar³ych sprawia, ¿e czê%ciej zagl¹damy na nasze parafialne
cmentarze, odwiedzamy groby bliskich, popadamy w zadumê. Z pewno%ci¹ warto
wówczas nie tylko zapaliæ znicz na grobach krewnych oraz bli¿szych i dalszych zna-
jomych, ale równie¿ zastanowiæ siê nad histori¹ tych miejsc, na których $ czêsto od
wielu wieków $ spoczê³o wielu naszych przodków. 

Mimo i¿ w #ród³ach historycznych mo¿na znale#æ sporo wzmianek o historii Wyto-
my!la i wytomyskiej parafii, to o dziejach wytomyskich cmentarzy wiemy stosunkowo
niewiele. Aktualnie parafia wytomyska posiada dwa czynne cmentarze: tzw. stary i nowy
cmentarz oraz dodatkowo cmentarz przyko!cielny, na którym w 1928 roku pochowa-
ny zosta³ ks. prob. Hipolit Jurek. Jeszcze w drugiej po³owie XIX wieku, jak zaznaczono
na mapie wsi pochodz¹cej z tego okresu, w Wytomy!lu istnia³ tylko jeden cmentarz, pe³-
ni¹cy funkcjê cmentarza parafialnego. Wcze!niej, na tym terenie znajdowa³ siê drewnia-
ny ko!ció³, wokó³ którego chowano zmar³ych parafian. 

Najstarsze wzmianki o wytomyskim cmentarzu, jakie uda³o siê odnale#æ, pochodz¹
z 1838 roku. Mówi¹ one o tym, i¿ ówczesne w³adze policyjne nakaza³y ogrodzenie
cmentarza i placu przy ko!ciele. Dwa lata pó#niej Jakub Janelt otrzyma³ z kasy ko!cielnej
zap³atê za: rozstrzelanie kamieni do cmentarza opasania potrzebnych, natomiast pano-
wie Piotrowicz, Miszke, Szmatula, Kólinsjki otrzymali wówczas zap³atê m. in. za: gasze-
nie wapna, wstawianie ogrodzenia i osadzenie bramy cmentarnej. Czy na pewno przed-
miotem prac by³ kamienny mur stoj¹cy miêdzy starym cmentarzem a obecn¹ ulic¹ Ko-
!cieln¹& " trudno na podstawie tych informacji jednoznacznie stwierdziæ.

W 1860 roku postanowiono za³o¿yæ nowy cmentarz. 6 wrze!nia Dozór Ko!cio³a
w Wytomy!lu podpisa³ umowê z dziedzicem starotomyskich dóbr, von Poncetem, na
wydzier¿awienie gruntu o powierzchni 0, 141 ha, le¿¹cego naprzeciwko ko!cio³a,
z przeznaczeniem na nowy cmentarz . Na terenie tym, stanowi¹cym ok. 1/3 powierzch-
ni obecnego cmentarza, wyznaczono cztery grzebalne sektory o szeroko!ci 4 m, roz-
dzielone jednym gankiem wzd³u¿ i dwoma w poprzek.

Pod koniec XIX w., zapewne z powodu zbyt ma³ej powierzchni nowej nekropolii
(w owym czasie do parafii wytomyskiej nale¿a³o 16 miejscowo!ci wraz z miastem Nowy
Tomy!l), zaczêto szukaæ kolejnego terenu na miejsca pochówku. W tej sprawie 28 ma-
ja 1897 roku, Dozór Ko!cio³a skierowa³ pro!bê do Konsystorza Jeneralnego Arcybisku-
piego w Poznaniu o pozwolenie na wydzielenie z gruntów plebañskich  0, 5 ha dzia³ki
pod kolejny cmentarz. W pi!mie z 28 czerwca Konsystorz odpowiedzia³: [&] Szanowny
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Dozór Ko!cielny zechce, przeto jak byæ mo¿e, wybraæ 2 morgi plebañskiej roli, przy dro-
dze po³o¿onej, postaraæ siê o policyjne pozwolenie za³o¿enia cmentarza, w uchwa³ach
za! wyznaczyæ z Kasy Ko!cielnej wynagrodzenie plebani, odpowiadaj¹ce najwy¿szej
dzier¿awie, jak¹ w okolicy p³aciæ zwyk³o. W koñcu obliczyæ nale¿y fundusz na ogrodze-
nie cmentarza i postawienie krzy¿a z u¿yciem funduszu cmentarnego. [&] podpis: X Li-
kowski. Z dokumentów #ród³owych wynika, ¿e na gruntach ko!cielnych nie znaleziono
odpowiedniego miejsca na ten cel, gdy¿ " jak to okre!lono: [&] poszukiwania okaza³y, ¿e
woda znajduje siê mia³ko pod ziemi¹. Dlatego z porozumieniem siê z Patronem Ko!cio-
³a [Maxem von Poncetem] postanowi³ dozór rozmierzyæ drugi cmentarz dotychczaso-
wy, który po³o¿ony jest na gruncie patrona.[&]. Na tê okoliczno!æ 28 wrze!nia 1899 ro-
ku sporz¹dzono w jêzykach niemieckim i polskim umowê kupna " sprzeda¿y: Miêdzy
posiedzicielami dóbr rycerskich Franciszkiem Poncetem na Starym Tomy!lu i katolickim
Dozorem Ko!cielnym w Wytomy!l zawiera siê nastêpuj¹cy Kontrakt Kupna. § 1. Pan
Poncet sprzedaje za siebie i jako pe³nomocnik braci swoich, posiedzicieli dóbr rycerskich
Hansa Ponceta i Maxa Ponceta z dóbr rycerskich Wytomy!la parcelê ni¿ej we wyci¹gu
katastralnym oznaczonym, jako No 188 w obszarze 0, 1410 ha [dzia³ka z istniej¹cym ju¿
cmentarzem] i No 161 w obszarze 0, 2550 ha [&] za umówion¹ cenê kupna jednego ty-
si¹ca (1000) marek. Pan Poncet obowi¹zuje siê, celem odpisania wolnych od wszelkich
ciê¿arów sprzedanych parceli albo od Generalnej Komisyiaktu nieszkodliwo!ci dostawiæ,
albo te¿ wierzycieli hypotecznych do uwolnieñ od ciê¿aru zniewoliæ [&] Kontrakt pod-
pisali: prob. dr Sypniewski, Poncet, Reinhold Lanski, Maciej Dudek, Stanis³aw Szofer i Ka-
zimierz Szofer.

Na potrzeby tej transakcji sporz¹dzono plan sytuacyjny (szkic 1) i rozrysowano plan
ca³ego cmentarza z jego starymi i nowymi sektorami (szkic 2). 4 marca 1900 roku Do-
zór Ko!cielny, w 5. osobowym sk³adzie pod przewodnictwem ks. Sypniewskiego i 10.
osobowa reprezentacja parafii pod przewodnictwem Józefa Maciejewicza, ustalili regula-
min dla nowego cmentarza, zawieraj¹cy m. in. nastêpuj¹ce wytyczne: 

1) Stara czê!æ cmentarza ogrodzona jest nowym p³otem sztachetowym. Dla nowej
czê!ci cmentarza ustalone jest równie¿ ogrodzenie sztachetowe. 2) Turnus chowania
dzieci ustalono na 15 lat, starszych na 20 lat. 3) Ca³y cmentarz podzielony zosta³ na 10
sektorów. Sektor A i A1 u¿ywany nie bêdzie z wyj¹tkiem tylko dla grobowców; B i B1

u¿ywany bêdzie do zape³nienia wszystkich miejsc; C i C1 przeznacza siê na groby dla
dzieci poni¿ej 8 lat; D i D1 przeznacza siê na groby dla doros³ych. Sektor E pozostanie
niepo!wiêcony dla nieochrzczonych dzieci; E1 pozostanie niepo!wiêcony dla samobój-
ców. 4) Odstêp miêdzy grobami ma wynosiæ 0, 30 m, a szeregi grobów miêdzy so-
b¹ 0, 5 m. &%

Z bli¿ej niewiadomego powodu w po³owie 1900 roku von Poncet wycofa³ siê z ofer-
ty sprzeda¿y dzia³ek. W zamian za to, zaproponowa³ ich wydzier¿awienie. Po powiado-
mieniu o tym fakcie Konsystorza Generalnego, zwrotnym pismem z 23 sierpnia 1900
roku, ks. Likowski informowa³: Skoro p. Poncet cofa uk³ad zawarty wzglêdem parceli ro-
li dominialnej pod cmentarz, a innego odpowiedniego miejsca nie mo¿na nabyæ, godzimy
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siê na to, aby ofiarowany grunt zadzier¿awiæ. 6 wrze!nia 1900 roku na probostwie
w Wytomy!lu dosz³o do podpisania, pomiêdzy Dozorem Ko!cio³a a Johanem Ponce-
tem, umowy dzier¿awy dzia³ki przeznaczonej pod nowy cmentarz. Umowê spisano na-
30 lat, z kosztem rocznej dzier¿awy za obydwie parcele w kwocie 45 marek, p³atnych
na dzieñ 1 pa#dziernika ka¿dego roku. Jeszcze przed nadej!ciem zimy teren wyrówna-
no i ogrodzono. 1 grudnia przywieziono z s¹siedniego Lwówka s³up dêbowy do wyko-
nania i postawienia pierwszego w tym miejscu krzy¿a, który wykona³ p. Fabian. Po!wiê-
cenie nowej czê!ci cmentarza i krzy¿a nast¹pi³o 27 grudnia 1900 roku. Aktu tego doko-
na³ proboszcz wytomyskiej parafii ks. Tadeusz Styczyñski.

Mimo odzyskania przez Wielkopolskê w 1919 roku niepodleg³o!ci, akt dzier¿awy
honorowany by³ przez kolejnych 9 lat. 21 grudnia 1928 roku, wskutek ustawy o refor-
mie rolnej, ówczesna Rada Parafialna, na podstawie zezwolenia Okrêgowego Urzêdu
Ziemskiego w Poznaniu (I. dz. R 16810/28) z dnia 7.11.1928 r., postanowi³a teren wy-
kupiæ. W zwi¹zku z tym, z³o¿y³a Maksymilianowi Poncetowi urzêdow¹ ofertê wykupie-
nia gruntu, wg ceny urzêdowej " 2000 z³ za 1 ha. Odp³atno!æ za ten teren wynosi³a
792 z³. Ofertê kupna podpisali ks. prob. Kazimierz Echaust i " upowa¿niony do przepro-
wadzania parcelacji na teren woj. poznañskiego i pomorskiego " Stanis³aw Juracki. Z bli-
¿ej nieustalonych dok³adnie przyczyn, mimo wielu prób, przez 11 lat dla zakupionych
przez parafiê wytomysk¹ dzia³ek, z powodu ci¹¿¹cych na niej hipotek, nie zosta³a za³o-
¿ona ksiêga wieczysta. Jednym z ostatnich dostêpnych dokumentów z 1939 roku jest pi-
smo so³tysa M. ¯ybury, skierowane do ks. K. Echausta: <Wytomy!l, dnia 28 lutego
1939 r. [&] Donoszê uprzejmie, i¿ w dniu 3 marca b. r. o godz. 9-tej 30. m. maj¹ siê wsta-

!LADAMI PRZESZ£O!CI

38 Jan B¹belek 

Plan sytuacyjny cmentarza - szkic 2



wiæ w Urzêdzie Gminy w Nowym Tomy!lu wszyscy parcelanci, którzy maj¹ rolê z par-
celacji p. Ponceta. Dlaczego nie wiem. Proszê zabraæ wszelkie kwity i dokumenty [&].
Obecnie teren ca³ego cmentarza figuruje jako jedna dzia³ka ewidencyjna pod nr 195.

27 kwietnia 1935 roku, z okazji *wiêta Lasu, zorganizowany zosta³ przez wytomysk¹
szko³ê $obchód sadzenia drzew%. Na uroczystej mszy !w. po!wiêcono 48 drzewek, a po
przemówieniach, ks. Echausta, le!niczego Nowaka i p. Matuszewskiego drzewka zasa-
dzone zosta³y na obydwu cmentarzach, na pl. Wolno!ci i ul. D³ugiej (nazwy przedwojen-
ne). Zasadzono wówczas 55 akacji, 11 brzóz i 2 jawory. W listopadzie 1936 roku wy-
budowana zosta³a kostnica. Po wybuchu II wojny !wiatowej wiele przydro¿nych krzy¿y
i kapliczek zosta³o przez Niemców zniszczonych lub z ich polecenia rozebranych. Na
szczê!cie krzy¿e stoj¹ce po!rodku ma³ych wytomyskich nekropoli przetrwa³y tragiczne
czasy okupacji.

W!ród mogi³ znajduj¹cych siê na wytomyskich cmentarzach, cztery posiadaj¹ status
grobów wojennych. S¹ to groby: poleg³ych w czasie Powstania Wielkopolskiego "
Stanis³awa Maækowiaka i W³adys³awa Woliñskiego oraz ofiar z okresu II wojny
!wiatowej " Janka Bergera i W³adys³awy Grocholewskiej. ('Przegl¹d Nowotomyski'
4/2011 - M. Janas 'Opowie!æ o Janku Bergerze i W³adzi Grocholewskiej, ofiarach &
w³adzy nieludzkiej'; przyp. red.)

W 2010 roku na terenie gminy Nowy Tomy!l przyst¹piono do oznaczania grobów
powstañców wielkopolskich symbolicznymi medalami. Akcjê tê, przy wsparciu
ówczesnych w³adz gminnych, zainicjowali regionali!ci: Przemys³aw Mierzejewski i
Gra¿yna Matuszak. W Wytomy!lu uroczysto!æ dekorowania grobów odby³a siê w
niedzielê 19 wrze!nia. Mszê !w. w intencji wszystkich powstañców wielkopolskich
odprawi³ ks. prob. Wojciech Sza³ata, ci¹g dalszy ceremonii mia³ miejsce na cmentarzu.
Oprócz grobów wymienionych wy¿ej Stanis³awa Maækowiaka i W³adys³awa
Woliñskiego, oznaczono tak¿e groby pozosta³ych uczestników powstania: Józefa
Freilicha, Franciszka Górnego, Micha³a Grocholewskiego, Romana Hancyka, Stanis³awa
Hofmana, Marcina Kujawy i Jana Walkowiaka. Na bramie cmentarnej umieszczona
zosta³a tablica z planem umiejscowienia poszczególnych grobów powstañców. 

Podobnie jak wielu naszych parafian, w wyniku kolejnych zawieruch dziejowych,
spoczywa gdzie! na obcej ziemi, tak te¿ i wytomyskie cmentarze sta³y siê miejscem
spoczynku kilkunastu ¯ydów, z niemieckiego obozu pracy przymusowej Hard (1941 -
1942) w okolicy W¹sowa. W pó³nocnej czê!ci starego cmentarza spoczywa ok.10 osób,
na nowym - po lewej stronie przy kostnicy - 9 osób (potwierdzi³y to równie¿ badania
georadarowe). Co najmniej sze!æ z nich zosta³o straconych przez powieszenie. 19
wrze!nia 2011 roku na wytomyski cmentarz przyby³ naczelny rabin Polski, Michael
Schudrich. Spotka³ siê wówczas m. in. z Mieczys³awem Janasem i naocznym !wiadkiem
okupacyjnych wydarzeñ, Boles³awem Liskiem. 

Na pocz¹tku drugiej po³owy XX wieku trudno by³o ju¿ znale#æ miejsce na nowe
pochówki. Staraniem ówczesnego proboszcza ks. Karola Mazurka, na powiêkszenie
cmentarza wydzielona zosta³a kolejna dzia³ka, nr 372/2 o powierzchni ok. 1 ha,
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Na starym cmentarzu pochowany by³ ks. Jan Krzemieniewski.  

Z przekazu ustnego wiadomo, ¿e  znajdowa³ siê równie¿ grób
ks. Reinholda Myllera 



znajduj¹ca siê tu¿ za kostnic¹. Po za³o¿eniu w 1959 roku cmentarza w s¹siednim
W¹sowie, w kolejnych latach liczba pogrzebów w Wytomy!lu zaczê³a maleæ, tak ¿e nie
by³o potrzeby korzystania z nowo nabytego terenu. 

Oko³o 1960 roku zarz¹d drogowy rozwa¿a³ kwestiê z³agodzenia ³uku na drodze
biegn¹cej miêdzy starym cmentarzem a posesjami po³o¿onymi przy obecnej ul. Ko!cielnej
21 i 23. Rozwa¿ano wówczas, by dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego rozebraæ czê!æ
cmentarnego muru kamiennego, a znajduj¹ce siê w tym miejscu groby przenie!æ w inne
miejsce. Prawdopodobnie w obawie przed konieczno!ci¹ przeprowadzenia ekshumacji i
protestami mieszkañców, odst¹piono od tego pomys³u i wprowadzono w tym miejscu
ruch jednokierunkowy. Pod koniec XX w. stary cmentarz by³ coraz bardziej zaniedbany
i poro!niêty zaro!lami. Jego wygl¹d i estetyka zmieni³a siê dopiero w 2000 roku, kiedy
opiekê nad nim przej¹³ mieszkaniec Wytomy!la - £ukasz Horowski. 

W d³ugiej historii parafii Wytomy!l, pos³ugê kap³añsk¹ pe³ni³o wielu ksiê¿y. Niektórych
z nich jeszcze doskonale pamiêtamy. Udzielali nam sakramentów chrztu !w., eucharystii,
pokuty, b³ogos³awili nasze ma³¿eñstwa, chowali naszych najbli¿szych. Tych, których
znali!my i tych, których nazwiska b¹d# tylko imiona uda³o siê odnale#æ w archiwach by³o
27. £¹cznie z tymi dzi! bezimiennymi by³o na pewno kilkadziesi¹t osób. Ilu z nich spoczê³o
na wytomyskiej ziemi tego - niestety - nie wiemy. Oprócz proboszczów - ks. Hipolita
Jurka (cmentarz przyko!cielny), ks. Karola Mazurka, ks. Zygmunta Stachowskiego
(nowy cmentarz), na starym cmentarzu pochowany by³ ks. Jan Krzemieniewski.
*wiadectwem tego jest, zachowana po dzieñ dzisiejszy tablica nagrobna. Ks.
Krzemieniewski przez ponad 60 lat, na prze³omie XVII i XVIII w., pe³ni³ w Wytomy!lu
funkcjê proboszcza. Z przekazu ustnego wiadomo, i¿ na starym cmentarzu znajdowa³
siê równie¿ grób ks. Reinholda Myllera. Ks. Myller swoj¹ pos³ugê kap³añsk¹ w Wyto-
my!lu sprawowa³ od 1866 r. Zmar³ nagle w dniu 6 maja 1896r.

Pisz¹c o cmentarzach le¿¹cych na obszarze wytomyskiej parafii, nale¿y wspomnieæ
równie¿ o piêciu cmentarzach ewangelickich po³o¿onych w Kozich Laskach, Lipce Ma³ej,
Lipce Wielkiej, Ró¿y i Starym Tomy!lu. Spoczywaj¹ na nich dawni mieszkañcy tych
terenów, którzy mimo innego wyznania czêsto integrowali siê z lokaln¹ spo³eczno!ci¹.
Mo¿e warto np. przy okazji listopadowego *wiêta Zmar³ych odwiedziæ i te zapomniane
cmentarze, czy nawet postawiæ w tych miejscach znicz. Je¿eli chcemy, aby polskie
cmentarze, których tak wiele rozsianych jest po ca³ym !wiecie by³y szanowane, to sami
szanujmy miejsca wiecznego spoczynku ludzi innych wyznañ czy narodowo!ci.

Literatura:
1. Archiwum parafii Wytomy!l
2.  Kronika Szko³y Podstawowej w Wytomy!lu
3. http://oledry.pl/
4. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa: Orêdownik na powiat nowotomyski 1935.04.25 Nr 48;
Kuryer Poznañski 1896.05.08 Nr 107 

W artykule wykorzystano informacje otrzymane od Mieczys³awa Janasa i B³a¿eja Lipieckiego 
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70 lat nowotomyskiej "Dwójki# 

70. rocznica powstania szko³y oraz 150. rocznica urodzin Marii Sk³odowskiej " Cu-
rie, która od 51 lat jest patronem nowotomyskiej $Dwójki% by³a okazj¹ do wyj¹tkowo
uroczystych obchodów Dnia Patrona i zorganizowania III Zjazdu Absolwentów.
W 2017 roku przypada³a tak¿e 50. rocznica przekazania szkole pierwszego sztandaru
i 5. rocznica rozwiniêcia i przekazania nowego sztandaru. Okazji do !wiêtowania by³o
wiêc wiele. 

W pi¹tkowe popo³udnie, 27 pa#dziernika, szko³ê odwiedzi³o wielu go!ci. Byli w!ród
nich: Starosta Nowotomyski " Ireneusz Kozecki, Burmistrz Nowego Tomy!la " dr W³o-
dzimierz Hibner, dyrektorzy nowotomyskich szkó³, przedszkoli i instytucji, ksiê¿a oraz
Prezydium Rady Rodziców, a tak¿e liczne grono nowotomyskiej Dwójki.

O historii s³ów kilka
Tu¿ przed II wojn¹ !wiatow¹ Nowy Tomy!l by³ niewielkim, wielokulturowym mia-

stem, w którym obok siebie mieszkali " stanowi¹cy najliczniejsz¹ grupê narodow¹ " Po-
lacy (68=), Niemcy (31= i ¯ydzi. Od ponad 20 lat na terenie miasta istnia³a polska Szko-
³a Powszechna, która mie!ci³a siê przy Starym Rynku " obecnie Plac Chopina. We wrze-
!niu 1939 roku, podobnie jak wszystkie polskie placówki o!wiatowe, zosta³a zamkniêta,
a polscy nauczyciele stracili pracê. 

Po okupacji niemieckiej w dniu kapitulacji niemieckiego garnizonu Poznania (tj. 23 lu-
tego 1945 r.) przyst¹piono do zorganizowania zajêæ szkolnych w Nowym Tomy!lu,
w budynku przedwojennej niemieckiej szko³y rolniczej tzw. szko³y zimowej dla rolników
(Winterschule). Ten pochodz¹cy z 1912 r. budynek, zosta³ rozbudowany w 1942 r. Po
rozbudowie mie!ci³ siê w nim niemiecki szpital wojenny.

Pierwszym organizatorem powojennej placówki o!wiatowej by³ jej kierownik, Józef
Wieszczyñski, który po krótkim okresie kierowania szko³¹, z dniem 1 wrze!nia 1945 r.
zosta³ przeniesiony do Gubina. Po nim obowi¹zki kierownika przej¹³ Edward Go³¹bek.
Uruchomienie szko³y podstawowej przy ul. 3 Stycznia wi¹za³o siê z konieczno!ci¹ poko-
nania wielu trudno!ci, m. in. w zwi¹zku z przystosowaniem budynku na potrzeby o!wia-
towe. Pocz¹tki by³y trudne " brakowa³o nauczycieli, podrêczników, przyborów szkol-
nych, a pierwsi uczniowie reprezentowali ró¿ny poziom przygotowania. Piêæ roczników
stanowi³y dzieci w wieku szkolnym, które nie uczêszcza³y jeszcze do ¿adnej szko³y.
Stworzono dwa ci¹gi kszta³cenia: normalnego " obejmuj¹cego roczniki m³odsze i przy-
spieszonego " daj¹cego uczniom starszym mo¿liwo!æ opanowania programu dwóch klas
w ci¹gu jednego roku szkolnego. 
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4370 lat nowotomyskiej  *Dwójki#

Najstarsza czê!æ frontowego budynku szko³y - niemiecka szko³a rolnicza (Winterschule) 
- na pocztówce z 1913 r. Nowotomyska Galeria Internetowa. Z albumu Marcina Izydorka

Budynek szkolny w trakcie rozbudowy w 1942 r. Nowotomyska Galeria Internetowa. 
Z albumu Marcina Izydorka
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Szko³a Podstawowa przy ul. 3 Stycznia na zdjêciu z 1946 r. Nowotomyska Galeria Internetowa. 
Z albumu Marcina Izydorka

Budynek Szko³y Podstawowej nr 2 w 1966 r. Nowotomyska Galeria Internetowa. 
Z albumu Przemys³awa Mierzejewskiego



W roku szkolnym 1945/ 1946 w nowotomyskiej szkole podstawowej naukê pobie-
ra³o 610 uczniów. Od 11 wrze!nia 1945 r., w budynku szko³y, dziêki ogromnemu za-
anga¿owaniu Stanis³awa Musia³a, syna dzia³acza samorz¹dowego z nowotomyskiej wsi
Ró¿a oraz dziêki zaanga¿owaniu rodziców i m³odzie¿y, uda³o siê doprowadziæ do otwar-
cia Miejskiego Gimnazjum, w którym naukê rozpoczê³o 195 uczniów. Miejskie Gimna-
zjum funkcjonowa³o w tym budynku bardzo krótko, niespe³na rok, bowiem od wrze!nia
1946 r. przenios³o siê do nowych pomieszczeñ na obecnym Placu Chopina " wtedy Sta-
ry Rynek 14.  

Rosn¹ca liczba uczniów w szkole podstawowej sk³oni³a ówczesne w³adze o!wiatowe
do wyodrêbnienia z pocz¹tkiem roku szkolnego 1947/1948 dwóch szkó³ podstawo-
wych. Zatem od 1 wrze!nia 1947 r. Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomy!lu za-
czê³a pisaæ sw¹ historiê, która trwa po dzieñ dzisiejszy, czyli 70 lat. 

Po dokonaniu podzia³u obie szko³y podstawowe mie!ci³y siê w tym samym budynku
przy ul. 3 Stycznia. Parter zajmowa³a Szko³a Podstawowa nr 1, kierowana przez Edwar-
da Go³¹bka, piêtro " Szko³a Podstawowa nr 2, któr¹ do roku 1964 kierowa³ Jan B¹kow-
ski. Stan taki, dwie szko³y w jednym budynku, trwa³ przez okres osiemnastu lat, do 1965
roku, kiedy to 21 lipca oddano do u¿ytku nowy budynek szkolny dla Szko³y Podstawo-
wej nr 1 przy ul. Barteckiego. Wówczas nowotomyska $Dwójka% zagospodarowa³a bu-
dynek przy ulicy 3. Stycznia w ca³o!ci. 

4570 lat nowotomyskiej  *Dwójki#

Absolwenci Szko³y Podstawowej nr 2 z kierownikiem Janem B¹kowskim (siedzi w !rodku)
i gronem pedagogicznym - lata 50. XX w.
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Od roku 1964 funkcjê kierownika szko³y powierzono Zofii Sadowskiej, która
pe³ni³a j¹ do 1971 roku. W wyniku starañ grona pedagogicznego i uczniów pod kie-
rownictwem Zofii Sadowskiej, decyzj¹ Kuratorium Okrêgowego w Poznaniu, 10
wrze!nia 1966 r., nadano szkole imiê  Marii Sk³odowskiej " Curie. Og³oszenie tego
faktu postanowiono od³o¿yæ w czasie i nale¿ycie siê do niego przygotowaæ. 28 pa#-
dziernika 1967 r. w dniu bliskim 100. rocznicy urodzin Patronki, w auli szkolnej na
pierwszym piêtrze, odby³a siê uroczysto!æ przekazania uczniom sztandaru szkolne-
go, ufundowanego przez ówczesny Komitet Rodzicielski. Podczas tej uroczysto!ci
uczniowie, przejmuj¹c sztandar, po raz pierwszy z³o¿yli uroczyste !lubowanie. Jego
formu³a, zawieraj¹ca w sobie uniwersalnie przes³anie, pozostaje do dzi! niezmienna:
Odbieraj¹c sztandar szko³y przyrzekamy/godnie reprezentowaæ go/sumiennie wy-
pe³niaæ obowi¹zki ucznia/chroniæ nasz sztandar, /a w razie potrzeby broniæ go
z honorem. Od 1967 roku, czyli od 50 lat, te dumnie brzmi¹ce s³owa powtarzaj¹
tak¿e uczniowie wszystkich klas pierwszych w czasie pasowania na ucznia, odbywa-
j¹cego siê w Dniu Patrona szko³y. Od 5 lat !lubowanie to sk³adane jest na nowy
sztandar, zaprojektowany przez Romana Stacheckiego, a wykonany g³ównie
w technice rêcznej przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Klarysek od Wieczystej

TU I TERAZ

46 Marek Polcyn

Przekazanie sztandaru szkolnego
ufundowanego przez Komitet

Rodzicielski podczas uroczysto!ci
28 pa#dziernika 1967 r. 



Adoracji w Pniewach. Historia splata siê wiêc ze wspó³czesno!ci¹, chlubna tradycja
przechodzi z pokolenia na pokolenie. 

Wa¿nym wydarzeniem z ¿ycia szko³y by³a rozbudowa budynku szkolnego. Dziê-
ki niej w drugiej po³owie lat 80. uzyskano nowe izby lekcyjne na drugim piêtrze.
Uroczyste przekazanie szko³y po jej rozbudowie odby³o siê 1 wrze!nia 1987 r.
W tym te¿ czasie szko³a liczy³a najwiêcej w swojej historii, bo ponad 1400 uczniów. 

Dyrektorem $Dwójki% by³a wówczas Wac³awa Michalewska, która pe³ni³a tê
funkcjê w latach 1971 " 1990. Po niej dyrektorem zosta³ Zenon Szu³czyñski, który
kierowa³ szko³¹ przez kolejnych 10 lat. Od 1 wrze!nia 2000 r., a wiêc ju¿ od 17 lat,
mam zaszczyt i przyjemno!æ kierowaæ t¹ szko³¹. Bardzo wa¿nym wydarzeniem te-
go okresu by³a kolejna rozbudowa szko³y o kompleks sportowy " salê gimnastycz-
n¹ wraz z zapleczem. Budowê hali sportowej rozpoczêto w 2004 r. Uroczyste od-
danie tego obiektu do u¿ytku nast¹pi³o 1 wrze!nia 2005 r. i po³¹czone by³o z orga-
nizacj¹ Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2005/2006 w Wielkopolsce.
W ramach przygotowañ do tej uroczysto!ci, dziêki staraniom w³adz gminnych, od-
nowiono elewacjê ca³ego budynku szkolnego. W nastêpnych latach powiêkszony zosta³
teren dzia³ki szkolnej, na którym wybudowano nowoczesny plac zabaw i urz¹dzono bo-
iska sportowe. Obecnie szko³a liczy o!miuset trzydziestu uczniów, zorganizowanych w 35
oddzia³ach klasowych. W szkole zatrudnionych jest 105 pracowników, w tym 80 nauczy-
cieli i 25 pracowników administracji i obs³ugi. Bêd¹c dzi! najwiêksz¹ szko³¹ podstawow¹
w gminie, stoi dzi! w obliczu kolejnej rozbudowy, na której podjêcie mia³a wp³yw tak¿e
wdro¿ona w bie¿¹cym roku szkolnym reforma o!wiatowa. 
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4770 lat nowotomyskiej  *Dwójki#

Absolwenci - rok szkolny 1965/66 - z kierowniczk¹ szko³y Zofi¹ Sadowsk¹ (siedzi w !rodku) 
i nauczycielami
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Pierwsze !lubowanie na sztandar szko³y - 28 pa#dziernika 1967 r.

Ods³oniêcie tablicy po!wiêconej patronce szko³y Marii Sk³odowskiej - Curie w obecno!ci ówczesnego
Gminnego Dyrektora Szkó³ Henryka Helwinga; lata 80. XX w.



Spotkanie  po latach

Jestem z tych, którzy wierz¹, ¿e nauka jest czym! bardzo piêknym. Te s³owa patronki
szko³y, Marii Sk³odowskiej " Curie, by³y motywem przewodnim jubileuszowej uroczysto-
!ci, która odby³a siê 27 pa#dziernika w szkolnej hali sportowej. Rozpocz¹³ j¹ tradycyjny
polonez w wykonaniu uczniów, którzy w dalszej czê!ci uroczysto!ci przybli¿yli bogaty ¿y-
ciorys i naukow¹ dzia³alno!æ Patronki " kobiety pod wieloma wzglêdami niezwyk³ej, ge-
nialnej Polki, która wyprzedzi³a swoj¹ epokê, pierwszej kobiety " laureatki Nagrody No-
bla i do dzisiaj jedynej, która otrzyma³a j¹ dwukrotnie, a przy tym osoby niezwykle skrom-
nej, o której zaprzyja#niony z ni¹ Albert Einstein powiedzia³: Pani Curie jest " ze wszyst-
kich ludzi na !wiecie " jedynym nie zepsutym przez s³awê cz³owiekiem. 

Dyrektor szko³y w swoim wyst¹pieniu przybli¿y³ wszystkim zebranym historiê szko³y,
zwracaj¹c równocze!nie uwagê na fakt, ¿e szko³a choæ stara " jest ca³kiem nowoczesna;
wierna tradycji " ale zmieniaj¹ca siê, rozbudowuj¹ca, rozwijaj¹ca i id¹ca z duchem czasu.
Jest te¿ szko³¹, której uczniowie odnosz¹ w ró¿nych dziedzinach znacz¹ce sukcesy.

Czê!æ artystyczna uroczysto!ci pozwoli³a zaprezentowaæ talenty nie tylko uczniów, ale
równie¿ nauczycieli i absolwentów szko³y. Mi³osz Winkler (absolwent) z partnerk¹ Dari¹
Seydlewicz zaprezentowali niezwykle widowiskowe tañce towarzyskie. Oliwia Suchodol-
ska " do ubieg³ego roku szkolnego uczennica szko³y, obecnie rozwijaj¹ca swój talent mu-
zyczny w Ogólnokszta³c¹cej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego
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Grono pedagogiczne podczas jednej ze szkolnych uroczysto!ci. W pierwszym rzêdzie siedz¹: Wac³awa
Michalewska - dyrektor szko³y i jej zastêpca Walerian Kuberski; pierwszy z prawej: Andrzej Wa³êsa

drugi z zastêpców
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Dyrektor szko³y Marek Polcyn w swoim wyst¹pieniu przybli¿y³ uczestnikom uroczysto!ci historiê szko³y 

Z gratulacjami i ¿yczeniami dla Jubilatki przybyli m. in. Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki &
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& oraz dyrektorzy placówek o!wiatowych z terenu gminy 

Mi³o by³o spotkaæ siê znów po latach 



w Poznaniu, wykona³a utwór skrzypcowy. El¿bieta Podlaszewska " Cybal (nauczycielka)
z uczennic¹ Juli¹ Celeb¹k za!piewa³y piosenkê z repertuaru Anny Jantar $Rado!æ najpiêk-
niejszych lat%. Edyta Kaczmarek " Rogacz (absolwentka) wraz z córk¹ Martyn¹ " uczen-
nic¹, za!piewa³y piosenkê Agnieszki Osieckiej $Okularnicy%. Maciej *wita³a (absolwent,
nauczyciel) i Szymon Konieczny (absolwent), akompaniuj¹c sobie na gitarach, wykonali
dwa kultowe utwory rockowe. Program artystyczny dope³ni³ taniec z wst¹¿kami w wy-
konaniu uczennic z klasy VI B oraz zabawny skecz w wykonaniu uczniów klasy VI A.

By³ te¿ oczywi!cie czas na gratulacje i przekazanie przez go!ci okoliczno!ciowych upo-
minków, a nastêpnie zaproszeni go!cie, absolwenci, pracownicy szko³y oraz uczniowie uda-
li siê do klas, gdzie czeka³ na nich poczêstunek. By³ czas na rozmowy, wspomnienia, zwie-
dzanie szko³y. Mo¿na te¿ by³o obejrzeæ szkolne kroniki oraz wpisaæ siê do Ksiêgi Pami¹tko-
wej szko³y. Z pewno!ci¹, szczególnie dla absolwentów, by³y to pe³ne g³êbokich prze¿yæ
chwile, a wizyta w szkole, czasem po wielu latach okaza³a siê fascynuj¹c¹, pe³n¹ wzruszeñ
wypraw¹. ¯yjemy w ciekawych, ale trudnych czasach. Tempo naszego ¿ycia przyprawia
czêsto o przys³owiowy zawrót g³owy. Dlatego takie spotkania, takie !wiêta, s¹ nam wszyst-
kim bardzo potrzebne. Pozwalaj¹ choæ trochê zwolniæ tempo ¿ycia, zatrzymaæ siê, byæ zno-
wu razem, porozmawiaæ, doceniæ wypracowany dorobek i tradycje, powspominaæ to, co
minê³o, tych, którzy odeszli, ale dziêki naszej pamiêci wci¹¿ s¹ z nami.

Zdjêcia: archiwum Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomy!lu
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Wizyta w szkole by³a dla wielu absolwentów pe³n¹ wzruszeñ wypraw¹ w lata minione  



Jest Pan znan¹ w Nowym Tomy%lu po-
staci¹, osob¹ kojarzon¹ g³ównie z Klubem
Sportowym "Polonia#. Nie ka¿dy, a ju¿ na
pewno nie m³odsi mieszkañcy naszego mia-
sta, wiedz¹ cokolwiek o Pana ¿yciu prywat-
nym. Sk¹d pochodzi³a Pana rodzina? 

Swoich rodziców nie zna³em, mia³em
zaledwie trzy lata, jak zosta³em osieroco-
ny. Moja mama Stanis³awa, z domu Kacz-
marek, urodzi³a siê 7 marca 1908 roku,
pochodzi³a z Nowego Tomy!la, prowadzi-
³a gospodarstwo domowe. Ojciec Piotr u-
rodzi³ siê w 1906 roku i pochodzi³ z Wrze-
!ni, pracowa³ tam w Starostwie Powiato-
wym i zajmowa³ siê sprawami wojskowy-
mi. Po przeprowadzce do Nowego Tomy-
!la równie¿ by³ pracownikiem Starostwa,
nie potrafiê jednak powiedzieæ, czym siê
zajmowa³. Pewne jest, ¿e gdy w 1939 ro-
ku wybucha³a wojna, opu!ci³ Nowy To-
my!l. Prawdopodobnie bra³ udzia³ w kam-
panii wrze!niowej. Jedyne, co pamiêtam

z okresu, gdy ¿yli rodzice, to ojca i spacery
z nim po Nowym Tomy!lu. Mam to te¿
udokumentowane na jednym zdjêciu.

Jakie by³y wojenne losy Pañskiej rodzi-
ny?

Po wybuchu II wojny !wiatowej, mama
wspólnie z wieloma mieszkañcami Nowe-
go Tomy!la zaczê³a uciekaæ z miasta.
Wspólnie z innymi, samochodem ciê¿aro-
wym, ucieka³a na wschód Polski. Dojecha-
li w ten sposób do Kutna i tam doszli do
wniosku, ¿e dalsza ucieczka nie ma ju¿
sensu. Wskutek trudów podró¿y zaczê³a
podupadaæ na zdrowiu, zachorowa³a na
zapalenie p³uc i zmar³a 15 grudnia 1939
roku. Ojciec zosta³ aresztowany i wywie-
ziony do obozu na terenie III Rzeszy,
z którego do domu ju¿ nie wróci³. Zmar³
w 1941 roku. Niemcy przys³ali zawiado-
mienie o jego !mierci oraz " co mnie do
dzi! dziwi " jego zegarek i ubranie. Z opo-
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Staram siê byæ ca³y czas przy sporcie' 

Rozmowa z Andrzejem Wojtkowiakiem, wieloletnim pracownikiem Fabryki
Narzêdzi Chirurgicznych CHIFA, by³ym zawodnikiem pi³ki no¿nej Klubu
Sportowego +Polonia+ Nowy Tomy%l, trenerem i nauczycielem.

Czêsto spotykanym " zw³aszcza w mediach " okre!leniem, w zdecydowanej wiêk-
szo!ci nadu¿ywanym, jest okre!lenie $cz³owiek-legenda%. W odniesieniu do Andrzeja
Wojtkowiaka -urodzonego 21 wrze!nia 1936 roku w Nowym Tomy!lu, zawodnika pi³-
ki no¿nej, trenera, nauczyciela, wieloletniego pracownika $Chify% tak z pewno!ci¹ nie
jest. Jego postaæ ³¹czy wszystkie pokolenia zwolenników pi³ki no¿nej w Nowym Tomy-
!lu " od 1945 roku do 2015 roku. Przez ponad pó³ wieku by³ cz³onkiem, a tak¿e !wiad-
kiem wzlotów i upadków, Klubu Sportowego $Polonia% Nowy Tomy!l. Bez ryzyka po-
pe³nienia b³êdu, !mia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e jest prawdziw¹, ¿yw¹ legend¹ tego klubu+



wiadañ wiem, ¿e ojciec, na dobr¹ sprawê,
móg³ siê ratowaæ ucieczk¹. Tak mu radzili
s¹siedzi, jednak on ich nie s³ucha³ i odpo-
wiada³: $Ja nic nikomu nie zrobi³em, to nie
muszê siê baæ%. Nie wiem, dlaczego zosta³
aresztowany& Mo¿e dlatego, ¿e by³ woj-
skowym lub pracownikiem powiatu. Nie
wiem& Ubolewam nad tym, gdy¿ nie by³o
go ju¿ z nami. Osobi!cie dzia³añ wojennych
nie widzia³em i nie pamiêtam, spêdzi³em
okres okupacji bezpiecznie u babci w Gni-
nie.

Bardzo szybko straci³ Pan rodziców,
kto siê wiêc Panem zaopiekowa³?

Rodzina postanowi³a, ¿e dzieci pojad¹
do dziadków Kaczmarków do Gnina,
gdzie mój dziadek by³ gajowym. Mia³em
wówczas trzy lata. Tam spêdzi³em wojnê.
Po wojnie zaopiekowali siê mn¹ wujostwo
Ptakowie i u nich pozosta³em ju¿ na sta³e.
Byli bezdzietni. Ciocia Agnieszka Ptakowa
by³a siostr¹ mojej babci Kaczmarkowej,
na co dzieñ prowadzi³a gospodarstwo do-
mowe. Wuj Ignacy Ptak by³ pracownikiem
magistratu " równie¿ przed wojn¹, a po-
dobno przez jaki! czas pe³ni³ nawet obo-
wi¹zki burmistrza Nowego Tomy!la, choæ
tej informacji nie mogê potwierdziæ. Miesz-
kali!my na ulicy Walki M³odych 15.
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Rodzice Andrzeja Wojtkowiaka -
Stanis³awa i Piotr w dniu !lubu



Mia³ Pan rodzeñstwo?
Tak, mia³em siostrê Krystynê, która by-

³a ode mnie o dwa lata m³odsza. Urodzi³a
siê w 1938 roku. Po !mierci rodziców
i po wspólnym pobycie w Gninie, Krysia,
ju¿ po zakoñczeniu II wojny !wiatowej, za-
mieszka³a z babci¹, mieszkaj¹c¹ ju¿ wów-
czas w Nowym Tomy!lu, w budynku znaj-
duj¹cym siê na rogu ul. D³ugiej i placu Nie-
podleg³o!ci. Po !mierci babci równie¿ zna-
laz³a siê pod opiek¹ wujostwa Ptaków.
Krystyna nigdy nie za³o¿y³a rodziny, praco-
wa³a jako ksiêgowa w Gminnej Spó³dzielni
w Nowym Tomy!lu, na obecnej ulicy Po-
znañskiej. Zmar³a w 1993 roku. 

Utrzymywa³ Pan kontakt tylko z rodzi-
n¹ mamy czy równie¿ ojca?

Bli¿szy kontakt mia³em z rodzin¹ matki,
to u nich przebywa³em po !mierci rodzi-
ców, wiêc z nimi by³em w naturalny spo-
sób z¿yty. Pocz¹tkowo " jak powiedzia-
³em " dziadkowie ze strony mamy miesz-
kali w Gninie, w budynku znajduj¹cym siê
tu¿ przy pa³acu. Babcia Maria prowadzi³a
gospodarstwo domowe. Dziadek by³ gajo-
wym, a le!niczym w Gninie by³ Stanis³aw
Sterczyñski, syn babci z pierwszego ma³-
¿eñstwa. Z wujem mia³em bardzo dobre
relacje, odwiedza³em go czêsto, nawet
wówczas, gdy przeprowadzi³ siê do odle-
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Ma³y Andrzej z ojcem Piotrem 
na ul. Dworcowej 

w Nowym Tomy!lu - 1938 r.
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g³ych £ukaw w powiecie ¿arskim i tam
przej¹³ le!niczówkê. Bratem babci by³
równie¿ znany w Nowym Tomy!lu-
Edward Kaczmarek " wieloletni dzia³acz
KS $Polonia%. Z kolei ojciec mia³ dwóch
braci, jednym z nich by³ Zbigniew mieszka-
j¹cy w Poznaniu, z którym utrzymywa³em
kontakt. Drugiego nie pozna³em.

A jak w Pana przypadku wygl¹da³a
edukacja?

Szko³ê Ogólnokszta³c¹c¹ stopnia pod-
stawowego " bo tak wówczas siê nazywa-
³a " ukoñczy³em w Nowym Tomy!lu

w 1950 roku. Budynek szko³y mie!ci³ siê
wówczas przy ulicy 3. Stycznia w obecnej
Szkole Podstawowej nr 2. Nastêpnie kon-
tynuowa³em naukê w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym, mieszcz¹cym siê tam, gdzie
aktualnie jest Szko³a Muzyczna. Maturê
zda³em w 1954 roku. 1 lipca 1958 roku
zosta³em absolwentem Pañstwowego
Kursu Nauczycielskiego, w tym te¿ dniu
zda³em egzamin dyplomowy na nauczycie-
la szkó³ podstawowych przed Pañstwow¹
Komisj¹ Egzaminacyjn¹ w Poznaniu.

Pracowa³ Pan jako nauczyciel? Niewie-
le osób kojarzy Pana z tym zawodem'

Tak, by³o to dawno temu. Pracowa³em
kolejno w szko³ach podstawowych
w Strzy¿ewie, Starym Tomy!lu i Nowym
Tomy!lu. W 1963 roku, za namow¹ dy-
rektora Jana Janusa, który by³ wówczas
prezesem Klubu Sportowego $Polonia%,
rozpocz¹³em pracê w Fabryce Narzêdzi
Chirurgicznych. Dyrektor Janus z³o¿y³ mi
tak¹ ofertê pracy, ¿e nie mog³em odmó-
wiæ. Dziêki tej pracy mog³em ³¹czyæ pracê
zawodow¹ z pasj¹ pi³karsk¹. W $Chifie%
pracowa³em pocz¹tkowo jako pisarz
warsztatowy, nastêpnie w latach 1963-
1969 jako planista zaopatrzenia, a potem
a¿ do emerytury, tj. do grudnia1995 roku
by³em kierownikiem ds. transportu. Nie
¿a³ujê tego, ¿e siê przebran¿owi³em.

W Klubie Sportowym "Polonia# spê-
dzi³ Pan ponad pó³ wieku. Jakie by³y po-
cz¹tki Pana sportowej pasji?

S³ysza³em opowiadania wujostwa i ludzi
zwi¹zanych z $Poloni¹%, ¿e ju¿ w czasie
spacerów z ojcem kopa³em wszystko, co
napotyka³em po drodze, na chodniku, po-

LUDZIE I ICH PASJE

56 Tomasz Siwiñski

Piotr Wojtkowiak w mundurze,
zdjêcie prawdopodobnie z 1931 r.



dwórzu czyw pokoju. Wujostwo twierdzi-
li, ¿e by³em pod tym wzglêdem wariatem.
Taki by³ chyba pocz¹tek mojej sportowej
drogi. Gdy mieszka³em na ul. Walki M³o-
dych, to podwórze mia³o taki uk³ad, ¿e
z jednej strony by³ wieszak do trzepania
np. dywanów, a z drugiej " brama wjazdo-
wa. Tak sobie wówczas wymy!li³em, ¿e
bêdzie to moje boisko pi³karskie. Gra³em
tam jednoosobowe mecze, reprezentuj¹c
wy³¹cznie 'Poloniê', a moim wyimagino-
wanym rywalem by³a zawsze 'Dyskobo-
lia' Grodzisk i " rzecz jasna " zawsze wy-
grywa³em. Spocony i zmêczony wraca³em
do domu, by siê wyk¹paæ, zje!æ kolacjê i i!æ
spaæ. Gra³em wówczas pi³k¹ do siatkówki,
któr¹ dosta³em od wujka Ptaka.

Droga spod trzepaka na boisko, to chy-

ba jednak spora zmiana. Jak trafi³ Pan
do +Polonii#?

Do gry w $Polonii% namówi³ mnie Bo-
gu! Szmania, który by³ ju¿ juniorem w klu-
bie. Przekona³ mnie, ¿e co tak sam bêdê
gra³, skoro mogê siê sprawdziæ w!ród in-
nych zawodników. Wcze!niej na mecze
chodzi³em z wujkiem Ptakiem, który by³
podobno dzia³aczem $Polonii%, ale je!li ju¿,
to chyba przed wojn¹, gdy¿ pó#niej zdro-
wie " k³opoty ze wzrokiem " ogranicza³y
jego dzia³alno!æ jedynie do pracy zawodo-
wej. Obiekt sportowy znajdowa³ siê wów-
czas na grunciepana Kozy, w miejscu, gdzie
obecnie znajduje siê bank PKO i po³o¿ony
przed nim parking. Boisko nie by³o pocz¹t-
kowo ogrodzone, dopiero pó#niej zamon-
towano niewysoki p³ot. Gdy by³em ju¿ nie-
co starszy, podczas treningów sta³em
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Andrzej (w !rodku) z innymi dzieæmi w Gninie - lata II wojny !wiatowej



za bramk¹ i podawa³em zawodnikom pi³ki.
W tych czasach na mecze chodzi³o bardzo
du¿o osób, mecze $Polonii% !ci¹ga³y praw-
dziwe t³umy. Z kolei po meczach wyjazdo-
wych, w poniedzia³ki rano, przed kioskami
czekali kibice, aby kupiæ $Express Poznañ-
ski% i z niego dowiedzieæ siê, jaki wynik uzy-
ska³a $Polonia%.  Moje zdolno!ci do gry
w pi³kê no¿n¹ zosta³y dostrze¿one nawet
w szkole. Gdy chodzi³em na lekcje !piewu,
które mia³em z panem Edwardem Go³¹b-
kiem " przedwojennym pi³karzem $Polo-
nii%, pewnego razu kaza³ mi za!piewaæ so-
lo. Chwilê pos³ucha³, po czym powiedzia³
zdecydowanie $stop+%, a nastêpnie z pe³-
nym przekonaniem doda³: $w pi³kê to ty
graæ umiesz, ale ze !piewaniem to u ciebie
jest klapa na ca³ej linii%. W tym czasie $Po-
lonia% mia³a bardzo zdoln¹ m³odzie¿. Jed-

nym z tego grona by³ mój kolega ze szko³y
Jan Konenc, który mieszka³ w s¹siedztwie
ko!cio³a, na dzisiejszej ul. Pi³sudskiego. Gra³
na pozycji bramkarza. To w³a!nie w $Polo-
nii% stawia³ pierwsze kroki, a po wyje#dzie
z Nowego Tomy!la zosta³ pi³karzem m. in.
$Lecha% Poznañ i $Olimpii% Poznañ.

Jak Pan wspomina pierwsze lata gry
w "Polonii#?

Pierwsze lata w klubie by³y wspania³e,
po raz pierwszy by³em w!ród doros³ych
pi³karzy. Nie wstydzi³em siê nosiæ sprzêtu
sportowego starszym pi³karzom, takim jak
Stefan Sadowski, Czes³aw Kucz, Bronis³aw
Patalas i inni. Oddanymi dzia³aczami klubu
byli w tym czasie Florian Silski, Jan Mania
czy Edward Kaczmarek. Siedziba klubu
i szatnia mie!ci³y siê w ma³ym domu
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Fotografia !lubna. Na zdjêciu obok Janiny i Andrzeja Wojtkowiaków: (po lewej) Jan Biskupski, 
(po prawej) Marian Loba. U do³u (od lewej): Edward Kaczmarek i Marek Olszewski



przy ówczesnym Domu Kultury, nale¿¹-
cym do pani Wiktorii Olejniczakowej
(obecna ul. Witosa -TS). W latach 50., gdy
zacz¹³em graæ w juniorach, boisko prze-
niesiono na pl. Chopina. Szatnia znajdowa-
³a siê w baraku " przywiezionym z nie-
mieckiego obozu z Gliñskich Gór, który
znajdowa³ siê z przodu boiska, obok kortu
tenisowego. W baraku by³a ju¿ woda
" ciep³a i zimna, by³y szatnie dla zawodni-
ków i szatnia dla sêdziego, !wietlica z bilar-
dem oraz sprzêt sportowy. Korzystali!my
z niego do czasu wybudowania nowego
pawilonu po drugiej stronie boiska, a tam
z kolei warunki by³y wrêcz luksusowe. 

W klubie by³a tylko sekcja pi³ki no¿nej,
czy funkcjonowa³y te¿ sekcje innych dys-
cyplin sportowych?

Jak pamiêtam, pocz¹tkowo, czyli
na prze³omie lat czterdziestych i piêædzie-
si¹tych, dzia³a³y jeszcze sekcje pi³ki siatko-
wej kobiet i mê¿czyzn. Pó#niej by³y te¿
dru¿yny pi³ki rêcznej ch³opców i dziew-
cz¹t.

Zna³ Pan wszystkich powojennych pre-
zesów KS "Polonia#. Który Pañskim zda-
niem przyczyni³ siê najbardziej do rozwo-
ju klubu?

By³o ich wielu, jedni lepsi, inni z mniej-
szym zaanga¿owaniem podchodzili
do swych obowi¹zków. Mnie najbardziej
utkwili w pamiêci " Edward Janicki, Jan Ja-
nus oraz Stanis³aw Porzuckowiak. Pierw-
szy z nich dokoñczy³ budowê boiska, któ-
r¹ wcze!niej rozpocz¹³ Ludwik Krawczyk
" to on odwa¿n¹ decyzj¹ postanowi³ ode-

59Staram siê byæ ca³y czas przy sporcie...

W gronie nauczycieli i uczniów Szko³y Podstawowej w Starym Tomy!lu
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braæ dzia³ki milicjantom i w ich miejscu
zbudowaæ boisko. Prezes Janicki mia³ du¿e
zas³ugi dla klubu, mnie osobi!cie blokowa³
jednak transfer do innego, lepszego klubu.
Jan Janus, jako dyrektor $Chify%, równie¿
wspomóg³ wydatnie budowê boiska, jed-
nocze!nie przez lata udostêpnia³ autobus
na mecze pi³karskie, no i zaoferowa³ mi
pracê. Prezesi klubu pomagali w znalezie-
niu pracy, a tak¿e pomagali najlepszym za-
wodnikom w tym, aby nie odbywali przy-
musowej s³u¿by wojskowej.

Zarówno gdy gra³ Pan czynnie w pi³kê,
jak i w okresie pracy szkoleniowej mia³
Pan mo¿liwo%æ wspó³pracy z wieloma
uznanymi trenerami. Proszê powiedzieæ,

który wywar³ najwiêkszy wp³yw na Pañ-
sk¹ przygodê z pi³k¹.

Mia³em szczê!cie, ¿e mia³em bardzo do-
brych trenerów, takich jak Kazimierz *mi-
glak, Henryk Czapczyk, Teodor Anio³a
czy Kazimierz Kaatz, który by³ moim
pierwszym trenerem w juniorach, a na-
stêpnie równie¿ w seniorach $Polonii%.
Do dzi! pamiêtam s³owa trenera Czapczy-
ka: $Pamiêtaj, na razie idzie tobie wszyst-
ko dobrze. Jak skoñczysz 18 lat, id# z ko-
le¿ank¹ do kawiarni, wypij kieliszek wina,
ale nigdy nie pal papierosów%. S³owa dane-
go trenerowi dotrzyma³em. Du¿o skorzy-
sta³em z treningów prowadzonych przez
Romana Komasê. Gdy na pocz¹tku lat 90.
by³em jego asystentem, pisa³em konspekty
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Lange, Marian Nowak, Cz. Matuszak lub B. Patalas. Nowotomyska Galeria Internetowa. 
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prowadzonych zajêæ i korzysta³em pó#niej
z nich w pracy trenerskiej. Z Romanem,
wybitnym trenerem, znali!my siê ju¿ wcze-
!niej, gdy wspólnie studiowali!my na Wy¿-
szej Szkole Wychowania Fizycznego w Po-
znaniu " on ukoñczy³ studia z tytu³em ma-
gistra, a ja musia³em zrezygnowaæ
po pierwszym roku. Podczas studiów re-
prezentowali!my nawet wspólnie nasz¹
uczelniê w meczu pi³karskim. *mieszna sy-
tuacja wi¹¿e siê z Franciszkiem Uliwiakiem
" innym znakomitym trenerem $Polonii%,
który podczas zimowego zgrupowania
w W¹sowie kaza³ zawodnikom biegaæ
w parku, a sam dostojnie zajada³ obiad.
Od tego czasu nosi³ przydomek $Kotleta%.

Po zawieszeniu butów na ko³ku zaj¹³
siê Pan prac¹ szkoleniow¹. Jak przebiega-
³a Pana kariera trenerska?

Po zakoñczeniu przygody pi³karskiej,
a by³o to w 1968 roku, ukoñczy³em kurs
na pomocnika instruktora pi³ki no¿nej,
a nastêpnie zdoby³em uprawnienia in-
struktora. Trenowa³em LZS $Wicher%
Strzy¿ewo, $Pogoñ% Lwówek, $Rakietê%
G³uponie oraz $Obrê% Trzciel. By³em
równie¿ asystentem wspomnianego Ro-
mana Komasy w pierwszej dru¿ynie $Po-
lonii%, z którym w 1993 roku uzyskali!my
ponownie upragniony awans do III ligi.
Okresowo prowadzi³em pierwsz¹ dru¿y-
nê $Polonii%, ale przede wszystkim treno-
wa³em w tym klubie dru¿yny m³odzie¿o-
we. Co ciekawe, by³em te¿ trenerem
bramkarzy pierwszego zespo³u, w okre-
sie, gdy $Polonia% gra³a w II lidze " w la-
tach 2010-2011. W miêdzyczasie, przez
rok (od 2003 do 2004 roku), prowadzi-
³em dru¿yny dziewcz¹t. Zapowiada³ siê
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Kapitan 'Polonii' Andrzej Wojtkowiak przed meczem z Dynamem Berlin. 
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dobry zespó³, lecz ówczesny zarz¹d $Po-
lonii% stwierdzi³, ¿e nie op³aca siê jednak
zg³aszaæ dziewczyn do oficjalnych rozgry-
wek. W maju 2011 roku zakoñczy³em
pracê szkoleniow¹.

Ale nie zerwa³ Pan kontaktu z pi³k¹
no¿n¹'

Zgadza siê. Ówczesny dyrektor nowo-
tomyskiego O!rodka O!wiaty i Sporu
Zdzis³aw Szymczak zaproponowa³ mi pra-
cê w charakterze gospodarza boiska w no-
wotomyskim Parku Miejskim, gdzie praco-
wa³em w latach 2011-2015. Mia³em tam
sta³y kontakt z trenuj¹cymi pi³karzami,
a tak¿e z dzieæmi, które spêdza³y tam czas
graj¹c w pi³kê.

Tyle lat pracy w sporcie musia³o obfito-
waæ w wiele zabawnych sytuacji. Czy s¹

takie, które szczególnie utkwi³y Panu
w pamiêci?

Na jeden z obozów pi³karskich w W¹-
sowie przyjecha³ samochodem Jan Mania,
który zapewne przywióz³ nam jaki! towar.
Rysiu Kacperski i ja zastanawiali!my siê, jaki
dowcip by mu sp³ataæ. Dostali!my od ku-
charki puszki, postarali!my siê o sznurek
i przywi¹zali!my je do rury wydechowej.
Gdy kawa³ek odjecha³ zorientowa³ siê, ¿e
co! stuka. Gdy przyjecha³ kolejnym razem,
podszed³ do mnie i powiedzia³: $Kajtek, to
Twój pomys³%. U!miali!my siê z tego wszy-
scy. Inny wypadek zdarzy³ siê na sali u pa-
na Hy¿ewskiego na Gliñskich Górach. Od-
bywa³a siê tam zabawa zorganizowa-
na przez GS. By³em na niej z moj¹ przysz³¹
¿on¹. By³a to sobota, a w niedzielê by³
mecz. Zabawa trwa³a w najlepsze, a oko³o
godziny 22, nagle weszli na salê Jan Mania
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z jakim! milicjantem. Podeszli do naszego
stolika i grzecznie wyprosili nas z sali. Jak siê
okaza³o, prezes $Polonii% i komendant mi-
licji w jednej osobie, pan Janicki, zadzwoni³
do pana Mani i nakaza³ mu odwie#æ mnie
do domu, abym by³ w dobrej dyspozycji
na niedzielnym meczu. Na odchodne us³y-
sza³em jeszcze: $W nocy jeszcze ciê spraw-
dzimy, czy jeste! w domu%. Takie to by³y
piêkne czasy&

A czy podczas Pañskiej sportowej przy-
gody zdarza³y siê sytuacje nieprzyjemne?

Mia³em szczê!cie, ¿e powa¿ne kontuzje
mnie omija³y. Mia³em jedynie uraz kolana,
który zagoi³ siê w ci¹gu miesi¹ca oraz roz-
ciêcie ³uku brwiowego. To drugie obra¿e-
nie przytrafi³o siê podczas mojego debiutu
w dru¿ynie seniorów (1955 rok). W trak-
cie meczu w Mosinie, wyprzedzi³em bram-

karza rywali, a ten w ferworze walki tak
mnie uderzy³, ¿e zala³em siê krwi¹. Zabra-
no mnie do punktu opatrunkowego w Mo-
sinie, a po powrocie do Nowego Tomy!la
zszyto mi ranê w szpitalu.

Jakie s¹ Pañskie najwiêksze sukcesy
i pora¿ki sportowe?

Sukcesem jako zawodnika by³o powo-
³anie do reprezentacji Poznania na mecz
towarzyski Poznañ " Zielona Góra, roze-
granym na okoliczno!æ zakoñczenia jedne-
go z etapów Wy!cigu Pokoju. W meczu
tym nie grali zawodnicy $Lecha%, tylko
z $Olimpii% i innych klubów. Trener wysta-
wi³ mnie na pozycji lewego pomocnika,
a mecz wygrali!my stosunkiem 1: 0. Obok
mnie zagrali zawodnicy tej klasy, co Marian
Kalet czy Wac³aw Domaga³a. Moim indy-
widualnym sukcesem by³a te¿ gra u boku
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Turniej miêdzyzak³adowy. W !rodku dru¿yny 'Chify' stoi Andrzej Wojtkowiak, 
trzeci od prawej prezes Jan Janus - 1968 r.



reprezentanta polski Teodora Anio³y, któ-
ry go!cinnie zagra³ w $Polonii% w meczu
przeciw szwedzkiej dru¿ynie
Höganäs " spotkanie to wygrali!my 1: 0,
a wspania³¹ bramkê zdoby³ Felek Olejni-
czak. By³a to bardzo silna dru¿yna, w bram-
ce go!ci zagra³ drugi bramkarz reprezenta-
cji Szwecji. Dwa dni przed meczem w No-
wym Tomy!lu, Szwedzi zremisowa-
li 2: 2 z reprezentacj¹ Poznania. *wiadczy
to o tym, jaka wówczas, w 1959 roku,
$Polonia% by³a silna. Bez w¹tpienia sukce-
sem by³o te¿ to, ¿e pi³karze lubili mnie jako
trenera, zawsze siê dogadywali!my, choæ
przyznam, by³em wymagaj¹cym szkole-
niowcem. By³y te¿ oczywi!cie i pora¿ki.
Szczególnie pamiêtam te szkoleniowe,
choæ nie by³o ich du¿o. Zdarza³y siê spadki
do ni¿szych klas rozgrywek, jednak moj¹
osobist¹ pora¿k¹ by³o to, ¿e nie zdo³a³em

przekonaæ zarz¹du $Polonii% do zareje-
strowania dru¿yny dziewcz¹t do rozgry-
wek prowadzonych przez Wielkopolski
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej.

Wspomnia³ Pan, ¿e móg³ odej%æ do in-
nego klubu. Dlaczego do tego nie dosz³o
' Mo¿e Pan nam dzi% zdradziæ szczegó³y
tych wydarzeñ?

Nie o wszystkich zakusach innych klu-
bów wiedzia³em. Na pewno chcia³y mnie
!ci¹gn¹æ do siebie $Olimpia% Poznañ oraz
$*l¹sk% Wroc³aw " walcz¹ce wówczas
o awanse do II ligi. Gdy zg³osi³a siê po mnie
$Olimpia%, dzia³acze klubowi wymy!lili, ¿e-
bym zg³osi³ siê do szpitala, gdy¿ niby mia³em
kontuzjê nogi. Poszed³em do lekarza i me-
dyk, którego nazwiska z sympatii do niego
nie wspomnê, powiedzia³: $Oj, ta noga mu-
sia³aby i!æ w gips%, a by³em zdrów+ Bez
prze!wietlenia i innych badañ. Noga mnie
nie bola³a, mimo to znalaz³a siê w gipsie.
Chodzi³em tak przez dwa dni, w tym czasie
przyjechali dzia³acze z Poznania, zobaczyli
kontuzjowanego zawodnika i nawet nie
podjêli tematu ewentualnych przenosin.
Drugim razem, tu¿ przed tym, gdy chcia³
mnie transferowaæ $*l¹sk% Wroc³aw, nie-
spodziewanie przyjecha³ po mnie do do-
mu Henryk Flak i powiedzia³, ¿e mam siê
ubieraæ, wzi¹æ odzie¿ na kilka dni, gdy¿
wyje¿d¿amy do £ukaw odwiedziæ mojego
wuja. Milicyjnym samochodem zawieziono
mnie do wujostwa Sterczyñskich. Gdy ciot-
ka mnie zobaczy³a, przerazi³a siê, ¿e co!
siê sta³o albo ¿e co! przeskroba³em. D³ugo
musia³em t³umaczyæ siê, dlaczego mnie tu
przywieziono i jaki jest cel tej niespodzie-
wanej wizyty. W lesie, z dala od Nowego
Tomy!la, spêdzi³em dobry tydzieñ, nastêp-
nie milicjanci mnie odebrali i przywie#li
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do domu. W czasie mojej nieobecno!ci
przyjechali wys³annicy $*l¹ska% i& ponow-
nie zosta³em w Nowym Tomy!lu. By³a to
!wiadoma strategia klubu. Dziêki temu, ¿e
najlepszych zawodników $Polonii% nie wy-
puszczano do innych dru¿yn, to w 1958
roku zespó³ oparty na w³asnych wycho-
wankach awansowa³ do III ligi, w której
wystêpowa³ a¿ przez piêæ lat. Nigdy pó#-
niej ten wynik siê nie powtórzy³. W tym
czasie w klubie nie by³o pieniêdzy, grali!my
za diety i obiad po meczu oraz ewentualn¹
pomoc w $za³atwieniu% ró¿nych spraw.
Nikt nie pyta³ o pieni¹dze, zale¿a³o nam
na grze i jak najlepszych wynikach.

Jak zestawi³by Pan najlepsz¹ dru¿ynê
w historii "Polonii#?

Wielu zawodników przewinê³o siê
przez te ponad pó³ wieku. Nie chcê ni-

kogo uraziæ, gdy¿ niektórzy koledzy
mogliby poczuæ siê pokrzywdzeni. Mo-
gê podaæ tych, którzy na pewno siê wy-
ró¿niali i byli moimi kolegami z zespo³u
lub moimi podopiecznymi: bramkarze
" Jacek G¹sowski i Bogdan Wi!niewski
oraz zawodnicy graj¹cy w polu " Marian
Piter, Roman Pieniê¿ny, Bronis³aw Pa-
talas, Czes³aw Kucz, W³odzimierz
Grze!kowiak, Ryszard Kacperski,
Krzysztof Przewo#ny, Stefan Ramota,
Czes³aw Matuszczak, Feliks Olejniczak,
Bogus³aw Szmania, Zdzis³aw Szyma-
nowski, a tak¿e Marian Nowak. Wielu
z nich, niestety, ju¿ nie ¿yje. 

By³ Pan mocno zaanga¿owany w ¿ycie
klubu jako zawodnik, pó&niej trener i sym-
patyk. Jak na to pi³karskie ¿ycie patrzy³a
Pana ¿ona?
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Tolerowa³a je od pocz¹tku, gdy byli-
!my razem, a¿ do swojej !mierci w 2007
roku. ¯ona mia³a na imiê Janina, a jej pa-
nieñskie nazwisko to Loba. By³a ode mnie
o dwa lata m³odsza. Urodzi³a siê w 1938
roku, pochodzi³a z Nowego Tomy!la.
Te!æ Konstanty by³ kolejarzem, a te!ciowa

Michalina prowadzi³a gospodarstwo do-
mowe. Z Janin¹ poznali!my siê w zak³a-
dzie krawieckim Jana Biskupskiego,
do którego przyszed³em uszyæ ubranie.
Siedzia³a na stole, mia³a za³o¿on¹ nogê
na nogê i szy³a. Zaprosi³em j¹ na zabawê
organizowan¹ przez GS, zgodzi³a siê i tak
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zostali!my par¹. 8 pa#dziernika 1960 ro-
ku wziêli!my !lub, którego udzieli³ nam ks.
proboszcz Micha³ Kosicki. Zamieszkali-
!my u te!ciów na ulicy 3. Stycznia 157.
¯ona nadal pracowa³a w wyuczonym za-
wodzie krawcowej, jednak szy³a g³ównie
w domu. Mieli!my jednego syna Piotra,
który o¿eni³ siê z El¿biet¹. W 1997 roku
zamieszkali!my w s¹siedztwie syna i syno-
wej na ulicy Sienkiewicza. Tutaj mieszkam
do dzi!. Doczeka³em siê dwóch wnuków
i jednej wnuczki oraz dwóch prawnuków
i jednej prawnuczki. 

Ci¹gle jest Pan aktywny. Mo¿na Pa-
na spotkaæ na spacerach, a i umówiæ siê
z Panem nie jest ³atwo.

Chodzê z pieskiem na spacer, je¿d¿ê ro-
werem na cmentarz na grób ¿ony. Je¿eli
chodzi o pi³kê, to spotykam siê z by³ymi
pi³karzami. W tym roku (wywiad przepro-
wadzono 29 grudnia 2017 roku " TS)
na okoliczno!æ 95. lecia powstania klubu
zosta³em uhonorowany br¹zowym meda-
lem za wybitne osi¹gniêcia w rozwoju pi³ki
no¿nej na naszym terenie, z dyplomem
podpisanym przez Zbigniewa Boñka. Sta-
ram siê byæ ca³y czas przy sporcie.
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Daria Tomczak

Projekt Zalewu Bobrówka 
w kontek%cie architektury olêderskiej

Kontynuuj¹c podjêty w poprzednim numerze temat dotycz¹cy zagospodarowania
Zalewu Bobrówka, prezentujemy poni¿ej fragmenty kolejnej, po%wiêconej temu za-
gadnieniu, pracy magisterskiej, która powstawa³a w latach 2015-2017 na studiach
magisterskich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jej promotorem by³
prof. dr hab. Andrzej Wielgosz z Pracowni Interpretacji Krajobrazu.

Projekt Zalewu Bobrówka w za³o¿eniu dotyczy terenu Sêkowa w gminie Nowy To-
my!l. G³ównym jego celem by³o stworzenie miejsca dostosowanego do potrzeb nie tylko
mieszkañców, ale tak¿e osób przyjezdnych, miejsca, w którym chcieliby po prostu prze-
bywaæ. W zakres opracowania wchodz¹: lasy, tereny podmok³e, przestrzenie ma³o zale-
sione, przestrzenie wolne od zalesienia, kilka gospodarstw olêderskich i drogi gruntowe,
domki letniskowe, punkt widokowy, budki do fotografowania ptaków, k¹pielisko itp. Aby
ograniczyæ wycinkê drzew pod wykonanie zalewu, zalane zosta³yby przestrzenie wolne
i tereny podmok³e. (&) Zalew pe³ni³by nie tylko funkcjê rekreacyjn¹, ale te¿ i retencyjn¹. 

Projekt obejmuje tak¿e stworzenie skansenu olêderskiego. Pragnê równie¿ zwróciæ
uwagê na problem zwi¹zany z zanieczyszczeniem wód i dokonuj¹c¹ siê wraz z postêpuj¹-
cym rozwojem cywilizacji degradacjê krajobrazu kulturowego. Wraz z powstaniem zale-
wu lokalna spo³eczno!æ zosta³aby zaanga¿owana do wspólnego kszta³towania infrastruk-
tury Sêkowa w oparciu o strategiê zrównowa¿onego rozwoju wsi. Zak³adam, ¿e funkcje
rekreacji agroturystycznej, takie jak m. in. mo¿liwo!æ jazdy konnej i inne atrakcje zwi¹za-
ne z pobytem na wsi, zorganizowane by³yby na terenach wspó³pracuj¹cych gospo-
darstw.(&)

Architektura olêderska 
Ze wzglêdu na du¿e zró¿nicowanie kolonizacji olêderskiej i wielo!æ czynników lokal-

nych, maj¹cych wp³yw na rozwój wsi, wyró¿nia siê trzy jej typy: fryzyjski " budynki gospo-
darcze umieszczone pod wspólnym dachem z czê!ci¹ mieszkaln¹ pod k¹tem (np.
w kszta³cie krzy¿a lub litery 'L'); niemiecki " podobnie jak w przypadku zagrody fryzyj-
skiej, czê!ci gospodarcza i mieszkalna pod jednym dachem, ale zorganizowane w linii pro-
stej (jeden d³ugi budynek, tzw. Langhof) i polski " budynki gospodarcze i mieszkalne osob-
no, rozrzucone po zagrodzie, najczê!ciej na planie czworoboku. W Sêkowie mamy
do czynienia z typem zagrody polskiej, która sk³ada³a siê zazwyczaj z czterech budyn-
ków:cha³upy, chlewu, stodo³y i kurnika lub szopy. Wszystkie budynki by³y rozlokowane
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na planie prostok¹ta lub kwadratu. W centralnym punkcie podwórza sta³a studnia z ¿ura-
wiem. Zabudowa stawiana by³a na wzniesieniach, do wybudowania których s³u¿y³a zie-
mia pobrana z wykopów i stawów melioracyjnych. Budynki budowane by³y z drewna so-
snowego, dêbowego lub modrzewiowego. Drewno pod budowê by³o specjalnie przygo-
towywane, zwykle zabieg ten trwa³ najkrócej 10 lat, dlatego czêsto wykorzystywano
drewno powtórnie np. z rozbiórki ko!cio³a, czy budynku mieszkalnego. 

Podczas inwentaryzacji poszczególnych chat widaæ, ¿e niektóre belki zosta³y wykona-
ne z 300.letnich drzew, które niegdy! porasta³y te tereny. Grube, rêcznie ciosane belki ³¹-
czono ze sob¹ za pomoc¹ konstrukcji zrêbowej, zrêbowo " s³upowej lub sumikowo-³¹t-
kowej. Do tego zabiegu nie u¿ywano gwo#dzi. Budynki mieszkalne z rejonu Nowego To-
my!la posiada³y bardzo wysokie poddasza, pe³ni¹ce funkcje spichlerza lub suszarni chmie-
lu. Umiejêtno!ci ciesielskie budowniczych sta³y na bardzo wysokim poziomie. Domy de-
korowano pod³u¿nymi ¿³obieniami oraz ma³ymi rozetkami. Profilowano w nich krawê-
dzie oraz t³oczono elementy wykoñczeniowe z desek okapowych i krokwi. Bardzo czê-
sto zdobiono drzwi wej!ciowe poprzez wyrycie na nich wzorów geometrycznych. Na bel-
kach stropowych mo¿na zaobserwowaæ wyryte daty, które wskazuj¹ na czas powstania
budynków. Wiele domostw zachowa³o tradycyjn¹ zabudowê drewnian¹, której charak-
terystycznym elementem s¹ dwukondygnacyjne budynki inwentarskie z tzw. tremplem,
czyli nadwieszonym piêtrem pe³ni¹cym funkcjê suszarni chmielu. W !rodku domostwa
znajdowa³ siê sporych rozmiarów piec. (&)*ciany malowano na kolor jasnoniebieski.
Skromne domostwa w okolicy Nowego Tomy!la posiadaj¹ charakterystycznie wysuniête
poddasza, których belki czêsto pokrywano zdobieniami. 

Gospodarka wodna na terenach osad olêderskich
Zabudowa by³a lokowana rzêdowo. Je¿eli w okolicy znajdowa³a siê rzeka, to czê!æ

mieszkalna by³a lokowana zawsze jako pierwsza od strony rzeki lub skierowana w górê
jej biegu, poniewa¿ w przypadku wylania rzeki woda przep³ywa³a najpierw przez ni¹, po-
tem przez czê!æ gospodarsk¹ i wreszcie wylewa³a na pola, co pomaga³o oczy!ciæ zabudo-
wania z zanieczyszczeñ. W pobli¿u zagród znajdowa³y siê ogrodzenia z op³otkami z ga³ê-
zi wierzbowych. Stosowano je, poniewa¿ przepuszcza³y one wody powodziowe, ale za-
trzymywa³y niesione przez rzekê namu³y, które wykorzystywano do u¿y#nienia gleby.
Olêdrzy nie bali siê wody, a zalanie nie by³o uwa¿ane za klêskê, je!li woda zalewa³a na ja-
ki! czas dolne piêtro czy piwniczkê. Inwentarz ¿ywy, zapasy, pasze przenoszono wówczas
na strych, a woda wdziera³a siê do opuszczonych pomieszczeñ. Inaczej by³o w przypadku
terenów zalesionych. Wtedy odgórnie wyznaczano pasy terenów, na których mia³y zo-
staæ wybudowane gospodarstwa. Mieszkañcy osad wykonywali w otoczeniu swoich go-
spodarstw liczne kana³y odwadniaj¹ce i nawadniaj¹ce. Budowali te¿ stawy do hodowli ryb,
zbiorniki retencyjne i wa³y przeciwpowodziowe. Drzewami, które sadzili przy kana³ach
by³y topole i wierzby, poniewa¿ dobrze zatrzymywa³y wodê i wykazywa³y du¿¹ jej ch³on-
no!æ. Krajobraz poolêderski jest bardzo charakterystyczny dla wielu rejonów Polski, po-
niewa¿ rozwi¹zania przez Olêdrów stosowane z czasem rozprzestrzeni³y siê i budowanie
kana³ów obsadzanych topolami i wierzbami sta³o siê czêstym zabiegiem.
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Rewitalizacja rzek w odniesieniu do projektowanego zalewu
Rewitalizacja rzek skupiona jest na przywróceniu rzekom funkcji ekologicznych np. po-

przez poprawê jako!ci wody, która w wyniku dzia³añ ludzkich zosta³a nadmiernie zanie-
czyszczona.W moim projekcie pragnê zwróciæ uwagê na istotny problem, jakim jest za-
nieczyszczenie wód w Polsce, poniewa¿ taki stan, z jakim spotykamy siê w okolicach Sê-
kowa nie dotyczy tylko tego rejonu, ale tak¿e terenów w ca³ym kraju. Aby poprawiæ ja-
ko!æ wód, nale¿y wzmocniæ system ochrony !rodowiska. Do realizacji tego celu istotne
znaczenie bêd¹ mia³y projekty o charakterze regionalnym polegaj¹ce na: budowie i mo-
dernizacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni !cieków; budowie i moderniza-
cji systemów poboru, uzdatniania i zaopatrzenia w wodê; budowie i modernizacji infra-
struktury przeciwpowodziowej; likwidacji niekontrolowanych zrzutów !cieków oraz
zrzutów !cieków nieoczyszczonych z miast i zak³adów przemys³owych; wdro¿eniu celów
i zadañ ujêtych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, mo-
dernizacji i rozwoju miejskich systemów ciep³owniczych stanowi¹cych w³asno!æ publiczn¹
w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ i poprawy efektywno!ci energetycznej; prze-
kszta³ceniu terenów poprzemys³owych i zdegradowanych; podejmowaniu dzia³añ zwi¹-
zanych z utworzeniem systemu obszarów chronionych spójnego z systemem krajowym
oraz za³o¿eniami sieci Natura 2000; przekszta³ceniu istniej¹cych systemów ogrzewania
obiektów publicznych w bardziej przyjazne dla !rodowiska, w szczególno!ci ograniczenie
'niskiej emisji'; rozwoju baz danych, systemów informacji i monitoringu !rodowiska; roz-
woju systemów zarz¹dzania !rodowiskiem w oparciu o technologie informatyczne;
wsparciu programów szerszego wykorzystania energii ekologicznej (biopaliwa, geoter-
mia, energia s³oneczna, energia wiatrowa, biomasa itp.). 

Dzia³ania wy¿ej wymienione przyczyni¹ siê do: podniesienia jako!ci ¿ycia mieszkañ-
ców,ograniczenia ilo!ci zanieczyszczeñ przedostaj¹cych siê do wód i gleb, polepszenia ja-
ko!ci powietrza, poprawy stanu bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego, poprawy me-
tod zarz¹dzania !rodowiskiem i zwiêkszenia wykorzystania odnawialnych #róde³ energii.

Powy¿sza analiza ukazuje, jak bardzo istotne jest podjêcie dzia³añ zwi¹zanych z: od-
prowadzaniem do wody (lub gruntu) wy³¹cznie !cieków oczyszczonych; stosowaniem
w rolnictwie i gospodarstwie domowym wy³¹cznie !rodków ulegaj¹cych szybkiej biode-
gradacji; inwestowaniem w nowe, bezpieczne technologie przemys³owe oraz moderniza-
cja tych uci¹¿liwych; odizolowaniem wysypisk !mieci i ha³d odpadów przemys³owych
od wód podziemnych oraz oczyszczaniem wód odprowadzanych z ulic.

Zabiegi maj¹ce na celu stworzenie Zalewu Bobrówki
Istotn¹ spraw¹ w moim projekcie jest problem pozyskania wody do zalewu i zwi¹zane

z nim przeanalizowanie mo¿liwo!ci poboru wody dla tak du¿ej przestrzeni. (&) Propono-
wane dzia³ania maj¹ na celu wiêksze uwodnienie tych terenów. Zapory, które zostan¹ wy-
budowane, spiêtrz¹ wodê. Zalew bêdzie pe³ni³ funkcjê retencyjn¹ i rekreacyjn¹? W okre-
sie wy¿szych stanów rzeki woda bêdzie przekierowywana do zbiornika retencyjnego, co
zmniejszy ilo!æ powodzi w tych rejonach. (&) Istotn¹ kwesti¹, zwi¹zan¹ z koncepcj¹
powstania zalewu, jest przeanalizowanie wód znajduj¹cych siê w najbli¿szej jego okolicy.
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Aktualnie czê!æ z tych rzek nie jest odpowiednio przystosowana do przeprowadzenia
przez nie tak du¿ej ilo!ci wody. Nie s¹ te¿ przystosowane wêz³y, które ³¹cz¹ ró¿ne uj!cia
rzek, dlatego nale¿a³oby wzmocniæ system renaturyzacji rzek i wód dla rejonów: Dojcy,
Szarki, Czarnej Wody, Obry - od Czarnej Wody do jeziora Rybojad³o, Obry - od Kana³u
Dziwiñskiego do Czarnej.Takie rozwi¹zanie udro¿ni³oby dop³yw wody do zalewu. 

Jest to tylko czê!æ zmian, które powinny zaj!æ na tym terenie. Kolejnymi istotnymi
czynno!ciami, które umo¿liwi¹ powstanie zalewu s¹: przebudowa wêz³a w Trzcielu i
Miedzichowie umo¿liwiaj¹ca pobranie wody z dop³ywu Obry; udro¿nienie koryta
doprowadzaj¹cego i odprowadzaj¹cego wodê z Zalewu Bobrówka; zasilenie zalewu
wodami podziemnymi nr PLGW600059; zmiana szaty ro!linnej, poniewa¿ zostan¹
zmienione warunki wodne; gospodarowanie wod¹ zalewu podczas okresów
powodziowych (w Wielkopolsce powodzie s¹ spowodowane okresami roztopów);
poprawa przepustowo!ci Obry na odcinku od jeziora Rybojad³o do Jeziora
Wielkowiejskiego i na odcinku Czarnej Wody; tama wodna w pocz¹tkowym i koñcowym
odcinku zalewu wraz z jazami spiêtrzaj¹cymi wodê; poprowadzenie sieci kana³ów z
wy¿szych partii terenu do zalewu oraz postawienie tamy (spowoduje wch³oniêcie dwóch
jezior - 2,5 i 1,1 ha - stanowi¹cych jedyne naturalne akweny gminy Nowy Tomy!l). 

Projekt w kontek%cie krajobrazu kulturowego
Nowy Tomy!l coraz bardziej rozrasta siê na obrze¿ach. Wi¹¿e siê to tak¿e ze

zwiêkszeniem liczby mieszkañców podmiejskiego Sêkowa, czyli zwiêkszeniem zabudowy
jednorodzinnej lokowanej w!ród zabudowy wiejskiej. Niew³a!ciwie skonstruowany miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzglêdnia g³ównie zabudowê us³ugow¹
lub us³ugow¹ z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co w znacznym
stopniu powoduje degradacjê krajobrazu wiejskiego. Sêkowo zaczyna ulegaæ spo³eczno-
-politycznej oraz techniczno-cywilizacyjnej transformacji, w wyniku której mo¿na zaobser-
wowaæ negatywny skutek, jakim staje siê zatracenie dziedzictwa kulturowego, które jest
elementem lokalnej to¿samo!ci. Proces zachodz¹cych zmian wymaga odpowiedniego pla-
nowania i podejmowania odpowiednich decyzji co do dalszego kszta³towania wsi, tym
bardziej, ¿e Sêkowo staje siê coraz bardziej atrakcyjne turystycznie ze wzglêdu na znajdu-
j¹c¹ siê tam architekturê olêdersk¹. 

Dziedzictwo historyczne jest dla mnie #ród³em inspiracji, do którego siêgam w moim
projekcie poprzez kompozycjê przestrzenn¹, czyli uk³ad budynków, ich wygl¹d, funkcje
miejsc charakterystycznych " w tym obiektów u¿yteczno!ci publicznej oraz cechy lokal-
nej architektury, których odwzorowanie mo¿na zaobserwowaæ w projekcie pomostu.
Kompozycja przestrzenna jest jednym z aspektów lokalnej to¿samo!ci, która !ci!le jest po-
wi¹zana z walorami krajobrazowymi. Kolejnym problemem, na który pragnê zwróciæ
uwagê jest problem funkcjonalno!ci i rozbudowy wsi. Zabudowa Sêkowa jest rozproszo-
na. Rozk³ada siê ona na du¿ej przestrzeni. Skala istniej¹cego zagospodarowania terenów
nie pozwala na prost¹ kontynuacjê formowania siê wsi ze wzglêdu na nieprzemy!lan¹ jej
rozbudowê. Potrzebne s¹ nowe rozwi¹zania i stworzenie przestrzeni rekreacyjnych,
przewidzianych z my!l¹ o powstaj¹cych potrzebach jej mieszkañców i turystów. 
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Postêpuj¹ca degradacja krajobrazu wiejskiego sk³ania do refleksji i poszukiwania me-
tod w³a!ciwego nim gospodarowania. Krajobraz naturalnyw po³¹czeniu ze sztucznym
tworem kreowanym przez cz³owieka, jakim jest zabudowa, powinny komponowaæ siê
w harmonijn¹ ca³o!æ. (&) Zespó³ budynków przeze mnie zaprojektowanych w harmonij-
ny sposób nawi¹zuje do zagród wiejskich wystêpuj¹cych w tym krajobrazie kulturowym.

Ekologia w odniesieniu do idei zrównowa¿onego rozwoju
Na potrzeby budownictwa akceptuje siê wydobywanie i u¿ytkowanie znacznej ilo!ci

zasobów pod warunkiem, ¿e zasoby te s¹ odnawialne lub wystêpuj¹ na Ziemi w ilo!ci nie-
wyczerpalnej. Akceptowany jest te¿ pewien poziom odpadów w budownictwie pod wa-
runkiem, ¿e nie wywiera on negatywnego wp³ywu na !rodowisko naturalne. Zrównowa-
¿ony rozwój niekoniecznie oznacza samowystarczalno!æ i autonomiczno!æ budynku. Bar-
dzo powszechne jest b³êdne my!lenie, ¿e projektowanie budynków energooszczêdnych
jest synonimem zrównowa¿onego rozwoju. Kojarzy siê to tak ze wzglêdu na akcentowa-
nie idei oszczêdno!ci materia³owej i energetycznej. Realizacja zrównowa¿onego rozwoju
w przestrzeniach miejskich i krajobrazowych znalaz³a odzwierciedlenie w procesach
transformacji obszarów zdegradowanych i w zmianie podej!cia do planowania prze-
strzennego, czy te¿ projektowania urbanistycznego i architektonicznego. Zaczêto kszta³-
towaæ nowy wizerunek wspó³czesnego miasta. Jako!æ !rodowiska sta³a siê wyznaczni-
kiem standardu ¿ycia cz³owieka. Kszta³tuj¹cy siê rozrost tkanek miejskich i wiejskich opar-
ty na strukturach zrównowa¿onego rozwoju d¹¿y do stworzenia nowych struktur, które
zharmonizowa³yby siê z natur¹.(&) Pro!rodowiskowe projektowanie budynku nie tylko
skupia siê na samym jego stworzeniu, ale te¿ na jego funkcjonowaniu i rozbiórce. W po-
dej!ciu tym podkre!la siê bezpo!rednie powi¹zanie architektury z otoczeniem, w którym
siê ona znajduje. Ka¿dy z elementów $¿ycia% budynku oddzia³uje na nastêpny. Podstawo-
wymi elementami do zrealizowania projektu budowlanego s¹: woda, materia³y i energia.
W dalszym u¿ytkowaniu budynku ju¿ ukoñczonego bierze siê pod uwagê: emisjê ciep³a,
gazów cieplarnianych, odpadów itp. Po rozbiórce analizuje siê mo¿liwo!æ recyklingu ma-
teria³ów wykorzystanych do jego budowy. 

Architektura wernakularna
Wielu architektów projektuje obiekty w oderwaniu od ducha tradycji danego miejsca.

Realizacje architektoniczne stanowi¹ czêsto dzie³a same w sobie i s¹ nacechowane indywi-
dualno!ci¹ twórcy. Brakuje im specyfiki danej przestrzeni, w ka¿dym miejscu spisa³yby siê
tak samo dobrze. Wymaga siê, aby budynek pe³ni³ rolê charakterystycznego znaku. Pyta-
nie, czy ten znak nie powinien nawi¹zywaæ do korzeni, zamiast z nimi zrywaæ. Zachowa-
nie ci¹g³o!ci tradycji jest niezwykle istotnym elementem, o którym bardzo czêsto zapomi-
na siê we wspó³czesnym !wiecie. 

Architektura wernakularnato architektura bez architekta, przekazywana z pokolenia
na pokolenie. Wpisuje siê ona w tradycjê spo³eczno!ci i jest sum¹ jej do!wiadczeñ budow-
lanych. To ostatnie sformu³owanie mo¿na zaobserwowaæ na przyk³adzie dachowej wiê#-
by olêderskiej. W ró¿nych domach w niektórych miejscach, by³y stosowane dodatkowe
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s³upki podporowe, które podtrzymywa³y konstrukcjê ze wzglêdu na jej nieprawid³owe
funkcjonowanie, mog¹ce doprowadziæ do jej zawalenia siê pod wp³ywem czynników ze-
wnêtrznych. W architekturze wernakularnej mamy do czynienia nie tylko z do!wiadcze-
niami budowlanymi, ale tak¿e funkcjonalnymi i estetycznymi. Architekci byli anonimowi
i budowali wcze!niejszego wykonania projektu, pod wp³ywem zaistnia³ej potrzeby. Ko-
rzystano z materia³ów aktualnie dostêpnych. W tym przypadku by³o to drewno, dlatego
umiejêtno!ci ciesielskie bardzo siê w tym okresie przydawa³y. Styl budynków by³ powie-
lany, zró¿nicowany nieco siê ze wzglêdu na rejon, w którym dany budynek siê znajdowa³.
Budowniczowie nie mieli w tym kierunku wykszta³cenia, dlatego architekturê wernakular-
n¹ zaliczamy do tradycyjnego budownictwa regionalnego. 

W przypadku mojego projektu nie mo¿emy mówiæ o architekturze wernakularnej, ale
o wernakularyzmie. Pojêcie to obejmuje: wernakulary z minterpretatywny i neowernaku-
laryzm. Z wernakularyzmem interpretatywnym mamy do czynienia w momencie, kiedy
kontynuujemy dzia³ania poprzednich pokoleñ, wykorzystuj¹c tradycyjne rozwi¹zania i
materia³y budownictwa regionalnego. Natomiast z neowernakularyzmem spotykamy siê
w momencie dostosowania architektury wernakularnej do nowych funkcji i potrzeb. Od-
bywa siê to poprzez analizê do!wiadczeñ zebranych przez wcze!niejsze pokolenia, prze-
tworzenie cech charakterystycznych, takich jak: detale, funkcja, forma, materia³y i " wyni-
kaj¹cym z potrzeby " zastosowaniu ich we wspó³czesnym odpowiedniku. Jest to istotne
ze wzglêdu na umocnienie historii i tradycji, poprzez poczucie to¿samo!ci miejsca. W wie-
lu miejscach na terenie Polski mo¿na zaobserwowaæ architekturê wernakularn¹ i jej odpo-
wiednik - neowernakularyzm. Przyk³adem jest Muzeum Wsi Opolskiej inspirowane tra-
dycyjn¹ zabudow¹ wiejsk¹. (&) W moim projekcie pragnê po³¹czyæ wspó³czesno!æ z ele-
mentami architektury regionalnej, charakterystycznej dla rejonu Nowego Tomy!la. 

Zagospodarowanie terenu $ opis projektu 
Celem mojego projektu jest stworzenie przestrzeni urbanistycznej przyjaznej cz³owie-

kowi i !rodowisku. Jedn¹ z faz jego powstawania by³a szczegó³owa analiza zagospodaro-
wania przestrzennego terenu. W otoczeniu zalewu mamy do czynienia z terenami zielo-
nymi i nawierzchniami w wiêkszo!ci przepuszczalnymi. Ma to bezpo!redni wp³yw na ilo!æ
wilgoci znajduj¹cej siê w powietrzu, ale tak¿e na niskie albedo. Albedo to zdolno!æ na-
wierzchni do poch³aniania promieni s³onecznych. Niskie albedo, spowodowane du¿¹ ilo-
!ci¹ zieleni, jest korzystne w okresach ciep³ych, poniewa¿ wp³ywa ono na obni¿enie tem-
peratury powietrza. Podobne dzia³anie " przy wysokim u³o¿eniu s³oñca " wykazuje wo-
da, poniewa¿ jej albedo jest odwrotnie proporcjonalne do k¹ta padania promieni s³onecz-
nych na jej powierzchniê. Zieleñ i woda niweluj¹ dobowe wahania temperatury poprzez
redukcjê nadwy¿ki ciep³a i ze wzglêdu na parowanie zapobiegaj¹ tworzeniu siê suchego
mikroklimatu. Decyzje projektowe s¹ zale¿ne nie tylko od ukszta³towania terenu, czy wy-
korzystania nas³onecznienia, ale tak¿e od wp³ywu innych czynników, takich jak wiatr. I tak
np. planowany na omawianym terenie punkt widokowy docelowo ma powstaæ na prze-
strzeni otwartej, która ³¹czy siê z zalewem. Spowoduje to nie tylko du¿e obci¹¿enie kon-
strukcji wiatrem, ale stworzy te¿ mo¿liwo!æ wykorzystania energii s³onecznej. 
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Droga dochodzenia do optymalnego systemu rozwi¹zañ zastosowanych w projekcie
jest bardziej z³o¿ona ni¿ na pocz¹tku mog³oby siê wydawaæ. Zrównowa¿one projektowa-
nie " uwzglêdniaj¹ce aspekty proekologiczne " zak³ada nie tylko rozwi¹zania proekolo-
giczne, ale te¿ racjonalno!æ, ekonomiczno!æ i dobro spo³eczne, które s¹ z nim !ci!le po-
wi¹zane. W projekcie budynków uwzglêdni³am wiêc rozwi¹zania techniczne, które
sprawdz¹ siê podczas gor¹cego lata (ch³odzenie budynków), jak i mro#nej zimy (ogrze-
wanie). W przypadku hangaru musia³am rozwa¿yæ mo¿liwo!æ ch³odzenia go nie tylko
podczas upa³ów, ale te¿ przemy!leæ jego u¿ytkowanie podczas ciep³ych letnich nocy, pro-
ponuj¹c rozwi¹zanie, które zapobiegnie przegrzewaniu siê wnêtrza. Rozsuniêcie !cian
szklanej elewacji, nie tylko umo¿liwi przechowywanie sprzêtu wodnego, ale tak¿e wymia-
nê zu¿ytego powietrza. 

Analiza otoczenia, w których budynek siê znajduje, jest niezwykle wa¿na, poniewa¿
stanowi ono uk³ad zmiennych parametrów, które wp³ywaj¹ na jego funkcjonowanie. Za-
le¿a³o mi na tym, aby rozwi¹zania przeze mnie zaproponowane wzajemnie siê uzupe³nia-
³y, tym samym gwarantuj¹c odpowiednie warunki u¿ytkowania obiektów. 

Na terenie Zalewu Bobrówka przewidujê kompozycjê przestrzenn¹ z³o¿on¹ z 10
domków letniskowych, ma³ej gastronomii, osobnego budynku przeznaczonego na prze-
chowywanie kajaków i innych sprzêtów wodnych. Budynki powsta³yby w oparciu o zrów-
nowa¿ony rozwój architektury ekologicznej. Niewielkie obiekty architektoniczne prze-
znaczone by³yby dla mi³o!ników ptaków. Mogliby siê schroniæ w nich przed deszczem, ale
tak¿e oddawaæ siê swojemu hobby, czyli obserwacji i fotografowaniu ptaków, których na
tym terenie jest bardzo du¿o. Pomiêdzy tymi niewielkimi obiektami, które w naturalny
sposób wy³ania³yby siê z nasypów ziemi, znajdowa³yby siê poid³a dla ptaków. Dziêki ich
postawieniu zwierzêta chêtniej pojawia³yby siê w przestrzeni przeze mnie wyznaczonej.
Wysepki pe³ni³yby rolê ciekawej i naturalnej infrastruktury, do której mo¿naby by³o do-
staæ siê tylko z kajaka czy roweru wodnego. By³aby to przestrzeñ przeznaczona g³ównie
dla zwierz¹t wodnych, takich jak bobry, które licznie wystêpuj¹ na tym terenie. Wysepki
znajdowa³yby siê w górnej czê!ci zalewu, natomiast k¹pielisko strze¿one znajdowa³oby siê
bezpo!rednio przy projektowanych przeze mnie budynkach. Projekt pomostu, który
wpisany jest w k¹pielisko, zosta³ zainspirowany k¹tami wiê#by dachowej typowej dla ar-
chitektury olêderskiej.  Na terenie zalewu znajdowa³aby siê wypo¿yczalnia sprzêtu spor-
towego, a tak¿e siedziba ratowników i instruktorów wodnych. Budynek ten by³by usytu-
owany bezpo!rednio przy wodzie, w niewielkiej odleg³o!ci od k¹pieliska, sk¹d mo¿liwa
by³aby szybk¹ komunikacja z osobami znajduj¹cymi siê na ca³ej przestrzeni. Rezerwat
przyrody znajdowa³by siê po drugiej stronie autostrady. S¹ to dzikie tereny podmok³e,
które chcia³abym pozostawiæ w stanie niezmienionym. Woko³o zalewu zosta³aby popro-
wadzona droga pieszo-rowerowa, która w niektórych miejscach by³aby uniesiona ponad
teren, aby jej u¿ytkownicy mogli zwróciæ uwagê na interesuj¹ce szczegó³y krajobrazu.
Punkt widokowy by³by kontynuacj¹ drogi rowerowo-pieszej. Z punktem tym by³aby po-
³¹czona turbina z wirnikiem, zbudowana na bazie konstrukcji Savoniusa. Wytwarza³aby
ona energiê, która zosta³aby wykorzystana do !wietlenia punktu widokowego i otaczaj¹-
cych go dróg. Flara !wiat³a pokazywa³aby miejsce, w którym znajdujê siê obiekt, u³atwiaj¹c
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po zmroku orientacjê w terenie. System ro!linnych kana³ów pos³u¿y³by do gromadzenia
nadmiaru wód opadowych i odprowadzania ich do zalewu. Muldy i niecki pokryte
ro!linno!ci¹, w okresach braku opadów, tworzy³yby przestrzenne suche wodospady,
natomiast w okresach deszczowych pokrywa³yby siê wod¹.

Projektowane elementy architektury ekologicznej 
Z punktu widzenia architekta zewnêtrzny wygl¹d budynku jest tylko jednym z kilku

istotnych czynników. Architekt studiuje plany, przekroje i elewacja, uwa¿a bowiem, ¿e w
dobrze zaprojektowanym obiekcie wszystkie te elementy musz¹ z sob¹ harmonizowaæ.
(Steen Eiler Rasmussen: Odczuwanie architektury)

Po przeanalizowaniu szczegó³owych rozwi¹zañ typowych dla architektury olêderskiej
i uk³adów olêderskiej zabudowy powsta³a koncepcja stworzenia przestrzeni,
uwzglêdniaj¹ca mo¿liwo!æ nawi¹zania do nich i ich wpisania w otaczaj¹c¹ przyrodê.
Przesuwne !ciany zastosowane w zewnêtrznej elewacji domków letniskowych
rozsuwa³yby siê, zamykaj¹c lub otwieraj¹c, podwórze. Takie rozwi¹zanie u³atwi³oby np.
rodzicom wieczorami opiekê nad dzieæmi. Tak¿e podczas organizacji niewielkich
eventów, takich jak np. wesela, zamkniêcie przestrzeni okaza³oby siê pomocnym
rozwi¹zaniem. W ci¹gu dnia !ciany by³yby z³o¿one, umo¿liwiaj¹c swobodny dostêp na
podwórze i zapobiegaj¹c tzw. efektowi szklarnianemu, czyli przegrzewaniu siê
pomieszczeñ spowodowanych przeszkleniem elewacji. Przy zastosowaniu takiego
rozwi¹zania, objêta projektem przestrzeñ, co te¿ nie jest bez znaczenia, nabra³aby
wyj¹tkowego charakteru. 
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Ze wzglêdu na powstanie projektowanego zalewu, na tym terenie dosz³oby do wycinki
du¿ej ilo!ci drzew. Pozyskane w jej trakcie drewno wykorzystaæ mo¿na m. in. do
konstrukcji pomostów, konstrukcji elementów architektury oraz jako panele na punkcie
widokowym. 

Domki letniskowe 
Proporcje projektowanych budynków s¹ wzorowane na domach olêderskich.

Konstrukcja budynków wykonana by³aby z drewna dêbowego (ze wzglêdu na jego du¿¹
wytrzyma³o!æ), w konstrukcji szkieletowej, lekkiej suchej. Ruchome !ciany powinny byæ
wykonane z rusztowania stalowego wype³nionego izolacj¹. Poddasza domków
letniskowych by³yby u¿ytkowe, znajdowa³yby siê w nich dodatkowe sypialnie. Elewacje
domków by³by ruchome, co umo¿liwi³oby otworzenie wydzielonych przestrzeni
pomiêdzy nimi lub te¿ ich zamkniêcie (rozwi¹zanie doskona³e w przypadku organizacji
wesel, wycieczek szkolnych czy innych eventów, w trakcie których istotne jest
odgrodzenie siê od otoczenia). Elewacje wewnêtrzne - po otworzeniu s¹ przeszklone,
dlatego zamkniêcie ich w ci¹gu dnia nie dopu!ci do przegrzania wnêtrza.

W trosce o bilans energetyczny budynku w projekcie proponuje siê zastosowanie
wspó³czesnych rozwi¹zañ ekologicznych. W systemie wentylacji budynku - wentylacjê
mechaniczn¹ z odzyskiem ciep³a, do której powietrze doprowadzane by³oby
wymiennikiem gruntowym. Dziêki temu rozwi¹zaniu, zim¹ zasysane do centrali wentyla-
cyjnej powietrze zostanie wstêpnie ogrzane i w ten sposób zmniejszone zostanie zu¿ycie
energii potrzebnej do jego podgrzania. W okresie letnim powietrze z wymiennika grun-
towego wykorzystywane by³oby do ch³odzenia pomieszczeñ. Zastosowane w budynku
!wiat³a zostan¹ wykonane w technologii LED. 

Hangar 
Hangar " wzorowany na proporcjach stodo³y olêderskiej- s³u¿y³by do przechowywa-

nia ³odzi, kajaków i rowerów wodnych. W ci¹gu dnia du¿e, dwuskrzyd³owe, osadzone
z dwóch stron drzwi otwiera³yby siê, umo¿liwiaj¹c wietrzenie hali i ³atwy dostêp do sprzê-
tu wodnego. Kajaki i ³ódki mog³yby byæ opierane na konstrukcji wiê#by dachowej. Ca³o!æ
za³o¿enia by³aby wykonana z drewna dêbowego i szklanych !cianek kurtynowych przy-
krytych ¿aluzjami drewnianymi, które bêd¹ dawa³y dodatkowe zacienienie. W trosce o ni-
skie zu¿ycie energii, zastosowane zostan¹ ogniwa fotowoltaiczne wykorzystuj¹ce techno-
logie pó³przewodników (wytworzone jako bardzo cienkie filmy mo¿na nanosiæ na
ró¿nego rodzaju powierzchnie). Problemem zwi¹zanym ze stosowaniem ogniw
fotowoltaicznych jest ich do!æ ma³a sprawno!æ oraz jej znacz¹cy spadek przy wzro!cie
temperatury, dlatego bardzo wa¿ne jest stworzenie a¿urowego zacienienia, które nie
ograniczy³oby znacz¹co dostêpu promieni s³onecznych, a pozwoli³o utrzymaæ ni¿sz¹
temperaturê pomieszczenia. Pozyskanie energii s³onecznej umo¿liwi rozprowadzenie
ciep³a we wnêtrzu budynku, bez potrzeby doprowadzenia energii spoza tego uk³adu.
Struktura hali umo¿liwi przep³yw mas powietrza - ogrzane powietrze unosi siê do góry,
wytwarzaj¹c podci!nienie w dolnej strefie, co z kolei powoduje wprowadzenie !wie¿ego
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powietrza do !rodka. Ciep³e, zu¿yte powietrze zostaje wyprowadzone na zewn¹trz. W
ten sposób nastêpuje wymiana powietrza miêdzy wnêtrzem a zewnêtrzem budynku. W
budynku zastosowa³am uchylne klapy wentylacyjne, umieszczone w przegrodach
szklanych. W lecie !wie¿e powietrze wprowadzane jestpoprzez klapy, znajduj¹ce siê w
dolnej czê!ci budynku oraz przez otwory drzwiowe, natomiast ogrzane powietrze
wydostaje siê poprzez klapy znajduj¹ce siê w partii dachu. Przestrzeñ szklanego hangaru
traktujê jako bufor termiczny. Jest to przestrzeñ przej!cia miêdzy mikroklimatem
!rodowiska wewnêtrznego, a klimatem !rodowiska zewnêtrznego. W takim rozwi¹zaniu
przestrzeñ staje siê zarówno kolektorem, jak i buforem termicznym. O buforze
termicznym mo¿emy mówiæ w momencie, kiedy strumieñ promieniowania s³onecznego
nie dop³ywa bezpo!rednio, co powoduje, ¿e promienie s³oneczne rozproszone
ogrzewaj¹ przestrzeñ znajduj¹c¹ siê pod szk³em.

Punkt gastronomiczny 
Budynek gastronomii, po³¹czony ze struktur¹ szklarniow¹, posiada³by ¿aluzje drewnia-

ne z uchylnymi szklanymi klapami. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych w bu-
dynku wykorzystywana by³aby wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciep³a z rekuperato-
ra. W przestrzeni przeszklonej znajdowa³aby siê czê!æ wspólna i restauracyjna.

K¹pielisko strze¿one i pomosty
Projekt pomostu powsta³ na podstawie analizy k¹tów zaczerpniêtych z wiê#by

dachowej typowej dla architektury olêderskiej. Zaprojektowany pomost kolorystyk¹
nawi¹zywa³by do domków letniskowych, w ten sposób komponuj¹c siê z otoczeniem.
Elementy sk³adowe wykonane by³yby z paneli drewnianych dêbowych, ze wzglêdu na
du¿¹ ich wytrzyma³o!æ. K¹pielisko winno byæ przystosowane do potrzeb i oczekiwañ ludzi
w ró¿nym wieku. Ma³e dzieci korzysta³yby z brodzika, ogrodzonego siatk¹,
poprowadzon¹ - zgodnie z wymogami - do samego dna. Czerwone boje wyznaczaj¹
koniec k¹pieliska strze¿onego, którego maksymalna g³êboko!æ powinna wynosiæ 130 cm.
W projekcie zaplanowana zosta³a tak¿e strefa bezpieczeñstwa, której minimalna
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szeroko!æ to 5 m. Istotnym elementem jest stworzenie piaszczystego boiska do gry w
siatkówkê, czy te¿ badmintona. Pla¿a bêdzie trawiasto - piaszczysta. 

Komunikacja
W projekcie wyznaczone zosta³y 3 trasy: piesza, rowerowa i konna. Dla u³atwienia

komunikacji na tak du¿ym terenie, stworzona zosta³aby aplikacja, wykorzystuj¹ca GPS w
telefonie. Na mapê naniesione zosta³yby sta³e punkty infrastruktury zalewu. Po klikniêciu,
na dany punkt pokazywa³aby siê trasa, któr¹ mo¿na by dotrzeæ do po¿¹danego miejsca i
przeczytaæ krótki opis. 

Trasy komunikacyjne zosta³y poprowadzone wzd³u¿ zalewu. W projekcie znalaz³y siê
te¿ elementy architektury towarzysz¹cej, takie jak lampy czy !mietniki. Nawierzchnia
dróg bêdzie ¿wirowa. Dojazd do zalewu zosta³by poprowadzony w miejscu starej drogi
gruntowej, której nawierzchniê - na odcinku doprowadzaj¹cym bezpo!rednio do zalewu
- zmieniono by na utwardzon¹. Parking znajdowa³by siê pomiêdzy drzewami, aby
ograniczyæ ich wycinkê i stworzyæ przestrzenie zacienione, zapobiegaj¹ce przegrzaniu
samochodów.

Rezerwat przyrody
Rosn¹ca ilo!æ wyrêbów i wypalanie lasów spowodowa³o zmniejszenie powierzchni

le!nych, co !ci!le jest powi¹zane z procesem stepowienia i erozji gleb, zwiêkszeniem ilo!ci
powodzi oraz przy!pieszeniem akumulacji w dolinach rzek. Krajobraz gwa³townie
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zmienia tak¿e gospodarka rolna, która prowadzi do erozji gleb. Ze wzglêdu na walory
przyrodnicze, przedmiotem ochrony w rezerwacie by³aby górna czê!æ zalewu. Tereny
podmok³e tam wystêpuj¹ce s¹ !rodowiskiem ¿ycia ptactwa wodnego. Celem stworzenia
rezerwatu jest ochrona mokrade³, których liczba wraz z postêpem urbanizacji jest coraz
mniejsza. Na obrze¿ach rezerwatu powinna byæ stworzona otulina, stanowi¹ca jego
zabezpieczenie przed zagro¿eniami zewnêtrznymi, wynikaj¹cymi z dzia³alno!ci cz³owieka.
Dobrze by³oby, gdyby w otulinie zosta³a utworzona zosta³a strefa ochronna zwierz¹t
³ownych. Obszar ten móg³by byæ udostêpniany w celach naukowych, edukacyjnych i
turystycznych. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celem projektu jest stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkañców

Sêkowa, ale te¿ dla przybywaj¹cych na ten teren turystów. W projekcie stara³am siê
uzyskaæ efekt zgodny z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju. Zaproponowane
zagospodarowanie terenu - wraz ze stworzeniem nowego programu funkcjonalnego -
mia³oby na celu nie tylko komercyjny u¿ytek, ale te¿ ochronê przyrody, rozrywkê,
ocalenie niezwykle warto!ciowej architektury i tak istotn¹ dba³o!æ o czysto!æ wód.
Funkcjonalne zagospodarowanie terenu pozwoli³oby na w³¹czenie tych przestrzeni w
¿ycie mieszkañców Sêkowa. Wa¿nym elementem bêdzie odpowiednia promocja tego
miejsca i przekonanie ewentualnych turystów, ¿e na wakacje mo¿na pojechaæ nie tylko
nad morze, czy w góry, ale tak¿e w inne ciekawe rejony Polski.
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Lucyna Koñczal - Gnap

Ks. kardyna³ Zenon Grocholewski 
Honorowym Obywatelem Gminy Lwówek

21 listopada by³ dniem wyj¹tkowym dla lwóweckiej spo³eczno%ci. Tego dnia w swe
rodzinne strony przyby³ Jego Eminencja ks. kardyna³ Zenon Grocholewski, by z r¹k
lwóweckich radnych i Burmistrza Lwówka odebraæ tytu³ Honorowego Obywatela
Gminy Lwówek. Uroczysto%æ zwi¹zana z wrêczeniem Honorowego Obywatelstwa
odby³a siê w Lwówku po wielu latach. Wcze%niej tytu³ ten otrzymali: wybitny lwó-
wecki lekarz dr Zbigniew !witalski, a w 1913 roku nauczyciel i dzia³acz niepodleg³o-
%ciowy Karol Mroczkiewicz.

Ten tytu³ bêdzie bliski memu sercu'
wyra¿aj¹c sw¹ wdziêczno!æ za przyznanie Honorowego Obywatelstwa, powiedzia³

ks. kardyna³ Zenon Grocholewski, którego ¿yciorys i kap³añska pos³uga s¹ bez w¹tpie-
nia imponuj¹ce.

Jego wizyta w rodzinnych stronach rozpoczê³a siê od powitania na rogatkach miasta,
sk¹d gospodarz gminy " burmistrz Piotr D³ugosz " zabra³ Szanownego Go!cia na uro-
czyste spotkanie do Urzêdu Miasta i Gminy we Lwówku. Ks. Kardyna³ nie przyjecha³ do
Lwówka z pustymi rêkami. W trakcie spotkania podarowa³ lwóweckiej bibliotece ksi¹¿-
ki, które sam napisa³ lub które o nim napisano. Wpisa³ siê tak¿e do Ksiêgi Pami¹tkowej.
Po spotkaniu, wraz z gronem towarzysz¹cych mu osób, w!ród których by³ tak¿e dr Ma-
rian Król (by³y Wojewoda Poznañski, obecnie Prezydent Towarzystwa Hipolita Cegiel-
skiego w Poznaniu), uda³ siê do lwóweckiego przedszkola i ¿³obka, by m. in. obejrzeæ
przygotowan¹ przez ma³ych artystów miniaturê teatraln¹. 

Potem przyszed³ czas na wizytê w Brodach i Bródkach. W sali reprezentacyjnej pa³a-
cu w Brodach, na cze!æ Jego Eminencji, wydany zosta³ uroczysty obiad. Ks. Kardyna³ od-
wiedzi³ tak¿e miejscowy ko!ció³ pw. !w. Andrzeja Aposto³a, w którym przed laty zosta³
ochrzczony. Znalaz³ tak¿e czas na spotkanie z mieszkañcami i krótk¹ rozmowê zwi¹z-
kach z lwóweck¹ ziemi¹. Bardzo sympatyczny przebieg mia³o, zorganizowane w !wietli-
cy wiejskiej, spotkanie Jego Eminencji z mieszkañcami Bródek, w których kardyna³ Gro-
cholewski przyszed³ na !wiat. Nie zabrak³o opowie!ci o ¿yciu ks. Kardyna³a w Watyka-
nie, ale tak¿e dykteryjek zwi¹zanych z dzieciñstwem i m³odo!ci¹ spêdzon¹ na tym tere-
nie. Po z³o¿eniu kwiatów przy g³azie upamiêtniaj¹cym poleg³ych w I wojnie !wiatowej,
go!cie powrócili do Lwówka. 
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W ko!ciele pw. !w. Andrzeja Aposto³a w Brodach, w którym przed laty ks. Kardyna³ 
zosta³ ochrzczony - 21. XI. 2017 r.

Wa¿nym elementem wizyty by³a msza !w. w lwóweckim ko!ciele. 
Przy o³tarzu tak¿e proboszcz parafii ks. Grzegorz Ga³kowski " 21 listopada 2017 r.



Na godz. 16.00 zaplanowano mszê !w., któr¹ " wraz z ks. Kardyna³em koncelebro-
wa³o 12 kap³anówi ks. biskup Zdzis³aw Fortuniak. Po krótkim odpoczynku na plebanii,
gdzie rolê gospodarza pe³ni³ ks. proboszcz Grzegorz Ga³kowski, o godz. 18.00 w sali
O!rodka Sportu i Rekreacji, rozpoczê³a siê uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Lwówku.
Podczas tej donios³ej uroczysto!ci radni formalnie przeg³osowali uchwa³ê o nadaniu Jego
Eminencji ks. kardyna³owi Zenonowi Grocholewskiemu tytu³u Honorowego Obywate-
la Gminy Lwówek. Okoliczno!ciow¹ laudacjê wyg³osi³a dr Zofia Szalczyk " Przewodni-
cz¹ca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Dziêkuj¹c za przyznany tytu³, Znamie-
nity Go!æ podkre!li³, ¿e w!ród wielu nadanych mu godno!ci, ten tytu³ bêdzie szczególnie
bliski sercu, bo nadany przez gminê, w której siê urodzi³. Na specjalne ¿yczenie Honoro-
wego Obywatela Gminy Lwówek " ks. kardyna³a Zenona Grocholewskiego " na zakoñ-
czenie uroczysto!ci wyst¹pi³a Lwówecka Orkiestra Dêta.

Tu siê urodzi³em, tu jest moja rodzinna ziemia
Jeden z najwybitniejszych znawców prawa kanonicznego na !wiecie przyszed³ na

!wiat 11 pa#dziernika 1939 roku w Bródkach jako syn kupca Stanis³awa i Józefy z domu
Stawiñskiej. Przed narodzeniem Zenona rodzina mieszka³a w Sêpolnie, jednak w 1939
roku matka postanowi³a uciekaæ z terenu przygranicznego i znalaz³a schronienie u rodzi-
ny w Bródkach. Tam na !wiat przyszed³ Zenon. Ze wzglêdu na nie najlepsz¹ kondycjê
zdrowotn¹, ju¿ dwa dni po urodzeniu nowo przyj¹³ chrzest w ko!ciele pw. !w. Andrze-
ja Aposto³a w Brodach. Po wojnie rodzina Grocholewskich osiad³a w Miedzichowie,

82 Szymon Konieczy, Lucyna Koñczal-Gnap

WOKÓ£ NAS

Przed narodzeniem Zenona rodzina mieszka³a w Sêpolnie...



gdzie Stanis³aw Grocholewski prowadzi³ sklep, a po 1950 roku przeprowadzi³a siê do
Nowego Tomy!la i zamieszka³a w nie istniej¹cym ju¿ dzi! domku przy ul. Kana³owej,
w którym przez wiele lat " a¿ do !mierci ojca Stanis³awa w kwietniu 1987 roku " ks. Kar-
dyna³ bywa³ wakacyjnym go!ciem.

Droga ks. kardyna³a Zenona Grocholewskiego do najwy¿szych godno!ci w Ko!ciele
katolickim rozpoczê³a siê w 1953 roku i wiod³a przez Ni¿sze Seminarium Duchowne
w Wolsztynie, studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym
w Poznaniu, 3. letni¹ pos³ugê wikariuszowsk¹ w poznañskiej parafii pw. Chrystusa Od-
kupiciela na os. Warszawskim, a nastêpnie studia specjalistyczne z prawa kanonicznego
na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie. Dziêki czynionym postêpom zo-
sta³ polecony do pracy w Najwy¿szym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, czyli najwy¿-
szym s¹dzie ko!cielnym, pe³ni¹c w nim kolejno funkcje: notariusza, kanclerza, sekreta-
rza, by piastowaæ wreszcie najwy¿sz¹ godno!æ prefekta. Z propozycjami prowadzenia
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Po wojnie rodzina 
Grocholewskich osiad³a

w Miedzichowie, 
gdzie Stanis³aw Grocholewski 

prowadzi³ sklep...
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wyk³adów zg³osi³y siê do niego Wydzia³ Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Gregoriañ-
skiego, a tak¿e Uniwersytet Laterañski oraz Studium Rotalne. W miêdzyczasie, tj. 22
grudnia 1982 r. Ojciec *w. Jan Pawe³ II wyniós³ go do godno!ci biskupiej. W tym samym
roku zosta³ cz³onkiem komisji powo³anej w celu przygotowania i opublikowania nowe-
go kodeksu prawa kanonicznego. Nie sposób wymieniæ tu wszystkich piastowanych god-
no!ci. Dodajmy wiêc tylko, ¿e w listopadzie 1999 roku zosta³ prefektem Kongregacji
Wychowania Katolickiego, czyli watykañskiego ministerstwa nauki i o!wiaty. A dwa lata
pó#niej Ojciec *w. wyniós³ ówczesnego arcybiskupa Zenona Grocholewskiego do god-
no!ci kardynalskiej.

Imponuj¹ca jest równie¿ dzia³alno!æ naukowa kardyna³a Grocholewskiego. Jest auto-
rem ponad 700 rozpraw i artyku³ów naukowych z zakresu prawa kanonicznego, teolo-
gii i historii prawa. Cz³onkiem honorowym wielu stowarzyszeñ na ca³ym !wiecie. Posia-
da doktoraty honoris causa wielu !wiatowych uczelni. Oprócz piastowania wysokich
urzêdów i ogromu zwi¹zanych z tym obowi¹zków by³ postulatorem szczê!liwie dopro-
wadzonych do koñca procesów beatyfikacyjnych dwóch wielkich postaci w historii po-
znañskiego Ko!cio³a, a jednocze!nie wspania³ych Wielkopolan: b³. Edmunda Bojanow-
skiego i b³. Sancji Janiny Szymkowiak. 

Przez ca³y okres swej watykañskiej s³u¿by Ko!cio³owi powszechnemu, ks. kardyna³
Zenon Grocholewski pozostawa³ w bardzo bliskich kontaktach z ojczystym krajem, nie
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Podczas spotkania z wiernymi w 25. lecie kap³añstwa - 26 maja 1988 r.; 
ko!ció³ pw. Naj!wiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomy!lu. 

Z ty³u siedzi ks. Jerzy Juja - ówczesny proboszcz parafii 

Podczas procesji wokó³ pl. Chopina - 26 maja 1988 r. 
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W Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomy!lu. W tle portret S³ugi Bo¿ego dra Kazimierza Ho³ogi. 
Od lewej: Janusz Nowak - dyrektor szpitala, Andrzej Wilkoñski - Starosta Nowotomyski i 

Henryk Helwing - Burmistrz Nowego Tomy!la; 23 maja 2013 r. 

W!ród obecnych na uroczystej liturgii ks. Kardyna³ rozpozna³ wielu znajomych sprzed lat - 23 maja 2013 r.



WOKÓ£ NAS

88 Szymon Konieczy, Lucyna Koñczal-Gnap

W Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych kardyna³ Grocholewski spotka³ siê 
z cz³onkami rodziny dra Kazimierza Ho³ogi - patrona szko³y& 

...oraz m³odzie¿¹- Nowy Tomy!l; 23 maja 2013 r. 
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Moment upamiêtnienia wizyty w Ksiêdze Pami¹tkowej Lwówka - 21 listopada 2017 r.

Z aktem potwierdzaj¹cym nadanie  Honorowego Obywatelstwa
Obok Piotr D³ugosz - burmistrz Lwówka; 21 listopada 2017 r.



zapominaj¹c tak¿e, ¿e to nowotomyska ziemia jest jego Ma³¹ Ojczyzn¹. Wraca³ wiêc tu
m. in. przy okazji obchodzenia swoich kap³añskich jubileuszy. Z okazji jubileuszy 25. le-
cia i 50. lecia !wiêceñ kap³añskich odprawi³ msze !w. w nowotomyskim ko!ciele pw. Naj-
!wiêtszego Serca Pana Jezusa, w którym w 1963 roku odprawi³ tak¿e sw¹ mszê !w. pry-
micyjn¹. Wyj¹tkowo sentymentalnym powrotem by³ ten z maja 2013 roku, zwi¹zany
z jubileuszem 50. lecia kap³añstwa. Tego dnia jubileuszow¹ eucharystiê ks. Kardyna³
sprawowa³ wspólnie z ks. Kazimierzem Piechockim " pochodz¹cym z Nowego Tomy-
!la, ówczesnym proboszczem parafii w Zêbowie, z którym w maju 1963 roku przyj¹³
z r¹k ks. abpa Antoniego Baraniaka !wiêcenia kap³añskie. 

Jak¿e trafne i przekonuj¹ce, zarówno w odniesieniu do istoty chrze!cijañskiej wiary,
jak i kap³añskiej pos³ugi, by³y wypowiedziane przez ks. Kardyna³a podczas jubileuszowej
homilii s³owa: W latach licealnym, w Ni¿szym Seminarium Duchownym w Wolsztynie,
wychodzili!my czêsto z ksiêdzem Pospiesznym, który by³ prefektem w tym seminarium
i kilkoma kolegami, wieczorem ogl¹daæ gwiazdy. Kupili!my sobie nawet mapy nieba, któ-
re mo¿na by³o odpowiednio regulowaæ na ka¿dy dzieñ i starali!my siê rozpoznawaæ ró¿-
ne konstelacje gwiezdne. Ogl¹daj¹c gwiazdy, czu³em siê jako! wielki. Wydawa³o mi siê
wówczas, ¿e dopiero wtedy naprawdê widzê, widzê prawdê o sobie, o moim istnieniu,
tzn. ¿e moje ¿ycie nie ogranicza siê do tego miasteczka, regionu, kraju, czy globu ziem-
skiego, ale jest umieszczone w jakiej! wspania³ej, niewymiernej, zachwycaj¹cej, nieogra-
niczonej, niewymownej rzeczywisto!ci Wszech!wiata.

W!ród wiernych obecnych na uroczystej liturgii ks. Kardyna³ rozpozna³ wielu znajo-
mych sprzed lat, którzy nie kryli wzruszenia i rado!ci z tak wyj¹tkowego spotkania.

Pobyt ks. kardyna³a Grocholewskiego w Nowym Tomy!lu obejmowa³ równie¿
przedpo³udniowe wizyty w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza
Ho³ogi i w Szpitalu Powiatowym, którego patronem jest tak¿e S³uga Bo¿y dr Kazimierz
Ho³oga. Podczas spotkania z m³odzie¿¹ mówi³ o swojej pracy w Rzymie, chêtnie odpo-
wiada³ na zadawane pytania i wys³ucha³ przygotowanego koncertu. W trakcie wizyty
w szpitalu odwiedzi³ Oddzia³ Wewnêtrzny i pob³ogos³awi³ chorych. Wêdruj¹c !ladami "
znanego mu z lat nowotomyskiej m³odo!ci " kandydata na o³tarze, przekonywa³, ¿e je-
go wzorem czyni¹c dobro, d¹¿¹c do realizacji w³asnych celów, wszystkim, którzy g³êbo-
ko wierz¹ w Najwy¿szego, zdecydowanie ³atwiej bêdzie pokonywaæ wszelkie trudno!ci
i smutki, które spotykaj¹ przecie¿ ka¿dego cz³owieka.

¯egnaj¹c tego dnia ks. Kardyna³a, nowotomy!lanie zachowali nadziejê na kolejne
z nim spotkania na rodzinnej ziemi.

Zdjêcia: Hanna Fertig, Szymon Konieczny, Nowotomyska Galeria Internetowa " 
z albumu Anny £ysakowskiej 
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Gra¿yna Matuszak

W sieæ wikliny zapl¹tany'

Takim tytu³em Rafa³ Górczyñski opatrzy³ ekspozycjê swoich wiklinowych prac, która
na prze³omie pa#dziernika i listopada zago!ci³a w bibliotecznej Galerii na Piêtrze.
Tradycja prezentowania prac z wikliny w nowotomyskiej ksi¹¿nicy siêga
lat 70. XX w., kiedy to biblioteka " wraz z maj¹cym tu sw¹ siedzibê Nowotomyskim
Towarzystwem Kulturalnym " by³y organizatorami m. in. plenerów wikliniarskich.
Od tego czasu wiklina powraca³a i powraca do biblioteki, najczê!ciej w formie wy-
staw zbiorowych, rzadziej indywidualnych. 

Prace, które mieli!my przyjemno!æ podziwiaæ tym razem, s¹ dowodem na to, ¿e
plecionkarstwo to nie tylko rzemios³o, ale tak¿e sztuka. By³y w!ród nich " charak-
teryzuj¹ce siê niezwykle misternym wyplotem " koszyki, meble i fantazyjne formy
artystyczne. Ich twórca- Rafa³ Górczyñski " pochodzi z nowotomyskiej rodziny wi-
kliniarskiej. Jego dziadkowie z jednej i drugiej strony byli plantatorami wikliny, ojciec
jest mistrzem plecionkarskim. Sam o sobie mówi: Od dziecka pracowa³em przy wi-
klinie, sortowa³em, pomaga³em przy gotowaniu, korowaniu. By³a to ciê¿ka praca,
ale lubi³em j¹. Oczywi!cie podpatrywa³em ojca podczas wyplatania koszy, co za-
owocowa³o wypleceniem w wieku 8 lat pierwszego mojego kosza. W wieku 19 lat
za³o¿y³em swoj¹ firmê plecionkarsk¹, od tego momentu dzia³a³em na w³asny rachu-
nek. Dzi! prowadzi firmê plecionkarsk¹ R. G. $Polska Wiklina%. Jest cz³onkiem Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych, co podkre!la z dum¹, a tak¿e nauczycielem w Ze-
spole Szkó³ w Jaworze. Dyplom mistrzowski w zawodzie koszykarz-plecionkarz
uzyska³ w 2008 roku. Jest spo³ecznikiem, aktywnie zaanga¿owanym w ró¿nego ro-
dzaju przedsiêwziêcia wikliniarskie. W latach 2006 " 2010 by³ prezesem Stowarzy-
szenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich. W trakcie mojej dzia³alno!ci na stanowi-
sku prezesa stowarzyszenia wyplatali!my najwiêkszy kosz na !wiecie, wigloo oraz
formy przestrzenne znajduj¹ce siê na terenie Nowego Tomy!la " wspomina. Stoj¹-
cy od 2006 roku na placu Niepodleg³o!ci kosz, wpisany do ksiêgi rekordów Guines-
sa, wykona³o wówczas 50 plecionkarzy, z wykorzystaniem 12 ton wikliny. Znajdu-
je siê on w tym samym miejscu, w którym sta³ nieco mniejszy, wypleciony w 2000
roku. 

Rafa³ Górczyñski by³ wielokrotnie cz³onkiem komitetu organizacyjnego Jarmar-
ku Chmielo-Wikliniarskiego i uczestnikiem plenerów wikliniarskich w Muzeum Wi-
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kliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomy!lu. By³ organizatorem 5 edycji nowoto-
myskiego 'Pikniku z wiklin¹', a tak¿e pomys³odawc¹ i organizatorem wyborów
'Miss Polskiej Wikliny'. Nie ukrywa, ¿e podoba³a mu siê praca spo³eczna w stowa-
rzyszeniu, jednak ci¹gnê³o go ca³y czas przede wszystkim do wikliny, dlatego
w 2010 roku nie zdecydowa³ siê na kandydowanie na kolejn¹ kadencjê na
stanowisko prezesa stowarzyszenia. Zaj¹³ siê prac¹ plecionkarsk¹, co zaowocowa³o
wieloma nagrodami na konkursach krajowych. Jest tak¿e laureatem I nagrody
na *wiatowym Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w 2011 roku i III nagrody na tym
samym konkursie w 2015 roku. Obydwie miêdzynarodowe nagrody przyznano mu
w kategorii: mebel. 

Z TEKI...
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Mistrzem Rafa³a Górczyñskiego jest jego ojciec Marian. On sam za! nieustannie,
od 30 lat, doskonali swój warsztat " i jak sam przewrotnie podkre!la " ca³y czas po-
szukuje swojego stylu, którego ma nadziejê nie odnale#æ. Nie wyobra¿a sobie, by
tak po prostu osi¹!æ na laurach. Dzisiaj sztukê sw¹ prezentuje na wielu plenerach
i wystawach, zaszczepiaj¹c mi³o!æ do ukochanego rzemios³a równie¿ s³uchaczom
popularnego w dolno!l¹skim mie!cie Jawor 'Medyka', czyli tamtejszego Zespo³u
Szkó³.

Zawsze stara³em siê byæ dobrym rzemie!lnikiem, poznawaæ nowe wzornictwo,
co za tym idzie inne sploty, eksperymentowaæ z odmianami wikliny. W ten sposób
moje prace sta³y siê inne, zaczê³y siê wyró¿niaæ. Jest to mo¿e trochê pok³osie mojej
fascynacji muzyk¹ punkow¹, subkultur¹ wyró¿niaj¹c¹ siê, przewa¿nie szokuj¹c¹, ale
z prostym i dos³ownym przekazem. W ten w³a!nie sposób traktujê moj¹ pracê. Nie
chcê siê zamykaæ w wytyczonych przez trendy ramach, ceniê sobie wolno!æ i mo¿-
liwo!æ materializowania moich pomys³ów, czasami emocji. Wiklina daje bardzo du-
¿e mo¿liwo!ci, umiejêtnie wyplatana staje siê materia³em bez ograniczeñ. Jednym
s³owem z wikliny mo¿na zrobiæ wszystko. Wiele osób twierdzi, ¿e jestem artyst¹ ,
a ja z tym siê nie zgadzam+ Uwa¿am inaczej -zawsze staram siê byæ bardzo dobrym
rzemie!lnikiem, a mo¿e kiedy! w kolejnej mojej 'ods³onie' stanê siê artyst¹.

Z TEKI...
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pa&dziernik - grudzieñ 2017 roku

Spotkanie autorskie z Magdalen¹ Ludwiczak
Pa#dziernikowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, które odby³o siê w Miejskiej

i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomy!lu mia³o wyj¹tkowy klimat. 3 pa#-
dziernika go!ciem klubowiczek by³a Magdalena Ludwiczak z Miêdzychodu. Jako autor-
ka debiutowa³a w maju 2015 roku ksi¹¿k¹ pt. 'Cztery rubiny', której fabu³a oparta jest
na autentycznych wydarzeniach. Kolejna jej ksi¹¿ka, w zupe³nie odmiennym klimacie, to
wydana w 2016 roku 'Dziewczyna z zau³ka', nastêpne 'Tajemnica b³êkitnej alkowy'
oraz 'Têskni¹c w obie strony'. Podczas spotkania autorka zdradzi³a, ¿e ju¿ nied³ugo uka-
¿e siê jej kolejna ksi¹¿ka pt. 'Parabola ¿ycia'. Pani Magdalena przyzna³a, ¿e pisanie jest jej
najwiêksz¹ pasj¹, jednak przedk³ada 'byæ' nad 'mieæ'. Najwa¿niejsza dla niej jest rodzina
i w tym zabieganym !wiecie zawsze znajduje dla niej czas " na rozmowy i bycie razem.

Podsumowano Kampaniê +Zachowaj Trze&wy Umys³+
4 pa#dziernika w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomy!lu odby³o

siê podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii 'Zachowaj Trze#wy Umys³'.W ramach tej
kampanii, na bazie materia³ów otrzymanych od jej organizatorów, przeprowadzono
w szko³ach zajêcia profilaktyczne, a chêtni uczniowie mogli uczestniczyæ w konkursie li-
teracko-plastycznym pt. 'Na skrzyd³ach przyja#ni'. Prace konkursowe przes³ano do Sto-
warzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.W!ród nagrodzonych
uczniów znale#li siê uczniowie z naszej gminy: Adrianna Birka ze Szko³y Podstawowej
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nr 1, Joanna Gola i Olgierd Szeliga ze Szko³y Podstawowej nr 2, Karol Pierzyñski, Jakub
Heinrich i Marta Pieniê¿na ze Szko³y Podstawowej w Borui Ko!cielnej oraz Martyna Du-
lat ze Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym.W uroczystym podsumowaniu kam-
panii udzia³ wziêli nagrodzeni uczniowie, dyrektorzy szkó³, szkolni koordynatorzy kam-
panii, naczelnik Wydzia³u O!wiaty, Kultury i Sportu Katarzyna £ukaszewicz. Nagrody
wrêczyli Burmistrz Nowego Tomy!la W³odzimierz Hibner wraz z pe³nomocnikiem ds.
uzale¿nieñ Jolant¹ Szade.

Dzieñ Poczty i Znaczka Pocztowego
Z okazji *wiatowego Dnia Poczty i Znaczka Pocztowego grupa nieformalna 'Cooltu-

ralna Integracja' oraz Nowotomyski O!rodek Kultury zorganizowali 6 pa#dziernika
'Wielki Plener Malarski'. Ka¿dy z uczestników zaprojektowa³ znaczek pocztowy i wyko-
na³ go, wg w³asnego pomys³u, technik¹ malarsk¹. Po zakoñczeniu pracy mo¿na by³o wy-
s³aæ do rodziny i znajomych kartkê pocztow¹ z pozdrowieniami z Nowego Tomy!la.
W wydarzeniu wziêli udzia³ uczestnicy *rodowiskowego Domu Samopomocy oraz
*wietlicy Socjoterapeutycznej. Do akcji w³¹czyli siê równie¿ uczestnicy innych wydarzeñ
odbywaj¹cych siê w tym czasie w NOK-u. Spo!ród prac zosta³y wybrane najciekawsze
i ju¿ wkrótce na ich podstawie wykonane zostan¹ prawdziwe znaczki pocztowe, które
Nowotomyski O!rodek Kultury bêdzie wykorzystywa³ do wysy³ania swojej korespon-
dencji. Na pami¹tkê otrzymaj¹ je równie¿ autorzy prac. 

Projekt s³u¿¹cy niepe³nosprawnym 
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomy!lu 10 pa#dziernika odby³o siê spotkanie w ra-

mach projektu pod nazw¹ 'Monitoring dzia³añ jednostek administracji rz¹dowej i samo-
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rz¹dowej w województwie wielkopolskim, w kontek!cie realizacji praw osób z niepe³no-
sprawno!ciami i dostosowania do postanowieñ Konwencji ONZ o prawach osób niepe³-
nosprawnych'. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie 'Wspólnota Bona Fide'
wraz z Fundacj¹ 'Eudajmonia'. Celem projektu jest zwiêkszenie zdolno!ci 50 monitoro-
wanych instytucji w województwie wielkopolskim do wdra¿ania postanowieñ Konwen-
cji ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych poprzez analizê dzia³añ instytucji, sformu-
³owanie rekomendacji dotycz¹cych dzia³añ instytucji oraz weryfikacjê ich wykorzystania.
Jedn¹ z monitorowanych instytucji jest Gmina Nowy Tomy!l. Spotkanie s³u¿y³o usyste-
matyzowaniu i pog³êbieniu wiedzy o Urzêdzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych
Gminy Nowy Tomy!l oraz wspólnemu zastanowieniu siê nad kierunkiem rekomendacji,
s³u¿¹cych poprawie dostosowania instytucji i !wiadczonych przez nie us³ug do potrzeb
osób niepe³nosprawnych. W dyskusji nad t¹ problematyk¹ uczestniczyli: Burmistrz No-
wego Tomy!la W³odzimierz Hibner, przedstawiciele Urzêdu Miejskiego, O!rodka Po-
mocy Spo³ecznej, *rodowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia 'Rodzinka>,
Zarz¹du Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym
Tomy!lu oraz Szko³y Podstawowej nr 3. Kolejnym etapem projektu bêdzie monitoring
instytucji.

Konferencja opiekunów szkolnych kó³ PCK
Cykliczne spotkanie opiekunów szkolnych kó³ PCK z powiatów nowotomyskiego

i grodziskiego odby³o siê 12 pa#dziernika w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w No-
wym Tomy!lu. W trakcie konferencji przedstawiono propozycje zadañ dla szkolnych
kó³ Polskiego Czerwonego Krzy¿a na rok szkolny 2017/2018, podsumowano dzia³al-
no!æ szkolnych kó³ PCK oraz przedstawiono dalsze kierunki dzia³ania i rozwoju organi-
zacji. Prezes Oddzia³u Rejonowego PCK w Nowym Tomy!lu Jerzy Kimstacz przypo-
mnia³, ¿e Polski Czerwony Krzy¿ jest organizacj¹ o bardzo bogatej przesz³o!ci. W czasie
niespe³na 100.letniej historii urzeczywistnia³ w spo³eczeñstwie polskim idee humanitary-
zmu i wzajemnej pomocy. Kierownik Biura Oddzia³u Rejonowego PCK w Nowym To-
my!lu Emilia Jarczyñska podziêkowa³a wszystkim opiekunom szkolnych kó³ PCK
za krzewienie w!ród m³odzie¿y szkolnej idei wolontariatu i bezinteresownej pomocy
drugiemu cz³owiekowi. Konferencja by³a te¿ okazj¹ do z³o¿enia ¿yczeñ nauczycielom
" opiekunom szkolnych kó³ PCK z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W imieniu organi-
zatorów z³o¿y³ je Burmistrz Nowego Tomy!la W³odzimierz Hibner, wrêczaj¹c symbo-
liczne ró¿e.

O tym, jak nie przegraæ ¿ycia
Uzale¿nienie od gier komputerowych to wa¿ny i aktualny temat. 12 pa#dziernika go-

!ciem nowotomyskiej biblioteki publicznej by³ Krzysztof Piersa " autor ksi¹¿ki pt. 'Kom-
puterowy æpun', który w ramach cyklu: Godziny dla Rodziny spotka³ siê w bibliotecznej
Strefie Koloru z rodzicami i m³odymi graczami komputerowymi. Go!æ spotkania nie jest
psychologiem, ale praktykiem, który od pi¹tego roku ¿ycia, przez kolejnych dwadzie!cia
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lat, na³ogowo gra³ w gry komputerowe. Postanowi³ zmieniæ swoje ¿ycie, kiedy zda³ so-
bie sprawê, ¿e mo¿e je po prostu przegraæ " dos³ownie i w przeno!ni. Walka z uzale¿-
nieniem, mimo i¿ zwyciêska, nie by³a ³atwa, dlatego swoim do!wiadczeniem postanowi³
dzieliæ siê z innymi. Napisa³ ksi¹¿kê i je#dzi z ni¹ po ca³ej Polsce, by rozmawiaæ z gracza-
mi i ich bliskimi m. in. o tym, jak poznaæ czy granie to jeszcze pasja, czy ju¿ uzale¿nienie.
W trakcie wizyty w Nowym Tomy!lu t³umaczy³ równie¿ jak dzia³aj¹ gry komputerowe
i dlaczego tak wci¹gaj¹, radzi³ doros³ym, jak postêpowaæ z m³odymi graczami, opowia-
da³ o symptomach uzale¿nienia, skutecznie zachêca³ obecnych do dyskusji i dzielenia siê
w³asnymi do!wiadczeniami i spostrze¿eniami. 

Lekcje o bud¿ecie obywatelskim 
12 i 13 pa#dziernika w szko³ach podstawowych w Wytomy!lu i Jastrzêbsku Starym

odby³y siê lekcje dotycz¹ce bud¿etu obywatelskiego, w zwi¹zku z jego realizacj¹ w gmi-
nie Nowy Tomy!l. W zajêciach uczestniczyli uczniowie klas od V do VII. Celem prowa-
dzonych zajêæ by³o zapoznanie uczniów z ide¹ realizacji bud¿etu partycypacyjnego oraz
zachêcenie do aktywnych dzia³añ w ¿yciu spo³ecznym. Dziêki nabytej wiedzy o tej for-
mie konsultacji spo³ecznych, dzieci bêd¹ mog³y byæ ambasadorami bud¿etu obywatel-
skiego w!ród swoich rodziców, dziadków i starszego rodzeñstwa. Zajêcia prowadzone
by³y w formie warsztatów, podczas których dzieci poznawa³y takie pojêcia jak: bud¿et,
partycypacja czy konsultacje. Okre!la³y te¿ mocne i s³abe strony bud¿etu obywatelskie-
go. W ramach podsumowania nabytej wiedzy zespo³y opracowa³y w³asne pomys³y pro-
jektów, na które nastêpnie g³osowano. W podziêkowaniu za aktywny udzia³ w lekcji,
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kreatywno!æ i zaanga¿owanie uczniowie otrzymali pami¹tkowe gad¿ety bud¿etu obywa-
telskiego. Zajêcia poprowadzi³a Marzena Kortus " inspektor w Wydziale O!wiaty, Kul-
tury i Sportu Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomy!lu.

Koncert dla nauczycieli
W sali widowiskowej Nowotomyskiego O!rodka Kultury 16 pa#dziernika odby³

siê koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszonych go!ci powitali Bur-
mistrz Nowego Tomy!la dr W³odzimierz Hibner oraz dyrektor Nowotomyskiego
O!rodka Kultury Beata Baran. Na scenie zaprezentowa³o siê 'Trio Taklamakan'
w sk³adzie: Jan Romanowski (skrzypce), Andrzej Trzeciak (wiolonczela) i Micha³ Ka-
rasiewicz (fortepian) oraz zespó³ 'Ojej' z Bukowca. W przerwie koncertu burmistrz
W³odzimierz Hibner, z-ca burmistrza Pawe³ Mordal oraz naczelnik Wydzia³u O!wia-
ty, Kultury i Sportu Katarzyna £ukaszewicz wrêczyli Nagrody Gminy za wysokie osi¹-
gniêcia dydaktyczne: Krzysztofowi Magdansowi " dyrektorowi Szko³y Podstawowej
nr 1 im. Tadeusza Ko!ciuszki w Nowym Tomy!lu, Andrzejowi Wa³êsie " dyrektoro-
wi Szko³y Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomy!lu, Miros³a-
wie Rostkowskiej " dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym, Iwonie
Jarzynie " dyrektorowi Przedszkola nr 1 'Misia Uszatka' w Nowym Tomy!lu, Joan-
nie Krysztofek-Koprak " dyrektorowi Przedszkola nr 4 'Bolka i Lolka' w Nowym
Tomy!lu, Marioli Wieczorek i Tomaszowi Siwiñskiemu " nauczycielom Szko³y Pod-
stawowej nr 1 im. Tadeusza Ko!ciuszki w Nowym Tomy!lu, Hannie Kowalskiej i Ma³-
gorzacie Szczepañskiej " nauczycielkom Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³o-
dowskiej-Curie w Nowym Tomy!lu, Krzysztofowi Ha³asowi i Marzenie Dach-Kolan-
ko " nauczycielom Szko³y Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym To-
my!lu, Magdalenie Kwiatkowskiej " nauczycielce Szko³y Podstawowej im. Leonarda
*liwiñskiego w S¹topach, Bognie Niemiec " nauczycielce Szko³y Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Borui Ko!cielnej oraz Katarzynie Koza " nauczycielce Zespo³u
Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu.

IX Wielkopolskie Forum Samorz¹dowych Inicjatyw Papieskich
W Nowotomyskim O!rodku Kultury 17 pa#dziernika odby³o siê IX Wielkopolskie

Forum Samorz¹dowych Inicjatyw Papieskich pod has³em 'Jan Pawe³ II - papie¿ ¿ycia
i rodziny'. Forum towarzyszy³o has³o XVII Dnia Papieskiego 'Id#my naprzód z nadzie-
j¹'. Go!ci powitali Burmistrz Nowego Tomy!la dr W³odzimierz Hibner oraz Przewod-
nicz¹cy Katolickiego Stowarzyszenia 'Civitas Christian' w Poznaniu Karol Irmler. Re-
ferat zatytu³owany 'Jan Pawe³ II - papie¿ ¿ycia i rodziny' wyg³osi³ prof. dr hab. Andrzej
Urbaniak z Politechniki Poznañskiej, reprezentuj¹cy jednocze!nie Duszpasterstwo Ro-
dzin Archidiecezji Poznañskiej. Kolejny referat '*wiêto!æ ludzi !wieckich w nauczaniu
Jana Paw³a II " na przyk³adzie ¿ycia i pracy dra Kazimierza Ho³ogi' przedstawi³ ks.
Krzysztof Ró¿añski, postulator procesu beatyfikacyjnego dra Ho³ogi. Czê!æ referato-
w¹ zamknê³o wyst¹pienie Ma³gorzaty Dzie¿yc z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Liceal-
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nych im. dra Kazimierza Ho³ogi, która przedstawi³a patrona szko³y jako autorytet dla
m³odzie¿y i wzór do na!ladowania. Po wyst¹pieniach prelegentów odby³a siê czê!æ
dyskusyjna forum pod has³em '¯yj¹c dla innych pod¹¿amy drog¹ do !wiêto-
!ci'. IX Wielkopolskiemu Forum Samorz¹dowych Inicjatyw Papieskich towarzyszy³y
kolekcjonerskie wystawy: kart pocztowych z wizerunkiem Ojca *w. ze zbiorów Zdzi-
s³awa Okonka, numizmatów oraz filatelistycznych zbiorów Grzegorza Kaniewskiego,
a tak¿e wystawa filatelistyczna Poczty Polskiej, stoisko promocyjne Gminy Nowy To-
my!l oraz stoisko Poczty Polskiej ze specjaln¹ kart¹ pocztow¹. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objêli: Metropolita Poznañski abp Stanis³aw G¹decki oraz Marsza-
³ek Województwa Wielkopolskiego Marek Wo#niak.

O to¿samo%ci miejsca
Podczas ostatniego spotkania z cyklu bibliotecznych: Spotkañ z przyrod¹, które mia-

³o miejsce 17 pa#dziernika, panowie " z brod¹ i bez brody, od biologii i przyrody
" Adam Rybarczyk i Rafa³ Putz mówili o to¿samo!ci miejsca i naszym z przyrod¹ s¹-
siedztwie. Na ca³y cykl, który rozpocz¹³ siê w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece publicz-
nej w Nowym Tomy!lu, w styczniu 2017r., z³o¿y³o siê 6 spotkañ, przybli¿aj¹cych wa-
lory przyrodnicze naszego lokalnego !rodowiska. Profesjonalnie przygotowane, pro-
wadzone w nieszablonowy sposób, znalaz³y swoje sta³e grono odbiorców. Byæ mo¿e
taka forma prezentacji przyrodniczych zagadnieñ przyczyni siê do poszerzenia grona
mi³o!ników okolicznej przyrody i podniesienia !wiadomo!ci na temat warto!ci naszego
przyrodniczego dziedzictwa.
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5. edycja +Portretu prawdziwego+
20 pa#dziernika w Nowotomyskim O!rodku Kultury otwarta zosta³a wystawa po-

konkursowa, na której zaprezentowane zosta³y 34. fotografie nagrodzone w 5.edycji
Miêdzynarodowego Konkursu Fotograficznego 'Portret Prawdziwy'. Podczas wernisa¿u
laureatom tegorocznej edycji wrêczone zosta³y nagrody. W 5.edycji konkursu wziê³o
udzia³ prawie 500 uczestników z 24 pañstw, którzy nades³ali ok. 2000 zdjêæ. Jury w sk³a-
dzie: Adam Polañski, Magdalena Berny i Pawe³ Brzeziñski I miejsce przyzna³o Kindze Dr¹-
¿ek, II " Andrzejowi Mikulskiemu, a III " Wies³awowi Prugarowi. Patronat nad wydarze-
niem obj¹³  Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego, a patronat specjalny sprawowa³
Oddzia³ Wielkopolski. Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików W organizacjê konkur-
su w³¹czy³o siê liczne grono sponsorów " instytucji i firm. Po zakoñczeniu serii wystaw po-
konkursowych prace zostan¹ zlicytowane w ramach kolejnego Fina³u Wielkiej Orkiestry
*wi¹tecznej Pomocy. 

W sieæ wikliny zapl¹tany 
Od 19 pa#dziernika do 16 listopada w Galerii na Piêtrze Miejskiej i Powiatowej Biblio-

teki Publicznej w Nowym Tomy!lu podziwiaæ by³o mo¿na wiklinowe wyploty mistrza ple-
cionkarskiego Rafa³a Górczyñskiego, który po raz kolejny udowodni³, ¿e plecionkarstwo
to  tak¿e sztuka. Na ekspozycjê z³o¿y³y siê wykonane - z ogromnym smakiem, precyzj¹
i wyobra#ni¹ " koszyki, meble oraz instalacje artystyczne samego artysty oraz jego uczen-
nic, absolwentek Zespo³u Szkó³ w Jaworze: Ma³gorzaty Lisowskiej i Iwony Rusnak. Opra-
wê muzyczn¹ wieczoru zapewni³, graj¹cy na gitarze i !piewaj¹cy swe autorskie utwory,
Rafa³ Putz. Rafa³ Górczyñski plecionkarstwem zajmuje siê od ponad 20 lat. Jest cz³onkiem
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Stowarzyszenia Twórców Ludowych, laureatem wielu nagród w konkursach krajowych
i miêdzynarodowych.W latach 2006-2010 by³ prezesem Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia Plecionkarzy i Wikliniarzy. Jest spo³ecznikiem, aktywnie zaanga¿owanym w ró¿nego
rodzaju przedsiêwziêcia wikliniarskie, w tym w organizacjê budowy najwiêkszego kosza
wiklinowego na !wiecie, wpisanego do ksiêgi rekordów Guinessa. Uczestniczy³ równie¿
w organizacji nowotomyskich 'Pikników z Wiklin¹, by³ wielokrotnie cz³onkiem komitetu
organizacyjnego Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego i uczestnikiem plenerów wikliniar-
skich w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomy!lu. (Czytaj wiêcej: ss.
91 - 95)

Wybrali%my projekty do realizacji w 2018 roku
Zakoñczy³y siê konsultacje spo³eczne dotycz¹ce bud¿etu obywatelskiego gminy Nowy

Tomy!l na 2018 rok. W g³osowaniu, które trwa³o od 2 do 20 pa#dziernika br., mieszkañ-
cy zdecydowali, jakie projekty inwestycyjne i prospo³eczne maj¹ byæ realizowane w przy-
sz³ym roku, w ramach zaplanowanej na ten cel puli !rodków finansowych. 23 pa#dzierni-
ka specjalnie powo³ana komisja obliczy³a wyniki g³osowania. W g³osowaniu, które prze-
prowadzone zosta³o w mie!cie i w kilku wsiach, ³¹cznie wziê³o udzia³ 1250 mieszkañców
naszej gminy, którzy ukoñczyli 16 lat. Tylko dwie z³o¿one karty by³y niewa¿ne. Spo-
!ród 11 projektów inwestycyjnych do zrealizowania zakwalifikowa³y siê cztery, które uzy-
ska³y najwiêksz¹ ilo!æ g³osów. I tak: po 250 g³osów zdoby³y dwa projekty: 'Si³ownia ze-
wnêtrzna " miejsce spotkañ w Borui Ko!cielnej'(projekt o warto!ci 50.000 z³) oraz 'Wia-
ta integracyjna i rowerowa przy boisku im. T. Ska³eckiego w Borui Ko!cielnej'(równie¿
projekt o warto!ci 50.000 z³). Na 'Utworzenie si³owni zewnêtrznej przy !wietlicy wiej-
skiej w miejscowo!ci S¹topy' wycenionej na 35.000 z³ zag³osowa³o 239 osób. Listê zwy-
ciêskich projektów zamyka 'Stworzenie zaplecza sportowego " si³owni zewnêtrznej
w Przy³êku' (projekt na kwotê 35.000 z³). Uzyska³ on poparcie 203 osób. Na projekty
te, zgodnie z ich kosztorysami, zarezerwowana zostanie w przysz³orocznym bud¿ecie
kwota 170.000, 00 z³. W ramach bud¿etu obywatelskiego gminy Nowy Tomy!l
na 2018 rok zrealizowanych zostanie równie¿ sze!æ projektów prospo³ecznych, a zatem
wszystkie zg³oszone przez mieszkañców: 'W zdrowym ciele zdrowy duch " nowotomy-
ska niæ aktywno!ci fizycznej osób starszych' " 240 g³osów, 'Gminny integracyjny piknik
rodzinno " sportowy w Przy³êku' " 224 g³osy, 'Spotkanie pokoleniowe przy du¿ym
ekranie w Przy³êku' " 211 g³osów, 'Nowotomyski Festiwal Improwizacji i Kabaretu'
" 180 g³osów, ' Bieg przez las pod has³em 'Wygoniæ wilka z lasu' w Jastrzêbsku Starym
" 149 g³osów, 'COMMANDO SZARAK 2018' w Szarkach (impreza sportowo-militar-
na) " 113 g³osów. Na projekty te wydatkowana zostanie kwota 47.694, 00 z³. 

Jesienne warsztaty mehendi
Orientalna magia zdobienia cia³a henn¹ by³a przedmiotem warsztatów, które prze-

prowadzone zosta³y 23 pa#dziernika, w Klubie Rêkodzie³a 'Fantazja', dzia³aj¹cym w no-
wotomyskiej bibliotece. Poprowadzi³a je, pracuj¹ca na co dzieñ w Muzeum Archeolo-
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gicznym w Poznaniu, a w wolnych chwilach zajmuj¹ca siê sztuk¹ mehendi " Klaudyna
Bronowska. Klaudyna Borowska zapozna³a uczestniczki warsztatów ze sztuk¹ mehendi,
jej histori¹ i zastosowaniem w kosmetyce. Pos³uguj¹c siê interesuj¹c¹ prezentacj¹ poka-
za³a, jakie symboliczne znaczenie ma w ró¿nych kulturach malowanie cia³a i jakie rytua³y
s¹ z tym zwi¹zane. W czê!ci praktycznej warsztatów uczestniczki zajêæ pozna³y najbar-
dziej charakterystyczne wzory hinduskie i arabskie oraz popularn¹ technikê aplikacji hen-
ny za pomoc¹ ro¿ków. Stworzy³y swoje w³asne, niepowtarzalne wzory, wykazuj¹c siê
du¿ymi zdolno!ciami i inwencj¹ twórcz¹. Oryginalne wzory zosta³y wykonane naturaln¹,
br¹zow¹ henn¹ sprowadzan¹ z Indii. 

Klubowa wyprawa na Cypr 
Podczas kolejnego spotkania w Klubie Mi³o!ników Podró¿y 'Przez kontynenty' w no-

wotomyskiej bibliotece, 24 pa#dziernika, Andrzej Pas³awski zachêca³ nowotomy!lan
do odkrywania uroków magicznej wyspy Cypr " wyspy obfituj¹cej w zapieraj¹ce dech
w piersiach widoki, ale " ze wzglêdu na swe strategiczne po³o¿enie " od stuleci przecho-
dz¹cej z r¹k do r¹k i targanej zawieruchami i niepokojami. Podró¿nik opowiedzia³ o an-
tycznych miastach, przepiêknych klasztorach prawos³awnych, malowniczych wioskach
w górach Troodos i dzikich pla¿ach. Pokaza³ te¿ tê drug¹ stronê monety " kraj podzielo-
ny 180. kilometrowym murem, Nikozjê, ostatni¹ stolicê podzielon¹ na dwie czê!ci " grec-
k¹ i tureck¹. Podró¿nik pokaza³ obie czê!ci Cypru, miejsca przepiêkne, dzikie, ale i ogrom
ludzkiego nieszczê!cia, ruiny, druty kolczaste i strzeg¹cych tego stanu ¿o³nierzy. 
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Rosyjskie nuty w bibliotece 
Recital piosenki rosyjskiej 'W naszym domu', który odby³ siê w Miejskiej i Powiatowej

Bibliotece Publicznej w Nowym Tomy!lu w ramach: Czwartkowych wieczorów literacko-
-muzycznych, roz!wietli³ cichy i szarawy jesienny wieczór 26 pa#dziernika. Aktor i bard
Andrzej Lajborek wy!piewa³ utwory wspania³ych rosyjskich artystów: Okud¿awy, Wy-
sockiego i Wertyñskiego, porywaj¹c zachwycon¹ publiczno!æ do wspólnego !piewania.
Wieczór zakoñczy³a, od!piewana wspólnie przez artystê i s³uchaczy, niezapomniana i po-
ruszaj¹ca 'Modlitwa' Bu³ata Okud¿awy. 

Miêdzynarodowa konferencja 
Na Wydziale Zamiejscowym Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji im. Miesz-

ka I 27 pa#dziernika odby³a siê miêdzynarodowa konferencja 'Wyzwania i problemy sa-
morz¹dów w procesie pozyskiwania inwestorów'. Konferencja zosta³a zorganizowana
przez Stowarzyszenie Samorz¹dowe A2 Wielkopolska we wspó³pracy z Urzêdem Miej-
skim w Nowym Tomy!lu oraz Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiki i Administracji im. Miesz-
ka I w Nowym Tomy!lu. Konferencjê otworzy³ Burmistrz Nowego Tomy!la dr W³odzi-
mierz Hibner, który przywita³ przyby³ych go!ci oraz podkre!li³, jak wa¿ne dla Nowego
Tomy!la jest zorganizowanie konferencji o tak wysokiej randze. Uczestników konferencji
powitali tak¿e: prezes Stowarzyszenia Samorz¹dowego A2 Wielkopolska, Wójt Gminy
Stare Miasto " Ryszard Nawrocki oraz dziekan Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administra-
cji im. Mieszka I w Nowym Tomy!lu " dr Joanna Frejman. Honorowy patronat nad kon-
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ferencj¹ objêli: Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego, Marsza³ek Województwa Lu-
buskiego oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu. W!ród prelegentów znale#li siê: Patryk
Demski " Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin oraz prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Samo-
rz¹dowe A1, który podzieli³ siê z zebranymi do!wiadczeniami Pelplina w zakresie inwe-
stycji przy autostradzie A1, Piotr Kopeæ " Z-ca Wójta Gminy Kobierzyce, który na przy-
k³adzie tej gminy omówi³ sposoby pozyskiwania inwestorów, Zbigniew Markowski " se-
kretarz Nowotomyskiej Izby Gospodarczej, który na przyk³adzie firm w niej zrzeszonych
przedstawi³ rozwój gospodarczy Nowego Tomy!la. Prelekcje wyg³osili tak¿e: Marzena
Szu³czyñska z Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Nowym Tomy-
!lu, która poruszy³a tematykê wp³ywu s¹siedztwa autostrady na lokalny rynek pracy oraz
Leszek Ko³odziejczyk - g³ówny specjalista w Departamencie Rozwoju Gospodarczego
Polskiej AgencjiInwestycji i Handlu w Warszawie, który omówi³ wspó³dzia³anie PAIH z sa-
morz¹dem w procesie pozyskiwania inwestorów. W konferencji wziê³o udzia³ ponad 70
uczestników. W!ród licznie przyby³ych go!ci znale#li siê m.in.: Mariusz Sidor reprezentu-
j¹cy kancelariê Prezydenta RP, samorz¹dowcy z gmin i powiatów województwa lubuskie-
go i wielkopolskiego oraz delegacja niemieckiej gminy Mittenwalde.

Dwójka skoñczy³a 70 lat
Szko³a Podstawowa nr 2 im. Marii Sk³odowskiej-Curie obchodzi³a 27 pa#dziernika ju-

bileusz 70. lecia istnienia. Uroczysto!æ po³¹czona zosta³a z III Zjazdem Absolwentów.
W roku jubileuszu szko³y przypada³a te¿ 51. rocznica nadania szkole imienia Marii Sk³o-
dowskiej " Curie, 150. rocznica urodzin patronki, a tak¿e 50. rocznica przekazania szko-
le pierwszego sztandaru i 5. rocznica rozwiniêcia i przekazania nowego sztandaru. Ca³y
szereg rocznic spowodowa³, ¿e obchody mia³y wyj¹tkowo uroczysty charakter. W uro-
czysto!ci udzia³ wziêli m. in. Burmistrz Nowego Tomy!la dr W³odzimierz Hibner, Staro-
sta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, dyrektorzy szkó³, przedszkoli i instytucji, przedstawi-
ciele duchowieñstwa, prezydium Rady Rodziców i liczne grono absolwentów. (Czytaj wiê-
cej: ss.  42-52)

Bajka po³¹czy³a pokolenia 
W sali widowiskowej Nowotomyskiego O!rodka Kultury, w ramach projektu pt.

'Miêdzypokoleniowa aktywno!æ srebrn¹ nici¹ tkana', realizowanego w ramach Kon-
kursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017, dofinansowanego ze !rodków Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich, 27 pa#dziernika odby³o siê miêdzypokoleniowe spotka-
nie. Jego organizatorem by³a grupa nieformalna 'Lejdis', stworzona przez pracowni-
ków O!rodka Pomocy Spo³ecznej oraz Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im.
dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomy!lu. Beneficjentami zadania byli uczestnicy Do-
mu Dziennego Pobytu oraz grupa m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Liceal-
nych im. dra K. Ho³ogi. W spotkaniu uczestniczy³y dzieci z nowotomyskich przed-
szkoli. Seniorzy oraz grupa m³odzie¿y, pod okiem opiekunów, przygotowali dla naj-
m³odszych bajkê pt. 'Królewna *nie¿ka i siedmiu krasnoludków'. Kolorowe stroje
i ba!niowa dekoracja przenios³y widzów w !wiat bajek. Fantastyczna gra aktorów
" amatorów i spora dawka humoru sprawi³y, ¿e bajkê z du¿ym zainteresowaniem
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obejrza³y, zarówno dzieci, jak i go!cie uczestnicz¹cy w spotkaniu. W imprezie wziê³o
udzia³ blisko 400 osób.

Recital Piotra Machalicy
27 pa#dziernika w Nowotomyskim O!rodku Kultury mia³ miejsce wyj¹tkowy recital

Piotra Machalicy dedykowany pamiêci Wojciecha M³ynarskiego, sk³adaj¹cy siê wy³¹cznie
z utworów tego artysty. Publiczno!æ mog³a us³yszeæ m. in. 'Jeszcze w zielone gramy',
'Tango desperado', 'Nie ma jak u mamy', 'Najpiêkniejszy list mi³osny'. Wykonawcy to-
warzyszy³ zespó³ muzyków w sk³adzie: Micha³ Walczak (gitara), Krzysztof Nied#wiecki
(gitara), Pawe³ Surman (tr¹bka, akordeon, instrumenty perkusyjne). Ten klimatyczny
koncert by³ okazj¹ do odbycia sentymentalnej, muzycznej wyprawy po najpiêkniejszych
piosenkach autorstwa Wojciecha M³ynarskiego. 

Marsze na orientacje
28 pa#dziernika zorganizowany zosta³ II Nowotomyski Maraton Marszów na Orienta-

cjê. Na starcie stanê³o ponad 250 uczestników i 108 zespo³ów, w kategoriach wiekowych
TD, TM i TJ. W tym roku impreza odby³a siê w Bukowcu, a trasy marszów poprowadzo-
ne zosta³y pomiêdzy Bukowcem a Bia³¹ Wsi¹. W ramach maratonu odby³y siê dwie od-
rêbne imprezy sportowe: II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego w Tury-
stycznych Marszach na Orientacjê oraz II Olêderskie Marsze na Orientacjê. Przygotowa-
ne trasy liczy³y od 2600 do 3850 m d³ugo!ci, a podczas ich pokonywania, przy pomocy
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mapy i kompasu, nale¿a³o odwiedziæ 10 -15 punktów kontrolnych. Uczestnicy reprezen-
towali szko³y z Bukowca, Borui Ko!cielnej, Che³mna, Ostroroga, Pniew, Rokietnicy, No-
wego Tomy!la i Szamotu³. W!ród m³odych mieszkañców naszej gminy, którzy zajêli wy-
sokie miejsca w rywalizacji znale#li siê: Marcelina *liczner i Kinga Cicha ze Szko³y Podsta-
wowej w Borui Ko!cielnej " II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w kategorii TM
oraz I miejsce w kategorii TM w II Olêderskich Marszach na Orientacjê. W tej samej kate-
gorii na II miejscu uplasowali siê Jakub Heinrich i Krzysztof Ratajczak ze Szko³y Podstawo-
wej w Borui Ko!cielnej, na V miejscu w stawce sze!ædziesiêciu dru¿yn znale#li siê Piotr
Raczkowiak i Oskar Skrzypczak z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu,
a na VI miejscu " Natalia Bryza i Paulina Laufer ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowym
Tomy!lu. Wspó³organizatorami imprezy byli: Urz¹d Miejski w Nowym Tomy!lu, NOK,
O!rodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomy!lu oraz Powiat Nowotomyski. 

Zmar³ druh Andrzej Kêdzierski 
29 pa#dziernika, w wieku 44 lat, zmar³ druh Andrzej Kêdzierski, d³ugoletni prezes

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w S¹topach i skarbnik Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego
OSP RP w Nowym Tomy!lu. Uroczysto!ci pogrzebowe odby³y siê 2 listopada na cmen-
tarzu parafialnym w S¹topach.

Spo³eczna zbiórka ksi¹¿ek dla szpitali
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomy!lu z powodzeniem zakoñ-

czy³a 3 listopada spo³eczn¹ akcjê: 'Zbiórka ksi¹¿ek dla szpitali dzieciêcych'. Przedstawiciel-
ki nowotomyskiego Ko³a Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dzia³aj¹cego w bibliote-
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ce, przekaza³y zebrane w pa#dzierniku ksi¹¿ki pacjentom Oddzia³u Dzieciêcego nowoto-
myskiego szpitala. Z pewno!ci¹, pochodz¹ce ze spo³ecznej zbiórki, ksi¹¿ki uprzyjemni¹
ma³ym pacjentom trudny dla nich czas spêdzony z dala od domu.

Inauguracja projektu +Seniorzy w natarciu+
8 listopada do Domu Dziennego Pobytu przyby³ wyj¹tkowy go!æ, autor ksi¹¿ek, miesz-

kaj¹cy na sta³e w Ameryce Pó³nocnej, zakopiañczyk " Romuald Roman.  Spotkanie z nim
by³o zwiastunem cyklu niebanalnych spotkañ dla seniorów, zorganizowanych przez Miej-
sk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomy!lu pod has³em  'Seniorzy w natar-
ciu'. Jego pomys³odawczyni¹ i koordynatork¹ jest bibliotekarka Ma³gorzata Kaczmarek.
Przedmiotem spotkania by³y dwie ksi¹¿ki go!cia z Ameryki: 'Zakopiañski dom wariatów'
i 'Amerykañski dom wariatów'. Ich autor " cz³owiek o ciekawej i bogatej osobowo!ci, pe-
³en humoru, trochê filozof " zainteresowa³ s³uchaczy swoj¹ gawêd¹ o ¿yciu górala na ame-
rykañskiej ziemi i pozyska³ ich sympatiê trafnymi spostrze¿eniami i ³atwo!ci¹ w nawi¹zy-
waniu kontaktu. 

66 !piewnik Domowy 
W Nowotomyskim O!rodku Kultury 8 listopada odby³o siê kolejne  - 66. ju¿ " spotka-

nie z cyklu: *piewnik Domowy. Tym razem oprawê muzyczn¹ zapewni³a grupa wokalna
dzia³aj¹ca przy NOK-u, czyli '*piewaj¹cy Przyjaciele', w sk³ad której wchodz¹: Anita Czaj-
ka-Pawlak, Barbara Krasnowska i Rados³aw Kret. Uczestnicy spotkania mogli wspólnie za-
!piewaæ m.in. takie utwory jak: 'Autostop', 'Mi³o!æ jak wino', 'Nikt na !wiecie nie wie',
'Kawiarenki', 'Alibaba' czy 'Umówi³em siê z ni¹ na dziewi¹t¹'. Tradycyjnie w roli prowa-
dz¹cej wyst¹pi³a Renata *miertelna.

Obchody Narodowego !wiêta Niepodleg³o%ci
Obchody Narodowego *wiêta Niepodleg³o!ci zainaugurowane zosta³y 11 listopada

o godz. 15.00 msz¹ !w. za Ojczyznê, któr¹ " w asy!cie Kompanii Honorowej Batalionu
Logistycznego 17. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni J. Dowbor-Mu!nickiego
z Miêdzyrzecza - odprawi³ ks. kanonik Andrzej Grabañski, proboszcz parafii pw. Naj-
!wiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomy!lu. Podczas mszy !w. Bur-
mistrz Nowego Tomy!la dr W³odzimierz Hibner przekaza³ do ko!cio³a wiklinow¹ figur-
kê Matki Bo¿ej, wykonan¹ podczas tegorocznego Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego
przez " goszcz¹cych na zaproszenie Burmistrza " Chilijczyków z Chimbarongo, miasta
podobnie jak Nowy Tomy!l, s³yn¹cego z wikliniarskich tradycji. 

Po mszy !w. uczestnicz¹cy w niej parlamentarzy!ci, kombatanci, przedstawiciele gmin-
nych i powiatowych w³adz samorz¹dowych, partii politycznych i samorz¹dowych ugrupo-
wañ wyborczych, duchowieñstwa, s³u¿b mundurowych, stowarzyszeñ i organizacji spo-
³ecznych oraz harcerze, dzieci i m³odzie¿ z nowotomyskich szkó³, mieszkañcy Nowego
Tomy!la i cz³onkowie grupy rekonstrukcyjnej przeszli ulicami miasta w " prowadzonym
przez wojsko " Marszu Niepodleg³o!ci. O godz. 17.00 pod Pomnikiem Powstañców
Wielkopolskich na pl. Niepodleg³o!ci rozpoczê³a siê uroczysto!æ patriotyczna. W okolicz-
no!ciowym przemówieniu burmistrz W³odzimierz Hibner przypomnia³, ¿e pokolenia na-
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szych przodków, ¿yj¹ce pod jarzmem zaborców, nigdy nie przesta³y wierzyæ i walczyæ
o niepodleg³¹ Polskê, a ich marzenia spe³ni³y siê 99 lat temu. Po salwie honorowej obec-
ne na uroczysto!ci delegacje z³o¿y³y pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich wi¹-
zanki kwiatów. Nastêpnie uczestnicy uroczysto!ci udali siê do Nowotomyskiego O!rod-
ka Kultury na koncert i spektakl historyczny przygotowany przez uczniów Szko³y Podsta-
wowej nr 3 w Nowym Tomy!lu, Szko³y Podstawowej w Borui Ko!cielnej oraz Szko³y
Podstawowej przy WSPiA w Nowym Tomy!lu. W holu NOK-u mo¿na by³o obejrzeæ wy-
stawê plakatów patriotycznych oraz skosztowaæ tradycyjnych rogali !wiêtomarciñskich.

Sportowe akcenty !wiêta Niepodleg³o%ci
W hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu 11 listopada odby³y siê zmagania

w wielkopolskich wielobojach atletycznych, zorganizowane przez Wielkopolski Zwi¹zek
Podnoszenia Ciê¿arów oraz LKS 'Budowlani " Ca³us' Nowy Tomy!l. 

W zawodach wziê³o udzia³ 26 zawodniczek i zawodników do 12 roku ¿ycia z czterech
wielkopolskich klubów: 'Zamek' Go³añcz, 'Kajak' Trzcianka, RCF Poznañ oraz 'Budow-
lani " Ca³us'. M³odzi zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: bieg 4 x 10 m, trój-
skok z miejsca w dal oraz rzut pi³k¹ lekarsk¹ w ty³. Jak przysta³o na m³odych adeptów ciê-
¿arów by³a te¿ rywalizacja w jednym z bojów ciê¿arowych " tym razem w rwaniu. Kon-
kurencjê rozegrano w dwóch grupach wiekowych: do lat 10 i 12. W obydwu grupach
dziewcz¹t wygra³y zawodniczki z 'Zamku' Go³añcz, natomiast w!ród ch³opców w obu
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kategoriach zwyciê¿yli nowotomy!lanie. W klasyfikacji dru¿ynowej równie¿ triumfowali
gospodarze. Po po³udniu w si³owni M³odzie¿owego Centrum Podnoszenia Ciê¿arów od-
by³ siê turniej, w którym wziê³o udzia³ 8 kobiet i 14 mê¿czyzn z piêciu klubów wojewódz-
twa wielkopolskiego. Do czterech klubów startuj¹cych w wielobojach, do³¹czy³ bowiem
zawodnik klubu 'Chrobry' z Gniezna. W!ród kobiet zwyciê¿y³a Nicole Miszczykowicz,
a w!ród mê¿czyzn Tomasz Kowalski " zawodnicy LKS 'Budowlani " Ca³us' Nowy To-
my!l. Nastêpnego dnia rozegrany zosta³ Mecz  Sztangistów o Puchar Starosty Nowoto-
myskiego. Tym razem 'Budowlani " Ca³us' rzucili wyzwanie reprezentacji województwa
³ódzkiego, która wystawi³a siln¹ reprezentacjê. W sk³ad dru¿yny LKS 'Budowlani " Ca-
³us' weszli: olimpijka Patrycja Piechowiak, finalistka Mistrzostw Europy do lat 20 Pauli-
na Kud³aszyk, wicemistrzyni kraju w!ród seniorek Dobros³awa Kucharzak i trzykrotny
medalista Mistrzostw Europy Juniorów Martin Stasik. Poniewa¿ regulamin zawodów
przewidywa³ udzia³ zespo³ów, w sk³ad których wchodz¹ trzy kobiety i trzech mê¿czyzn
oraz dodatkowo w ka¿dej dru¿ynie dziewczynka i ch³opiec do lat 12, sk³ad nowotomy-
!lan uzupe³nili: Rados³aw Jarnut, Arkadiusz Mocny oraz Patrycja Górna i Jakub £uczak.
Zwyciêstwo indywidualne w!ród kobiet odnios³a zawodniczka 'Omegi' Kleszczów " Syl-
wia Ole!kiewicz, druga by³a Paulina Kud³aszyk, a III miejsce zajê³a Patrycja Piechowiak.
W rywalizacji mê¿czyzn bezkonkurencyjny okaza³ siê miejscowy zawodnik Martin Sta-
sik, II miejsce zaj¹³ Rados³aw Jarnut, a na III miejscu na podium stan¹³ zawodnik LKS Do-
bryszyce " £ukasz Hyla. Puchar Starosty trafi³ w rêce zawodniczek i zawodników LKS
'Budowlani " Ca³us' Nowy Tomy!l.

Historia i smak tradycji w Wytomy%lu
Rada So³ecka, wraz ze Szko³¹ Podstawow¹ im. Marii Kownackiej, 12 listopada zorga-

nizowa³a lokalne obchody !wiêta Niepodleg³o!ci w Wytomy!lu. Na uroczysto!æ do sali
wiejskiej przybyli mieszkañcy Wytomy!la, grono pedagogiczne i pracownicy szko³y, a tak-
¿e zaproszeni go!cie. By³o to kolejne spotkanie pod has³em 'Historia i smak tradycji'.
Po wyst¹pieniu so³tys Danuty Sobieraj rozpoczê³a siê biesiada, poprzedzona programem
artystycznym w wykonaniu dzieci z miejscowej szko³y. Na sto³ach pojawi³a siê rozgrzewa-
j¹ca zupa z dyni, kluski i kopytka ze skwarkami, kapusta oraz placki ziemniaczane. Czas
umila³y wystêpy lokalnych zespo³ów !piewaczych ze Lwówka i Dusznik. W ich repertu-
arze nie zabrak³o pie!ni i piosenek patriotycznych, ale tak¿e polskich piosenek biesiad-
nych, które wprowadzi³y uczestników spotkania w znakomity nastrój.

Klubowa wyprawa z Krzysztofem Deszczyñskim 
Z bywalcami Klubu Mi³o!ników Podró¿y 'Przez kontynenty' 14 listopada w nowoto-

myskiej bibliotece spotka³ siê Krzysztof Deszczyñski, aktor i podró¿nik uzale¿niony
od Azji. Prezentacja, jak¹ mieli przyjemno!æ zobaczyæ nowotomy!lanie, zwi¹zana by³a
z wydaniem fotograficznej ksi¹¿ki podró¿nika pt. 'Kolory Deszcza&Birma'. Jest ona opo-
wie!ci¹ o Birmie, któr¹ autor odwiedzi³ kilkakrotnie w latach 2010-2013. Wzbogaco-
na 300 sugestywnymi, niebanalnymi zdjêciami, ukazuje Birmê jako kraj wielokulturowy,
barwny, piêkny i nieobliczalny. Birma (Myanmar) jest w opinii wielu podró¿ników jednym
z najpiêkniejszych krajów Azji. Przez lata niedostêpny i zapomniany, teraz systematycznie
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zdobywa popularno!æ. Nadal jednak wystarczy tylko odrobinê oddaliæ siê od najpopular-
niejszych miejsc, by odnie!æ wra¿enie, ¿e jest siê jedyn¹ bia³¹ twarz¹, która tu zawita³a
od 100 lat. Wspania³e !wi¹tynie, !lady pradawnych cywilizacji, tropikalna przyroda oraz
przyja#nie nastawieni, go!cinni ludzie, to najwiêksze atrakcje tego kraju. 

Otwarcie %cie¿ki rowerowej do Sêkowa
15 listopada uroczy!cie zosta³a oddana do u¿ytku !cie¿ka rowerowa do Sêkowa.

Inwestycjê zrealizowa³ Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ra-
mach zadania pn. 'Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sêkowo " No-
wy Tomy!l, budowa !cie¿ki rowerowej'. Oddana do u¿ytku !cie¿ka pieszo-rowerowa
liczy 1524 m d³ugo!ci, a jej szeroko!æ wynosi 2 m. Zadanie objê³o te¿ m.in. monta¿
o!wietlenia na przej!ciu dla pieszych, nawierzchniê zjazdów publicznych z betonu as-
faltowego, nawierzchniê zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej i mon-
ta¿ balustrad. 

W uroczystym oddaniu !cie¿ki do u¿ytku uczestniczyli: dyrektor Wielkopolskiego
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Pawe³ Katarzyñski, wicemarsza³ek Woje-
wództwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, przewodnicz¹ca Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, radny Sejmiku Ryszard Napiera³a, Bur-
mistrz Nowego Tomy!la W³odzimierz Hibner oraz Starosta Nowotomyski Ireneusz
Kozecki. 

Stypendia dla najzdolniejszych 
W Nowotomyskim O!rodku Kultury 16 listopada odby³a siê I Gala Wrêczenia Na-

gród uzdolnionym uczniom z terenu gminy Nowy Tomy!l. Wziêli w niej udzia³: Bur-
mistrz Nowego Tomy!la W³odzimierz Hibner, Zastêpca Burmistrza Pawe³ Mordal
oraz naczelnik Wydzia³u O!wiaty, Kultury i Sportu Katarzyna £ukaszewicz, a tak¿e dy-
rektorzy gminnych szkó³ podstawowych. Nagrody wrêczy³ burmistrz W³odzimierz
Hibner, który z³o¿y³ uczniom serdeczne gratulacje i ¿yczenia oraz podkre!li³ nieoce-
nion¹ warto!æ zdobywanej wiedzy. Stypendia w roku szkolnym 2017/2018 otrzyma-
³o 58. uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali !redni¹ ocen od 5, 5
do 6, 0.  Ze Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko!ciuszki stypendia otrzymali:
Patrycja Brzozowska, Julia Fabian, Oskar Kapustka, Jakub Katner, Zuzanna Kêdzia,
Alicja Kokot, Maria Kolanko, Michalina Krysiak, Mateusz Stasik, Leon Szwedt, Zofia
Tomaszyk, Mi³osz Weso³ek i Patrycja Wieczorek. Ze Szko³y Podstawowej nr 2 im.
Marii Sk³odowskiej-Curie w gronie stypendystów znale#li siê: Filip Adamczyk, Miko³aj
Chudziak, Dominika Aleksandra Czy¿, Wiktor Dolecki, Aleksandra Gajewska, Laura
Ga³ganek, Eliza Garcon, Sebastian Grocholewski, Jagoda Kaczmarek, Paulina Kaczma-
rek, Maja Kubiak, Miko³aj Machucki, Kinga Nowak, Wiktoria Nyga, Dawid Pawlik, Jo-
achim Schulz, Maja Skotarek, Patrycja Skowroñska, Ma³gorzata Sza³ek, Julia *wi¹tek,
Jan Wilkoszarski, Maria Wojtkiewicz i Mateusz ¯ygalski. Stypendystami ze Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego s¹: Iga Maria Bielawska, Daria Magdalena
Chwalisz, Natasza Jakubowska, Wiktoria Maria Lehmann, Lena Maria Liman, Marce-
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lina Majka, Micha³ Kacper Marek, Fiona Papierz, Patrycja Pawlak, Emilia Phillips, Kali-
na Maria Pyliñska, Julia Robert, Barbara Sadowska, Aleksandra Spycha³a, Klaudia Zo-
fia Szczeciñska, Laura Trêbacz, Andrzej Wilkoszarski, Miko³aj Wolanin i Wiktoria
Wybicka. Ze Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Ko!cielnej stypen-
dia przyznano: Julii Jankowiak i Marcelinie *liczner, natomiast ze Szko³y Podstawowej
im. Marii Kownackiej w Wytomy!lu " Marice Wojcieszak. Ponadto Kalinie Pyliñskiej
przyznana zosta³a nagroda specjalna za wybitne osi¹gniêcia sportowe.

Wspomnieñ czar
16 listopada w nowotomyskiej bibliotece panowa³a bardzo gor¹ca atmosfera. Wie-

czór ten wype³ni³a przepiêkna muzyczn¹ podró¿ wspomnieñ. Obdarzona anielskim
g³osem pie!niarka Marta Grabowska wzruszy³a publiczno!æ utworami niezapomnianej
Anny German, a tak¿e Haliny Kunickiej, Mieczys³awa Fogga, Edith Piaf i Mireille Ma-
thieu. Mimo ¿e Marta Grabowska specjalizuje siê w³a!nie w repertuarze Anny Ger-
man, wykonuje równie¿ znane i lubiane piosenki innych wykonawców, g³ównie z daw-
nych lat. Warto dodaæ, ¿e poznañska solistka jest laureatk¹ wielu nagród. W 2014 r.
zajê³a I miejsce w Miêdzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Anny German
w Warszawie. Koncertuje na mniejszych i wiêkszych scenach estradowych, w domach
kultury i klubach muzycznych. Wyst¹pi³a m.in. na Scenie na Piêtrze podczas benefisu
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pisarki Katarzyny Grocholi, a tak¿e w warszawskim koncercie pt. 'Wieczór pamiêci
Anny German'. Jej nowotomyski recital odby³ siê w ramach bibliotecznych 'Czwart-
kowych wieczorów literacko " muzycznych'.

Obchody Dnia Cukrzyka 
Wrestauracji  'Zacisze' 17 listopada odby³a siê uroczysto!æ zwi¹zana z obchodami

Dnia Cukrzyka. Organizatorem spotkania by³ Zarz¹d Ko³a Powiatowego Polskiego Sto-
warzyszenia Diabetyków w Nowym Tomy!lu. W!ród zaproszonych go!ci by³ tak¿e Bur-
mistrz Nowego Tomy!la, który z³o¿y³ serdecznie ¿yczenia oraz podziêkowa³ cz³onkom
Zarz¹du Ko³a za o¿ywion¹ dzia³alno!æ. Zadanie pn. 'Organizacja uroczystego Dnia Cu-
krzyka' wspó³finansowane by³o ze !rodków Gminy Nowy Tomy!l.

III Otwarty Turniej Karate
18 listopada zorganizowany zosta³ II Otwarty Turniej Karate Kyokushin o Puchar Bur-

mistrza Nowego Tomy!la. W imprezie wziê³o udzia³ 213 zawodników, reprezentuj¹-
cych 15 o!rodków: Brzeg Dolny, Dzier¿oniów, Grodzisk Wlkp., Leszno, Lipno, Now¹
Sól, Nowy Tomy!l, Moryñ, Ochlê, Poznañ, Racibórz, Tarnów Opolski, Wo³ów, Zgierz
i Zielon¹ Górê. Na wysoki poziom imprezy z³o¿y³y siê: bardzo du¿a liczba zawodników
w poszczególnych konkurencjach (nawet do 30 osób) oraz potraktowanie turnieju przez
wiele o!rodków jako sprawdzianu przed zbli¿aj¹cym siê Pucharem Polski. Zwyciêzców
dekorowa³ Burmistrz Nowego Tomy!la W³odzimierz Hibner przy udziale sêdziego g³ów-
nego zawodów Paw³a Olszewskiego (4 dan) z Lipna. Reprezentacja Nowego Tomy!la za-
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jê³a dwa medalowe miejsca: Micha³ Rzepa " III miejsce w kategorii kumite (tj. walka) dzie-
ci do 7 lat oraz Roman Szewczuk " III miejsce w kategorii kumite seniorów powy¿ej 80 kg.
Turniej zorganizowany zosta³ przez Klub Karate Kyokushin Kanku w Nowym Tomy!lu,
na czele którego stoi Krzysztof Szeffner, przy wsparciu finansowym Gminy Nowy Tomy!l. 

Wieczór Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich
'Pani Jesieñ wiersze niesie' " to has³o, pod którym 21 listopada odby³o siê kolejne spo-

tkanie Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Nowym Tomy!lu. Tym razem wype³ni³y je jesienne, poetyckie inspiracje, za-
bawy poetyckim s³owem i niezwykle udane debiuty, a wszystko to okraszone muzyk¹
na pianino w wykonaniu Jacka Szofera.W pierwszej czê!ci wieczoru swoje wiersze czyta-
li poeci skupieni wokó³ Piêtra: Wojciech Budzisz, Teresa Dziewia³towska, Marek Geisler,
Robert Jêdrzejczak, Krzysztof Karski, Dorota Nowak, Wies³awa Ptaszyk i Marian Ziom-
kowski. Po raz pierwszy prowadz¹cy spotkania nowotomyskich twórców: dyrektor bi-
blioteki Lucyna Koñczal-Gnap i Rafa³ Putz oddali mikrofon w rêce wszystkich chêtnych,
którzy do tej pory nie mieli okazji podzieliæ siê napisanymi przez siebie wierszami. 'Mikro-
fon dla wszystkich' by³ zaproszeniem dla tych, którzy napisali choæ jeden wiersz i zechcie-
li tego wieczoru go zaprezentowaæ. Publiczno!æ bardzo ciep³o przyjê³a debiutuj¹cych po-
etów, którzy pokazali w swych strofach wiele dojrza³o!ci, dziel¹c siê swoim warsztatem,
ale te¿ twórcz¹ wra¿liwo!ci¹ i spor¹ dawk¹ humoru. Z pewno!ci¹ tego wieczoru objawi-
³y siê kolejne nowotomyskie talenty. Z zaproszenia do udzia³u w spotkaniu twórców sko-
rzystali uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomy!lu: Klaudia Dudek,
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Aleksandra Bia³as i Kacper Baran, absolwentka szko³y: Anna Jakubczyk, a tak¿e panowie:
Ryszard Schreyner, Piotr Mania i Adam Rybarczyk. Elementy literackiej gry po³¹czy³y obie
czê!ci wieczoru. Odgadywanie autorów, czytanych przez prowadz¹cych spotkanie wier-
szy oraz uk³adanie wierszy z rozsypywanek by³y niema³ym wyzwaniem, ale te¿ !wietn¹,
bardzo kreatywn¹ zabaw¹. 

Historie dotykaj¹ce serca
W ramach cyklu: Godziny dla Rodziny, 22 listopada, w nowotomyskiej bibliotece go-

!ci³y Anna £eske " Jackowska i Marta £eske " Bogaczyk, autorka i ilustratorka wyj¹tko-
wej, wa¿nej i ciekawej ksi¹¿ki pt. 'Dotykaj¹c serca. Historie prawdziwe o do!wiadcza-
niu si³y i szczê!cia'. Spotkanie zorganizowane zosta³o z my!l¹ o rodzinach borykaj¹cych
siê na co dzieñ z niepe³nosprawno!ci¹ dzieci. Autorka ksi¹¿ki, grodziszczanka Anna £e-
ske " Jackowska ukoñczy³a dwa kierunki studiów: pedagogikê specjaln¹ i andragogikê.
Jest nauczycielk¹, maj¹c¹ wieloletnie do!wiadczenie w pracy z niepe³nosprawnymi
dzieæmi. W trakcie spotkania opowiedzia³a, sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na tak¹ wyj¹tkow¹
ksi¹¿kê i podziêkowa³a wszystkim, którzy zechcieli powierzyæ jej swoje historie.
W ksi¹¿ce, której przes³aniem jest: uczyæ siê od siebie nawzajem, uczyæ siê lepiej rozu-
mieæ innych ludzi, zamieszczonych zosta³o sze!æ prawdziwych, chwytaj¹cych za serce
historii z ¿ycia rodzin wychowuj¹cych niepe³nosprawne dzieci oraz cztery wywiady ze
wspomagaj¹cymi rodziny specjalistami: lekarzem, psychologiem, logoped¹ i fizjotera-
peut¹. Pomiêdzy zawartymi w niej tekstami jest czas na chwilê oddechu dla czytelnika.
Wówczas pojawiaj¹ siê cytaty, modlitwy, wskazówki specjalistów do pracy z dzieckiem
oraz wzmacniaj¹ce psychikê æwiczenia. Autorka prosi o czytanie ksi¹¿ki sercem, bez za-
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dawania pytañ, zastanawiania siê, co by by³o gdyby& Jej ksi¹¿ka jest pe³na nadziei, opty-
mizmu i rado!ci ¿ycia. Udowadnia, ¿e wbrew przeciwno!ciom losu mo¿na wie!æ dobre
¿ycie i byæ szczê!liwym, pomimo wszystko.

Dzieñ Kredki 
Wed³ug kalendarza imprez nietypowych 22 listopada przypada Dzieñ Kredki. Z tej

okazji Nowotomyski O!rodek Kultury przygotowa³ dla dzieci wiele atrakcji. Na pocz¹tek
bardzo oryginalne warsztaty, podczas których dzieci mog³y wykorzystaæ kredki w do!æ
nietypowy sposób. Po przygotowaniu szablonu i naklejeniu '!wiecówek' na p³ótno,
uczestnicy warsztatów roztapiali kredki suszarkami. Pod wp³ywem ciep³a zaczê³y one
przybieraæ piêkne, têczowe kszta³ty, tworz¹c niezwyk³e kompozycje. Równocze!nie od-
bywa³y siê bardziej tradycyjne warsztaty, równie¿ z wykorzystaniem ró¿nego rodzaju
kredek. Na zakoñczenie obchodów tego wyj¹tkowego dnia odby³o siê przedstawienie pt.
'Kolorowy kredek !wiat' w wykonaniu dzieci z grupy 'S³oneczka' z Przedszkola nr 4 im.
Bolka i Lolka w Nowym Tomy!lu. Propozycja !wiêtowania tego nietypowego dnia bardzo
przypad³a dzieciom do gustu. 

Sukcesy nowotomyskich bibliotekarek
23 listopada by³ wyj¹tkowym dniem dla pracowników Miejskiej i Powiatowej Bibliote-

ki Publicznej w Nowym Tomy!lu. Tego dnia dwie bibliotekarki zosta³y laureatkami " licz¹-
cych siê w !rodowisku bibliotekarskim " wyró¿nieñ. Podczas Kongresu Bibliotek Publicz-
nych, odbywaj¹cego siê w Fabryce Sztuki w £odzi, Izabela Putz zosta³a wyró¿niona
w Ogólnopolskim Konkursie im. Olgi Rok, natomiast w Pa³acu Dzia³yñskich w Poznaniu
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Martyna Nowosadzka odebra³a Nagrodê M³odych im. Andrzeja Wojtkowskiego " naj-
wy¿sze wyró¿nienie przyznawane m³odym bibliotekarzom z Wielkopolski.

Izabela Putz, specjalista ds. animacji kultury w nowotomyskiej bibliotece zdoby³a to
presti¿owe wyró¿nienie za projekt 'Jêzykowe pogotowie, czyli spotkania z jêzykiem pol-
skim dla obcokrajowców', którego celem jest nauka jêzyka i przybli¿anie obcokrajowcom
polskiej kultury. Oceniaj¹c wysoko ów projekt kapitu³a konkursu wziê³a pod uwagê to,
w jakim stopniu mo¿e on byæ inspiracj¹ dla innych bibliotek, szczególnie w zakresie pozy-
skiwania nowych u¿ytkowników i anga¿owania ich w ¿ycie lokalnej spo³eczno!ci. Doceni-
³a te¿ potencja³ nowotomyskiej bibliotekarki jako liderki zmian w lokalnej spo³eczno!ci,
a tak¿e jej pasjê, zaanga¿owanie w pracê, korzystanie z ciekawych metod wspó³pracy
z osobami korzystaj¹cymi z biblioteki i lokalnymi partnerami. 

Martyna Nowosadzka, kustosz w Oddziale dla Dzieci i M³odzie¿y nowotomyskiej bi-
blioteki, uhonorowana zosta³a za wybitne osi¹gniêcia w pracy zawodowej. Zaanga¿owa-
nie, entuzjazm, gotowo!æ do podejmowania nowych wyzwañ, d¹¿enie do ci¹g³ego roz-
woju " to cechy charakteryzuj¹ce tegoroczn¹ laureatkê Nagrody M³odych. Jest ona orga-
nizatork¹ wielu przedsiêwziêæ popularyzuj¹cych ksi¹¿ki w!ród m³odych czytelników, ³¹-
cz¹cych tradycyjne formy promocji czytelnictwa z nieustannym poszukiwaniem nowych
sposobów na rozbudzanie w!ród m³odych czytelniczej aktywno!ci i chêci przebywania
w bibliotece. By³a uczestniczk¹ programu LABIB, zainicjowanego przez Fundacjê Rozwo-
ju Spo³eczeñstwa Informacyjnego, skupiaj¹cego bibliotekarzy z ca³ej Polski, chêtnych
do wymiany wiedzy i do!wiadczeñ. Zaanga¿owa³a siê w trwaj¹cy ponad rok projekt 'Stre-
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fa Innowacji', a uzyskany w jego ramach grant da³ pocz¹tek kompleksowej modernizacji
bibliotecznej Czytelni. 

Wspólnie prze¿yli pól wieku 
W Sali *lubów w Nowotomyskim O!rodku Kultury 23 listopada odby³a siê uroczy-

sto!æ z okazji jubileuszu 50. lecia po¿ycia ma³¿eñskiego. Spotkanie poprowadzi³a kierow-
nik Urzêdu Stanu Cywilnego Beata Jakubowska, a uroczystego wrêczenia medali za wie-
loletnie po¿ycie ma³¿eñskie dokona³ Burmistrz Nowego Tomy!la dr W³odzimierz Hib-
ner. W 2017 roku swoje Z³ote Gody !wiêtowa³o 31 par ma³¿eñskich z gminy Nowy To-
my!l. W gronie jubilatów znale#li siê: Helena i Stanis³aw Byliñscy (Nowy Tomy!l), Danuta
i Mieczys³aw Chylakowie (Nowy Tomy!l), Danuta i Hilary Ciesielscy (Nowy Tomy!l),
Aniela i Jan Dominiakowie (Nowy Tomy!l), Daniela i Ireneusz Kaczmarkowie (Buko-
wiec), Zofia i Stanis³aw Kaczmarkowie (Bukowiec), Barbara i Stefan Kêdziowie (Nowy
Tomy!l), £ucja i Lech Koperscy (Nowy Tomy!l), Urszula i Zbigniew Korbankowie (Nowy
Tomy!l), Irena i Wincenty Kornoszowie (Boruja Nowa), Bo¿ena i Marian Kostyrowie
(Nowy Tomy!l), Irena i Walenty Kulzowie (Nowy Tomy!l), Daniela i Czes³aw Maciejew-
scy (Nowy Tomy!l), Lucyna i Bronis³aw Mia³kasowie (Nowy Tomy!l), Barbara i Kazimierz
Olejniczakowie (Nowy Tomy!l), Genowefa i Józef Pazgratowie (Bukowiec), Halina i Ste-
fan Pi¹tkowie (Nowy Tomy!l), Ewa i Wies³aw Putkowscy (Przy³êk), Wanda i Karol Ro-
goziowie (Paproæ), Marian i Teresa Ruciakowie (Nowy Tomy!l), Stanis³awa i Florian
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Spodynkowie (Grubsko), Zofia i Kazimierz Sucharzewscy (Bukowiec), Kazimiera i Bog-
dan Suszkowie (Nowy Tomy!l), Eleonora i Antoni *cieszka (Stary Tomy!l), Czes³awa i Ka-
zimierz Tobysowie (Nowy Tomy!l), Barbara i Stanis³aw Trêbaczowie (Nowy Tomy!l),
Stefania i Zygmunt Tyrchowie (Nowy Tomy!l), Barbara i Kazimierz Walorowie (Nowy
Tomy!l), Kazimierz i Leokadia Wêglarzowie (Glinno), Danuta i Zbigniew Wo#niakowie
(Nowy Tomy!l) oraz Janina i Zbigniew Zarasiowie (Nowy Tomy!l).

Podró¿niczy stand-up
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomy!lu 23 listopada by³o

bardzo interesuj¹co, energicznie i weso³o. Sprawcami tej atmosfery byli: Sebastian Hennig
i Mateusz Matuszewski z Bydgoszczy, którzy w niekonwencjonalny sposób opowiedzieli
o swoim projekcie podró¿niczym 'Aventura. Azja 2017'. A wszystko to w formie ¿ywio-
³owego stand " upu. 20 marca wyruszyli w niesamowit¹ podró¿ do Azji. Przejechali po-
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nad 40.000 kilometrów w niespe³na pó³ roku, zwiedzaj¹c 23 pañstwa. Podró¿owali ni-
skobud¿etowo, g³ównie autostopem. Radzili sobie miêdzy innymi sprzedaj¹c zdjêcia pola-
roidowe oraz czêsto oferuj¹c pracê w zamian za jedzenie. Spali w namiocie, najtañszych
hostelach i u pomocnych, obcych ludzi z portalu couchsurfing. Podczas wyprawy prze¿y-
li masê przygód, poznali setki fantastycznych ludzi i odwiedzili magiczne miejsca. 

Obchody Miêdzynarodowego Dnia Bia³ej Laski 
W restauracji 'Dora' 24 listopada odby³a siê uroczysto!æ z okazji Miêdzynarodowego

Dnia Bia³ej Laski. Na zaproszenie nowotomyskiego ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewido-
mych w spotkaniu wzi¹³ udzia³ Burmistrz Nowego Tomy!la W³odzimierz Hibner. Zebra-
nych powita³a prezes ko³a El¿bieta Brambor. W czasie spotkania za dzia³alno!æ na rzecz
zwi¹zku podziêkowano wieloletniemu prezesowi Andrzejowi £ukaszykowi.

Zmar³ ksi¹dz kanonik Jerzy Juja
29 listopada, w wieku 81 lat, zmar³ !p. ksi¹dz kanonik Jerzy Juja, emerytowany pro-

boszcz parafii pw. Naj!wiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomy!lu, mieszkaj¹cy
w Kamieñcu Poznañskim. Wprowadzenie trumny z cia³em !p. Ks. Jerzego Juji i msza
!w. w Jego intencji w parafii pw. Naj!wiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomy!lu
odby³a siê 1 grudnia . Ksi¹dz kanonik Jerzy Juja pochowany zosta³ 2 grudnia na cmen-
tarzu parafialnym w Kamieñcu Poznañskim, po mszy !w. pogrzebowej odprawionej
w parafii pw. !w. Wawrzyñca. *p. ksi¹dz kanonik Jerzy Juja by³ proboszczem parafii
pw. Naj!wiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomy!lu od 1 czerwca 1981 r. do 2
lipca 2011 r. W latach 1983 " 2005 pe³ni³ te¿ funkcjê dziekana dekanatu lwóweckie-
go. W grudniu 1996 roku otrzyma³ tytu³ kanonika honorowego *wietnej Kapitu³y Ko-
legiackiej w Poznaniu.

Buble z Czacz-a
1 grudnia w Nowotomyskim O!rodku Kultury odby³y siê dwa koncerty z cyklu: Ka-

rol Band i Przyjaciele. Tym razem jego motywem przewodnim by³o has³o 'Buble
z Czacz-a'. Ju¿ sama scenografia wywiera³a spore wra¿enie. Tworzy³o j¹ mnóstwo
wiêkszych i mniejszych przedmiotów przywiezionych z Czacza, który s³ynie ze swoich
nietypowych stoisk handlowych. To w³a!nie w jednym z tuneli handlowych toczy³a siê
akcja wydarzenia. Tradycyjnie wystêpy wokalne przeplatane by³y scenkami kabareto-
wymi, które napisali i odegrali niezawodni prowadz¹cy: Renata Orlicka, Renata Marci-
niak, Jaros³aw Musia³ i Bogus³aw Nawrot. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ Karol Band,
a swoje wokalne umiejêtno!ci zaprezentowali zaproszeni go!cie. Na scenie NOK-u wy-
st¹pili: Pawe³ Myszkowski, Aleksandra Kucera, Anna Kaczmarek, Cecylia *lusarz, To-
masz Perz, Adrian Wawrzyniak, Krzysztof Kowalewski, Jacek Zwierzykowski, Barba-
ra Krasnowska, Anita Czajka-Pawlak, Rados³aw Kret, Pawe³ Lisek, Tomasz Kasper, Ma-
ciej *wita³a, Szymon Konieczny, Edyta Kaczmarek- Rogacz, Gabriela Tok³owicz, Pauli-
na Maciejewicz oraz Marcel Lelo. Koncerty cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem.
Spontaniczna reakcja widzów to niew¹tpliwie znak, ¿e publiczno!æ bawi³a siê doskona-
le.
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Nowa inwestycja PEC
W Przedsiêbiorstwie Energetyki Cieplnej 1 grudnia odby³a siê uroczysto!æ

zwi¹zana z zakoñczeniem rozbudowy kot³owni rejonowej. Inwestycja obejmowa³a
m.in. demonta¿ dwóch kot³ów wêglowych, zamontowanie kot³a gazowego i sieci
!wiat³owodowej. Zmodernizowano równie¿ stacjê uzdatniania wody. Ze wzglêdu
na decyzjê o usamodzielnieniu siê przedsiêbiorstwa, polegaj¹c¹ na zakoñczeniu
wspó³pracy z Aesculap-Chifa, koniecznym by³o wyposa¿enie kot³owni w mniejszy
kocio³ grzewczy, mog¹cy pracowaæ w okresie letnim. Stare jednostki, kot³y po 8
MW ka¿dy, by³y zbyt du¿e przy ma³ym zapotrzebowaniu na ciep³o w lecie.
Dotychczas kot³ownia w okresie letnim nie pracowa³a, ciep³o by³o dostarczane z
kot³owni Aesculap -Chifa.

Certyfikaty IHK Aesculap Akademii 
4 grudnia odby³o siê uroczyste wrêczenie certyfikatów IHK w Aesculap Akademii.

Certyfikaty nadane zosta³y przez niemieck¹ Izbê Przemys³owo-Handlow¹ absolwen-
tom Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomy!lu. Piêciu najlepszym
uczniom certyfikaty wrêczyli: prezes firmy Slawomir Lukaszyk oraz kierownik szkole-
nia zawodowego Arno Brugger z Aesculap AG wTuttlingen. Certyfikaty otrzymali:
Adam Chossa, Karol Karbowski, Mateusz Knop, Rafa³ Mucha i Dawid Pigla. W spotka-
niu udzia³ wziêli tak¿e Burmistrz Nowego Tomy!la W³odzimierz Hibner, Starosta No-
wotomyski Ireneusz Kozecki i dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 2 w Nowym Tomy!lu £u-
kasz Frañski.

!wi¹teczne warsztaty tworzenia %wiec 
Przepiêkne !wieczki wykonane przez uczestniczki warsztatów, które odby³y siê 4

grudnia w Klubie Rêkodzie³a 'Fantazja' w nowotomyskiej bibliotece, z pewno!ci¹ ura-
dowa³y niejedn¹ obdarowan¹ nimi osobê. Efekty by³y na tyle niespodziewane, ¿e za-
chwyci³y same uczestniczki warsztatów. Mieni¹ce siê barwami, ozdobione muszelka-
mi, any¿em, ziarnami kawy i plasterkami pomarañczy, wzbogacone aromatycznymi
nutami zapachowymi, !wiece powsta³y pod okiem prowadz¹cych warsztaty Lucyny-
Streich i Tomasza G³uszkiewicza z Pracowni Edukacyjnej 'Wiatrak'.

Konferencja na temat szkolnictwa zawodowego 
W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomy!lu 6 grudnia odby³a siê

konferencja dotycz¹ca szkolnictwa zawodowego. Konferencjê patronatem objêli: Sta-
rosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz Burmistrz Nowego Tomy!la W³odzimierz
Hibner. Spotkanie otworzy³ cechmistrz Cechu Rzemios³ Ró¿nych W³odzimierz Szy-
mañski. Po nim swoje prelekcje wyg³osili: dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Li-
cealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomy!lu El¿bieta Helwing, prezes
Wielkopolskiej Izby Rzemie!lniczej w Poznaniu Antoni Odzimek oraz naczelnik Wy-
dzia³u O!wiaty Wielkopolskiej Izby Gospodarczej w Poznaniu Iwona Derda. Prelegen-
ci w swych wypowiedziach wskazywali rolê organizacji rzemios³a w kszta³ceniu zawo-
dowym, a tak¿e jego prze³o¿enie na rozwój kariery zawodowej.
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67. !piewnik Domowy 
Swoim repertuarem w czas przygotowañ do Bo¿ego Narodzenia wpisa³ siê kolej-

ny, 67 ju¿, *piewnik Domowy. 5 grudnia w Nowotomyskim O!rodku Kultury
wspólnie !piewano piêkne polskie kolêdy. Oprawê muzyczn¹ tego wieczoru zapew-
ni³ duet Cecylia *lusarz i Piotr Mañka, a muzyczne spotkanie prowadzi³a niezast¹pio-
na Renata *miertelna. Tradycyjnie chêtnych do wspólnego kolêdowania nie brako-
wa³o, a wszyscy zgromadzeni mogli poczuæ ducha zbli¿aj¹cych siê *wi¹t.

Miko³ajki z NOK-em
Na obchodzone 6 grudnia Miko³ajki Nowotomyski O!rodek Kultury przygoto-

wa³ moc atrakcji dla dzieci.W godzinach przedpo³udniowych grupy przedszkolne
obejrza³y spektakl teatralny oraz spotka³y siê ze *wiêtym Miko³ajem. Po po³udniu
wszystkie dzieci bra³y udzia³ w warsztatach zorganizowanych w Pracowni *wiête-
go Miko³aja. Maluchy dekorowa³y pachn¹ce pierniki oraz wykonywa³y piêkne kart-
ki !wi¹teczne. Na starszaków równie¿ czeka³o mnóstwo atrakcji: warsztaty malo-
wania bombek oraz wykonywania makaronowych ozdób choinkowych. Du¿o
!miechu i dobrej zabawy dostarczy³a ca³ym rodzinom fotobudka, która by³a do-
stêpna przez ca³y czas trwania imprezy. Obecny podczas imprezy *wiêty Miko³aj
rozdawa³ dzieciom cukierki i podziwia³ prace wykonane przez swoich ma³ych po-
mocników.
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Dzieci uczy³y siê p³ywaæ 
6 grudnia zakoñczy³ siê program powszechnej nauki p³ywania 'Umiem p³ywaæ'. Wziê-

³o w nim udzia³ 283 uczniów z nowotomyskich szkó³. W pierwszym etapie, w czerwcu
i lipcu, uczestniczyli w nim uczniowie ze szkó³ miejskich. W drugim etapie, od wrze!nia
do grudnia, w programie brali udzia³ uczniowie z Borui Ko!cielnej, Bukowca, Jastrzêbska,
S¹topów i Wytomy!la. Ka¿dy z uczestników, pod okiem instruktorów, wzi¹³ udzia³ w 20
godzinach zajêæ, które odbywa³y siê na P³ywalni Miejskiej w Wolsztynie. Projekt by³
wspó³finansowany przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji oraz Gminê Nowy Tomy!l, a re-
alizowa³a go Fundacja na Rzecz AWF-u w Poznaniu i O!rodek Sportu i Rekreacji w No-
wym Tomy!lu. Burmistrz Nowego Tomy!la W³odzimierz Hibner i dyrektor OSiR-u Ar-
tur £oziñski wrêczyli dzieciom certyfikaty potwierdzaj¹ce udzia³ w projekcie, a opieku-
nom i instruktorom podziêkowania.

Zimowa Olimpiada Seniorów
W Powiatowym Centrum Sportu 7 grudnia odby³a siê III Zimowa Olimpiada Osób

Starszych z Niepe³nosprawno!ci¹. Organizatorem tej sportowej imprezy by³ Zarz¹d Re-
jonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomy!lu wraz
ze wspó³organizatorami. Dla rywalizuj¹cych dru¿yn przygotowano osiem konkurencji do-
stosowanych do wieku i sprawno!ci fizycznej uczestników. W sportowych zmaganiach
udzia³ wziêli cz³onkowie kó³ Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów z No-
wego Tomy!la, Bukowca, Ku!lina, Lwówka, Oddzia³u Rejonowego w Nowym Tomy!lu,
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Oddzia³u Rejonowego w Zb¹szyniu oraz Opalenicy, a tak¿e uczestnicy Domu Dziennego
Pobytu z Nowego Tomy!la. Zwyciêzc¹ igrzysk zosta³a dru¿yna Ko³a nr 4 Polskiego
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Ku!lina. Zawody odby³y siê pod patronatem
Starosty Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego oraz Burmistrza Nowego Tomy!la
W³odzimierza Hibnera.

Nowy samochód dla OSP w Bukowcu
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Bukowca otrzyma³a 9 grudnia nowy wóz stra¿acki. Ciê¿-

ki samochód ratowniczo-ga!niczy marki Scania P410, wraz ze specjalistycznym wyposa-
¿eniem, zosta³ zakupiony dziêki otrzymaniu preferencyjnej po¿yczki (wysoko-
!ci 1.262.502 z³, umarzalnej w 40=) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony *rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pojazd wraz z wyposa¿eniem wykona³a firma Waw-
rzaszek In¿ynieria Samochodów Specjalnych z Bielska-Bia³ej. Ca³kowity koszt samochodu
wraz z kompletnym wyposa¿eniem zamkn¹³ siê kwot¹1.328.400 z³.

Miko³ajkowe spotkania
W sali wiejskiej w Paproci 9 grudnia odby³o siê spotkanie miko³ajkowe dla dzieci.

W czasie warsztatów plastycznych dzieci wykonywa³y ró¿nego rodzaju ozdoby !wi¹tecz-
ne i choinkowe. Tego samego dnia tak¿e mieszkañcy wsi S¹topy uczestniczyli w !wi¹tecz-
nym spotkaniu, podczas którego uczniowie miejscowej szko³y podstawowej zaprezento-
wali jase³ka. Podczas spotkañ dzieci obdarowane zosta³y prezentami, a wszyscy uczestni-
cy spotkañ sk³adali sobie wzajemnie ¿yczenia na !wiêta Bo¿ego Narodzenia i zbli¿aj¹cy siê
nowy rok. 
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IV Gala Gminnej Szkó³ki Pi³karskiej 
W hali Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomy!lu 9 grudnia odby³a siê IV Ga-

la Gminnej Szkó³ki Pi³karskiej, która stanowi³a podsumowanie osi¹gniêæ pi³karzy GSP
w mijaj¹cym roku. Uroczysto!æ otworzy³ i prowadzi³ prezes GSP Tomasz Leszczyñski.
W gali uczestniczyli m³odzi pi³karki i pi³karze GSP, ich rodzice, rodzeñstwo, dziadkowie
i znajomi, a tak¿e zaproszeni go!cie. M³odzi pi³karze otrzymali upominki w postaci szali-
ków. Nie mog³o oczywi!cie zabrakn¹æ podziêkowañ dla zaanga¿owanych w dzia³alno!æ
Gminnej Szkó³ki Pi³karskiej. Otrzymali je: pos³owie Grzegorz Piechowiak i Jakub Rutnic-
ki, przewodnicz¹ca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Powiat No-
wotomyski, Gmina Nowy Tomy!l, Gmina Miedzichowo, Gmina Ku!lin i Bank Spó³dzielczy
w Nowym Tomy!lu oraz zaanga¿owani w dzia³alno!æ szkó³ki rodzice. Przed uczestnika-
mi spotkania wyst¹pi³ Pawe³ Skóra " mistrz !wiata we freestyle football, który zaprezen-
towa³ pokaz sztuczek pi³karskich. 

Otwarcie nowej czê%ci szpitala
11 grudnia w nowotomyskim Szpitalu Powiatowym odby³o siê uroczyste otwarcie

trzeciej kondygnacji, na której zlokalizowano Oddzia³ Ortopedii i Traumatologii Narz¹du
Ruchu. Wykonawc¹ prac by³a firma 'Orlikon', a czê!æ wyposa¿enia i sprzêtu przekaza³a
firma BBraun Aesculap Chifa. Powiat Nowotomyski na realizacjê inwestycji przeznaczy³
niespe³na 5 mln z³, Gmina Nowy Tomy!l " 500 tysiêcy z³, a Gmina Ku!lin " 30 tys. z³. Sta-
rosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki w swoim wyst¹pieniu podziêkowa³ wszystkim, któ-
rzy przyczynili siê do realizacji tego przedsiêwziêcia. W otwarciu nowej czê!ci szpitala
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uczestniczyli m.in.: dyrekcja szpitala, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych powiatu no-
wotomyskiego i gmin powiatu nowotomyskiego, senatorowie i pos³owie RP, dyrektor
Wielkopolskiego Oddzia³u NFZ oraz przedstawiciele zarz¹du BBraun Aesculap Chifa.

Ale Czad/
Grudniowe spotkanie Klubu Mi³o!ników Podró¿y 'Przez kontynenty' w nowotomy-

skiej bibliotece by³o okazj¹ do odbycia, wraz z nowotomy!lank¹ Stanis³aw¹ Waszkowiak,
niezwyk³ej wyprawy do po³o¿onego w !rodkowej Afryce " Czadu. 11  grudnia  p. Stani-
s³awa, emerytowana nauczycielka, pasjonatka podró¿y i fotografii opowiedzia³a klubowi-
czom o tym jednym z najbiedniejszych krajów !wiata, borykaj¹cym siê z g³odem i susz¹.
Pokaza³a równie¿ piêkno tego kraju i jego potencja³ turystyczny. Czad to niestety równie¿
pañstwo policyjne. Do utrudnieñ polityczno-spo³ecznych, o których równie¿ mówi³a po-
dró¿niczka, dochodz¹ utrudnienia infrastrukturalne " drogie po³¹czenia lotnicze, marny
transport publiczny, odludno!æ wielu regionów. Z pustyni¹ nieodzownie zwi¹zane s¹ oa-
zy. Mieszkañcy Sahary posiedli m¹dro!æ ¿yciow¹, która pozwala cieszyæ siê z ka¿dego
dnia. 

Czytelnia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w nowej ods³onie
W prezencie gwiazdkowym Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym To-

my!lu odda³a swym czytelników do u¿ytku wyremontowan¹, funkcjonaln¹ i nowoczesn¹
czytelniê. Znajduj¹ siê w niej: strefê spotkañ, strefê komunikacji i strefê relaksu. 15 grud-
nia Burmistrz Nowego Tomy!la W³odzimierz Hibner wraz z dyrektor biblioteki Lucyn¹
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Koñczal-Gnap przeciêli symboliczn¹ wstêgê. Odnowiona czytelnia oferuje czytelnikom
ciekaw¹ propozycje zajêæ i spotkañ: m³odzie¿y " udzia³ w projekcie 'Miêdzy rega³ami, czy-
li biblioteka na weso³o', tj. udzia³ w zajêciach w formie wycieczki po bibliotece, w trakcie
której na m³odzie¿ czekaj¹ zadania, ³amig³ówki i quizy; seniorom " udzia³ w cyklu zajêæ
'Seniorzy w natarciu'; a wszystkim odwiedzaj¹cym bibliotekê " udzia³ w konkursie foto-
graficznym 'Selfie w bibliotece'. Pomys³odawczyni¹ i koordynatork¹ wszystkich projek-
tów jest  bibliotekarka Ma³gorzata Kaczmarek.

Gala Paruzji
15 grudnia odby³a siê kolejna edycja Gali Paruzji, któr¹ zorganizowano w Nowotomy-

skim O!rodku Kultury. W tym roku " zaprojektowane przez lokalnych artystów Martê
Widajewicz-Nowakowsk¹ i Marka Nowakowskiego " statuetki 'Warci na!ladowania'
trafi³y do 28 osób i organizacji. Otrzymali je m. in. dyrektor Powiatowego Centrum Spor-
tu w Nowym Tomy!lu Jakub Skrzypczak oraz kierownik Wydzia³u Promocji, Kultury
i Strategii Starostwa Powiatowego Marzena Matusiak za akcjê 'Ca³a Polska na Niebiesko'
w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomy!lu. Akcja ta wspar³a potrzeby rodzi-
ców i dzieci z autyzmem. Statuetki wrêczy³a Justyna Nowotnik, przedstawicielka Klubu
Rodziców Dzieci z Autyzmem. 'Matbud-Systemy P/po¿.' w Grodzisku Wlkp. i Bartex to
firmy, które pomog³y w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa. Statuetki ich
przedstawicielom wrêczy³ Pawe³ Matuszak reprezentuj¹cy Nowotomyskie Wiêzi Krwi.
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Aleksandra i Micha³ Kucera oraz Beata Baran otrzymali statuetki za zaanga¿owanie w do-
broczynn¹ akcjê zakupu nowego wózka akumulatorowego dla Rados³awa Krupki. Oso-
b¹ wart¹ na!ladowania jest tak¿e Emilia Jarczyñska " kobieta instytucja, która zawsze jest
otwarta na potrzeby innych. Od 17 lat jest zwi¹zana z PCK. Koordynuje dzia³alno!æ szkol-
nych kó³ PCK. Organizuje pomoc w ramach 'Banku ¯ywno!ci' i wspó³tworzy olimpiadê
'Zdrowy Styl ¯ycia'. Emilia Skuza, Mi³osz Markiewicz, Malwina Bartkowiak, Karolina
Schild, Lena Ciereszko, Sandra Ratajczak i Natalia Zarzycka " propaguj¹ ¿ycie bez uzale¿-
nieñ i przemocy. Ci m³odzi ludzie tworz¹, w ramach grupy PaTPORT Kopernik, przekaz
adresowany do m³odzie¿y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Statuetki odebrali z r¹k Mag-
daleny B¹belek " opiekuna dzia³aj¹cej w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych
w Nowym Tomy!lu grupy. Piotr Ca³us, Jaros³aw Maækowiak, Leszek Loba, Krzysztof *li¿,
Bogdan Chadaj, Józef Kapelski i Dariusz Burkowski otrzymali statuetki za wsparcie orga-
nizacji imprezy Wrak DAY. Wrêczyli je Leszek Kin oraz Micha³ Anio³, przedstawiciele
Graciarskiej Grupy LOK. Karolina Przewo#na " Mo¿d¿anowska i Agata Zbora³a, liderki
inicjatywy o nazwie Dzieñ Kobiet, otrzyma³y nominacjê od reprezentuj¹cej Stowarzysze-
nie Paruzja Anny Borowskiej. Kolejn¹ osob¹ godn¹ na!ladowania jest Miko³aj Wolanin,
uczeñ gimnazjum, który da³ siê poznaæ jako osoba aktywna spo³ecznie, !wiadomie wspó³-
tworz¹ca spo³eczeñstwo obywatelskie. Miko³aj jest tegorocznym marsza³kiem Sejmu
Dzieci i M³odzie¿y oraz wspó³autorem projektu statutu M³odzie¿owej Rady Powiatu No-
wotomyskiego. Prowadzi blog mwolanin.pl, jest redaktorem naczelnym gazety 'Rycer-
stwo'. Statuetki otrzyma³y równie¿ osoby nominowane przez 'Szlachetn¹ Paczkê', wo-
lontariuszki, które stale wspó³pracuj¹ przy projekcie i s¹ jego najwa¿niejszym trzonem: Pa-
trycja Foks, Ma³gorzata Starzak, Katarzyna Nowak. Galê swoim !piewem u!wietni³ Pawe³
Lisek.

VII Kiermasz !wi¹teczny Pachn¹cy Piernikiem
VII Kiermasz *wi¹teczny Pachn¹cy Piernikiem mia³ miejsce 17 grudnia. Do wspólnego

prze¿ywania przed!wi¹tecznego czasu zaprosili mieszkañców Burmistrz Nowego Tomy-
!la W³odzimierz Hibner oraz Nowotomyski O!rodek Kultury. Ju¿ w godzin przedpo³u-
dniowych, na terenie przy muszli koncertowej, pojawi³y siê stoiska handlowe z !wi¹tecz-
nym asortymentem. By³y m. in. ozdoby choinkowe, stroiki, miód, pierniki, pluszaki i cera-
mika. Na aromatyczn¹ herbatê przez ca³e popo³udnie zapraszali nowotomyscy harcerze.
Na g³odnych i zziêbniêtych czeka³ k¹cik kulinarny serwuj¹cy typowo !wi¹teczne potrawy
oraz grzane wino. O godz.14.00 rozpocz¹³ siê program artystyczny. G³o!no zrobi³o siê
nie tylko na scenie, ale równie¿ na ulicach naszego miasta, a wszystko to za spraw¹ Klubu
Motocyklowego Nowy Tomy!l " 'Waleczne Wilki', który zorganizowa³ przejazd Moto-
gwiazdorów. Równocze!nie w wiklinowej muszli prezentowa³y siê przedszkolaki z grup
'Krasnoludki' i 'Misie' z Przedszkola nr 2 'Plastusiowe Osiedle' w Nowym Tomy!lu oraz
dzieci z grupy 'Laleczki' z Przedszkola nr 1 im. 'Misia Uszatka'. Odby³ siê tak¿e niezwy-
kle roz!piewany i pe³en pozytywnej energii koncert Stwora G³odomora w zimowej ods³o-
nie. Po nim na scenie pojawi³ siê !w. Miko³aj, który dla wszystkich zgromadzonych wyko-
na³ kolêdy. Kulminacyjnym punktem programu by³ koncert ikony polskiej muzyki " Hali-
ny Fr¹ckowiak. W jej wykonaniu, obok repertuaru !wi¹tecznego, mo¿na by³o us³yszeæ
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równie¿ znane przeboje takie jak 'Dancing Queen' czy 'Tin Pan Alley. Na zakoñczenie
kiermaszu odby³ siê pokaz Teatru Ognia 'Fobia'. Du¿o dzia³o siê nie tylko na scenie.
W holu NOK-u odbywa³y siê warsztaty: eko-torb prezentowych, pachn¹cych myde³ek,
ozdabiania czapeczek miko³ajkowych i wykonywania !wieczek ¿elowych. Chêtnych
do dzia³añ artystycznych nie brakowa³o. Na fanów dobrej zabawy czeka³a równie¿ foto-
budka. Wszystkie dzieci, które jeszcze nie napisa³y listu do !w. Miko³aja, mog³y to zrobiæ
podczas kiermaszu, poniewa¿ specjalnie dla nich uruchomiono !wi¹teczn¹ pocztê. Z my-
!l¹ o najbardziej potrzebuj¹cych, we wspó³pracy z PCK, Nowotomyski O!rodek Kultury
zorganizowa³ zbiórkê zabawek, artyku³ów spo¿ywczych i chemicznych. Tegorocznemu
kiermaszowi !wi¹tecznemu towarzyszy³y has³a ekologiczne. Na ka¿dego, kto przyniós³
minimum 5 kg makulatury, czeka³a choinka, a na terenie przy muszli koncertowej dzieci
budowa³y eko-choinkê z plastikowych butelek. Po zakoñczeniu kiermaszu wystawiona
zosta³a tradycyjna Pastora³ka Nowotomyska. Jak zawsze by³o dostojnie, uroczy!cie i ma-
gicznie. Na zakoñczenie Burmistrz Nowego Tomy!la z³o¿y³ wszystkim mieszkañcom ¿y-
czenia !wi¹teczne.

99. rocznica Powstania Wielkopolskiego 
Na placu Niepodleg³o!ci 27 grudnia odby³a siê uroczysto!æ patriotyczna po!wiêco-

na 99. rocznicy zwyciêskiego zrywu powstañczego Wielkopolan. Liczne delegacje z³o¿y-
³y pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich wi¹zanki kwiatów, oddaj¹c tym samym
ho³d wszystkim znanym i bezimiennym bohaterom ziemi wielkopolskiej. Okoliczno!cio-
we przemówienie wyg³osi³ Burmistrz Nowego Tomy!la W³odzimierz Hibner. Wartê ho-
norow¹ przy pomniku zaci¹gnêli harcerze z nowotomyskiego hufca ZHP.
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Cicha Góra ma now¹ %wietlicê 
29 grudnia w Cichej Górze otwarto nowy budynek !wietlicy wiejskiej. Gospodarzami

uroczysto!ci byli Burmistrz Nowego Tomy!la W³odzimierz Hibner oraz so³tys wsi Cicha
Góra Marek Biñkowski. Na uroczyste otwarcie przyby³o wielu go!ci: radni, so³tysi, spon-
sorzy, a przede wszystkim mieszkañcy Cichej Góry. Po przeciêciu wstêgi i po!wiêceniu bu-
dynku odby³a siê czê!æ artystyczna w wykonaniu mieszkañców. By³y !piewy, tañce, a tak-
¿e skecz, w którym swoje artystyczne talenty pokazali cichogórzanie. Nowa !wietlica wiej-
ska bêdzie teraz s³u¿y³a spotkaniom mieszkañców, stanie siê miejscem ich wspólnych uro-
czysto!ci, szlifowania talentów i integracji.  Koszt inwestycji wyniós³ ponad 830 tys. z³. Za-
danie w ca³o!ci sfinansowane zosta³o z bud¿etu Gminy Nowy Tomy!l. 

Tekst: Marzena Kortus, IzabelaPutz
Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomy!lu, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-

blicznej w Nowym Tomy!lu, Nowotomyskiego O!rodka Kultury, O!rodka Pomocy Spo³ecznej
w Nowym Tomy!lu
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Jan B¹belek
mieszkaniec Wytomy!la. Z wykszta³cenia technik rolnik,

spo³ecznik, wieloletni cz³onek OSP w Wytomy!lu; z za-
mi³owania regionalista i pasjonat lokalnej historii. Wspó³-
tworzy Nowotomysk¹ Galeriê Internetow¹. Publikuje
w tygodniku parafii pw. !w. Micha³a Archanio³a w Wyto-
my!lu pt. 'My!l'.

Szymon Konieczny 
bibliotekarz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we

Lwówku. Absolwent historii na UAM w Poznaniu. Regio-
nalista. Prezes Stowarzyszenia Qulturalny Lwówek. Za-
³o¿yciel i administrator Niezale¿nego Forum Nowego
Tomy!la, autor portalu historycznego 'Ziemia Lwówec-
ka'. Animator imprez kulturalnych w powiecie nowoto-
myskim. Zainteresowania: historia, muzyka, film i sport.

Lucyna Koñczal-Gnap 
polonistka i bibliotekarz, absolwentka Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczycielka z wie-
loletnim sta¿em, od 2012 roku dyrektor Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomy!lu. Wi-
ceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.
Animatorka wielu wydarzeñ kulturalnych, dzia³añ edu-
kacyjnych i wydawniczych. Zainteresowania: literatura
piêkna, poezja !piewana, film, turystyka i edukacja regio-
nalna.

Marzena Kortus
inspektor w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomy!lu.

Zainteresowania: literatura, fotografia i kulinaria. Publi-
kowa³a w prasie codziennej i periodykach: 'Kronika
Wielkopolski' i 'Przegl¹d Wielkopolski'. 
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Gra¿yna Matuszak
absolwentka Studium Technik Teatralno-Filmowych

w £odzi. Specjalistka ds. edukacji regionalnej w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomy!lu.
Interesuje siê histori¹ naszego regionu. Mi³o!niczka etno-
grafii, folkloru i kultury ludowej. Swe pasje rozwija m. in.
tkaj¹c na krosnach rêcznych wg starych, ju¿ prawie zapo-
mnianych technik, których uczy³a siê na Podlasiu.

Marek Polcyn
absolwent kierunku nauczycielskiego na AWF w Po-

znaniu oraz podyplomowych studiów z zakresu organi-
zacji i zarz¹dzania o!wiat¹. Posiada uprawnienia trener-
skie z siatkówki. Nauczyciel wychowania fizycznego
z wieloletnim do!wiadczeniem. Od 1. IX. 2000 r. dyrek-
tor Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej
" Curie w Nowym Tomy!lu. Zainteresowania: turystyka
piesza i rowerowa, narciarstwo.

Wies³awa Ptaszyk
absolwentka historii na UAM w Poznaniu, przez sze-

reg lat nauczycielka tego przedmiotu m. in. w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. M. Koperni-
ka w Nowym Tomy!lu. Rodzinnie i zawodowo zwi¹zana
z Nowym Tomy!lem i jego okolicami. Zainteresowania:
fotografia, poezja, genealogia i podró¿e.

Izabela Putz
romanistka, specjalista ds. animacji kultury w Miejskiej

i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomy!lu.
Zainteresowania: psychologia spo³eczna, realia spo³ecz-
no-polityczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzy-
ka i literatura francuska.
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Tomasz Siwiñski
pedagog z wykszta³cenia. Wicedyrektor Szko³y Pod-

stawowej nr 1. Od urodzenia mieszkaj¹cy w Nowym To-
my!lu. Hobbystycznie zajmuje siê dziennikarstwem spor-
towym, stara siê skrupulatnie dokumentowaæ i opisywaæ
dzieje sportu, podporz¹dkowuj¹c temu zadaniu spor¹
czê!æ swojego ¿ycia. Inne zainteresowania: patologie
spo³eczne, polskie kino, rock and roll, numizmatyka.

Daria Tomczak
absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Pozna-

niu, zatrudniona w biurze architektonicznym. Autorka
artyku³u na temat architektury wernakularnej w kontek-
!cie krajobrazu kulturowego w publikacji 'Budownictwo
a !rodowisko, problemy architektoniczno-techniczne
obiektów budowlanych'. Jej prace znalaz³y siê te¿ w pu-
blikacji 'Ogród jest stref¹ kultury'. Jej pasj¹ jest fotogra-
fia i jazda na longboardzie. Pochodzi z Poznania, w któ-
rym na sta³e mieszka.
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