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Stefan Polach przy grobie matki Agnieszki Polach z d. Krawczyk (1875 -1914)
cmentarz w Wolsztynie, lata 30. 



Damian Ro¿ek – Paw³owski

Sagi nowotomyskich rodów (7)

Polachowie – 
jedna z najstarszych nowotomyskich rodzin

Id¹c g³ówn¹ alej¹ nowotomyskiej nekropolii, mniej wiêcej na wysokoœci po³owy
drogi pomiêdzy bram¹ g³ówn¹ a drewnianym krzy¿em, napotkamy grób, w któ-
rym spoczywaj¹ przedstawiciele znanej i zas³u¿onej dla Nowego Tomyœla rodzi-
ny. Od lat dwudziestolecia miêdzywojennego bior¹c aktywny udzia³ w ¿yciu spo-
³ecznym miasta, zaznaczyli siê w pamiêci nie tylko im wspó³czesnych, ale równie¿
i dziœ nazwisko, które nosili pojawia siê w dotycz¹cych naszego miasta opracowa-
niach, wspomnieniach. Przywo³ywane jest tak¿e w rozmowach nowotomyœlan.
Przedstawiciele kolejnych pokoleñ tej rodziny nadal s³u¿¹ miastu, tak wiêc lokal-
na historia szybko o nich nie zapomni. 

Stefan Polach (1902-1967) mia³ 19, mo¿e 20 lat, gdy zwi¹za³ siê na sta³e z Nowym
Tomyœlem. By³ 1921 lub 1922 rok, gdy ten pochodz¹cy z Wolsztyna dwudziestolatek,
zdecydowa³ siê na przeprowadzkê do naszego miasta. W sk³adzie narodowoœciowym
Nowego Tomyœla dominowa³a jeszcze ludnoœæ niemiecka, W najbli¿szych latach sytu-
acja narodowoœciowa diametralnie siê jednak zmieni³a. I tak 10 lat póŸniej – w 1931 ro-
ku – Polacy stanowili ju¿ blisko 60 % populacji miasta. Przybywaj¹cy w okresie dwu-
dziestolecia miêdzywojennego do Nowego Tomyœla Polacy, dali pocz¹tek tym rodzi-
nom, które dziœ uznawane s¹ za najstarsze nowotomyskie rody. 

Najstarsz¹ wzmiankê o Stefanie Polachu odnajdujemy na kartach historii nowoto-
myskiego klubu pi³karskiego. Obok takich nazwisk jak: Antoni KaŸmierczak, Stanis³aw
Paku³a i Stefan Patalas, wymieniony zosta³ tak¿e Stefan Polach jako ten, który latem
1922 roku, wraz z wymienionymi wy¿ej kolegami, da³ pocz¹tek Klubowi Sportowemu
„Huragan”, bêd¹cego zal¹¿kiem Klubu Sportowego „Polonia” w Nowym Tomyœlu.
Stefan Polach obj¹³ funkcjê pierwszego prezesa „Huraganu”.

Przyszed³ na œwiat 1. lipca 1902 roku w Wilhelmsburgu, który stanowi dziœ dzielni-
cê Hamburga. Rodzice Stefana – Micha³ Polach i Agnieszka Polach z d. Krawczyk
(1875-1914), pod koniec XIX wieku wyemigrowali z okolic Wolsztyna do Niemiec.
O Michale Polachu, ojcu Stefana, nie zachowa³o siê du¿o informacji. Pewnym jest, ¿e
zmar³ na emigracji w Niemczech w 1908 roku. Wdowa Agnieszka wróci³a wówczas
z dzieæmi do Wielkopolski i zamieszka³a w Wolsztynie. 
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Stefan Polach i Jadwiga Polach z d. Zygalska – Nowy Tomyœl, 28 maja 1928 r.



Stefan mia³ dwóch braci: Aleksandra oraz Czes³awa. Z wczesnego dzieciñstwa Stefa-
na, przypadaj¹cego na lata emigracji, nie zachowa³o siê wiele wspomnieñ. Z okresu dzie-
ciñstwa w Wolsztynie zachowa³o siê jedno: widok z okien domu pada³ prosto na boisko,
co byæ mo¿e zadecydowa³o o jego mi³oœci do pi³ki no¿nej, któr¹ realizowa³ nastêpnie
w wolsztyñskim Klubie Sportowym „Unitas”. Traumatycznym prze¿yciem z okresu
wolsztyñskiego by³a œmieræ matki Agnieszki 9. grudnia 1914 roku. Stefan mia³ wówczas
12 lat. W 1934 roku, z okazji przypadaj¹cej 20. rocznicy œmierci Agnieszki Polach, Ste-
fan ufundowa³ matce pomnik nagrobny, który zachowa³ siê do dziœ. W okresie wolsz-
tyñskim wa¿ne by³y równie¿ lata pobierania nauki w Seminarium Nauczycielskim. 

Stefan Polach – powstaniec wielkopolski – pozostawi³ po sobie opis wydarzeñ
z 1919 roku, z którego dowiadujemy siê, ¿e 5. stycznia 1919 roku przyst¹pi³ jako
ochotnik do Grupy Zachodniej formuj¹cej siê spoœród mieszkañców Wolsztyna i oko-
lic. Pod dowództwem ppor. Cieœlika, bra³ m. in. udzia³ w akcji wyzwolenia Wolsztyna.
Przebywa³ równie¿ na froncie pod Nowym Tomyœlem w miejscowoœciach: Grudna,
Wêgielnia, Sêpolno, Zêbowo. W lipcu 1919 roku znalaz³ siê na froncie wschodnim,
bior¹c udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej, a¿ do czasu jej zakoñczenia. Za udzia³
w wojnach i powstaniach otrzyma³(wg wniosku w CAW): Medal Niepodleg³oœci, Krzy¿
Wielkopolski,Krzy¿ Litewsko-Bia³oruski, Medal za wojnê 1918-1921, czterokrotnie
odznakê honorow¹ za pobyt na froncie oraz Odznakê Powstañcz¹. 
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Pañstwo M³odzi – Stefan i Jadwiga Polachowie – w dniu œlubu; po bokach siedz¹ Anna i Boles³aw Zygalscy
– rodzice panny m³odej; Nowy Tomyœl, 28 maja 1928 r.



Z frontu wschodniego Stefan Polach wróci³ zapewne do Wolsztyna, a nastêpnie
w 1921 lub 1922 roku zamieszka³ w Nowym Tomyœlu. Powodem, dla którego zdecy-
dowa³ siê na przeprowadzkê, by³a oferta pracy. Zatrudnienie znalaz³ w istniej¹cej od
1904 roku Fabryce Siatek ¯arowych „¯ar”. W 1924 roku fabryka zatrudnia³a 450
pracowników produkcyjnych oraz 16 biurowych. Stefan Polach otrzyma³ w „¯arze”
posadê ksiêgowego. W Nowym Tomyœlu w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Dzia³a³
przede wszystkim na rzecz nowotomyskich klubów sportowych: Klubu Sportowego
„Huragan” oraz Klubu Sportowego „Polonia”. Fabryka „¯ar”, w której pracowa³, czê-
œciowo wspiera³a imprezy sportowe „Huraganu”. Zawodnicy trenowali oraz rozgry-
wali pierwsze mecze na ³¹ce le¿¹cej przy ówczesnej ul. Dworcowej (dziœ ul. Pi³sudskie-
go 24-26). W³aœcicielk¹ dzia³ek by³a Niemka, Marta Tepper. 

Przysz³¹ ¿onê, Jadwigê z domu Zygalsk¹ (1906-1982), Stefan pozna³ zapewne
w Nowym Tomyœlu, w którym Jadwiga wraz z rodzicami zamieszka³a w latach dwu-
dziestych. Zygalscy pochodzili z Obry ko³o Wolsztyna. Ojciec Jadwigi, Boles³aw Zygal-
ski (1863-1949) w dokumentach zapisany jest kolejno jako rolnik, urzêdnik gospodar-
czy oraz opiekun spo³eczny. Matka Jadwigi, Anna Zygalska z domu Walter (1873-
1936) prowadzi³a dom. Ju¿ w Nowym Tomyœlu Zygalscy na pewno trzykrotnie zmie-
niali miejsce zamieszkania. W dokumentach rodzinnych widniej¹ adresy: ul. Dworcowa
17, ul. Dworcowa 45 oraz ul. Poznañska 25.

Œlub Jadwigi i Stefana odby³ siê w Nowym Tomyœlu, 28. maja 1928 roku, w powo-
³anej trzy lata wczeœniej parafii pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy przy
ul. Dworcowej. Zachowa³y siê dwie pami¹tkowe fotografie wykonane w dniu œlubu.
Pierwsza studyjna, zrobiona zosta³a zapewne w jednym z nowotomyskich zak³adów fo-
tograficznych. Na drugiej, wykonanej – jak s¹dzê – przed domem Panny M³odej, widzi-
my siedz¹cych po bokach Jadwigi i Stefana – Annê i Boles³awa Zygalskich – rodziców
Panny M³odej, siostry, brata oraz znajomych. 

Przez okres czterech lat po œlubie Jadwiga i Stefan Polachowie mieszkali przy ul. Ko-
œciuszki 16. Tutaj na œwiat przysz³y starsze córki Aurelia oraz Zdzis³awa. Z domu do
pracy w „¯arze” Stefan mia³ ok. 15 minut spaceru przez miasto. Adres ul. Poznañska
25/4 sta³ siê drugim nowotomyskim adresem rodziny Polachów. Mieszkanie, do które-
go siê wprowadzili znajdowa³o siê w okaza³ej – utrzymanej w stylu eklektycznym, z do-
minacj¹ elementów barokowych i renesansowych – dwukondygnacyjnej kamienicy,
która zajmowa³a naro¿ny fragment jednej z pierzei Starego Rynku, u wlotu w ulicê Po-
znañsk¹. Interesuj¹cym elementem architektonicznym kamienicy s¹ dwie figury muz
w strojach antycznych, które umieszczono we wnêkach elewacji. Kamienica do dziœ sta-
nowi jeden z najbardziej reprezentacyjnych i interesuj¹cych pod wzglêdem architekto-
nicznym budynków w Nowym Tomyœlu. W okresie miêdzywojennym mieœci³y siê
w niej mieszkania, ale przede wszystkim zlokalizowana by³a restauracja i hotel „Pod
Z³otym Or³em”, które prowadzi³ W. Feldhahn. Polachowie mieszkali w niej w latach
1933-1937, na pierwszym piêtrze, od strony ulicy Poznañskiej. Ich s¹siadami by³y m.
in. rodziny Moskalików i Wernerów. 
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Stefan Polach – 1933 r.



W latach 30. Stefan Polach nadal pracowa³ w Fabryce Siatek ¯arowych „¯ar” jako
ksiêgowy. Dyrektorami fabryki byli w tym okresie m. in. Zygmunt Fabrowski oraz Marian
Jankiewicz. Z przekazu córek Stefana Polacha wiemy, ¿e biuro w którym pracowa³ ich oj-
ciec, mieœci³o siê w parterowym budynku, znajduj¹cym siê od strony parku (dziœ: Parku
Miejskiego przy ul. Stanis³awa Musia³a). Pracownicy „¯aru” posiadali równie¿ ogródki
dzia³kowe zlokalizowane z lewej strony fabryki oraz na jej ty³ach, w bliskiej odleg³oœci od
rzeki Szarki. 

Zachowa³y siê dwie unikalne fotografie, ukazuj¹ce wnêtrza czêœci biurowej „¯aru”. Do
pierwszego ze zdjêæ , zamieszczonego na ok³adce, ustawi³o siê czworo pracowników: Ur-
szula Kabat, Irena Twardowska z d. Eckert, Zygmunt Kabza oraz Stefan Polach. Przed pa-
niami, na biurku ustawiona jest maszyna do pisania firmy „Smith Premier”  produkowa-
nae by³y w latach  w mieœcie Syracuse w stanie Nowy Jork w USA. Zawieszony na œcianie
zegar wskazuje godzinê 13: 24, idealn¹ na chwilê przerwy. Fotografia zosta³a wykonana
ok. 1930 roku. O ile pierwsze ze zdjêæ zosta³o zrobione w pomieszczeniu pracowniczym,
o tyle wnêtrze przedstawione na drugiej fotografii sugeruje, i¿ zdjêcie wykonane zosta³o
w gabinecie wicedyrektora „¯aru”, siedz¹cego za biurkiem Zygmunta Kabzy (1894-
1965). Ksiêgowy Stefan Polach do zdjêcia stan¹³ poœrodku. Na fotografii znalaz³y siê rów-
nie¿ stoj¹ce od lewej strony: Irena Twardowska z d. Eckert, Urszula Kabat, Pelagia (?)
Chwalisz oraz nie rozpoznana z nazwiska pani Helena. Drugie zdjêcie pochodzi równie¿
z ok. 1930 roku. Stefan Polach pracowa³ w „¯arze” do 1940 roku. 
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Rodzina Zygalskich, od lewej: Henryk Miñski, Urszula Kabat, £ucja Miñska z d. Zygalska, Stefan Polach, 
Jadwiga Polach z d. Zygalska, Zofia Zygalska – siostra Jadwigi, Ludwik Zygalski – brat Jadwigi, siedz¹: 

Anna Zygalska z d. Walter i Boles³aw Zygalski; Nowy Tomyœl, 1930 r.
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Fabryka Siatek ¯arowych „¯ar” – lata 20. XX w. 
Ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu

Pracownicy administracyjni Fabryki Siatek ¯arowych „¯ar” w Nowym Tomyœlu. Stoj¹ od lewej: 
Irena Twardowska z d. Eckert, Urszula Kabat, Stefan Polach, Pelagia (?) Chwalisz, p. Helena; 

za biurkiem siedzi Zygmunt Kabza – lata 30. XX w.



W 1929, 1930 i 1937 roku przysz³y na œwiat córki Jadwigi i Stefana – Aurelia (Au-
relia Wa³êsa z d. Polach), Zdzis³awa (Zdzis³awa B³a¿ z d. Polach) oraz Henryka (Henry-
ka Laskowska z d. Polach). W 1937 roku Polachowie nabyli dom na rogu ulic Krótkiej
i D³ugiej. Parterowy, z poddaszem oraz ogrodem. Starsze córki – Aurelia oraz Zdzis³a-
wa pamiêtaj¹, ¿e Œwiêta Bo¿ego Narodzenia tego roku spêdzi³y ju¿ w nowym domu.
Z niego równie¿ zapamiêta³y nabyt¹ przez rodziców lodówkê. Nie by³a to wprawdzie
lodówka na pr¹d (elektryfikacja Nowego Tomyœla rozpoczê³a siê w latach II wojny œwia-
towej), tylko na bry³ki lodu, jednak pod koniec lat 30. taki sprzêt ch³odniczy w domach
nowotomyœlan nadal nale¿a³ do rzadkoœci.

9 grudnia 1940 roku rodzina Polachów zosta³a wysiedlona z domu w Nowym To-
myœlu do Generalnego Gubernatorstwa. Podobny los w latach II wojny œwiatowej spo-
tka³ wiêkszoœæ polskich, nowotomyskich rodzin. Polachowie, wraz z innymi rodzinami
z Nowego Tomyœla, zostali przetransportowani do £odzi, w której spêdzili oko³o sied-
miu tygodni. Pierwszym miejscem, do którego trafili by³ Centralny Obóz Przesiedleñczy
(niem. Durchgangslager I der Umwandererzentralstelle Posen, Dienststelle Litzmann-
stadt) przy ul. £¹kowej 4 w £odzi. Nastêpnie skierowani zostali do obozu przesiedleñ-
czego (niem. Umsiedlungslager) przy ul. ¯eligowskiego 41/43. W £odzi rodzina Pola-
chów spêdzi³a Bo¿e Narodzenie 1940 roku. Z okresu œwi¹tecznego córki zapamiêta³y
du¿y kosz na bieliznê, wype³niony kromkami chleba z wêdlin¹, które rozdawa³y przesie-
dleñcom siostry Polskiego Czerwonego Krzy¿a oraz nabo¿eñstwo bo¿onarodzeniowe
odprawione przez ks. Stefana Kruszkê z Grodziska Wlkp. Zapamiêta³y równie¿ g³ód,
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Dru¿yna KS „Huragan” Nowy Tomyœl kontra KS „Promieñ” Opalenica – jeden z pierwszych meczy 
„Huraganu” rozegranych na ³¹ce nale¿¹cej do Niemki Marty Tepper przy ówczesnej ul. Dworcowej 

w Nowym Tomyœlu. Stefan Polach ósmy od lewej strony, w ciemnej koszulce – ok. 1922-1923 r. 
Nowotomyska Galeria Internetowa. Z albumu Ewy Nowak
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który szczególnie dawa³ siê odczuæ im – dzieciom. Po siedmiu tygodniach pobytu w £o-
dzi, rodzina Polachów zosta³a poci¹giem przetransportowana do Piotrkowa Trybunal-
skiego. W Piotrkowie Polachowie spêdzili ok. 2 miesiêcy. Na prze³omie marca i kwiet-
nia 1941 roku Stefan Polach otrzyma³ pracê w – produkuj¹cych dro¿d¿e – Zak³adach
Chemicznych w miejscowoœci Wola Krzysztoporska, po³o¿onej 13 km od Piotrkowa
Trybunalskiego. Tutaj rodzina spêdzi³a niemieck¹ okupacjê. 

W 1945 roku ca³¹ rodzin¹ Polachowie wrócili do Nowego Tomyœla, do domu na ro-
gu ulic Krótkiej i D³ugiej, zakupionego w 1937 roku. W 1946 roku Stefan Polach otrzy-
ma³ honorowe cz³onkostwo Klubu Sportowego „Polonia” Nowy Tomyœl.  Matka Jadwi-
gi Polach, Anna Zygalska zmar³a w Nowym Tomyœlu w 1936 roku i pochowana zosta³a
w starej czêœci nowotomyskiego cmentarza. Natomiast Boles³aw Zygalski zmar³ w 1949
roku w Jeleniej Górze i tam zosta³ pochowany. Stefan Polach zmar³ w Nowym Tomyœlu
w 1967 roku, Jadwiga Polach z d. Zygalska w 1982 roku. 

Potomkowie Jadwigi i Stefana Polachów mieszkaj¹ w Nowym Tomyœlu do dziœ.

Bibliografia: 
B. Polak, (red.), Dzieje Nowego Tomyœla, Nowy Tomyœl 1998 
Centralne Archiwum Wojskowe: sygn. MN 16.03.1933 r., Polach Stefan, Biuro Komitetu Krzy¿a i Meda-

lu Niepodleg³oœci, Kwestionariusz Stefana Polacha, Nowy Tomyœl 1934 r. ; sygn. KN 17.03.1938 r., Biuro
Komitetu Krzy¿a i Medalu Niepodleg³oœci, Kwestionariusz Boles³awa Zygalskiego, Nowy Tomyœl 1938 r.;
T. Siwiñski, 95 rocznica powstania klubu sportowego „Polonia” Nowy Tomyœl, Przegl¹d Nowotomyski,
2017, nr 2;  

Autor dziêkuje p. Aurelii Wa³êsie z d. Polach, p. Zdzis³awie B³a¿ z d. Polach, p. Henryce Laskowskiej z d.
Polach, p. Andrzejowi Wa³êsie za pomoc w zebraniu materia³ów oraz za rozmowy.  

Fotografie pochodz¹ ze zbiorów rodziny Polachów.

Dru¿yna KS „Polonia” Nowy Tomyœl na boisku „Kresowianki” nale¿¹cym do Aleksandry 
i Stanis³awa Kozów. Stefan Polach ósmy od lewej strony – Nowy Tomyœl 1933 r.
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Szkic granic Lipki Ma³ej wykonany zosta³ na bazie niemieckiej mapy „Messtischblatt” ze zbiorów
Archiwum Map Zachodniej Polski - http://mapy.amzp.pl/ (dostêp 30.11.2015r.). 
[Wed³ug za³¹czonej mapki, obszar Lipki Ma³ej przy drodze prowadz¹cej w kierunku Lwówka, rozdziela³
ok. 123 metrowy pas ziemi nale¿¹cej do Wytomyœla.] 
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Jan B¹belek

Szkice z dziejów Lipki Ma³ej... 

Historia lokalna to wa¿ne pole poznawania przesz³oœci. To dziêki umiejscawianiu
dawnych wydarzeñ w bardzo konkretnej przestrzeni mo¿liwe jest zbli¿enie siê
do historii – nierzadko jest to pierwszy krok do zainteresowania siê na powa¿nie
tym, co by³o kiedyœ – tak¿e w wymiarze bardziej ogólnym. Osobisty zwi¹zek
z miejscem oraz jego bliskoœæ powoduj¹, ¿e historia staje siê ¿ywa, zaczyna od-
dzia³ywaæ na nasze emocje i wyobraŸniê. „Dotykamy” historii regionalnej niemal
codziennie, czêsto nawet o tym nie wiedz¹c. Bezrefleksyjnie mijamy elementy
krajobrazu i architektury skrywaj¹ce w sobie pamiêæ o dawnych czasach. By hi-
storia lokalna nie by³a histori¹ zapomnian¹, konieczne jest jej upamiêtnianie, do-
kumentowanie, badanie i popularyzowanie. Nie do przecenienia s¹ w tym przy-
padku dzia³ania mi³oœników lokalnej przesz³oœci, stanowi¹ce czêsto punkt wyjœcia
do g³êbszych studiów historycznych. Zamieszczony poni¿ej artyku³ niew¹tpliwie
stanowi interesuj¹cy przyczynek do pe³niejszego poznania naszej lokalnej prze-
sz³oœci. (Red.)

Z przesz³oœci wsi 
Lipka Ma³a, po³o¿ona na pó³nocny-wschód od Wytomyœla, w latach 50. ubieg³ego

wieku zosta³a w³¹czona w jego administracyjne granice. Jej rozproszone zabudowania
i pola rozci¹gaj¹ siê ³agodnym ³ukiem na przestrzeni ok. 3,5 km, od skraju bolewickie-
go lasu w kierunku drogi gminnej Wytomyœl – W¹sowo.

Pierwsza wzmianka o tej osadzie pochodzi z 13 kwietnia 1777 r., kiedy to jej nazwa
wymieniona zosta³a wœród miejscowoœci nale¿¹cych do parafii ewangelickiej w Nowym
Tomyœlu. 

Pierwotnie nazwa wsi brzmia³a prawdopodobnie Lipie, kolejne jej nazwy to: Lipie
Olêdry, Lipka Olêdry, Ma³a Lipka i Lipka Ma³a (termin nadany dekretem urzêdowym II
RP z 4 czerwca 1920 r.). W okresie zaboru pruskiego u¿ywane by³y nazwy niemiec-
kie: Hauland Lipke i Klein Lipker Hauland, natomiast w czasie II wojny œwiatowej: Klein
– Lipke i Lidenwerder.

Osada Lipka Ma³a powsta³a na prawie olêderskim. Akt lokacyjny nadany jej zosta³
12 listopada 1783 r. przez Feliksa Szo³drskiego Staroœcica £êczyckiego, Dziedzica
Czempinia y Maiêtnoœci Tomyslkiey. Czytamy w nim: „Wszem wobec y ka¿demu
z Osobna komu, o tym wiedzieæ bêdzie nale¿a³o, mianowicie przysz³ey Zwierzchnoœci
Maiêtnoœci Tomyslkiey, wiadomo czyniê niniejszym Przywilejem moim niektórym
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mieszkañcom moim danym na to: i¿ przychylaj¹c siê do ich pokorney Pro¿by, Las zwa-
ny Lipie nad Polem Witomyslkim wymierzyæ pozwoli³em […]”.

Kolonistom wolno by³o hodowaæ byd³o i trzymaæ pszczo³y. W zamian za otrzymane
na w³asnoœæ grunty i pozyskiwane do budowy swoich gospodarstw drewno, zobowi¹za-
ni byli do p³acenia dziedzicowi corocznego czynszu, wykonywania na jego rzecz prac po-
lowych, u¿yczania furmanek i pomocy przy ¿niwach: „[…] Od Huby Ka¿dey na Folwar-
ku Pañskim zaoraæ przyrzekui¹ Zagonów Szeœcdziesi¹t y inne porówno z drugiemi Ho-
lendrami odbywaæ Powinnoœci: iako to w ¯niwa Trzy Dni do ¯êcia wysy³aæ, do Fabryki
Zwo¿enia Piasku, Kamieni, Ceg³y, y Drzewa Fóry potrzebne dawaæ, y zgo³a to czyniæ, co
iest Zwyczajem y Powinnoœci¹ drugich moich Holêdrów, oprócz dalekich Fór y Wywo-
zu Zbo¿a, od Których z przyczyny, ¿e Orz¹, wolnemi bêd¹ […]”.

Najbli¿szy „folwark pañski” dla osadników olêderskich z Lipki Ma³ej znajdowa³ siê
w pobliskim Wytomyœlu, który w latach 1698 – 1834 by³ we w³adaniu rodziny Szo³-
drskich. 

Zgodnie z panuj¹cym zwyczajem, Lipka Ma³a – jako osada olêderska – mia³a pra-
wo do posiadania w³asnego herbu i pieczêci. Opis pieczêci mo¿na znaleŸæ w opraco-
waniu K. E. Goldmana „Die ältesten Siegel und Wappen der Neutomischeler und
umliegenden Holländergemeinden” wydanym w Deutsche Blätter in Polen 1926 (Jg.
III): Lipka Ma³a (1797-1821) (Lipia, Lipka Hauland): podkowa, nad któr¹ do góry
stoj¹cy gwóŸdŸ (?). Mo¿liwe, ¿e mog¹ to byæ tak¿e dwa ptaki.  Mimo i¿ akt lokacyjny
Lipki Ma³ej nadany jej przez Feliksa Szo³drskiego pochodzi z 1783r., to wieœ by³a

Gospodarstwo rolne rodziny Pi¹tków - prze³om XIX i XX w.
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Franciszka Schild z d. Pi¹tek, prababka autora,  by³a rodowit¹ mieszkank¹ Lipki Ma³ej -  ok. 1915 r.



wzmiankowana w ksiêgach koœcielnych ju¿ w 1777 r., w zwi¹zku z powstaniem pa-
rafii ewangelickiej w Nowym Tomyœlu. Komisja lokalna (od 9 do 13 kwietnia 1777)
pod przewodnictwem von Kalkreuth, jako ewangelickiego seniora szlachetnego sta-
nu i proboszcza Machatiusa ze Œwiniar ko³o Skwierzyny, superintendenta miêdzy-
rzeckiego dekanatu ewangelickiego ustanowi³a tutejsz¹ organizacjê parafii. Do para-
fii nale¿a³y osady olêderskie Paproæ, Glinno, Przy³êk, Sêkowo, S¹topy, Nowa Ró¿a,
Kozie Laski, Lipka Ma³a, m³yn Bobrówka, folwark Szklana Huta, m³yn Mniszek, kilku
gospodarzy ze Starotomyskich olêdrów, ewangeliccy osadnicy ze Starego Tomyœla,
Wytomyœla, Ró¿y, W¹sowa. 

W okresie Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego (1815-1848) miejscowoœæ wzmian-
kowana jako Lipka Olendry nale¿a³a do mniejszych wsi w ówczesnym powiecie bu-
kowskim, który dzieli³ siê na cztery okrêgi (bukowski, grodziski, lutomyœlski oraz
lwowkowski). Lipka Olendry nale¿a³a do okrêgu lutomyœlskiego i stanowi³a czêœæ
rozleg³ego maj¹tku Tomyœl stary, którego w³aœcicielem by³ wówczas Hangsdorf.
W 1837 wieœ liczy³a 17 gospodarstw i 98 mieszkañców. 

Osady olêderskie w okolicach Nowego Tomyœla, tak¿e poblisk¹ Lipkê Wielk¹
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Wœród nazwisk polskich w Lipce Ma³ej
z dawien dawna wystêpowa³o nazwi-
sko Nowicki – na zdjêciu mieszkaniec
tej wsi Józef Nowicki (1856 -1950).
Nowotomyska Galeria Internetowa.
Z albumu rodzinnego 
El¿biety Kliszewskiej



i Kozie Laski, zamieszkiwa³a w wiêkszoœci ludnoœæ wyznania ewangelickiego. Taki
stan rzeczy utrzymywa³ siê do 1945 r. Tymczasem w strukturze narodowoœciowej
mieszkañców Lipki Ma³ej ju¿ w 1879 r. przewa¿a³a ludnoœæ wyznania rzymskokato-
lickiego. Na ogóln¹ liczbê 156 mieszkañców, tylko 29 % stanowili ewangelicy.
W owym czasie, oprócz niemiecko brzmi¹cych nazwisk takich jak: Burchert, Fechner,
Graufman, Handschke, Muller, Schedler, Vogel, czy Zenker, w Lipce Ma³ej pojawiaj¹ siê
w du¿ej mierze nazwiska polskie np.: Pi¹tek, Czapracki, Lisek, Wac³awek, Nowicki. 

Wed³ug spisu ludnoœci z 30 wrzeœnia 1921 r., Lipka Ma³a liczy³a 232 mieszkañców
(35 domostw), w tym 186 osób narodowoœci polskiej i 46 osób narodowoœci niemiec-
kiej. Na takie uwarunkowania prawdopodobnie mia³o wp³yw po³o¿enie tej osady tu¿
przy granicach Wytomyœla, z koœcio³em i parafi¹ rzymskokatolick¹ w miejscu. 

W Lipce Ma³ej, wed³ug ksiêgi adresowej z roku 1926, zarejestrowanych by³o piêciu
rzemieœlników: ko³odziej Kêdzia, szewc Mazur, handlarz ¿elazem Vogel, murarze Lisek
i Nowicki. W latach 20. ubieg³ego wieku funkcje publiczne pe³nili m. in.: so³tysi Weber
i Wincenty Swoboda; ³awnicy Bart³omiej Kortus, Franciszek Olejniczak i Marcin Ruta
(by³y to wówczas kadencje trzyletnie). 
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Bracia Knopowie 
– mieszkañcy Lipki Ma³ej. Siedzi po
prawej: Andrzej, stoj¹ (od prawej)
Micha³ i Franciszek 
Nowotomyska Galeria 
Internetowa. 
Z albumu Aliny Zawartej
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Przed domem w Lipce Ma³ej - ok. 1910 r
Nowotomyska Galeria Internetowa. Z albumu Aliny Zawartej 

W³adys³awa z d. Geisler i Józef Wróbel z dzieæmi – Kazimierzem i Ann¹; 1939 r. 
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Zabezpieczenie tzw. ogacenie domu na zimê. 
Nowotomyska Galeria Internetowa. Z albumu Zenobii Grzeœkowiak



Œwiadectwem ¿ycia dawnych mieszkañców cmentarz ewangelicki, po³o¿ony na nie-
wielkiej dzia³ce o powierzchni 550 m2 (nr ewidencyjny – 20). Ostatni¹ pochowan¹ na
tym cmentarzu osob¹ by³ Ferdynand Maximilian Deckert (1846-1949). [Szczegó³owy
opis cmentarza: „Przegl¹d Nowotomyski, nr 4 (40) 2016 r.]

W czasie II wojny œwiatowej mieszkaj¹cy tutaj Polacy zostali przymusowo wysiedle-
ni ze swoich gospodarstw, przy czym wiêkszoœæ z nich nie zosta³a wywieziona na inne
okupowane tereny, jednak¿e zmuszona by³a pracowaæ u swoich niemieckich s¹siadów. 

Zachowa³a siê pamiêæ o dwóch zdarzeniach z tego okresu. 1 lipca 1945 r., na grani-
cy Lipki Ma³ej z Wytomyœlem (mapka: nr 5) dosz³o do wymiany ognia pomiêdzy po-
akowskim oddzia³em „Klina” a ¿o³nierzami NKWD. Zginêli wówczas dwaj sowieccy
wojskowi i jeden cywil. Rosjanie zagrozili, ¿e w odwecie spal¹ okoliczne gospodarstwa.
W roku nastêpnym, tj.  25 lutego 1946 r. w godzinach wieczornych w Lipce Ma³ej
œmiertelnie zraniony zosta³ pe³ni¹cy s³u¿bê milicjant z posterunku Lipka Wielka. Spraw-
cami zabójstwa byli dwaj nieznani osobnicy.
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Agnieszka z d. Wojcieszak
i Antoni Kêdzia. 
Nowotomyska Galeria I
nternetowa. Z albumu 
Ryszarda Wojcieszaka
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Rodzina Kêdziów – Antoniego i Agnieszki z d. Wojcieszak – podczas rêcznego siewu buraków, 
przy u¿yciu przewi¹zanej u pasa p³achty i sto³owej ³y¿ki. 

Nowotomyska Galeria Internetowa.  Z albumu Ryszarda Wojcieszaka

Miêsopusty - Lipka Ma³a (Wytomyœl). Nowotomyska Galeria Internetowa. 
Z albumu Ryszarda Wojcieszaka



Wykopaliska w tzw. lipskim lesie
Opisuj¹c fakty z przesz³oœci Lipki Ma³ej nale¿y te¿ wspomnieæ o odkrytym w 1909 r.,

w Wytomyœlu, przez K. Goldmana i G. Lüdersa, cmentarzysku kultury pomorskiej
z wczesnej epoki ¿elaza, datowanym na 400 lat p. n. e. 15 lat póŸniej, w 1924 r. nadle-
œniczy Bormnitz samowolnie nakaza³ rozkopanie kilku grobów. „Gazeta Bydgoska”
z 13 listopada 1924r. tak pisa³a o tym wydarzeniu: „Lipka Ma³a, Powiat Nowotomyski
(Wykopaliska) W bie¿¹cym miesi¹cu odkryto tu na œwie¿ej porêbie, nale¿¹cej do ma-
jêtnoœci likwidacyjnej StaryTomyœl, przy rudowaniu kamieni, na które p³ug natrafi³, gro-
by przedhistoryczne, rozkopane nastêpnie z polecenia nadleœniczego Bromnitza ze Sta-
rego Tomyœla […]”.

Z polecenia Starosty Powiatowego Józefa Czochrona przeszukiwania zosta³y
wstrzymane, dalsze badania na tym terenie prowadzi³ archeolog prof. dr J. Kostrzew-
ski z Urzêdu Konserwatorskiego Zabytków Przedhistorycznych w Poznaniu, który za-
bra³ znaleziska do dzia³u przedhistorycznego Muzeum Wielkopolskiego. Tam przepro-
wadzono ich badania stwierdzaj¹ce odnalezienie ciekawej i rzadkiej odmiany grobów
skrzynkowych, zwanych grobami obwarowanymi, z wczesnej epoki ¿elaznej.

Odkrycie to, w publikacjach archiwalnych by³o b³êdnie kojarzone z Lipk¹ Ma³¹, a na-
wet Starym Tomyœlem. Sta³o siê tak zapewne z tego powodu, ¿e wzniesienie, na któ-
rym dokonano tego odkrycia, znajdowa³o siê w lesie zwanym potocznie „lipskim la-
sem” (nazwa ta funkcjonuje do dzisiaj). Miejsce to znajduje siê ok. 1 km na pó³noc od
zwartej zabudowy wsi, w pobli¿u posesji nr 17, 18 i 20, nale¿¹cych wówczas do Lipki
Ma³ej. Z kolei powi¹zanie tego miejsca ze Starym Tomyœlem wziê³o siê z tego, ¿e ob-
szar „lipskiego lasu” do 1945 r. nale¿a³ do maj¹tku w Wytomyœlu, a ten z kolei wcho-
dzi³ w sk³ad majêtnoœci Stary Tomyœl. 

Szeroko zakrojone prace wykopaliskowe kontynuowane by³y dopiero po zakoñ-
czeniu II wojny œwiatowej. Na zlecenie Wydzia³u Kultury Powiatowej Rady Narodowej
w Nowym Tomyœlu poszukiwania nadzorowa³a Aleksandra Lipiñska z Muzeum Arche-
ologicznego w Poznaniu. W sierpniu 1959 r., po kompleksowym przebadaniu znalezi-
ska, w pobli¿u wsi odnaleziono 16 grobów kultury pomorskiej wczesnej epoki ¿elaza
z wczesnego okresu przedrzymskiego. Wszystkie badane groby by³y cia³opalne i zawie-
ra³y urny popielnicowe ze szcz¹tkami 21 przedhistorycznych mieszkañców naszych te-
renów. Odnaleziono równie¿ naczynia gliniane, szpile haczykowate z g³ówkami i inne-
go rodzaju przedmioty wykonane z br¹zu i ¿elaza. Wiek znaleziska okreœlono na ok.
400 lat p. n. e. Jest to zatem niezbity dowód na to, ¿e Wytomyœl jest jedn¹ z najstar-
szych osad na terenie dzisiejszego powiatu nowotomyskiego. 

Na zakoñczenie tych prac, jeden z odkrytych grobów skrzynkowych, wraz z urn¹
popielnicow¹ i szcz¹tkami dawnych mieszkañców tego terenu, zosta³ udostêpniony
zwiedzaj¹cym. Dla zabezpieczenia wykopaliska skonstruowano nad nim, na bazie k¹-
townika, os³onê szklan¹ w kszta³cie prostopad³oœcianu o bokach 100 x 100 cm i 80 cm
wysokoœci. Trzy boki wraz z pokryciem wykonane zosta³o z luksferów tzw. popielni-
czek, czêœæ frontowa z przezroczystej szyby. Do zag³êbienia (g³êbokoœæ ok. 1m, szero-
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Wykopaliska archeologiczne w Wytomyœlu – 1959 r. 
Nowotomyska Galeria Internetowa. Z albumu Krystyny i Kazimierza Knop

Zawodny – jak siê okaza³o – sposób zabezpieczenia znaleziska za pomoc¹ luksferów 



koœæ 4m x 4m), w którym usytuowany by³ grób prowadzi³y trzy betonowe schodki.
Na poziomie gruntu, dó³ ten ogrodzony by³ pojedynczym prêtem metalowym prze-
chodz¹cym przez niewysokie cementowe s³upki. Ca³oœæ obsadzona by³a niskim ¿y-
wop³otem ze œnieguliczki. Po wschodniej stronie, na drewnianym s³upie umieszczona
by³a tablica informacyjna, równie¿ drewniana, na której d³utem wyryty zosta³ kilku-
wersowy opis tego prehistorycznego miejsca. Opiekê nad zagospodarowanym wów-
czas terenem powierzono mieszkaj¹cemu w pobli¿u drogomistrzowi Michalakowi.

Cmentarzysko to usytuowane jest na jednym z wielu, znajduj¹cych siê w tej okoli-
cy pagórków (a jako ciekawostkê mo¿na dodaæ, i¿ pagórki le¿¹ce w pó³nocno-za-
chodniej czêœci Lipki Ma³ej s¹ jednymi z najwy¿ej po³o¿onymi punktami na obszarze
gminy Nowy Tomyœl – ok. 125 m n. p. m.; podobne znajduj¹ siê w okolicach Bukow-
ca), drogê do niego wskazywa³y du¿e polne kamienie u³o¿one wzd³u¿ leœnej drogi.
Niestety, obecnie osoby nie znaj¹ce wczeœniej tego miejsca nie znajd¹ ¿adnych wska-
zówek, pozwalaj¹cych tam trafiæ. Zabezpieczenie tego znaleziska przez wklês³e
szklane luksfery okaza³o siê nietrafionym pomys³em. Z biegiem czasu gromadz¹ca siê
w nich woda, liœcie i œnieg doprowadzi³y do uszkodzenia wierzchniej warstwy
i w efekcie po ok. 20 latach zarwania ca³ej konstrukcji. Z powodu braku nadzoru (do-
tychczasowy opiekun zmieni³ miejsce zamieszkania), braku zainteresowania ze stro-
ny w³adz lokalnych i mieszkañców Wytomyœla, obszar ten uleg³ ca³kowitej degrada-
cji. 

24 Jan B¹belek

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

Miejsce dawnego cmentarzyska – zdjêcie z 2005 r.



Dzisiaj jedynym, s³abo widocznym œladem po tym wa¿nym historycznie znalezisku
jest niewielkie zag³êbienie terenu. Od 1975 r. „lipski las”, wraz z cmentarzyskiem, le¿y
w granicach Nadleœnictwa Grodzisk Wielkopolski.

Mieszkaj¹cy tutaj ludzie, co jest oczywistym, musieli mieæ sta³y dostêp do wody. Al-
bo przep³ywa³a nieopodal tego miejsca rzeczka, albo istnia³o jezioro. Byæ mo¿e œladem
po tym zbiorniku wodnym jest niewysychaj¹ce nigdy Ÿród³o, oddalone o 400 m w kie-
runku po³udniowym od cmentarzyska. Znajduje siê ono u podnó¿a s¹siedniego leœne-
go pagórka, zwanego dawniej Hexsen Berg (brzmienie fonetyczne podane przez b.
mieszkañca Lipki Ma³ej p. Kazimierza Knopa; – Góra Czarownic). Jeszcze do niedawna
w suche lata, okoliczni gospodarze w wykopanym w tym miejscu dole czerpali wodê.
Obecnie teren ten jest trudno dostêpny, a Ÿróde³ko rozdeptane przez dzik¹ zwierzynê. 

Bibliografia:
Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, akta o sygn. 475; Kronika Szko³y Podstawowej w Wyto-

myœlu; Olêdry Nowotomyski: http://oledry.pl/ke-goldmann-najstarsze-pieczcie-i-herby-nowo-
tomyskie-i-przylegajcych-osad-olderskich-1926/ i http://oledry.pl/kalendarium/ 

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Mapka: Szkic granic Lipki Ma³ej wykonany zosta³ na bazie niemieckiej mapy „Messtischblatt”

ze zbiorów Archiwum Map Zachodniej Polski. �ród³o: http://mapy.amzp.pl/.  

Zdjêcia: Nowotomyska Galeria Internetowa, Jan B¹belek 
Autor dziêkuje p. Przemys³awowi Mierzejewskiemu za pomoc w dotarciu i opracowaniu ma-

teria³ów dotycz¹cych lokacji wsi.
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Ryszard Ratajczak
Krzysztof Szeffner

Niezwyk³y papierowy œwiat
nowotomyskie modelarstwo kartonowe 

Chyba ka¿dy cz³owiek ma jakieœ pasje, którym oddaje siê w wolnych chwilach.
Kolekcjonerzy zajmuj¹ siê zbieraniem monet, znaczków pocztowych, widokó-
wek, czy pami¹tek historycznych. Inni decyduj¹ siê na ró¿nego rodzaju aktyw-
noœæ fizyczn¹. Jednak coraz wiêcej osób wybiera hobby, które mo¿e realizowaæ
w zaciszu domowym. Przyk³adem takiego spêdzania wolnego czasu jest w³aœnie
modelarstwo kartonowe.Trzeba uczciwie przyznaæ, ¿e modelarstwo kartonowe
nie jest pasj¹ dla ka¿dego. Decyduj¹c siê na tego rodzaju hobby, nale¿y pamiêtaæ,
¿e bêdzie wymaga³o ono czasu, zaanga¿owania i precyzji. Jednak najbardziej po-
trzebn¹ w modelarstwie kartonowym jest cierpliwoœæ. Sklejaj¹c model nale¿y
kierowaæ siê instrukcj¹ i krok po kroku wykonywaæ polecenia. Pójœcie na skróty
spowoduje, ¿e efekt naszej pracy bêdzie daleko odbiega³ od idea³u. Wytrwa³oœæ
w przygodzie z modelarstwem pozwoli po kilku latach osi¹gn¹æ poziom mi-
strzowski. W Polsce modelarstwo kartonowe prze¿ywa swój renesans i anga¿u-
je, zarówno dzieci, jak i doros³ych. Hobby to by³o popularne w naszym kraju ju¿
w czasach PRL- u. Któ¿ nie pamiêta kultowego czasopisma „Ma³y Modelarz”?
Obecnie na rynku wydawniczym znaleŸæ mo¿na kilka tytu³ów prezentuj¹cych
modele do sklejania. Wybór tematyczny jest przeogromny – od budowli, przez
pojazdy, a¿ do samolotów i okrêtów. Na popularnoœæ modelarstwa wp³ywa
równie¿ fakt, ¿e jest to hobby stosunkowo niedrogie – zakup wydawnictwa i kil-
ku niezbêdnych narzêdzi nie jest du¿ym wydatkiem.

Krótka historia nowotomyskich konkursów modelarskich
Na mapie krajowego modelarstwa kartonowego Nowy Tomyœl jest jednym z najja-

œniejszych punktów. Wszystko za spraw¹ dzia³aj¹cej tutaj pracowni modelarskiej oraz
organizowanych konkursów modelarskich, przyci¹gaj¹cych coraz wiêksze rzesze hob-
bystów. Modelarnia prowadzona w Nowotomyskim Oœrodku Kultury dzia³a od lat 80.
XX wieku, natomiast od 1996 roku prowadzi j¹ Krzysztof Szeffner. Dotychczasowe jej
sukcesy to udzia³ w 83 konkursach krajowych i zagranicznych, w których nowotomy-
scy modelarze zdobyli 321 medali (119 z³otych, 95 srebrnych i 107 br¹zowych) oraz
90 wyró¿nieñ. Najwiêkszym przedsiêwziêciem modelarni jest organizacja Konkursów
Modelarskich o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla.
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Pierwszy konkurs modelarski w Nowym Tomyœlu zosta³ przeprowadzony 21 mar-
ca 2015 roku przy wsparciu Urzêdu Miejskiego. Konkurs zaplanowany by³ jako ma³a,
jednodniowa impreza z udzia³em kilkudziesiêciu osób. Mi³ym zaskoczeniem by³o zg³o-
szenie do niego a¿ 230 prac modelarzy z Polski i Czech. Ca³oœæ ekspozycji zosta³a za-
prezentowana w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Prezentowane wówczas
prace zosta³y podzielone na kilka kategorii, m. in. samoloty odrzutowe, pojazdy ko³o-
we, pojazdy g¹sienicowe, okrêty podwodne, budowle, rakiety. Nowotomyska mode-
larnia zajê³a wówczas drugie miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej, a Puchar Burmistrza
Nowego Tomyœla trafi³ do Andrzeja Kamiñskiego z Inowroc³awia za model: Parowóz
PT-47. Bardzo dobre przyjêcie konkursu, zarówno w krêgach modelarskich, jak
i wœród zwiedzaj¹cych, zaowocowa³o podjêciem decyzji, aby impreza odbywa³a siê co-
rocznie w marcu pod nazw¹: Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza No-
wego Tomyœla. 

Kolejna impreza, tym razem ju¿ dwudniowa, zgromadzi³a jeszcze wiêksz¹ liczbê
uczestników i prac. W konkursie wziê³o udzia³ 17 modelarni i klubów modelarskich,
w tym tak¿e z Czech. Wystawionych zosta³o 327 modeli, w tym 146 wykonanych
przez grupê juniorów. Utworzona zosta³a tak¿e Galeria Mistrzów, prezentuj¹ca prace
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nagrodzone w poprzedniej edycji. Równie¿ podczas tego konkursu pracownia z Nowo-
tomyskiego Oœrodka Kultury zosta³a laureatem w klasyfikacji dru¿ynowej. Zajê³a trze-
cie miejsce na 15 startuj¹cych oœrodków. W drugiej edycji konkursu modelarskiego Pu-
char Burmistrza otrzyma³ Jerzy Cholewa z Poznania za model japoñskiego okrêtu.

Rok 2017 stanowi³ prze³om w dotychczasowej, krótkiej historii konkursów.
W trzeciej edycji Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomy-
œla, odbywaj¹cej siê w dniach 18 – 19 marca, zaprezentowano 464 prace, wykonane
przez modelarzy z Czech, Litwy, £otwy i Polski. Nowotomyska Pracownia Modelarska
wystawi³a 52 modele, wykonane przez 12 osób. W Galerii Mistrzów znalaz³o siê a¿ 20
prac nagrodzonych w poprzednich edycjach. Aby pomieœciæ repliki, koniecznym by³o
skorzystanie ze wszystkich holi Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Na sali widowisko-
wej odby³a siê prelekcja Waldemara Góralskiego: „Okrêty 3D, czyli moje poznawanie
historii”. Wydarzeniem towarzysz¹cym konkursowi by³a wystawa kilkudziesiêciu kom-
puterowo wygenerowanych obrazów okrêtów z okresu II wojny œwiatowej. Wœród
modeli zg³oszonych do konkursu najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê kategoria: Bu-
dowle, do której zg³oszono 116 prac i w której wy³oniono zdobywcê Pucharu Burmi-
strza – Jacka Ma³kowskiego z Warszawy, za model zamku Vranov. Trzecia edycja by-
³a równie¿ szczêœliwa dla modelarzy z Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. W klasyfi-
kacji dru¿ynowej zajêli drugie miejsce na 26 bior¹cych udzia³ oœrodków.
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Tegoroczna edycja konkursu przygotowana zosta³a z jeszcze wiêkszym rozma-
chem. IV Konkurs Modeli Kartonowych uzyska³ patronat honorowy Muzeum Marynar-
ki Wojennej w Gdyni, a do grona fundatorów nagród specjalnych do³¹czy³a lotnicza
Grupa Akrobacji „¯elazny”. W ramach imprezy odby³y siê dwa oficjalne kursy sê-
dziowskie modelarstwa redukcyjnego, w których uczestniczy³y 32 osoby. Nie zapo-
mniano o najm³odszych zwiedzaj¹cych wystawê – dla nich zorganizowano warsztaty
modelarskie, podczas których ka¿dy móg³ zapoznaæ siê z technikami budowy replik sa-
molotów czy czo³gów. Do IV Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza No-
wego Tomyœla zg³oszono rekordow¹ liczbê replik. Oceniono 515 prac modelarzy z ca-
³ej Polski oraz z Nowosybirska. Mimo tak ogromnej liczby uczestników, modelarze
z Nowotomyskiego Oœrodka Kultury zajêli pierwsze miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej.
Ciekawostk¹ imprezy by³a pozakonkursowa wystawa modeli w butelkach, które otrzy-
ma³y medale podczas Mistrzostw Europy „Naviga” oraz Mistrzostw Œwiata „Naviga”.
Wyró¿nienie Burmistrza Nowego Tomyœla trafi³o do Tomasza Skwarka z Gdañska za
dioramê portu w Hamburgu z lat 30. XX wieku.

Przypadaj¹ca w przysz³ym roku pi¹ta edycja Konkursu Modeli Kartonowych o Pu-
char Burmistrza Nowego Tomyœla bêdzie okazj¹ do œwiêtowania ma³ego jubileuszu.
Tym bardziej organizatorom zale¿y, aby konkurs w 2019 roku by³ wyj¹tkowy. Nieco-
dziennym wydarzeniem bêdzie prezentacja dzwonu okrêtowego, wydobytego z wra-
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ku polskiego niszczyciela ORP „Kujawiak”, po³¹czona z wyk³adem przygotowanym
przez Mariusza Borowiaka – obecnie najlepszego pisarza marynisty w Polsce. Jest on
cz³onkiem Stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe, którego cz³onkami s¹ Maltañczycy,
Amerykanie i Polacy. Reprezentanci tych pañstw tak¿e bêd¹ obecni podczas przysz³o-
rocznej edycji konkursu. ORP „Kujawiak” zaton¹³ œpiesz¹c z pomoc¹ brytyjskiemu nisz-
czycielowi HMS „Badsworth”, który 16 czerwca 1942 roku, p³yn¹c po Morzu Œród-
ziemnym, w okolicach Malty trafi³ na minê. Dzwon bêdzie w Polsce tylko przez miesi¹c,
po czym wróci na sta³e na Maltê. Obecnie prowadzone s¹ tak¿e rozmowy z Fundacj¹
im. Adama Werki na temat wystawy obrazów marynistycznych.

„Modelarstwo Nowotomyskie” – pomys³ na czas wolny
W grudniu 2016 roku ukaza³ siê pierwszy zeszyt „Modelarstwa Nowotomyskie-

go”. Wówczas ma³o kto z twórców tej publikacji spodziewa³ siê, ¿e spotka siê ona
z tak du¿ym zainteresowaniem i bêdzie pocz¹tkiem nowej serii wydawniczej.

Wszystko rozpoczê³o siê od spotkania Burmistrza Nowego Tomyœla W³odzimie-
rza Hibnera z Krzysztofem Szeffnerem z nowotomyskiej modelarni. Wówczas po-
wsta³ pomys³, aby przygotowaæ wydawnictwo promuj¹ce gminê Nowy Tomyœl, opar-
te o wycinankê kartonow¹. Zadanie wykonania tego wydawnictwa zosta³o powierzo-
ne Wydzia³owi Organizacyjnemu i Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu Miejskiego.
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Zdecydowano, ¿e pierwszym nowotomyskim modelem kartonowym bêdzie cha-
ta olêderska. Zgodnie z zamys³em autorki projektu – Marioli Jareckiej, powsta³a bu-
dowla cechuj¹ca siê doœæ prost¹ form¹, a samo jej wykonanie nie stanowi³o trudnoœci
nawet dla pocz¹tkuj¹cego modelarza. W wydawnictwie zamieszczono tak¿e krótk¹
informacjê o gminie Nowy Tomyœl oraz o osadnictwie olêderskim – z uwzglêdnieniem
charakterystyki chaty olêderskiej. Po otrzymaniu z drukarni gotowego zeszytu, pozo-
sta³o tylko dobrze go wypromowaæ.

Pierwsze zareagowa³y pracownie modelarskie z kraju i z zagranicy. Dziesi¹tki maili
z proœb¹ o przes³anie egzemplarzy „Modelarstwa Nowotomyskiego” zasypywa³y
skrzynkê mailow¹. Zatem wys³ane zosta³y paczki z tym wydawnictwem do modelar-
ni w: Poznaniu, W¹growcu, Wroc³awiu, Oœwiêcimiu, Krakowie, Inowroc³awiu, a na-
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wet do Czech i na Litwê. Nasze wydawnictwo mia³o równie¿ swoj¹ premierê na tar-
gach turystycznych Tour Salon w Poznaniu, gdzie cieszy³o siê du¿ym zainteresowa-
niem odwiedzaj¹cych stoisko promocyjne gminy Nowy Tomyœl.

W czasie trwania III Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza Nowego
Tomyœla, w 2017 roku mo¿na by³o na w³asne oczy zobaczyæ efekty promocji „Mode-
larstwa Nowotomyskiego”. Wœród replik zg³oszonych do konkursu znalaz³o siê wiele
chat olêderskich. Sposób ich wykonania by³ ró¿ny – od prostego sklejenia zgodnie z in-
strukcj¹, a¿ po obiekty zdetalizowane, gdzie ka¿dy najdrobniejszy element zosta³ wyko-
nany z niezwyk³¹ dok³adnoœci¹. Jak siê okaza³o, najbardziej doœwiadczeni modelarze
zu¿ywali 2-3 zeszyty „Modelarstwa Nowotomyskiego”, aby zbudowaæ jedn¹, perfek-
cyjnie wykonan¹ chatê olêdersk¹. Ich pomys³owoœæ by³a zaskakuj¹ca. Powsta³y chaty
z wykonanymi wewn¹trz izbami, chaty z oœwietleniem wnêtrza czy z imitacj¹ dymu
unosz¹cego siê z komina. Puchar za najlepszy model zwi¹zany z miastem Nowy Tomyœl
otrzyma³ Maskolaitis Stasys z Litwy, w³aœnie za wykonanie chaty olêderskiej.

W 2017 roku w dalszym ci¹gu promowano „Modelarstwo Nowotomyski” m. in.
na targach „Viva Seniorzy” w Poznaniu, Miêdzynarodowych Targach Turystyki GLO-
Balnie w Katowicach oraz na Miêdzynarodowych Targach Turystycznych „World Tra-
vel Show” w Nadarzynie. Wszêdzie nasze wydawnictwo cieszy³o siê du¿¹ popularno-
œci¹. Ogromny sukces pierwszego zeszytu „Modelarstwa Nowotomyskiego” da³ pocz¹-
tek ca³ej serii wydawniczej. Równolegle trwa³y prace nad kolejnymi zeszytami przedsta-
wiaj¹cymi m. in. nowotomysk¹ wie¿ê ciœnieñ oraz wiklinowego Trabanta autorstwa Ma-
rioli Jareckiej, ale tak¿e ratusza w Biesenthal autorstwa Krzysztofa Szeffnera, który za-
pocz¹tkowa³ podseriê: „Zabytki miast partnerskich”. Zdecydowano, ¿e powstan¹ ze-
szyty przybli¿aj¹ce miasta partnerskie Nowego Tomyœla, tj. Biesenthal (Niemcy), Dêb-
na, Sulêcina i Radzynia Podlaskiego. Ka¿dy numer specjalny bêdzie prezentowa³ jeden
charakterystyczny budynek z danego miasta. Dodatkowo numer z ratuszem Biesenthal
przet³umaczono na jêzyk niemiecki. 
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Pod koniec 2017 roku ukaza³y siê dwa takie zeszyty oraz dodrukowano zeszyt
z chat¹ olêdersk¹.

O pierwszych miesi¹cach 2018 roku mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e to czas miêdzy-
narodowej ekspansji „Modelarstwa Nowotomyskiego”. Wszystko za spraw¹ wizyty
burmistrza W³odzimierza Hibnera w Chimbarongo (Chile). Specjalnie na tê okazjê wy-
dany zosta³ zeszyt z chat¹ olêdersk¹ w jêzyku hiszpañskim. Podczas wizyty nasze wy-
dawnictwo trafi³o m. in. do ambasady polskiej w Chile oraz do szkó³ w Chimbarongo.
Kolejny miêdzynarodowy akcent mia³ miejsce w kwietniu, przy okazji wizyty burmi-
strza w Biesenthal. Wówczas dyrektor miejscowego urzêdu otrzyma³ zdetalizowany
model ratusza oraz egzemplarze „Modelarstwa Nowotomyskiego” w jêzyku niemiec-
kim.

Modele ratusza oraz wie¿y ciœnieñ pojawi³y siê równie¿ podczas IV Konkursu Mo-
deli Kartonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla. Podczas tej edycji nagrodzo-
no Marka G¹gulskiego z Wieliczki za wykonanie ratusza w Biesenthal. O „Modelarstwie
Nowotomyskim” nie zapomniano równie¿ podczas promocji gminy Nowy Tomyœl na
tegorocznych targach GLOBalnie w Katowicach oraz targach turystyki wiejskiej „Agrot-
ravel & Active Life” w Kielcach.
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„Modelarstwo Nowotomyskie” – wydawnictwo przygotowane przez Urz¹d Miej-
ski w Nowym Tomyœlu, we wspó³pracy z Pracowni¹ Modelarsk¹ dzia³aj¹c¹ w Nowoto-
myskim Oœrodku Kultury to przyk³ad doskona³ej wspó³pracy na rzecz promocji miasta
i regionu. Urz¹d dysponuj¹cy œrodkami finansowymi i mo¿liwoœciami technicznymi, ko-
rzysta z talentu i umiejêtnoœci miejscowych pasjonatów. Finalnie otrzymujemy œwietny
produkt promocyjny, który wyró¿nia siê na tle innych wydawnictw reklamuj¹cych mia-
sta czy gminy. Jest to równie¿ doskona³a popularyzacja modelarstwa kartonowego ja-
ko interesuj¹cego hobby.

Prace nad „Modelarstwem Nowotomyskim” nie zwalniaj¹ tempa. Ju¿ w tym roku
Urz¹d Miejski planuje wydanie trzech nowych zeszytów z tej serii. Jakie znajd¹ siê
w nich obiekty, niech pozostanie na razie tajemnic¹.

Fot. archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu
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Siêgnijmy wiêc najpierw do korzeni –
tych rodzinnych. Jest Pan nowotomyœlani-
nem?

Od zawsze. Urodzi³em siê tutaj, dora-
sta³em, zdoby³em zawód. To moja ziemia,
moje miasto. Moja mama Pelagia, z domu
Królik, pochodzi z Nowego Dworu ko³o
Zb¹szynia, a rodzina ojca z Nowego To-
myœla. Mój rodzinny dom – przedwojen-
ny budynek – znajduje siê na obecnej ul.
D³ugiej 21, wczeœniej Walki M³odych 10,
przy wylocie ul. Bohaterów. Dziœ ju¿ tam
nie mieszkam, ale w nim przyszed³em na
œwiat i w nim – wraz z trojgiem m³odsze-
go rodzeñstwa, braæmi Jankiem i Stefa-
nem oraz najm³odsz¹ z nas siostr¹ Gra¿y-
n¹ – spêdzi³em dzieciñstwo i m³odoœæ. 

W 1969 roku za³o¿y³em w³asn¹ rodzi-
nê i po œlubie, z ¿on¹ Halin¹ dwa lata
mieszkaliœmy w Zb¹szyniu. W tym czasie
przyszed³ na œwiat nasz syn S³awomir.
W 1971 zamieszkaliœmy na ul. 3-go Stycz-
nia w Nowym Tomyœlu, a trzy lata póŸniej
urodzi³ siê nasz m³odszy syn Szymon.

Nie bez powodu od pytania o rodzinê
rozpoczynamy tê rozmowê. Jest Pan
przecie¿ twórc¹ dobrze znanego, nie tyl-

ko nowotomyœlanom, rodzinnego przed-
siêbiorstwa. 

Kiedy w 1984 roku zak³adaliœmy Firmê
FOLIOS, jej prowadzeniem zajê³a siê ¿o-
na wraz z bratem Jankiem, z tak¹ myœl¹,
¿e jak zakoñczê pracê w PEKAES – ie, bo
jeszcze wówczas pracowa³em jako kie-
rowca, przejmê jej prowadzenie. Zaro-
bione przeze mnie pieni¹dze zainwesto-
waliœmy w maszyny i w ten sposób ruszy-
³a produkcja folii PCV. Produkowaliœmy
miêdzy innymi peleryny dla dzieci i doro-
s³ych, ko³a i pi³ki pla¿owe, podrêkawki,
ogrodowe baseny k¹pielowe, czy bardzo
wówczas poszukiwan¹ foliê na drzwi har-
monijkowe. Kiedy wraca³em z trasy i mia-
³em kilka dni wolnych, zaopatrywa³em
firmê w towar. JeŸdzi³em np. do Kêdzie-
rzyna-KoŸla, Oœwiêcimia, Krupskiego
M³yna, czy nieco póŸniej Pionek. Dziêki
temu, ¿e ¿ona i brat dobrze trzymali rêkê
na pulsie, firma stopniowo siê rozwija³a.
Od pocz¹tku nie mieliœmy problemu ze
zdobyciem rynków zbytu. Nie nad¹¿ali-
œmy z produkcj¹ poszukiwanych wyro-
bów. Pi³ki pla¿owe, peleryny i baseny
schodzi³y prawie od rêki. Kiedy przejmo-
wa³em prowadzenie firmy, by³a wiêc ju¿
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Najwa¿niejsze, by nie wyzbyæ siê korzeni, 
i… konsekwentnie realizowaæ swoje marzenia...

Rozmowa z Adamem Fr¹ckowiakiem, – nowotomyskim przedsiêbior-
c¹, spo³ecznikiem, radnym miejskim, zawodowym kierowc¹, dla które-
go przygod¹ ¿ycia by³a bliskowschodnia wyprawa samochodowa, auto-
rem pionierskiej w swoim gatunku ksi¹¿ki „Tirem do Iranu”. 



dobrze rozkrêcona i znana w Polsce. Ale
naszym hitem sta³y siê mojego pomys³u
ogrodowe, k¹pielowe baseny rozporo-
we, w³aœnie z folii PCV. Na pocz¹tku lat
90. opatentowa³em technologiê ich pro-
dukcji, poniewa¿ nikt wczeœniej w Polsce
takich nie wytwarza³. Wystawialiœmy je
m. in. na Miêdzynarodowych Targach Po-
znañskich. Budzi³y spore zainteresowa-
nie. Podoba³y siê nabywcom, tak¿e za-
granicznym. Niektórzy nawet pow¹tpie-
wali, ¿e zosta³y wyprodukowane w Pol-
sce. Nie byliœmy jednak w stanie wejœæ
z nimi na rynki europejskie, nie mieliœmy
takich mocy produkcyjnych, ledwie za-
spokajaliœmy rynek Polski. W naszej fir-
mie zatrudnialiœmy najpierw 18, potem
25, a w szczytowym momencie 28 osób.

Kiedy przed laty zak³ada³ Pan swoj¹ fir-
mê, niewiele mówi³o siê o strategiach roz-
woju, miêdzynarodowych rynkach, wy-
œcigu technologicznym. Pewnie nie myœla³
Pan te¿ o odleg³ej wówczas perspektywie
przekazania firmy m³odszemu pokoleniu
i przygotowaniu sukcesora, który zapew-
ni jej trwanie. Wiele firm rodzinnych, nie
tylko w Polsce, upada ze wzglêdu na k³o-
poty z sukcesj¹? Pan nie mia³ tego proble-
mu …

Na pocz¹tku lat 90., jeszcze produku-
j¹c wyroby z folii PCV, zacz¹³em plano-
waæ poszerzenie naszej produkcji o prze-
twórstwo ³atwo wówczas dostêpnych od-
padów folii polietylenowej. Z myœl¹ o tym
postanowi³em wówczas wybudowaæ no-
wy zak³ad, który mieœci siê obecnie
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Edmund Fr¹ckowiak z synami – Adamem (z prawej)
i Janem – w tle budynki na ul. Walki M³odych; widok
od strony obecnej ul. Bohaterów; 1951 r.

Mama Pelagia Fr¹ckowiak z ma³ym Adamem w wózku
– Nowy Tomyœl; ul. Walki M³odych (obecnie ul. D³u-
ga); 1947 r.
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Pelagia i Edmund Fr¹ckowiakowie z dzieæmi – (od lewej) najstarszym Adamem, Janem, Stefanem 
i najm³odsz¹ córk¹ Gra¿yn¹ – w mieszkaniu przy ob. ul. D³ugiej; 1954 r.

Adam Fr¹ckowiak z synami S³awkiem (z prawej) i Szymonem – 1982 r.



w Przy³êku. Mam dwóch synów, myœla-
³em wiêc te¿ o tym, ¿eby ka¿demu z nich
zapewniæ – jak to siê mówi – warsztat
pracy. Planowa³em, ¿e w starym zak³a-
dzie na Kana³owej jeden z synów bêdzie
siê zajmowa³ produkcj¹ folii PCV, a drugi
na Przy³êku przetwórstwem folii poliety-
lenowej. Niestety, ¿ycie pokrzy¿owa³o
moje plany i starszy syn S³awek, ze
wzglêdu na swój stan zdrowia, nie mo¿e
prowadziæ firmy. Tak to ju¿ jest, ¿e nasze
marzenia siê nie zawsze ziszczaj¹. Takie
jest ¿ycie i trzeba siê z tym pogodziæ. 

Firmê przej¹³ m³odszy syn Szymon.
Radzi sobie bardzo dobrze. Rozwija fir-
mê dalej. Teraz siê firma wyspecjalizowa-
³a, odesz³a od produkcji folii PCV i zaj-
muje siê wytwarzaniem folii polietyleno-

wej przeznaczonej do pakowania artyku-
³ów spo¿ywczych, z regranulatu folii opa-
kowaniowej do – artyku³ów technicz-
nych oraz worków na œmieci. 

Trudno porównywaæ nasze pocz¹tki
z dzisiejszym stanem firmy. Zaryzyko-
wa³bym stwierdzenie, ¿e wtedy to by³a
manufaktura. Dziœ technologia posz³a
tak do przodu, ¿e obecnie firma prak-
tycznie w niewielkim stopniu tê produk-
cjê z ponad 30 lat przypomina. Z satys-
fakcj¹ patrzê, ¿e wszystko idzie w do-
brym kierunku. Firmy rodzinne, takie jak
nasza, opieraj¹ sw¹ dzia³alnoœæ na takich
wartoœciach jak uczciwoœæ, zaufanie
i wzajemny szacunek. Przek³ada siê to
bezpoœrednio na codzienn¹ pracê i na to,
¿e pracownikom chce siê przychodziæ do
pracy i z zaanga¿owaniem wykonywaæ
swoje obowi¹zki. Mam z tego satysfak-
cjê, ¿e syn to rozumie, potrafi te warto-
œci doceniæ i uszanowaæ.

To dla tej firmy w paŸdzierniku 1986
roku, po 6 latach, porzuci³ Pan swój
pierwszy zawód – kierowcy ciê¿arówki….
Wyobra¿am sobie, ¿e jako ma³y ch³opiec
bawi³ siê Pan wy³¹cznie samochodzikami
i marzy³ o tym, by zostaæ kierowc¹ ciê¿a-
rówki….

Odpowiem fragmentem moich wspo-
mnieñ, zamieszczonych w ksi¹¿ce „Tirem
do Iranu”: Jeszcze jako m³ody ch³opak ma-
rzy³em, aby zostaæ kierowc¹. Teraz tak
myœlê, ¿e chyba mia³em ten bakcyl w sobie.
Zaraz po wojnie, w latach 50. XX wieku,
jako dziecko poznawa³em, kto jakim samo-
chodem jedzie. Nadmieniê tylko, ¿e miesz-
ka³em na ul. Walki M³odych 10 (obecnie ul.
D³uga), w domu, który graniczy³ z Powia-
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towym Zwi¹zkiem Gminnych Spó³dzielni
„Samopomoc Ch³opska”. Zak³ad ten po-
siada³ takie samochody jak 6. tonowy „Sau-
er” diesel, którym jeŸdzi³ pan Bryza, czy
dwa 3,5. tonowe „Mercedesy” diesel, któ-
rymi jeŸdzili panowie Bojke i Sadowski.
„Studebakerem” jeŸdzi³ pan Norek, „Che-
vroletem” pan Marczyñski, „Fordem Cana-
da” pan Dr¹¿kowiak. Nie patrz¹c przez
okno, poznawa³em po mruczeniu silnika
i wiedzia³em, co to za samochód oraz kto
nim jedzie – moja mama wielokrotnie to
póŸniej wspomina³a. Na terenie tego same-
go zak³adu sta³ wojskowy terenowy „Wil-
lys”, bez przykrycia, o bardzo szerokich
oponach. Jak tylko by³a okazja, to w nim
przesiadywa³em i w swojej wyobraŸni nim
jecha³em. Takie by³y pocz¹tki moich zwi¹z-
ków z motoryzacj¹.

Nie od razu zapewne trafi³ Pan do
warszawskiego oddzia³u PEKAESu w Œre-
mie który obs³ugiwa³ przewozy nie tylko
w Europie ale tak¿e bliski wschód …

Tak… a zaczê³o to siê wszystko w³aœnie
po s¹siedzku. Naukê w zawodzie kierow-
ca mechanik samochodowy rozpocz¹³em
równolegle w Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej w Nowym Tomyœlu, któr¹ kiero-
wa³ wówczas p. Leon £akomczyk i Powia-
towym Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni,
w którym prezesem by³ p. Florian Œlósar-
ski. Tu zreszt¹ pracowa³ mój ojciec, a se-
zonowo tak¿e i mama. Po zdobyciu zawo-
dowych uprawnieñ zacz¹³em jeŸdziæ
Warszaw¹ M 20 jako kierowca prezesa
Œlósarskiego. Na samochód ciê¿arowy
przesiad³em siê s³u¿¹c w wojsku latach
1966 – 68, w Gorzowie Wlkp. na tzw.

LUDZIE I ICH PASJE

43Rozmowa z Adamem Fr¹ckowiakiem, autorem ksi¹¿ki “Tirem do Iranu”

Na samochody ciê¿arowe przesiad³em siê 
s³u¿¹c w wojsku – 1966 r. 

Starszy syn S³awek za kierownic¹ prowadzonego
przez tatê samochodu ciê¿arowego – luty 1980 r.



górce. Muszê powiedzieæ, ¿e mia³em wte-
dy sporo szczêœcia. S³u¿y³em w jednostce
saperskiej, wozi³em samochodem STAR
66 saperów po ca³ej zachodniej Polsce, a¿
po Szczecin, na akcje rozminowywania te-
renów. Niewypa³ów w tamtych latach nie
brakowa³o, wiêc cz³owiek naprawdê by³
nara¿ony na niebezpieczeñstwo. Zdarza-
³o siê czasem i tak – co jest dzisiaj nie do
pomyœlenia – ¿e ¿o³nierze przewozili bez
¿adnego zabezpieczenia pancerfausty,
trzymaj¹c je w rêkach, a pociski na kola-
nach, a ja jako kierowca jecha³em. Gdy by-
³y niewybuchy du¿ego kalibru, takie jak
bomby lotnicze czy pociski artyleryjskie,
to sypaliœmy piasek na skrzyniê ³adunko-
w¹ i na nim uk³adaliœmy te niewybuchy.
My m³odzi ¿o³nierze nie zdawaliœmy sobie
chyba sprawy z tego zagro¿enia i – jak to
zwykle bywa w ¿yciu – cz³owiek po ja-
kimœ czasie siê do niebezpieczeñstwa
przyzwyczaja i nie czuje ju¿ strachu. Nie
wiem, jak to by³o, ¿e wówczas dowódca
kompanii, który jecha³ w innym samocho-
dzie, przymyka³ na to oko. By³o i jest takie
powiedzenie, ¿e saper myli siê tylko jeden
raz. Dzisiaj, patrz¹c z perspektywy czasu,
mogê powiedzieæ, ¿e mia³em trochê
szczêœcia. W 1976 roku poszed³em ju¿
do pracy w PKS Oddzia³ III w Poznaniu,
z t¹ myœl¹, ¿eby siê dostaæ na przewozy
miêdzynarodowe.

Wielokrotnie podczas rozmów mówi³
Pan, ¿e na tzw. linii bliskowschodniej
w warszawskim oddziale PKS- u jeŸdzi³a
pierwsza liga kierowców; ¿e by³o to bar-
dzo intratne zajêcie – by³a wiêc rekompen-
sata za trudy podró¿y i roz³¹kê z rodzin¹…

Do obs³ugiwania tras miêdzynarodo-
wych potrzebne by³y specjalne kwalifika-

cje i uprawnienia, które zdoby³em
w 1978 r. w B³oniu. Egzamin obejmowa³
– oczywiœcie – jazdê, znajomoœæ przepi-
sów oraz psychotesty i znajomoœæ jêzyka
obcego. W czerwcu 1980 roku dosta³em
wiêc anga¿ do œremskiego oddzia³u PEKA-
ES-u, obs³uguj¹cego m. in. liniê bliskow-
schodni¹.

Najwiêcej mieliœmy ³adunków z Zacho-
du – z Francji, Niemiec, Holandii. Wozili-
œmy m. in. wyroby metalowe, drewno,
urz¹dzenia dla przemys³u i wojska. Kie-
rowcy z krajów zachodniej Europy nie
bardzo siê kwapili do wyjazdów na Bliski
Wschód. Ze wzglêdu na trwaj¹c¹ wojnê
irañsko-irack¹, by³y to wyjazdy doœæ ryzy-
kowne. Opisujê to dok³adnie w mojej
ksi¹¿ce. Chocia¿ na Zachód i Bliski
Wschód jeŸdzi³o siê ju¿ lepszymi samo-
chodami jak w kraju, to i tak nie da siê po-
równaæ ówczesnych warunków pracy za-
wodowych kierowców do dzisiejszych re-
aliów. Ró¿ni¹ siê nie tylko samochody, ale
i ich wyposa¿enie (chocia¿by niezbêdna
przy wysokich temperaturach klimatyza-
cja), mo¿liwoœci bezgotówkowych trans-
akcji, ³atwy sposób komunikowania siê,
dostêp do informacji itp. W latach osiem-
dziesi¹tych nie by³o telefonów komórko-
wych. O Internecie i takich jak dziœ mo¿li-
woœciach ³atwego dostêpu do informacji
nikt nawet nie marzy³. Zawodowy kie-
rowca by³ zdany wy³¹cznie na siebie, pod
wzglêdem finansowym, ¿ywnoœciowym
i co najwy¿ej móg³ liczyæ na kolegów – ro-
daków, bêd¹cych równie¿ w trasie. No
i jeszcze dochodzi³ do tego trudny dla nas
klimat – skrajnie wysokie lub skrajnie ni-
skie temperatury.PEKAES Warszawa by³
jedyn¹ firm¹ w Polsce, która zajmowa³a
siê przewozami miêdzynarodowymi.
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W tê lukê weszli te¿ potem transportow-
cy bu³garscy i wêgierscy, ale to my byliœmy
g³ówn¹ si³¹ przewozów bliskowschod-
nich. Mimo tych trudów, u nas chêtnych
do tej pracy nie brakowa³o, bo by³y to
bardzo op³acalne wyjazdy. Jeden kurs na
Bliski Wschód pozwala³ zarobiæ wówczas
1000 – 1200 dolarów, co by³o niebaga-
teln¹ kwot¹. Dla porównania powiem, ¿e
bêd¹cy przedmiotem marzeñ wielu roda-
ków polski Fiat 125 P kosztowa³ 1400 –
1500 dolarów, przebitka by³a wiêc niesa-
mowita. JeŸdzi³em wiêc dopóki zdrowie
pozwala³o. Lubi³em jeŸdziæ na Bliski
Wschód. Miêdzy 1980 a 1986 rokiem
by³em kilkanaœcie razy w Kuwejcie, po kil-
kanaœcie razy w Iraku i Iranie, jeŸdzi³em
te¿ do Jordanii i Syrii. Lubi³em stawaæ
przed wyzwaniami zwi¹zanymi z tymi wy-
jazdami. Nie zna³em przecie¿ jêzyka arab-
skiego, nie zna³em dobrze angielskiego,

a trzeba by³o sobie poradziæ w nieznanym
rejonie, w kontaktach z ludŸmi o odmien-
nych obyczajach i kulturze. Musia³a wy-
starczyæ spostrzegawczoœæ, domyœlnoœæ,
obserwacja gestów, zachowañ i spojrzeñ.
Nie mia³em z tym nigdy wiêkszych proble-
mów.

„Wyje¿d¿aj¹c pierwszy raz do niezna-
nego mi jeszcze kraju, jakim by³ Iran, po-
stanowi³em robiæ ma³e zapiski oraz robiæ
zdjêcia na bie¿¹co, aby razem z tymi zapi-
skami napisaæ kiedyœ pamiêtnik dla moich
synów S³awka i Szymona. Mia³em nadzie-
jê, ¿e kiedyœ bêdzie to mi³a pami¹tka z te-
go pierwszego wyjazdu do Iranu i tym sa-
mym bêdê móg³ przybli¿yæ moim synom
trudn¹ pracê kierowców je¿d¿¹cych do
dalekich, nieznanych krajów i zobrazowaæ
tak d³ug¹ roz³¹kê z rodzin¹” – napisa³ Pan
we wstêpie do wydanej w 2017 roku
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Po pokonaniu s³ynnego, wisz¹cego mostu nad Bosforem znajdziemy siê w Azji
– pierwsza wyprawa do Iranu; 1983 r.



ksi¹¿ki „Tirem do Iranu”. Po 33 latach uj-
rza³y one œwiat³o dzienne, opublikowa³ je
Pan w postaci ksi¹¿ki. 

Zanim zdecydowa³em siê na ich ksi¹¿-
kowe wydanie, publikowa³em fragmen-
ty w Internecie. Tam trafi³ na nie p. Filip
Bednarkiewicz – dziennikarz motoryza-
cyjny, wyspecjalizowany w samocho-
dach ciê¿arowych i dostawczych, a tak-
¿e transporcie drogowym, twórca ser-
wisu internetowego www.40ton.net
i zaproponowa³ mi publikowanie kolej-
nych odcinków na jego stronie. Decyzja
o wydaniu ksi¹¿kowym dojrza³a po ok.
2 latach. Zachêci³y mnie do tego bardzo
pochlebne opinie czytelników, brak ja-
kichkolwiek uwag krytycznych, no i za-
chêta ze strony p. Bednarkiewicza. 

„Tirem do Iranu” to pierwsza w Pol-
sce i jedna z nielicznych w Europie ksi¹¿-
ka opowiadaj¹ca o pracy zawodowego

kierowcy ciê¿arówki je¿d¿¹cego w la-
tach osiemdziesi¹tych, na trasie Europa
– Bliski Wschód. Napisa³em j¹ w oparciu
o swój pamiêtnik z 1983 roku, kiedy to
ruszy³em w swoj¹ pierwsz¹ drogê z Pol-
ski do Iranu. Ciê¿arówka nale¿a³a do
œremskiego oddzia³u firmy PEKAES
Warszawa. By³ to 330. konny Fiat 190
NC z przyczep¹. Zimowy (styczeñ – lu-
ty) przejazd z Polski do Teheranu i z po-
wrotem trwa³ 45 dni, a licznik wskaza³
odleg³oœæ 10 310 kilometrów. 

Podejmuj¹c decyzjê o ksi¹¿kowym
wydaniu swoich zapisków nie spodzie-
wa³ siê Pan pewnie, ¿e przyniesie ono
tak znacz¹cy sukces wydawniczy.
Sprzeda³ Pan, poza znanymi sieciami
ksiêgarskimi, 4000 egzemplarzy. Trafi³a
tak¿e do r¹k czytelników w kilku kra-
jach Europy i Ameryce Pó³nocnej. Lu-
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dzie kupuj¹ publikacjê zupe³nie niezna-
nego autora, a Pan wci¹¿ j¹ jeszcze do-
drukowuje. To w obecnych realiach,
prawdziwy wyczyn. Czy odpowiedzia³
Pan sobie na pytanie o przyczyny tej po-
pularnoœci?

Tak. Gdy podejmowa³em decyzjê
o pierwszym nak³adzie „Tirem do Iranu”
to tysi¹c sztuk wydawa³o mi siê iloœci¹ na
wyrost. Od promocji nie min¹³ nawet
rok, a ja ju¿ czterokrotnie przywioz³em
do domu po tysi¹c ksi¹¿ek. I odpowiada-
j¹c na pytanie, tak sobie myœlê, ¿e recep-
t¹ na sukces w ¿yciu zawsze jest prawda.
W tym wypadku te¿. Opisujê to, co sam
prze¿y³em. Jestem kierowc¹, który prze-
jecha³ trasê z Polski do Iranu w latach
osiemdziesi¹tych. Historia ta jest w stu
procentach prawdziwa, ludzie w niej wy-
stêpuj¹cy te¿. Jestem pewien, ¿e spora

czêœæ czytelników, zw³aszcza moich ró-
wieœników, po prostu identyfikuje siê ze
mn¹ jako zawodowym kierowc¹, który
samotnie jecha³ w dalek¹ drogê. Jecha³
nie dla przygody, ale jecha³ po lepszy byt
dla rodziny. W czasach Polski Ludowej
dobrze mo¿na by³o zarobiæ tylko za gra-
nic¹, np. w takiej firmie jak ja pracowa-
³em. I tak sobie myœlê, ¿e ksi¹¿kê kupili
te¿ miêdzy innymi ludzie, którzy byæ mo-
¿e tak jak ja zarabiali na ¿ycie. Mieli w ser-
cu te same obawy, te same têsknoty, ale
nigdy ich nie wypowiedzieli. W tej ksi¹¿ce
widz¹ siebie. 

Ci, którzy mieli ju¿ ksi¹¿kê w swoich
rêkach mieli okazjê siê przekonaæ, w jak
starannej szacie edytorskiej zosta³a ona
wydana. Zawiera m. in. pogl¹dowe ma-
py podró¿y i 200 kolorowych zrobio-
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Z ma³ym pucybutem i bu³garskimi kierowcami w Turcji



nych przez Pana podczas wyprawy fo-
tografii. Na pocz¹tku lat 80. nie ka¿dy
mia³ aparat pod rêk¹ i robienie zdjêæ nie
by³o tak oczywiste i proste jak dziœ…
No w³aœnie znów trzeba przenieœæ siê
we wczesne lata osiemdziesi¹te. Aparat
fotograficzny „przekracza³” kilka granic,
a wiêc nale¿a³o podj¹æ decyzjê, czy go
zg³aszaæ i zrobiæ to oficjalnie, czy te¿ nie.
Sam aparat nie wystarcza³, konieczny
by³ film. Liczba rolek filmu determino-
wa³a iloœæ ujêæ. Zdjêcie wysz³o lub nie,
a ja przekonywa³em siê o tym dopiero
przy wywo³aniu. Fotografie, które teraz
mo¿na zobaczyæ w ksi¹¿ce, by³em czê-
sto zmuszony robiæ równoczeœnie pro-
wadz¹c ciê¿arówkê. Du¿e znaczenie
mia³a te¿ sama pogoda, bowiem
w temperaturze -40 ‘C lub + 60’C
trudno by³o oczekiwaæ, ¿e aparat
zawsze zadzia³a bez zarzutu. Jednak

wiele zdjêæ jest udanych i uwa¿am, ¿e s¹
atrakcyjne nie tylko dla mi³oœników
transportu ciê¿kiego. 

Ksi¹¿ka, o której rozmawiamy okaza³a
siê gratk¹ nie tylko dla mi³oœników trans-
portu ciê¿arowego, czy „Tirem do Iranu”
bêdzie mia³a sw¹ kontynuacjê? 

Jesieni¹ planujê rozpocz¹æ pisanie opo-
wieœci „Tirem do Iraku”. Do Iraku jeŸdzi-
³em ju¿ wczeœniej – latem 1982 roku te¿
robi³em zdjêcia i pisa³em krótkie notatki.
Jecha³o siê bez klimatyzacji i w warunkach
odbiegaj¹cych od dzisiejszych warunków
podró¿owania. W Teheranie marz³em,
a jak w Bagdadzie ugotowa³em sobie wie-
czorem zupê, to rano wci¹¿ jeszcze by³a
gor¹ca. O wszystkich tych osobliwoœciach
i smaczkach bêdzie mo¿na przeczytaæ
w nastêpnej mojej ksi¹¿ce. Ju¿ dziœ do jej
lektury zapraszam. 
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Przez ca³e dotychczasowe ¿ycie prze-
jecha³ Pan ponad 3 mln km bez wypadku.
Jaka jest Pana recepta na bezpieczne po-
ruszanie siê po drogach. Jakich rad udzie-
li³by Pan – zw³aszcza m³odym, pocz¹tku-
j¹cym kierowcom? 

Tak to prawda, na szczêœcie nie mia³em
¿adnych kolizji, czy innych tak zwanych
zdarzeñ drogowych. Jeœli mia³bym dora-
dzaæ pocz¹tkuj¹cym, a tak¿e kierowcom
ju¿ z wieloletnim doœwiadczeniem, to
g³ówny nacisk po³o¿y³bym na ¿yczliwoœæ.
Takie cechy jak wyobraŸnia, umiejêtnoœæ
przewidywania i rozs¹dek s¹ oczywiœcie
niezbêdne. Jednak to nasza ¿yczliwoœæ po-
zwala naprawiæ czyjeœ b³êdy podczas jaz-
dy. Tak¿e wyrozumia³oœæ innych kierow-
ców umo¿liwia nam to samo. ¯yczê te¿
ka¿demu odrobinê, tak niekiedy potrzeb-
nego, szczêœcia!!!

Wype³nione zawodow¹ aktywnoœci¹
¿ycie, zawodowa pasja, ostatnio tak¿e
praca nad ksi¹¿k¹ – to jednak nie jedyne
obszary Pana dzia³alnoœci. Od wielu lat
anga¿uje siê Pan tak¿e w ¿ycie spo³eczne
naszego miasta.

Uwa¿am, ¿e do dzia³alnoœci tego typu
trzeba zwyczajnie dorosn¹æ. M³ody cz³o-
wiek ma inne zadania ¿yciowe, inne cele
zawodowe. Wychowuje ma³e dzieci,
wspina siê po szczeblach kariery – jednym
s³owem dorabia siê. Gdy dzieci nie potrze-
buj¹ ju¿ tyle uwagi, a cz³owiek wybudowa³
dom i posadzone drzewo przybra³o kilka-
naœcie s³ojów, mo¿e zaproponowaæ swój
czas i energiê spo³eczeñstwu. Nie chcê
przez to powiedzieæ, ¿e dzia³aæ nie powin-
ni ludzie m³odzi. Jednak uwa¿am, ¿e okre-
œlony baga¿ doœwiadczeñ ¿yciowych jest
tu bardzo po¿¹dany. 
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– (od prawej) autor ksi¹¿ki Adam Fr¹ckowiak i uczestnicz¹cy wraz z nim wyprawie kierowcy 

W³adys³aw Sawicki i Jacek G¹tkiewicz – Nowy Tomyœl; 12. IX. 2017r.



Co w Pana przypadku by³o impulsem
do podjêcia tego typu dzia³alnoœci? 

Jarmark Chmielo – Wikliniarski. Ka¿-
dego roku przychodzi³em z rodzin¹ do
parku. Brakowa³o mi jednego elementu,
takiego punktu pocz¹tkowego, który by³-
by jednoczeœnie wizualnym i plastycznym
znakiem, ¿e jarmark zaczyna siê od tego
miejsca. Innymi s³owy otwartej bramy po-
witalnej. Zrealizowa³em tê swoj¹ potrze-
bê w roku 1996. Jako przedsiêbiorca
i w³aœciciel firmy zajmuj¹cej siê produkta-
mi foliowymi, pocz¹tkowo wykonywa³em
j¹ si³ami mojej firmy – to znaczy wyprodu-
kowaliœmy du¿¹, kolorow¹, wype³nion¹
powietrzem bramê z folii. Moim zdaniem,
bramy, które budowaliœmy w tamtym
czasie, by³y bardzo efektowne i takie te¿
dociera³y do mnie opinie. Jednak folia ma
to do siebie, ¿e nie jest materia³em wiecz-
nie trwa³ym. Przez jarmarkowe bramy

przechodzi³y t³umy ludzi, by³y te¿ ró¿ne
warunki pogodowe (silny wiatr, deszcz al-
bo piek¹ce s³oñce), zdarza³o siê te¿, ¿e ja-
kiœ „dowcipniœ” przek³u³ jeden z dmucha-
nych elementów. W sumie wyproduko-
waliœmy tych bram kilka. Jednak z czasem
zapragn¹³em, by wejœcie na jarmark na-
wi¹zywa³o do jego nazwy. Brama mia³a
staæ siê symbolem i wizytówk¹ tej ziemi.
W 2004 roku postawiliœmy pierwsz¹ bra-
mê wiklinow¹. Projekt i stela¿ jest moim
dzie³em autorskim, a wiklinowy wyplot
wykona³a firma Moniki i Andrzeja RAU
z Borui Koœcielnej. I ta konstrukcja stawia-
na jest co roku do dziœ i raduje, a mo¿e tyl-
ko przykuwa oko odwiedzaj¹cych jar-
mark. Cieszy mnie te¿ to, ¿e ka¿dego ro-
ku stawiam j¹ w gronie przyjació³. Brama
jest du¿a i ciê¿ka. Potrzeba kilkunastu
ch³opa, by j¹ nie tylko postawiæ, ale te¿ do-
brze umocowaæ. W tym momencie dziê-
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kujê serdecznie przyjacio³om, na których
zawsze mogê liczyæ i którzy od lat poma-
gaj¹ mi nie tylko postawiæ j¹ na inauguracjê
imprezy, ale te¿ po jej zakoñczeniu zde-
montowaæ. Trzeba j¹ potem zakonserwo-
waæ i przechowaæ do nastêpnego roku.

To z pewnoœci¹ nie jedyny przyk³ad
Pana zaanga¿owania?

O nie, by³o ich znacznie wiêcej. Wy-
mieniê mo¿e kilka: udzia³ w budowie sto-
do³y olêderskiej, wiklinowej muszli kon-
certowej, a tak¿e budowie oraz nakryciu
foli¹ naszego nowotomyskiego kosza wi-
klinowego na Placu Niepodleg³oœci. By³o
to prawdziwe wyzwanie dla mnie, bo-
wiem wyprodukowa³em arkusz folii o po-
wierzchni 750 m2 T¹ wielk¹ p³acht¹ trze-
ba by³o nakryæ najwiêkszy przecie¿ na
œwiecie kosz z wikliny, wpisany do Ksiêgi
Rekordów Guinnesa. By³o to szczególnie

trudne zadanie, ale takie w³aœnie lubiê. Fo-
lia musia³a byæ cienka, ale te¿ atrakcyjnie
wybarwiona. Warto dodaæ, ¿e p³achtê
o powierzchni 750 m2 podnosi³ wysiêgnik
o udŸwigu 500 kg. Do tego jeszcze kosz
ma nieregularny kszta³t i wystawa³y z nie-
go ostre koñcówki wikliny. Chodzi³o wiêc
o to, ¿eby gdzieœ nie zahaczyæ o wystaj¹ce
czêœci i nie podziurawiæ cieniutkiego na-
krycia. Nie mog³em dopuœciæ, aby wizy-
tówkê Nowego Tomyœla uroczyœcie od-
s³aniaæ podart¹ foli¹. Uda³o siê, uroczy-
stoœæ przebieg³a bez k³opotów i usterek,
pomimo deszczu i silnego wiatru. Takie
niecodzienne inicjatywy s¹ zawsze dobrze
przez wszystkich odbierane. Zreszt¹, mi-
³o byæ dla ludzi, wœród których siê od lat
mieszka i ¿yje, u¿ytecznym i pomocnym.

S¹ i inne formy Pana spo³ecznego za-
anga¿owania, mniej mi³e?
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Nie w tym rzecz. Przyjemnie jest byæ
docenianym i chwalonym. Jednak ja poj-
mujê swoj¹ dzia³alnoœæ bardzo powa¿nie.
Mam tu na myœli choæby kilkuletni¹ s³u¿bê
w charakterze ³awnika S¹du Rejonowego
w Nowym Tomyœlu. Temu zadaniu po-
œwiêci³em w latach 2003 – 2008 du¿o za-
anga¿owania, a co za tym idzie i czasu.
Udzia³ obywateli w funkcjonowaniu wy-
miaru sprawiedliwoœci jest nie do przece-
nienia i musi byæ zapewniony, co zreszt¹
gwarantuje Konstytucja Polski. £awnicy
wchodz¹ w sk³ad tylko pierwszej instancji
s¹dów, zarówno w sprawach karnych, jak
i cywilnych. S¹ niezale¿ni, bo podlegaj¹ je-
dynie Konstytucji i odpowiednim usta-
wom. Pe³ni¹ funkcjê sêdziów spo³ecz-
nych, których nie mog¹ w tym zast¹piæ sê-
dziowie zawodowi. Co wiêcej, osoba taka
musi mieæ ukoñczone co najmniej 30 lat,
jednak mniej ni¿ 70. £awnik powinien byæ

tak¿e w dobrej kondycji zdrowotnej, któ-
ra pozwoli mu na wype³nianie obowi¹z-
ków, a nie przysypianie na sali s¹dowej.
Brzmi to mo¿e œmiesznie, ale niestety siê
zdarza. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ ³awnika po-
winien byæ tak¿e nieskazitelny charakter.
Interesuj¹ce jest, ¿e ³awnikami nie mog¹
zostaæ m. in. pracownicy s¹du, ¿o³nierze,
radni gminy, duchowni, adwokaci czy po-
licjanci.

Bycie ³awnikiem przysporzy³o Panu
wiêcej satysfakcji, czy stresu?

Stres wynika³ ze œwiadomoœci, ¿e od
ka¿dej decyzji zale¿y czyjaœ przysz³oœæ,
a w konsekwencji dalsze ¿ycie. Do takich
zadañ trzeba podchodziæ z du¿ym spoko-
jem i przede wszystkim pokor¹. Gdy tak
³awnik wype³nia swoje zadanie, to mo¿e
spaæ spokojnie i ka¿dego ranka œmia³o pa-
trzeæ w lustro. Ludzie przychodz¹ do s¹-
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dów po sprawiedliwoœæ. A jak wiemy, nie
zawsze j¹ otrzymywali i nadal ró¿nie z tym
bywa. Bardzo liczê na wdra¿an¹ obecnie
reformê s¹downictwa. Stara³em siê ze
wszystkich si³ byæ bezstronnym i uczci-
wym w tym, co robi³em. Jeœli pyta Pani
o satysfakcjê, to – owszem – odczuwam
j¹, ale dlatego, ¿e do³o¿y³em wszelkich
starañ, by w³aœnie byæ bezstronnym. Ni-
gdy nie kierowa³em siê chwilowymi emo-
cjami, a mój os¹d by³ g³êboko przemyœla-
ny i rozwa¿ony. A na koniec dodam, ¿e
pieni¹dze, które otrzymywa³em za posie-
dzenia w sprawach, przekazywa³em na
potrzeby biednych dzieci do PCK.

Jest te¿ w naszym mieœcie trwa³y, ma-
terialny œlad m. in. Pañskiego zaanga¿o-
wania. 

Pomys³, aby w sercu Nowego Tomyœla,
uczciæ ofiary pomordowanych polskich

oficerów w Katyniu wyszed³ od œp. ks.
kan. W³adys³awa Kasprzaka – ówczesne-
go proboszcza parafii pw. NMP Nieustaj¹-
cej Pomocy, który 10 kwietnia 2010 roku
wraz z grup¹ parafian pielgrzymowa³ do
Katynia. I ten projekt zosta³ zrealizowany
rok póŸniej, w 71. rocznicê Zbrodni Ka-
tyñskiej i pierwsz¹ rocznicê smoleñskiej
tragedii. W pi¹t¹ rocznicê katastrofy nad
Smoleñskiem Klub „Gazety Polskiej”, któ-
rego jestem cz³onkiem, ufundowa³, wyko-
na³ i w³asnymi rêkami postawi³ kamienn¹
p³ytê i metalow¹ – koresponduj¹c¹ z ta-
bliczkami ofiar katyñskich – tablicê, upa-
miêtniaj¹c¹ œmieræ œp. Lecha Kaczyñskie-
go, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z ma³¿onk¹, Ryszarda Kaczorowskiego,
ostatniego prezydenta Polski na uchodŸ-
stwie oraz 93 uczestników delegacji pre-
zydenckiej jad¹cej na 70 rocznicê ludobój-
stwa katyñskiego. Dzieñ ods³oniêcia i po-
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œwiêcenia naszej tablicy, przez proboszcza
parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy ks.
kanonika Andrzeja Grabañskiego, pamiê-
tam doskonale. W uroczystoœci wziêli
udzia³ burmistrz W³odzimierz Hibner,
radni miejscy, grupy duszpasterskie obu
parafii, delegacje s³u¿b mundurowych
oraz nowotomyskich szkó³ ze sztandara-
mi. Pomog³a nam równie¿ dyrektor Kry-
styna Szymko, gdy¿ uroczystoœæ uœwietni-
³a orkiestra Pañstwowej Szko³y Muzycz-
nej w Nowym Tomyœlu, która zagra³a
wi¹zankê pieœni patriotycznych.

Los i moje wybory ¿yciowe sprawi³y,
¿e Nowy Tomyœl by³ i jest moj¹ Ojczyzn¹.
Nie lubiê okreœlenia „ma³a Ojczyzna”, bo
to jakby umniejsza znaczenie tego s³owa.
Takiej pasji, myœlê o patriotyzmie, nie
mo¿na realizowaæ samemu. Dlatego je-
stem bardzo szczêœliwy, ¿e spotka³em

i dalej spotykam ludzi, którzy chc¹ s³u¿yæ
Polsce. Mieszkamy w mieœcie powiato-
wym, a wiêc nasze dzia³ania podejmowa-
ne s¹ z myœl¹ o lokalnym œrodowisku. Od
kilku lat realizujê tê pasjê równie¿ w szere-
gach Klubu „Gazety Polskiej”, który dzia-
³a w naszym mieœcie ju¿ piêæ lat. 

Jestem te¿ pe³nomocnikiem pos³a na
Sejm RP Marcina Porzucka, którego Biuro
Poselskie dzia³a w Nowym Tomyœlu od
wrzeœnia 2016 roku. 

A jako radny … 
A jako nowotomyski radny miejski –

rzecz dotyczy poprzedniej samorz¹dowej
kadencji – wyra¿a³em zdecydowany
sprzeciw wobec planów sprzeda¿y Przed-
siêbiorstwa Energetyki Cieplnej w No-
wym Tomyœlu. W okresie, kiedy masowo
wyprzedawano polskie zak³ady i przedsiê-
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biorstwa, sta³em na stanowisku, ¿e nale¿y
za wszelk¹ cenê zatrzymaæ w maj¹tku
miasta to strategiczne przedsiêbiorstwo.
By³em te¿ zwolennikiem pe³nej jawnoœci
obrad Rady Miejskiej, zapocz¹tkowuj¹c
praktykê transmisji z jej obrad.

Myœl¹c o rozwoju naszego miasta, do-
strzegam istotny problem. Moim zda-
niem, powa¿nym b³êdem by³o zaniedba-
nie dzia³añ na rzecz uchwalenia planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta
i gminy i dopuszczenie do chaotycznego,
nieplanowego zabudowania strefy pod-
miejskiej domami jednorodzinnymi.
W obszarze ok. 3 km od miasta nie ma
ju¿ praktycznie miejsca na budownictwo
wielorodzinne. Pojawi³a siê teraz szansa
odkupienia przez miasto pa³acu i 7 ha
gruntów w Starym Tomyœlu. Mo¿na by je
by³o przeznaczyæ w³aœnie na budowê
osiedla wielorodzinnego i zapewniæ mo¿li-
woœæ nabycia nowego mieszkania tym,
których nie staæ na budowê w³asnych do-
mów. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwa-
niom seniorów, pa³ac ten wraz z otaczaj¹-
cym parkiem. mo¿na by by³o przeznaczyæ
na dom spokojnej staroœci.

Jest jeszcze jedna moim zdaniem bar-
dzo wa¿na – przede wszystkim dla miesz-
kañców naszego miasta – kwestia… przy-
sz³oœæ naszego szpitala. Od ubieg³ego ro-
ku jestem cz³onkiem, powo³anej przez
Wojewodê Wielkopolskiego, Spo³ecznej
Rady SP ZOZ w Nowym Tomyœlu. Z tro-
sk¹ obserwujê, jak z roku na rok wzrasta
zad³u¿enie naszego szpitala. Teraz prze-
kroczy³o ju¿ 11 mln. Ponad 81 % bud¿e-
tu poch³aniaj¹ p³ace personelu, 19 % po-
zostaje na ca³¹ resztê. W zwi¹zku z takim
zad³u¿eniem, ale nie tylko, nale¿a³oby
wprowadziæ program naprawczy. Niektó-

re oddzia³y, tj. po³o¿niczo-ginekologiczny,
chirurgiczny i centralna sterylizatornia, nie
zosta³y jeszcze dostosowane do wymo-
gów, jakie zosta³y wyznaczone przez Mi-
nisterstwo Zdrowia. Nie mo¿na przecie¿
dopuœciæ, by oddzia³y te zosta³y zamkniê-
te.

Dzia³aj¹c, anga¿uj¹c siê i inicjuj¹c roz-
maite dzia³ania, czym siê Pan kieruje? 

Mam ju¿ bogate doœwiadczenie ¿ycio-
we, wiêc wiem, ¿e nie wolno siê baæ praw-
dy. Nawet je¿eli nara¿amy siê na oburze-
nie lub znies³awienie, nie mo¿na daæ siê
przestraszyæ, trzeba pozostaæ wiernym
wyznawanym wartoœciom. To trudne za-
danie, nie u³atwiaj¹ce ani kariery, ani za-
robków. Wa¿ne jest to, by zachowaæ po-
korê, oddaæ siê pracy i konsekwentnie re-
alizowaæ swoje marzenia. Najwa¿niejsze
jednak, by nie wyzbyæ siê korzeni, wiary
i przekonañ. Pierwsi chrzeœcijanie sw¹ ¿ar-
liw¹ wiar¹ pokonali Cesarstwo Rzymskie.
Cz³owiek wspó³czesny nie ma idea³ów:
nie odda przecie¿ ¿ycia za hipermarkety
i za masow¹ konsumpcjê. Ten, kto uciek³
od Boga, boi siê œmierci i wielu innych rze-
czy. Jest sam. Ja mam wszystko: wspania-
³¹ kochaj¹c¹ ¿onê, œwietnych synów, naj-
ukochañsze wnuki… i opiekê Opatrznoœci
Bo¿ej. Jestem szczêœliwy. 

Fot. Archiwum domowe Adama Fr¹ckowiaka
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Karol Piotrzkiewicz

O przyjacielu od przyjació³ – 
„Wielog³os pamiêci Zygmunta Dudy”

Ka¿dy, komu bliskie s¹ zagadnienia zwi¹zane z histori¹ powiatu nowotomyskiego,
a w szczególnoœci dotycz¹ce gminy Opalenica, musia³ zetkn¹æ siê w trakcie swych
poszukiwañ z artyku³ami i ksi¹¿kami Zygmunta Dudy. Jak pisze dr Bogumi³
Wojcieszak: 

“Od 1990 r., gdy ukaza³a siê pierwsza publikacja Zygmunta Dudy („Leœna
kapliczka”) po rok 2017 („Pomnik Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Opalenicy) – a
wiêc przez 27 lat, otrzymywaliœmy dary bezcenne. By³y to s³owa pisane sercem, myœl¹
i piórem”.

Ca³emu zawodowemu ¿yciu zmar³ego 23 lutego 2018 r. opalenickiego regionalisty
przyœwieca³o Norwidowskie motto: Pracowaæ musisz potem swego czo³a. Dlatego w³a-
œnie mieszkañcy nieprzerwanie wspominaj¹ Go jako wspania³ego pedagoga, animatora
kultury, a wreszcie niecenionego znawcê historii Opalenicy.

Mia³em szczêœcie poznaæ pana Zygmunta nie tylko przez pryzmat jego dokonañ i pu-
blikacji, ale te¿ osobiœcie. Nie ukrywam, ¿e propozycja dra Bogumi³a Wojcieszaka, bym
równie¿ napisa³ tekst wspominkowy do redagowanej przez niego publikacji, a ostatecz-
nie sta³ siê wraz z p. dyrektor nowotomyskiej ksi¹¿nicy Lucyn¹ Koñczal-Gnap wspó³pra-
cownikiem przy tworzeniu ksi¹¿ki o tym wybitnym opaleniczaninie, by³a dla mnie nie-
ma³ym zaszczytem.

Praca zbiorowa „Wielog³os pamiêci Zygmunta Dudy pedagoga i regionalisty” zosta-
³a wydana staraniem Burmistrza Opalenicy Tomasza Szulca, zaœ jej oficjalna prezentacja
odby³a siê 23 marca 2018 r. – dok³adnie 13 miesiêcy od œmierci znawcy Opalenicy. Go-
œciem honorowym uroczystoœci by³a Genowefa Duda – wdowa po regionaliœcie. 

Poruszaj¹ce przemówienie wyg³osi³ burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, w którym
podzieli³ siê ze s³uchaczami wspomnieniem o ostatnim spotkaniu z Zygmuntem Dud¹.
Szczegó³owej prezentacji publikacji dokona³a Lucyna Koñczal-Gnap, ³¹cz¹c zaciêcie re-
cenzenta z osobist¹ refleksj¹ na temat bohatera ksi¹¿ki. Uroczystoœæ dope³ni³o wyst¹-
pienie prof. Ryszarda Kowalczyka, wieloletniego przyjaciela opalenickiego regionalisty.
Autorom tekstów zawartych w ksi¹¿ce oraz redaktorom osobiœcie podziêkowania
wrêczyli burmistrz Tomasz Szulc wraz z zastêpc¹ burmistrza Paw³em Jakubowskim.
Ka¿da z tych osób otrzyma³a równie¿ egzemplarz „Wielog³osu pamiêci…”.
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Co zatem mo¿emy znaleŸæ w pracy zredagowanej przez wieloletniego przyjaciela
i wspó³pracownika Zygmunta Dudy – dra Wojcieszaka? 

Poszukiwacze wiadomoœci o gminie Opalenica zd¹¿yli siê ju¿ przyzwyczaiæ do wyso-
kich standardów wydawniczych regionalnych publikacji. Nie inaczej jest z ksi¹¿k¹ naj-
nowsz¹: w twardej ok³adce, ze œwietnymi zdjêciami, rzetelnie przygotowanymi przypi-
sami. Trudno sobie wyobraziæ, by pocz¹tek pracy podsumowuj¹cej dorobek regionali-
sty móg³ zostaæ lepiej przygotowany. W³aœnie pocz¹tek, gdy¿ „Wielog³os pamiêci…”
nie roœci sobie pretensji do monograficznej precyzji i aspiracji, by choæ w po³owie wy-
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czerpaæ omawianie dorobku Zygmunta Dudy. Jednak ów tytu³owy „wielog³os”, ta mo-
zaika wypowiedzi, pozwala poznaæ najwa¿niejsze sfery dzia³alnoœci pierwszego redak-
tora „Ech Opalenickich”. Ba, nie tylko poznaæ Go jako pedagoga, animatora kultury
i regionalistê, ale te¿ jako przyjaciela, zaufanego rozmówcê, cz³owieka bardzo uwa¿ne-
go, ch³onnego wiedzy oraz zafascynowanego samym aktem rozmowy.

A pomaga w tym zadaniu klarowna konstrukcja ksi¹¿ki. Po s³owach wprowadzenia
odnajdujemy artyku³ prof. Ryszarda Kowalczyka oraz skrót pracy licencjackiej Wies³a-
wy Rokus „Dzie³o jednego cz³owieka” – wprowadzaj¹ce w materiê ksi¹¿ki, z jednej
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strony pragn¹cej przedstawiæ najwa¿niejsze fakty z ¿ycia Zygmunta Dudy, z drugiej zaœ
prezentuj¹cej jak najbardziej intymne wypowiedzi tych, którym postaæ wybitnego re-
gionalisty by³a bardzo bliska – zarówno w kontaktach zawodowych, jak i prywatnych.

Ciekawym zabiegiem by³o w³¹czenie do ksi¹¿ki wypowiedzi samego bohatera, dziê-
ki czemu „Wielog³os…” nabiera momentami wrêcz metafizycznej g³êbi, staj¹c siê dialo-
giem pomiêdzy Zmar³ym, a tymi, którzy pozostali przy ¿yciu. Zaœ dziêki przemyœlanej
i konsekwentnej redakcji ca³oœci, ogrom zgromadzonego materia³u i ró¿norodny cha-
rakter wypowiedzi nie stworzy³y chaosu. 

Ju¿ same tytu³y rozdzia³ów: „W szkole Neunerta”, „Animator kultury”, „W prasie
lokalnej” – wskazuj¹ na klarowny podzia³ ró¿nych sfer dzia³alnoœci Zygmunta Dudy.
W kolejnym, zatytu³owanym „Autorskie trudy i dokonania”, czytelnik odnajdzie
omówienia i recenzje publikacji regionalisty, natomiast w ostatnim i najbardziej ob-
szernym – „Wspomnienia i refleksje”, odnajdziemy ponad 30 tekstów osób, które
zdecydowa³y siê podzieliæ z czytelnikami wspomnieniami zwi¹zanymi z osob¹ Zyg-
munta Dudy, a co za tym idzie, ukazaæ mniej oficjaln¹ twarz znawcy opalenickiego re-
gionu. 

Oto  - tytu³em przyk³adu - fragment wspomnieñ Romana Czeskiego:  “Chocia¿
wiem, ¿e ju¿ nigdy na tym padole nie us³yszê w moim telefonie jego aksamitnego, jak-
¿e niepowtarzalnego g³osu, ¿e nie zaskoczy mnie jak zwykle wieczorow¹ por¹, aby
coœ opowiedzieæ, to nie zlikwidowa³em jego numeru w komórce. Pozosta³ w spisie
prawie na samym koñcu, pod has³em „Zyguœ” i nie mam odwagi wymazywaæ œladów
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po Nim. A ten g³os. No có¿, na moim coraz starszym, siwiej¹cym „patefonie” jest on
znakomicie zachowany, pielêgnujê go, powtarzam sobie w myœlach raz po raz”.

Byæ mo¿e w³aœnie w takich fragmentach zawiera siê najwiêksza wartoœæ omawia-
nej publikacji, która prócz faktów z ¿ycia Zygmunta Dudy, zdobywa siê równie¿ na
ton wyj¹tkowo intymny. I chocia¿ czytelnikowi autentycznie ukazuje siê w trakcie lek-
tury tytu³owy „Wielog³os”, nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e tworzy on wyj¹tkowo spój-
ny, choæ wielowymiarowy portret jednego z najwiêkszych przyjació³ ziemi opalenic-
kiej. Warto te¿ zwróciæ uwagê na oprawê graficzn¹ dzie³a. Zdjêcie ok³adkowe zawie-
ra w sobie niemal wszystkie podstawowe elementy, definiuj¹ce regionalistê: postaæ,
której zamyœlony wzrok jest skierowany w dal, zaœ z kieszeni koszuli ledwie widoczne
wy³aniaj¹ siê notes i d³ugopis – nieod³¹czne atrybuty ka¿dego, dla kogo obserwacja
i upamiêtnianie ludzi i miejsc stanowi ¿yciow¹ misjê. Równie¿ jedno ze wspomnieñ za-
wartych w ksi¹¿ce, przygotowane przez wybitnego fotografa Janusza Nowackiego,
zosta³o ukazane w³aœnie w postaci wielowymiarowej opowieœci, stworzonej w³aœnie
obiektywem. Ksi¹¿kê koñczy 6 zdjêæ koñcz¹cych, ukazuj¹cych ró¿ne oblicza bohate-
ra. Gdy przyjrz¹ siê Pañstwo portretom Zygmunta Dudy uœmiechniêtego, zamyœlone-
go, dyskutuj¹cego oraz modl¹cego siê, sami dostrze¿ecie, ¿e pozycja, któr¹ trzymacie
w rêkach autentycznie stanowi pracê stworzon¹ – nie wa¿ne, jak banalnie to zabrzmi
– by upamiêtniæ nie tylko regionalistê i pedagoga, ale przede wszystkim oddanego
Przyjaciela.
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Powstanie publikacji i jej kszta³t jest zas³ug¹ wieloletniego przyjaciela  
Zygmunta Dudy – dra Bogumi³a Wojcieszaka 



Sprawozdanie 
Zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
z dzia³alnoœci w 2017 roku

W zwi¹zku z chorob¹,  a nastêpnie œmierci¹ sekretarza Zarz¹du Sylwii Kupiec w mi-
nionym roku Zarz¹d NTK dzia³a³ w niepe³nym sk³adzie:

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

Pe³nienie funkcji sekretarza – do czasu kolejnego Walnego Zebrania Cz³onków –
powierzono Lucynie Koñczal- Gnap wiceprezesowi Zarz¹du NTK. 

W tym okresie Zarz¹d NTK odby³ piêæ protoko³owanych posiedzeñ, w trakcie któ-
rych podjêto szereg dzia³añ oraz przygotowano wiele projektów zwi¹zanych zarówno
z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarz¹dowej, jak i statutowej jego dzia³alno-
œci.

Dzia³alnoœæ organizacyjna 

Zarz¹d NTK przygotowa³ i przeprowadzi³ w dniu 2 marca 2017 roku Walne Zebra-
nie Sprawozdawcze, w trakcie którego m. in. przedstawiono sprawozdania merytorycz-
ne i finansowe z dzia³alnoœci w roku 2016. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z dzia³alnoœci w roku 2016 uzyska³y pozytywn¹ opiniê uczestnicz¹cych w Walnym Zebra-
niu cz³onków NTK, czego efektem by³o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi NTK.

Stosuj¹c odpowiednie zapisy Statutu NTK, uchwa³ami nr 1 i nr 2 Zarz¹du NTK skre-
œlono – na ich wniosek – dwie osoby z listy cz³onków NTK. Na skutek œmierci wygas³o
cz³onkostwo cz³onka Zarz¹du Sylwii Kupiec oraz cz³onkostwo honorowe p. Jerzego Ty-
ca. Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 roku na liœcie osób zapisanych do NTK jest
38. cz³onków zwyczajnych. 

Reprezentantk¹ Zarz¹du i cz³onków NTK w, dzia³aj¹cej przy Burmistrzu Nowego To-
myœla, Gminnej Radzie Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego jest kol. Maria Tyszkowska, któ-
ra reprezentuje nasze Towarzystwo w 2. kadencji tej Rady (tj. w latach 2016 – 2019). 

Korzystaj¹c ze statusu organizacji po¿ytku publicznego, Zarz¹d NTK podj¹³ starania
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w celu pozyskania dodatkowych œrodków finansowych przeznaczonych na statutow¹
dzia³alnoœæ Towarzystwa. Z tytu³u odpisu 1% podatku na rzecz organizacji po¿ytku pu-
blicznego za rok 2016 na konto NTK wp³ynê³o 1 879, 90 z³. Zarz¹d postanowi³ skie-
rowaæ. imiennie podziêkowania osobom, które – podaj¹c w zeznaniach podatko-
wych swe nazwiska – wspar³y w ten sposób dzia³alnoœæ naszego Towarzystwa.

Na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym „BILANS SERWIS” pro-
wadzonym przez p. Jolantê Niewiedzia³ Zarz¹d NTK kontynuowa³ z nim wspó³pracê
w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeñ finansowych.

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

W wymaganym terminie Zarz¹d NTK z³o¿y³ tak¿e sprawozdania wykonania
w 2016 roku zadania „Wydanie 4 numerów pisma spo³eczno-kulturalnego „Przegl¹d
Nowotomyski”” dofinansowanego przez Burmistrza Nowego Tomyœla i Starostwo
Nowotomyskie. 

W zwi¹zku z rezygnacj¹ z cz³onkostwa w NTK osoby, która by³a inicjatorem
i wspó³twórc¹ strony internetowej Towarzystwa, a tak¿e ponosi³a dot¹d koszty zwi¹-
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Aktualny sk³ad Zarz¹du NTK (od lewej): Lucyna Koñczal-Gnap – wiceprezes, Beata Baran, 
Joanna Uramowska – sekretarz, Bogdan Górny – prezes, El¿bieta Kaffler, Barbara Jandy – skarbnik, 

Wioleta Kucz – 14 marca 2018 r.



zane z utrzymaniem domeny: www.ntk.org.pl, Zarz¹d NTK przej¹³ posiadanie i prowa-
dzenie tej domeny, op³acaj¹c jej utrzymanie na rok nastêpny. 

Dzia³alnoœæ programowa 

Jak co roku programowe dzia³ania Zarz¹du by³y skierowane przede wszystkim na
przedsiêwziêcia zwi¹zane z realizacj¹ celów statutowych stowarzyszenia. 

W tej sferze dzia³alnoœci: 
Zarz¹d NTK, we wspó³pracy z wydawnictwem „Opalgraf” Bogumi³a Wojcieszaka

kontynuowa³ prace zwi¹zane z wydaniem 4 nrów pisma spo³eczno-kulturalnego „Prze-
gl¹d Nowotomyski”. W wyniku og³oszonego pod koniec 2016 otwartego konkursu
ofert na zadania realizowane przez organizacje po¿ytku publicznego pozyskano na ten
cel kwotê 23 500 z³ (22 000 z³ – na podstawie umowy z Burmistrzem Nowego To-
myœla i 1 500 z³ na podstawie umowy z Zarz¹dem Powiatu Nowotomyskiego). 

Œrodki finansowe uzyskane w ramach konkursu ofert oraz pozyskane ze sprzeda¿y
czasopisma stanowi³y kwotê pozwalaj¹c¹ sfinansowaæ wydanie 4 numerów czasopi-
sma. Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Lucyna Koñczal – Gnap oraz dr Bogumi³ Wojcie-
szak podejmuje od lat starania o to, by zawartoœæ merytoryczna publikowanych w nim
artyku³ów utrzymywa³a siê na niezmiennie wysokim poziomie. Nasze pismo systema-
tycznie poszerza kr¹g odbiorców – tak¿e poza nasz¹ lokaln¹ spo³ecznoœci¹. 

2 wrzeœnia, w nieco zmienionej formule, zorganizowana zosta³a w muszli koncerto-
wej przy NOK-u, kolejna edycja Przegl¹du Kapel Podwórkowych „Pitolinie we Wikli-
nie”. Inicjatorem imprezy, tym razem poœwiêconej pamiêci zmar³ego cz³onka Kapeli
„Zza Winkla” œp. Andrzeja Bobkiewicza, by³ prezes NTK i lider Kapeli Bogdan Górny,
jej g³ównym organizatorem Nowotomyski Oœrodek Kultury, a NTK jej wspó³organiza-
torem. W Przegl¹dzie udzia³ wziê³y 4 kapele podwórkowe: Kapela „Spod Dêbu”
z Piotrkowa Trybunalskiego, „Bajer” z Nowej Soli, „Lwowska Fala” i nowotomyska
Kapela „Zza Winkla”. Koncert w wykonaniu czterech kapel podwórkowych przepla-
tany by³ dowcipnymi monologami – oczywiœcie w gwarze poznañskiej – w wykonaniu
Zofii Dragan z Bukówca Górnego. By³o tak¿e swojskie jad³o przygotowane przez Ko-
³a Gospodyñ Wiejskich z Sêkowa, Jastrzêbska Starego i Chojnik. Sw¹ obecnoœci¹ im-
prezê zaszczycili m. in. Stanis³aw Kalemba – b. minister rolnictwa i Pawe³ Mordal – za-
stêpca burmistrza Nowego Tomyœla. Harcerze z 19 DH BUKI przeprowadzili zbiórkê
na rzecz poszkodowanych podczas nawa³nicy w Suszku.

14 czerwca br. na rêce Zarz¹du Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wi-
kliniarzy Zarz¹d NTK z³o¿y³ pismo zawieraj¹ce deklaracjê dalszej wspó³pracy na wspól-
nie ustalonych warunkach. Prezes NTK Bogdan Górny poinformowa³ o przed³o¿onej
przez honorowego prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wiklinia-

Z DZIA£ALNOŒCI NTK

64 Sprawozdanie z dzia³alnoœci NTK



rzy Andrzeja Pawlaka propozycji wspó³udzia³u w organizacji IV Œwiatowego Festiwalu
Wikliny i Plecionkarstwa w 2019 roku. NTK jako wspó³organizator tego wydarzenia
by³by odpowiedzialny za organizacjê i rozliczenie dwóch wydarzeñ towarzysz¹cych Fe-
stiwalowi – tj. Wielkopolskiego Przegl¹du Kapel Ulicznych i Podwórkowych oraz kolej-
nej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Wiklinowy Laur”. Cz³onkowie
Zarz¹du NTK przychylili siê do tej propozycji, pod warunkiem pozyskania œrodków ze-
wnêtrznych na organizacjê obu wydarzeñ, o które Zarz¹d zabiegaæ bêdzie m. in.
w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Wielkopolskiego.

W zwi¹zku z trudnoœciami z pozyskaniem œrodków zewnêtrznych na nagrody dla
uczestników, postanowiono odst¹piæ od organizowania w roku 2017 kolejnej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Wiklinowy Laur”. Organizacjê nastêpnej
edycji tego konkursu postanowiono po³¹czyæ z kolejn¹ edycj¹ Œwiatowego Festiwalu
Wikliny i Plecionkarstwa w 2019 roku i zorganizowaæ j¹ przy wsparciu Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy.

W zwi¹zku ze zmian¹ dotychczasowej formu³y obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci
w naszym mieœcie, w ramach których szko³y z terenu miasta i gminy zaproszone zosta-
³y przez Organizatorów obchodów do przedstawienia swoich programów w dniu 11 li-
stopada, dostosowuj¹c siê do sugestii nauczycieli, Zarz¹d NTK postanowi³ w roku bie-
¿¹cym odst¹piæ od organizacji Przegl¹du Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
„Idzie ¿o³nierz borem, lasem …” – jako odrêbnej imprezy pod patronatem NTK.

Mimo starañ podjêtych przez cz³onków Zarz¹du NTK nie powiod³a siê próba zacie-
œnienia, nawi¹zanej w 2016 roku, wspó³pracy z Robotniczym Stowarzyszeniem Twór-
ców Kultury w Gorzowie Wlkp. Z przekazanego przez cz³onków Zarz¹du NTK nowo-
tomyskim twórcom oficjalnego zaproszenia – dla jednego plastyka, muzyka i poetê –
na organizowane przez Zarz¹d tego Stowarzyszenia oraz Miejskie Centrum Kultury
w Gorzowie Wlkp. XXXV Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne „Gorzów
Wlkp.- Garbicz 2017”, w dniach 4.11 – 12.11.2017 r., pod honorowym patronatem:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Lubuskiego oraz Rady Krajo-
wej RSTK, nie skorzysta³ ¿aden z nowotomyskich twórców. 

Zarz¹d NTK zainicjowa³ i w dniu 27 czerwca zorganizowa³ wyjazdu cz³onków i sym-
patyków naszego Towarzystwa do Szamotu³ i Wronek. Jego celem by³o m. in zacie-
œnienie wspó³pracy z Towarzystwem Mi³oœników Ziemi Wronieckiej, którego Zarz¹d
przed dwoma laty odwiedzi³ Nowy Tomyœl i spotka³ siê z cz³onkami Zarz¹du NTK.
Program turystyczno-rekreacyjny wycieczki po³¹czony zosta³ ze spotkaniami z cz³onka-
mi tamtejszych towarzystw kulturalnych w celu wymiany doœwiadczeñ. W wyjeŸdzie
uczestniczy³o 11 cz³onków i sympatyków NTK. Dok³adna relacja z przebiegu wyjazdu
zamieszczona zosta³a na stronie internetowej NTK – ww. ntk. org. pl, zamieszczona zo-
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stanie tak¿e w kolejnym numerze „Przegl¹du Nowotomyskiego”. Koszty zwi¹zane
z organizacj¹ wyjazdu pokryte zosta³y z wp³at uczestników wyjazdu. 

Wnioski
W roku 100. lecia odzyskania nie podleg³oœci przez Polskê Zarz¹d NTK postanawia

powróciæ do organizacji Przegl¹du Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej – jako
wartoœciowej – samodzielnej imprezy z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. 

M. in. poprzez poszerzenie wspó³pracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami,
a tak¿e instytucjami i gronem lokalnych liderów, Zarz¹d NTK podejmie dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do wzbogacenia form dzia³alnoœci Towarzystwa, zw³aszcza w zakresie:

a/ popularyzacji regionalnej tradycji i gwary,
b/ konsolidacji œrodowiska pasjonatów – regionalistów; mi³oœników regionu i kolek-

cjonerów lokalnych pami¹tek.
Zarz¹d zintensyfikuje starania o pozyskanie œrodków zewnêtrznych na prowadzenie

w/w form dzia³alnoœci.

Za Zarz¹d NTK
prezes Bogdan Górny
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Kronika wydarzeñ
styczeñ – marzec 2018 r.

100 urodziny Jana Banacha 
Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz Kierownik Urzêdu Stanu Cy-

wilnego Beata Jakubowska 3 stycznia odwiedzili p. Jana Banacha z okazji jego 100. uro-
dzin. W towarzystwie najbli¿szych Jubilata, w³odarz miasta wrêczy³ kwiaty, upominek
oraz list gratulacyjny. Nie zabrak³o ¿yczeñ zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci i kolejnych tak
wspania³ych jubileuszy.

II Marszobieg Powstañczy 
II Marszobieg Powstañczy pod patronatem Burmistrza Nowego Tomyœla W³odzimie-

rza Hibnera odby³ siê 3 stycznia. Wziê³o w nim udzia³ 340 uczniów z nowotomyskich
szkó³: Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki, Szko³y Podstawowej nr 2 im.
Marii Sk³odowskiej-Curie, Szko³y Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego, Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika, Zespo³u Szkó³ nr 2 im.
Stanis³awa Staszica, Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. Kazimierza Ho³ogi,
I Akademickiej Szko³y Podstawowej oraz Przedszkola i Szko³y Podstawowej „Arka”. Po
odœpiewaniu hymnu narodowego, historiê sprzed 99. lat przybli¿y³ zebranym historyk
i regionalista dr Zdzis³aw Koœciañski. Nastêpnie ulicami Nowego Tomyœla, z flagami po-
wstañczymi, uczestnicy wydarzenia przeszli pod pomnik Powstañców Wielkopolskich na
placu Niepodleg³oœci, gdzie z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i zapalono znicze. 
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Wró¿by Rzepichy
M³odzi aktorzy – uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym To-

myœlu 9 stycznia zadebiutowali na deskach Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, sztuk¹ na-
pisan¹ i wyre¿yserowan¹ przez ich nauczyciela biologii – Rafa³a Putza. „Wró¿by Rzepi-
chy” to opowieœæ o naszej narodowej to¿samoœci, korzeniach, tradycji, wierze i wierze-
niach, zderzeniu starego z nowym. Dotyka ona równie¿ burzliwej historii Polski, a tak¿e
dokonañ wielkich Polaków. To tak¿e sztuka, której autor daje prawdziwy popis jêzyko-
wej wirtuozerii. W dwugodzinnym spektaklu to s³owa – obok aktorów – odgrywaj¹
g³ówn¹ rolê. Rymowany tekst imponuje lekkoœci¹, z jak¹ snuje siê opowieœæ, œmia³o poru-
szaj¹ca powa¿ne tematy. Na uznanie zas³uguje scenografia autorstwa Elwiry Wolnej –
prosta i piêkna, doskonale oddaj¹ca klimat wczesnos³owiañskiej chaty. Jej g³ówny element
– d³ugi stó³, do którego zasiadaj¹ bohaterowie, by wspólnie spo¿yæ wieczerzê – mo¿e na-
suwaæ skojarzenia ze s³ynnym obrazem Leonarda Da Vinci. Ponadto, spektakl jest doœæ
statyczny, ruch sceniczny jest mocno ograniczony, co dodatkowo wzmacnia wra¿enie, ¿e
mamy do czynienia z przemawiaj¹cym do widza obrazem. Spektakl w gatunku teatru s³o-
wa, czy te¿ storytellingu (sztuki opowiadania), wykonany przez grono m³odych opowia-
daczy, bogaty w odniesienia do kulturowej tradycji i literatury polskiej, by³ z pewnoœci¹ for-
m¹ wymagaj¹c¹ – od wykonawców umiejêtnoœci sugestywnego przekazu z³o¿onych cza-
sem treœci, od widzów – skupienia na przekazie pozbawionym dodatkowych, wspomaga-
j¹cych s³owo, efektów scenicznych. I jedni, i drudzy temu za³o¿eniu scenarzysty i re¿ysera
znakomicie sprostali. Ogromne brawa nale¿¹ siê m³odym aktorom: Aleksandrze Zarem-
bie, Oldze Kasperek, Zuzannie Olsztyñskiej, Filipowi Ka³kowi, Julii Kasperczak, Jakubowi
Stêpiñskiemu, Szymonowi £odydze, Micha³owi Kañdule, Roksanie Ga³êckiej, Janowi
Szwiecowi, Julii Knop, Natalii Nydze, Karolowi Zieliñskiemu i Marcinowi £ukaszewiczowi.
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M³odzi aktorzy wraz z twórc¹ sztuki – Rafa³em Putzem



Organizatorami wydarzenia byli: Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomy-
œlu, Nowotomyski Oœrodek Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w No-
wym Tomyœlu.

Kobieta i wulkan
10 stycznia w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynenty”, w nowotomyskiej bi-

bliotece goœci³a Anita Demianowicz – podró¿niczka, reporterka i fotografka. Zabra³a no-
wotomyœlan w bardzo pasjonuj¹c¹ podró¿ do Ameryki Œrodkowej. Magiczne, czasem
groŸne, ale te¿ zaskakuj¹ce sto¿ki wulkaniczne, sprawi³y, ¿e zafascynowa³y j¹ œrodkowo-
amerykañskie krajobrazy, jednak to, co dla niej najistotniejsze w podró¿owaniu to kontak-
ty z ludŸmi. Jako, ¿e jest podró¿uj¹c¹ w pojedynkê kobiet¹, to w³aœnie obserwacja ¿ycia
kobiet na innych kontynentach jest dla niej tak¿e szczególnie wa¿ny. Na co dzieñ Anita De-
mianowicz wspó³pracuje z magazynami podró¿niczymi „Poznaj Œwiat”, „Podró¿e”, „Ro-
wertour”. Prowadzi swoj¹ stronê: www.banita.travel.pl. Organizuje unikalny festiwal po-
dró¿niczy TRAMPki Spotkania Podró¿uj¹cych Kobiet w Gdañsku. Niedawno wysz³a jej
pierwsza ksi¹¿ka pt. „Koñca œwiata nie by³o”, w której autorka pisze o poszukiwaniu swo-
jej drogi w ¿yciu podczas trwaj¹cej piêæ miesiêcy podró¿y przez kraje Ameryki Œrodko-
wej. Tê efektownie wydan¹ ksi¹¿kê mo¿na by³o nabyæ podczas spotkania w naszej biblio-
tece. 

Spotkanie noworoczne
W Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu 12 stycznia odby³o siê spotka-

nie noworoczne zorganizowane przez Starostê Nowotomyskiego. W swoim wyst¹pieniu
starosta Ireneusz Kozecki przedstawi³ osi¹gniêcia samorz¹du powiatowego w minionym
roku oraz nakreœli³ plany na rok 2018. Podczas uroczystoœci tytu³em „Zas³u¿ony dla Po-
wiatu Nowotomyskiego” uhonorowano p. Tadeusza Kachel. Zaprezentowano tak¿e pu-
blikacjê Tomasza Siwiñskiego pt. „Dzia³alnoœæ Ludowych Zespo³ów Sportowych w grani-
cach administracyjnych powiatu nowotomyskiego w latach 1946-2017”, wydan¹ dziêki
staraniom Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu. W czêœci artystycznej, w przed-
stawieniu nawi¹zuj¹cym do tradycji kolêdowej, wyst¹pi³y „Powsinogi” – grupa teatralna
uczniów z Niepublicznej Szko³y Podstawowej w Strzy¿ewie. Tu¿ przed spotkaniem no-
worocznym, w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyœlu zosta³ oddany do u¿ytku
i poœwiêcony nowy podjazd dla osób niepe³nosprawnych. Zaprezentowano tak¿e wyre-
montowane pomieszczenia starostwa.

Orkiestra z nowym rekordem
Po raz kolejny Nowy Tomyœl w³¹czy³ siê w Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. 26

fina³ tej akcji odby³ siê 14 stycznia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. W nowotomy-
skim sztabie zebrano rekordow¹ kwotê 69.502,23 z³, 25,40 EUR i 100 USD. Z samej li-
cytacji uzyskano a¿ 24.878,50 z³. Program WOŒP swoimi wystêpami uœwietni³y: grupy
baletowe dzia³aj¹ce w NOK-u pod okiem Alicji Curujew, taneczne grupy dzieciêce Zum-
ba, które przygotowa³a Lidia Pigla, grupa „S³oneczka” z Przedszkola nr 4 im. Bolka i Lol-
ka przygotowana przez Karolinê Œwitalsk¹, grupy hip-hopowe z NOK-u pod kierunkiem
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Martyny WoŸniak, grupy tañca towarzyskiego dzia³aj¹ce w NOK-u pod okiem Katarzy-
ny Przybyszewskiej, Prywatne Ognisko Muzyczne w Nowym Tomyœlu, Waleria Fludra
w repertuarze z lat 80. i zespó³ „Sounds Good”. W przygotowanie fina³u w³¹czyli siê
te¿ nowotomyscy harcerze, którzy poprowadzili kawiarenkê, „Edumania” zapewni³a
atrakcje dla najm³odszych, klasa wojskowo-sportowa z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu przeprowadzi³a pokaz
udzielania pierwszej pomocy, El¿bieta Podlaszewska–Cybal malowa³a dzieciêce buzie,
ponadto ustawiona zosta³a Fotobudka „S³odka Mgie³ka”. Graciarska Grupa LOK zor-
ganizowa³a Odjazdowe Œwiate³ko do Nieba, które w tym roku odby³o siê na Stadionie
Miejskim. „Graciarze” zaprosili równie¿ mieszkañców Nowego Tomyœla i okolic na
przeja¿d¿kê super gratem na specjalnie przygotowanym torze. 

Recepta na dobry humor
Co – oprócz zdrowia – jest dla seniorów jedn¹ z najbardziej kluczowych kwestii?

Przede wszystkim bliskoœæ, mo¿liwoœæ rozmowy oraz spêdzenia czasu w mi³ym towa-
rzystwie. Wiele takich mo¿liwoœci jest w Nowym Tomyœlu. Wystarczy siê rozejrzeæ
i trafiæ do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Powiatowej w Nowym Tomyœlu na spotka-
nie z cyklu: „Seniorzy w natarciu”. Na drugim spotkaniu z tego cyklu, 16 stycznia, se-
niorzy z Domu Dziennego Pobytu poznali „Receptê na dobry humor”. Pomog³y im
w tym panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: dyrektor Magdalena Kêdzia-Kluj
oraz psycholog Wanda R¹balska. Seniorzy obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ „Cz³o-
wiek w stresie”, zapoznali siê z technikami relaksacyjnymi, poznali metody radzenie so-
bie ze stresem oraz metody na poprawienie sobie nastroju i pozytywne „na³adowanie”
siê. A na zakoñczenie spotkania panie „poczêstowa³y” wszystkich dobrym, m¹drym
s³owem w formie stosownych do tematu aforyzmów i sentencji. 

Malarstwo na jedwabiu
Kolejny wieczór, 16 stycznia, w Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki by³ pe-

³en barw i lekkoœci. Przepiêknej urody malowane jedwabne tkaniny zagoœci³y w nowo-
tomyskiej bibliotece a¿ do 9 lutego. Autork¹ zaprezentowanych zwiewnych tkanin jest
Teresa Berendt-Klechamer ze Œwiebodzina, absolwentka wydzia³u wychowania pla-
stycznego Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytetu Ar-
tystycznego) w Poznaniu. Aktualnie zajmuje siê edukacj¹ artystyczn¹ dzieci i m³odzie¿y
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Czes³awa Niemena w Œwiebodzinie. Praca zawodowa
jest jednoczeœnie jej pasj¹, daj¹c¹ ogromn¹ satysfakcjê i radoœæ. Bardzo czêsto jest tak-
¿e inspiracj¹ do w³asnej twórczoœci. Pasjê tê docenili licznie przybyli goœcie wernisa¿u,
w tym wierni bywalcy biblioteki i przyjaciele artystki. D³ugo trwa³y kuluarowe rozmo-
wy w mi³ej atmosferze. Klimatu spotkaniu doda³a prezentacja multimedialna stworzo-
na przez Gra¿ynê Matuszak, która by³a równie¿ aran¿atork¹ wystawy, a tak¿e piêkna
dedykacja muzyczna w wykonaniu Aleksandry Struga³y, wokalistki szkol¹cej g³os pod
okiem Katarzyny Sukiennickiej w Prywatnym Ognisku Muzycznym w Nowym Tomy-
œlu.
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Blondynka w arabskim œwiecie
Podczas pierwszego spotkania z nowego cyklu: „Barwy œwiata”, które odby³o siê 17

lutego, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, Agnieszka Chêœ
przybli¿y³a jego uczestnikom kulturê arabsk¹. Mówi³a o Beduinach, pustyni, islamie i jêzy-
ku arabskim, a tak¿e o hierarchii i pozycji kobiety w spo³eczeñstwach arabskich i arabskich
atrybutach kobiecoœci – perfumach, strojach i bi¿uterii. Nie zabrak³o szczypty magii, ale
te¿ s³owa o w³adzy absolutnej i pracy w bogatym arabskim kraju. Wszystko to przy moc-
nej, arabskiej kawie i smakowitych daktylach. Goœæ spotkania w obszerny sposób przed-
stawi³a kulturê arabsk¹ przez pryzmat swoich doœwiadczeñ, zebranych podczas trzech lat
spêdzonych na Pó³wyspie Arabskim, gdzie pracowa³a kolejno jako – reprezentantka ame-
rykañskiej uczelni, dyrektor marketingu lokalnej uczelni oraz wyk³adowca. Przy tej okazji
bardzo du¿o podró¿owa³a. Jej pasj¹ jest poznawanie i badanie ró¿nych kultur, co jest tak-
¿e elementem jej pracy naukowej. W jej opowieœci o kulturze arabskiej przeplata³y siê te-
zy antropologów i socjologów z historiami ludzi, których pozna³a w Omanie, w³asnymi
doœwiadczeniami i anegdotami.

Kuracjusze na deskach NOK-u
Amatorska Grupa Teatralna dzia³aj¹ca przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury wysta-

wi³a 19 stycznia spektakl pt. „Kuracjusze”. Akcja przedstawienia toczy siê w sanatorium
Leœne Ustronie. Przygody ordynatora, jego ca³ej sanatoryjnej za³ogi oraz rozœpiewanych
i pe³nych wigoru kuracjuszy by³y bardzo gor¹co oklaskiwane przez publicznoœæ. Widzo-
wie docenili znakomit¹ grê aktorsk¹, talent, zaanga¿owanie i wk³ad pracy aktorów. By³o
widaæ, ¿e nie tylko publicznoœæ, ale tak¿e artyœci bawili siê doskonale. Nie zabrak³o tak¿e
owacji na stoj¹co dla Sylwii Kupiec oraz Andrzeja Bobkiewicza – nieocenionych aktorów
z Amatorskiej Grupy Teatralnej, którzy odeszli od nas w minionym roku. Swoje role bra-
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wurowo odegrali: Beata Baran – kuracjuszka Berenika, Tomasz Kasper – ordynator sana-
torium, £ukasz Mañka – fizjoterapeuta Fizio, Mi³osz Markiewicz – m³odociany celebryta
Miron, Jaros³aw Mleczak – kuracjusz Pucio, Jaros³aw Musia³ – kuracjusz Eustachy, Bogdan
Nawrot – kuracjusz Biniu, Renata Orlicka – kuracjuszka Zyta, Olga S³ociñska – kobieta
pracuj¹ca Henia, Aleksandra Walczak – kuracjuszka Vendy, Emilia Wa³êsa – kuracjuszka
Musia i Agata Zbora³a – fizjoterapeutka Fizia. Dwa zagrane w tym dniu spektakle obejrza-
³o ponad 600 osób. Scenografiê wykonali: Elwira Wolna, Anna B¹belek i Romuald Brze-
ziñski. Nag³oœnieniem i oœwietleniem zaj¹³ siê Piotr Mañka. Ca³oœæ – w jak zawsze profe-
sjonalnym stylu – przygotowa³a i wyre¿yserowa³a Renata Œmiertelna.

Tajemnice wschodniego Kaukazu
W Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynenty”, dzia³aj¹cym w nowotomyskiej bi-

bliotece, 19 stycznia goœci³a Magdalena Konik – fotograf freelancer, pasjonatka jeŸdziec-
twa i gin¹cych kultur. Jej mi³oœci¹ jest Gruzja, z któr¹ od ponad 3 lat jest zwi¹zana zawo-
dowo. Zafascynowana najdziksz¹ czêœci¹ gruziñskiego Kaukazu zamieszka³a z Tuszami,
by doœwiadczyæ, zrozumieæ i poznaæ lepiej ich kulturê. Podczas spotkania w naszej biblio-
tece opowiedzia³a o ¿yciu w Tuszetii, o jej tradycjach, ludziach tam mieszkaj¹cych, wierze-
niach, rytua³ach i pokonywaniu kulturowych ró¿nic, by zostaæ zaakceptowan¹ w mêskim
œwiecie kaukaskich d¿ygitów. Prezentacja zosta³a wzbogacona o piêkne zdjêcia, które od-
da³y urok i dzikoœæ tamtych miejsc. 

Rok Jêzykowego Pogotowia
W styczniu min¹³ rok od pierwszego spotkania Jêzykowego Pogotowia, które dzia³a

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Na jubileuszowym
spotkaniu z obcokrajowcami spotkali siê policjanci z Wydzia³u Drogowego Komendy Po-
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wiatowej Policji – asp. Anna Urbaniak i asp. Micha³ Kornosz. Opowiedzieli o zasadach po-
ruszania siê na polskich drogach pieszo, rowerem i samochodem, a tak¿e o tym, jakie ka-
ry i za jakie wykroczenia gro¿¹ w naszym kraju, jak dbaæ o zasady bezpieczeñstwa i unik-
n¹æ p³acenia mandatu. Jak na urodziny przysta³o, nie mog³o zabrakn¹æ tortu, toastu, ¿y-
czeñ dalszych sukcesów i pomyœlnoœci. Przypomnijmy, ¿e za ten projekt, jego pomys³o-
dawczyni i inicjatorka Izabela Putz otrzyma³a w listopadzie 2017 r. wyró¿nienie w ogól-
nopolskim, presti¿owym Konkursie im. Olgi Rok. Podczas zajêæ polsk¹ kulturê przybli¿a
wspó³prowadz¹ca zajêcia Gra¿yna Matuszak. W ten sposób mieszkaj¹cy w naszym mie-
œcie i jego okolicy obcokrajowcy poznaj¹ nie tylko tajniki naszego jêzyka oraz polsk¹ tra-
dycjê i obyczaje. Obie bibliotekarki, wraz z dyrektor Lucyn¹ Koñczal-Gnap, 23 stycznia
zosta³y zaproszone do poznañskiego oœrodka TVP i podczas audycji telewizyjnej „Wiel-
kopolska warta (Po) znania” opowiedzia³y o tym projekcie nowotomyskiej biblioteki. 

Leki przeciwbólowe pod lup¹
Spotkanie z drem Leszkiem Niepolskim, które odby³o siê 24 stycznia w Miejskiej i Po-

wiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, zainaugurowa³o nowy biblioteczny
cykl pod has³em: „Biblioteka Porad Praktycznych”. Sposób prezentacji tematu, z du¿¹
dawk¹ humoru i dobrych rad sprawi³, ¿e trudny problem stosowania leków przeciwbólo-
wych sta³ siê dla s³uchaczy bardziej dostêpny. Goœæ biblioteki – specjalista chorób we-
wnêtrznych, nefrolog, kierownik Stacji Dializ B. Braun Avitum Poland w Nowym Tomy-
œlu, adiunkt w Katedrze i Zak³adzie Fizjologii Cz³owieka Uniwersytetu Medycznego w Po-
znaniu – wzi¹³ pod lupê powszechnie stosowane œrodki przeciwbólowe, które dostêpne
s¹ bez recepty – nie tylko w aptekach, ale równie¿ w sklepach spo¿ywczych, kioskach,
a nawet w automatach. W³aœnie ta ogólna dostêpnoœæ powoduje, ¿e nie zastanawiamy siê
nad konsekwencjami spo¿ywania ich bez konsultacji z lekarzem. O tym, ale równie¿
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o szkodliwoœci i zagro¿eniach dla naszego zdrowia, o samym bólu, czynnikach podwy¿-
szaj¹cych i obni¿aj¹cych próg bólu oraz alternatywnych metodach radzenia sobie z nim,
w bardzo obrazowy sposób mówi³ dr Leszek Niepolski. Warto by³o pos³uchaæ specjali-
sty, poniewa¿ czêsto nie zdajemy sobie sprawy, jaki wp³yw na nasze zdrowie mo¿e mieæ
odruchowe, nieprzemyœlane i nieskonsultowane ze specjalist¹ za¿ywanie leków przeciw-
bólowych. 

Koncert noworoczny
Koncert noworoczny odby³ siê 24 stycznia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Na

to uroczyste wydarzenie Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner zaprosi³
przedstawicieli wielu instytucji, stowarzyszeñ, firm i organizacji, z którymi wspó³pracu-
je gmina Nowy Tomyœl. Wœród goœci nie zabrak³o tak¿e delegacji z Biesenthal – part-
nerskiej gminy w Niemczech. Przed koncertem burmistrz W³odzimierz Hibner przy-
pomnia³ najwa¿niejsze dokonania samorz¹du gminnego w minionym roku oraz przed-
stawi³ plany na rok kolejny, a tak¿e przekaza³ wszystkim przyby³ym ¿yczenia pomyœl-
noœci w nowym roku. Na scenie NOK-u wyst¹pi³y dzieciêce grupy artystyczne oraz ze-
spó³ „Country Zenit”. 

Odwiedziny u seniorów
O uczestnikach Domu Dziennego Pobytu pamiêtaj¹ m³odzi mieszkañcy naszego mia-

sta. 24 stycznia seniorów odwiedzi³a grupa szeœciolatków z Przedszkola,, Bolek i Lolek”.
Dzieci przygotowa³y dla seniorów krótkie przedstawienie kolêdowe. Nie zabrak³o te¿
wspólnego œpiewu kolêd, które nada³o spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat. Kolejne-
go dnia wizytê seniorom z³o¿yli wolontariusze ze szkolnego ko³a wolontariatu w Zespole
Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi pod opiek¹ Iwony Knop i Jo-
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lanty Adamczewskiej. Z okazji Dnia Babci i Dziadka m³odzie¿ przygotowa³a dla seniorów
okolicznoœciowe kartki z ¿yczeniami oraz domowe wypieki. 

Akordeonowe inspiracje
„Czwartkowy wieczór literacko-muzyczny”, który mia³ miejsce 25 stycznia w nowo-

tomyskiej bibliotece, by³ prawdziw¹ uczt¹ dla ducha, a sprawi³a to niezwyk³a akordeono-
wa wirtuozeria Tomasza Drabiny. Tanga, paryskie walczyki, muzyka ba³kañska oraz w³a-
sne kompozycje artysty wywo³a³y burze oklasków. W gronie s³uchaczy znajdowali siê
w tym dniu m³odzi adepci sztuki akordeonowej – uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycz-
nej I st. im. Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu. Nie tylko ci najm³odsi, ale te¿ do-
roœli, którzy po brzegi wype³nili biblioteczn¹ salê, dali siê porwaæ wspólnym œpiewom nie-
zapomnianych polskich tang: „Umówi³em siê z ni¹ na dziewi¹t¹” H. Warsa  i „To ostatnia
niedziela” J. Petersburskiego, oczywiœcie przy akompaniamencie mistrza. Wybrzmia³y
tak¿e tanga argentyñskie, walce, utwory utrzymane w klimacie etno oraz autorskie kom-
pozycje artysty. Wieczór zakoñczy³ siê wspólnym odœpiewaniem popularnej francuskiej
piosenki „Les Champs-Élysées”. Owacjom nie by³o koñca, a sam artysta by³ tak bardzo
skoncentrowany na ofiarowaniu publicznoœci jak najlepszej muzyki, i¿ mia³o siê wra¿enie,
¿e nigdy siê nie zmêczy i nigdy nie zejdzie ze sceny. Tak dalekie skupienie i chêæ zaprezen-
towania publicznoœci ca³ego piêkna p³yn¹cego z dŸwiêków instrumentów, to cecha naj-
wiêkszych muzycznych mistrzów.

Uczczono wydarzenie sprzed 73 lat
26 stycznia na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyœlu, przy mogile pomordowa-

nych w 1945 roku nowotomyœlan, odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna. Wartê honoro-
w¹ zaci¹gnêli harcerze z 19 Dru¿yny Harcerskiej BUKI im. Aleksandra Kamiñskiego.
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W okolicznoœciowym przemówieniu burmistrz W³odzimierz Hibner nawi¹za³ do tragicz-
nych wydarzeñ sprzed lat. W uroczystoœci udzia³ wziê³y delegacje gminnych i powiato-
wych w³adz samorz¹dowych, partii politycznych, organizacji spo³ecznych oraz szkó³
i przedszkoli. Modlitwê za pomordowanych odmówi³ ks. Marek Krysmann z parafii pw.
NMP Nieustaj¹cej Pomocy.

Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
W Szkole Podstawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach 26 stycznia odby³a siê

10. edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Œladami bohate-
rów Powstania Wielkopolskiego”. W konkursie udzia³ wziê³o 21 uczniów okolicznych
szkó³ podstawowych. Najlepszymi okazali siê: I miejsce – Miko³aj Machucki ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu, II miejsce – Martyna Zawarta ze Szko³y Podsta-
wowej w Wytomyœlu, III miejsce – Jan Witczak ze SP nr 2 w Nowym Tomyœlu.

Zimowy koncert Niespodzianki
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 26 stycznia odby³ siê koncert, którego wyko-

nawc¹ by³ – dzia³aj¹cy w NOK-u – zespó³ wokalny „Niespodzianka”. Na swoich kon-
certach zespó³ zawsze gromadzi liczn¹ publicznoœæ, tak te¿ by³o i tym razem. To oczy-
wiœcie zas³uga utalentowanych i rozœpiewanych pañ oraz opiekunki zespo³u Aleksan-
dry Walczak. Styczniowy koncert utrzymany by³ w klimacie œwi¹teczno-zimowym.
Zaproszeni goœcie mogli us³yszeæ m. in.: XVIII. wieczn¹ kolêdê „Triumfy Króla Niebie-
skiego”, „Przeka¿my sobie znak pokoju”, „Wigilijn¹ piosenkê”, „Jest taki dzieñ” czy
„Bajkê o tym, jak noc wigilijna wychodzi³a za m¹¿”. Wystêp zosta³ nagrodzony grom-
kimi brawami. Spotkanie muzyczne tradycyjnie poprowadzi³a Renata Œmiertelna.
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Koralikowe wyszywanki
W Klubie Rêkodzie³a „Fantazja”, maj¹cym swe spotkania w nowotomyskiej biblio-

tece, 26 stycznia panie wyszywa³y koralikami piêkne ukraiñskie wzory. Sztuki tej
uczy³a je uczestniczka „Jêzykowego pogotowia, czyli spotkañ jêzykowych dla obco-
krajowców”– Ludmi³a Ilczenko. To prawdziwa magia, gdy na tkaninie pojawia siê
wzór u³o¿ony z drobnych koralików, który z czasem przeobra¿a siê w obraz. Panie,
bior¹ce udzia³ w warsztatach, z powodzeniem tworzy³y swoje obrazy, które nastêp-
nie bêd¹ zdobiæ ich domy lub stan¹ siê nietuzinkowym prezentem. Wszystkie zgod-
nie stwierdzi³y, ¿e to bardzo relaksuj¹ce i wyciszaj¹ce zajêcie, doskona³y œrodek na
koncentracjê i æwiczenie cierpliwoœci. 

Rodzinny turniej pi³ki no¿nej 
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu zorganizowa³ 28 stycznia w hali

Szko³y Podstawowej nr 2 turniej rodzinny w pi³kê no¿n¹. Wziê³o w nim udzia³ dzie-
wiêæ rodzin: Adamczakowie, Hildebrandowie, Klugowie, Konieczni, Kogowie, No-
waczykowie, Opa³owie, Paw³owiczowie i Skotarczykowie. Turniej zakoñczy³ siê
zwyciêstwem rodziny Nowaczyków, II miejsce zajê³a rodzina Koniecznych, a III –
Klugów. Zwyciêzcy rozgrywek uhonorowani zostali dyplomami, medalami oraz na-
grodami w postaci voucherów do restauracji. 

Akademia Niepodleg³oœci
30 stycznia odby³o siê pierwsze z piêciu spotkañ „Akademii Niepodleg³oœci” zapla-

nowanych na 2018 rok. Tematy „Socjalistyczna irredenta” i „Bojowcy” omówi³ prof.
Piotr Okulewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Spotkanie odby³o siê w auli Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji im. Miesz-
ka I w Nowym Tomyœlu. Wyk³adu profesora wys³uchali uczniowie z Zespo³u Szkó³
Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi pod opiek¹ Piotra Koœciañskie-
go. Kolejnych wyk³adów bêdzie mo¿na wys³uchaæ w marcu, maju, wrzeœniu i listopa-
dzie. „Akademia Niepodleg³oœci” to ogólnopolski projekt Instytutu Pamiêci Narodo-
wej zaplanowany na lata 2018-2021, którego inauguracja odby³a w ca³ej Polsce
w grudniu 2017 roku. Jest to cykl regularnych spotkañ, w czasie których pracowni-
cy IPN- u, zaproszeni reprezentanci uczelni wy¿szych oraz lokalnych œrodowisk
przedstawi¹ – w formie popularnych wyk³adów – drogê Polaków do niepodleg³oœci.
Wyk³ady w Nowym Tomyœlu wspó³organizuj¹: Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Liceal-
nych im. dra Kazimierza Ho³ogi, Wydzia³ Zamiejscowy Wy¿szej Szko³y Pedagogiki
i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu i Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Uniwersytecki wyk³ad 
Sporo osób przyby³o 1 lutego do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Nowym Tomyœlu na interesuj¹cy wyk³ad prof. dra hab. Adama Sulikowskiego
z Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego pt. „De-
mokracja liberalna a populizm”. Pos³uguj¹c siê bogat¹ egzemplifikacj¹, siêgaj¹c po eu-
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ropejskie przyk³ady, prelegent unaoczni³ s³uchaczom ró¿nice pomiêdzy obydwoma po-
jêciami. Wyst¹pienie znanego – tak¿e poza krajem – teoretyka prawa wzbudzi³o zainte-
resowanie s³uchaczy, którzy jeszcze d³ugo po oficjalnej czêœci spotkania, w kuluarowych
rozmowach dyskutowali o podjêtych podczas wyk³adu kwestiach. 

Miêdzynarodowy turniej Polish Cup 
Od 2 do 4 lutego w Nowym Tomyœlu, Zb¹szyniu i Rakoniewicach odbywa³ siê

13. Polish Cup 2018 – miêdzynarodowy turniej kobiet do lat 19 w unihokeju. Na
tê miêdzynarodow¹ imprezê do Polski przyjecha³y dru¿yny ze œwiatowej czo³ówki
kobiecego unihokeja do lat 19 z Czech, Szwajcarii, Norwegii, Niemiec, S³owacji
oraz oczywiœcie Polski. W hali Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu
rozegrano piêæ spotkañ. Najwiêcej emocji wzbudzi³ mecz Polska – Czechy. Nieste-
ty, reprezentacja naszego kraju, po bardzo dobrym spotkaniu z póŸniejszymi wice-
mistrzyniami ca³ego turnieju, przegra³a w stosunku 0: 2. Turniej przygotowany zo-
sta³ na najwy¿szym europejskim poziomie. Kibice mieli mo¿liwoœæ poznaæ tê cieka-
w¹ i widowiskow¹ dyscyplinê sportu, która w krajach skandynawskich, Czechach,
S³owacji czy Szwajcarii jest jedn¹ z najwa¿niejszych gier zespo³owych w kategorii ko-
biet. Turniej wygra³a reprezentacja Szwajcarii, zdobywaj¹c 13 pkt., II miejsce zajê³a
dru¿yna z Czech (11 pkt.), III by³y Norwe¿ki (8 pkt.). Po 5 pkt. zdoby³y S³owacja
i Polska, natomiast 3 pkt.– Niemcy. Turniej zorganizowany zosta³ przez Polski
Zwi¹zek Unihokeja, we wspó³pracy z Oœrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Powiato-
wym Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu. 
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Sukces Martyny
W Auli im. Stefana Stuligrosza Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego

w Poznaniu 3 lutego odby³ siê III Wielkopolski Konkurs Szkolnej Piosenki Dzieciêcej
i M³odzie¿owej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkó³ podstawowych z terenu
Poznania i ca³ego regionu Wielkopolski. W zmaganiach konkursowych wziê³o udzia³ ok.
80 uczniów. Szko³ê Podstawow¹ nr 2 w Nowym Tomyœlu reprezentowa³a uczennica kl.
VI e Martyna Kaczmarek-Rogacz. W odwa¿nym i jazzuj¹cym stylu Martyna wykona³a
„Piosenkê o okularnikach” (s³. A. Osiecka, muz. J. Abramow-Newerly). Za swoje wyko-
nanie zosta³a uhonorowana przez jury Z³otym Dyplomem, który jest odpowiednikiem
pierwszego miejsca. Organizatorem wydarzenia by³a Katedra Edukacji Muzycznej Aka-
demii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, pod honorowym patro-
natem Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty.

Br¹z dla Kangurów
Podczas zorganizowanych 3 i 4 lutego rozgrywek ligowych Wielkopolskiego Zwi¹zku

Pi³ki Siatkowej w sezonie 2017/2018, dru¿yna juniorów MKS „Kangur” Nowy Tomyœl
zdoby³a br¹zowy medal. Nowotomyska dru¿yna po raz drugi w historii uczestniczy³a
w turnieju fina³owym Mistrzostw Wielkopolski Juniorów, zdobywaj¹c po raz pierwszy
medal w tej kategorii wiekowej. Na parkiecie zmierzy³a siê z UKS SMS „Joker” Pi³a, SMS
„Amber” Kalisz i „Enea Energetyk” Poznañ. Zespó³ naszych siatkarzy wyst¹pi³ w sk³adzie:
Bartosz WoŸny, Piotr Mentlewicz, Tomasz Kaczmarek, Bartosz Czerniak, Tymoteusz
Komasa, £ukasz Liman, Dawid Dunaj, Kacper Ró¿nowski, Adrian B¹k, Marcin Pukacki, Ja-
kub Hajduk, Miko³aj Zerek. Trenerem zespo³u jest Konrad Stachowiak.

KRONIKA WYDARZEÑ

79styczeñ - marzec 2018

Reprezentacja Polski w 13. Polish Cup wraz z organizatorami turnieju 



Klubowa wyprawa do Nowej Zelandii 
Podczas spotkania w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, dzia³aj¹cym

w nowotomyskiej bibliotece 5 lutego para podró¿ników-wêdrowców Daria i Woj-
ciech Kostyk opowiadali o Nowej Zelandii. Piesze wyprawy to ich specjalnoœæ. Po-
stanowili i tym razem zdaæ siê na swoje stopy i przejœæ Now¹ Zelandiê z po³udnia na
pó³noc. Nie dla sportowego wyczynu, ale przede wszystkim, by poznaæ tamtejsz¹
przyrodê i doœwiadczyæ dzikiego oblicza antypodów. G³ówn¹ osi¹ wêdrówki sta³ siê
szlak Te Araroa, prowadz¹cy przez obie wyspy. Nie chc¹c siê jednak ograniczaæ tyl-
ko do tego, co do zaoferowania ma szlak, postawili na spontanicznoœæ. Spêdzili dzie-
si¹tki samotnych dni w górach i lasach, dotarli zarówno do ma³o dostêpnych, jak
i pocztówkowych miejsc Nowej Zelandii. Oprócz oczywiœcie si³y swych nóg, œrod-
kiem transportu sta³ siê dla nich autostop, bez którego nie trafiliby chocia¿by pod
górê Cooka – najwy¿szy szczyt Nowej Zelandii, czy do Kaikoury – s³yn¹cej z kolo-
nii fok. O tym wszystkim opowiedzieli zafascynowanym tamtejszym regionem œwia-
ta nowotomyœlanom.

Karnawa³owy œpiewnik
Kolejny, 68. „Œpiewnik Domowy”, który odby³ siê 7 lutego, tym razem utrzymany

by³ w klimacie karnawa³owym i „ostatkowym”. Oprawê muzyczn¹ wieczoru zapewni-
³o trio: Anna Kaczmarek, Katarzyna Pieprzyk i Tomasz Perz. Mimo panuj¹cego na ze-
wn¹trz sporego mrozu, klimat w NOK-u by³ bardzo ciep³y. Zgromadzona publicznoœæ
wyœpiewa³a wspólnie m. in. takie utwory jak: „Kolorowe jarmarki”, „Niech ¿yje bal”,
„Ca³a sala œpiewa z nami”, „Kawiarenki”, „Zatañczysz ze mn¹” czy „Noc z Renat¹”.
Na œpiewaniu jednak siê nie skoñczy³o. do tañca. Wspania³ej atmosfery dope³ni³a, jak
zawsze, niezast¹piona prowadz¹ca – Renata Œmiertelna.

Projekt Ma³y Kolberg w Nowym Tomyœlu
Spotkanie, które odby³o siê 8 lutego w nowotomyskiej bibliotece adresowane by³o

do konkretnego grona odbiorców – nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów kultury,
s³owem do wszystkich osób pracuj¹cych z dzieæmi, a tak¿e osób, którym bliska jest
wielkopolska kultura ludowa i dba³oœæ o jej kontynuacjê. Okazj¹ do jego odbycia by³a
wydana niedawno publikacja „Ma³y Kolberg – Niezbêdnik. Wielkopolska” – ksi¹¿ecz-
ka z p³yt¹ CD zawieraj¹c¹ tradycyjne zabawy, tañce i piosenki z Wielkopolski. W no-
wotomyskiej bibliotece zaprezentowa³ j¹ Witold Roy Zalewski, dokumentalista projek-
tu, realizator nagrañ do „Niezbêdnika”, na co dzieñ animator kultury, œpiewak i muzyk
ludowy. Opowiedzia³ on tak¿e o samym programie „Ma³y Kolberg”, który mo¿e byæ
spor¹ pomoc¹ i inspiracj¹ do kreatywnych dzia³añ z dzieæmi w oparciu o ¿yw¹ tradycjê.
Projekt „Ma³y Kolberg” powsta³ po to, by „kszta³ciæ postawê uwa¿noœci na korzenie,
tradycjê, przekazy dziadków i babæ ju¿ u najm³odszych dzieci” i jest czêœci¹ wiêkszej ini-
cjatywy – „Akademii Kolberga”, prowadzonej przez praktyków: artystów, animato-
rów kultury, badaczy i dokumentalistów wiejskich tradycji muzycznych, opartej na do-
œwiadczeniu bliskiego, ¿ywego spotkania z tradycjami muzycznymi i tanecznymi polskiej
wsi. Interesuj¹ce przyk³adowe dzia³ania, inspirowane tradycj¹, zaprezentowa³a uczest-
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niczka wielkopolskiej edycji programu „Ma³y Kolberg” Magdalena Ro¿ek z Biblioteki
Publicznej w Zb¹szyniu. 

Walentynkowy koncert operetkowy
Z okazji Dnia Zakochanych NOK zaprosi³ 10 lutego wszystkich wielbicieli operetki

na walentynkowy koncert zatytu³owany „O mi³oœci prawie wszystko”. Do Nowego
Tomyœla przyjechali wspaniali artyœci: Emilia Zieliñska, Julia Litvinowa, Aleksander Pro-
kopienko, Bartosz Kuczyk oraz tancerka Marina Ostapei. Licznie zgromadzona publicz-
noœæ mog³a us³yszeæ najpiêkniejsze arie i duety o mi³oœci, pochodz¹ce ze znanych ope-
retek i musicali oraz znane szlagiery takie jak: „Usta milcz¹, dusza œpiewa”, „Gdzie
mieszka mi³oœæ”, „W tê noc”, „Przetañczyæ ca³¹ noc” i wiele innych. 

Andrzej Lajborek na weso³o
Tu¿ przed koñcem tegorocznego karnawa³u, 12 lutego, w Miejskiej i Powiatowej Bi-

bliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, poznañski aktor Andrzej Lajborek rozbawia³
publicznoœæ swoim wystêpem kabaretowym. Nowotomyœlanie wczeœniej mieli przy-
jemnoœæ poznaæ artystê jako barda, który wyœpiewa³ najpiêkniejsze pieœni rosyjskie,
zw³aszcza Bu³ata Okud¿awy. Tym razem pokaza³ swoj¹ zupe³nie inn¹, kabaretow¹
twarz. Zaprezentowa³ przede wszystkim podstawowy gatunek przedwojennego dow-
cipu, czyli szmonces – humor oparty o folklor i rodzajowoœæ ¿ydowsk¹, do dziœ bawi¹-
cy s³uchaczy do ³ez. Pisali go tak wspaniali autorzy: jak Julian Tuwim, Marian Hemar, czy
Antoni S³onimski. Nie zabrak³o te¿ monologów i piosenek o wiele m³odszych, czy na-
wet ca³kiem niedawno napisanych. 

Operacja: Ferie
Zimowa przerwa w zajêciach szkolnych to doskona³a okazja, by spêdziæ czas w bi-

KRONIKA WYDARZEÑ

81styczeñ - marzec 2018

Arie i duety o mi³oœci rozbrzmiewa³y w Nowotomyskim Oœrodku Kultury 



bliotece. Do takiego wniosku doszli uczestnicy zajêæ organizowanych w Strefie Koloru
nowotomyskiej biblioteki, którzy od 12 do 16 lutego spotykali siê, by rozwi¹zywaæ ko-
lejne detektywistyczne zadania. A tych nie brakowa³o, bowiem biblioteczne ferie prze-
biega³y w oparciu o ksi¹¿ki z serii „Biuro Detektywistyczne nr 2” autorstwa Jorn Lier
Horsta. Uczestnicy zajêæ wys³uchali czytanych na g³os ksi¹¿ek: „Operacja pos¹g”,
„Operacja podmuch wiatru”, „Operacja ¿onkil”, „Operacja z³oto” i „Operacja cyrk”,
których treœæ stanowi³a punkt wyjœcia do detektywistycznych dochodzeñ. Goœciem
Strefy Koloru, w trakcie bibliotecznych ferii, by³a aspirant Anna Urbaniak z Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu, która spotka³a siê z dzieæmi, by porozmawiaæ
na temat bezpieczeñstwa podczas zimowych zabaw oraz w ¿yciu codziennym,
a zw³aszcza o w³aœciwym zachowaniu na drodze. Oczywiœcie, nawi¹za³a równie¿ do
motywu przewodniego zajêæ, umo¿liwiaj¹c dzieciom odbicie odcisków palców na
prawdziwych policyjnych, daktyloskopijnych kartach.

Ferie z NOK-iem
Na czas zimowych ferii, przypadaj¹cych w tym roku na okres od 12 do 25 lutego, No-

wotomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ szereg atrakcji dla dzieci i m³odzie¿y. Odby³
siê balik karnawa³owy, dzieci uczestniczy³y w warsztatach power jump oraz poznawa³y
tajniki sztuki cyrkowej. Na mi³oœników prac plastycznych czeka³y zabawy z w³óczk¹, czy-
li string art, zimowa pracownia witra¿u, warsztaty czerpania papieru, wykonywanie kul
do k¹pieli, a tak¿e kartek walentynkowych i bransoletek z rzemyków. Dzieci zaproszo-
ne zosta³y te¿ na seans kinowy, na bajkê pt. „Pszczó³ka Maja. Miodowe Igrzyska”, a ka¿-
dy kto lubi tañczyæ móg³ wzi¹æ udzia³ w nauce tañca towarzyskiego. W ramach warszta-
tów kulinarnych dzieci przygotowywa³y warzywne burgery. Wybra³y siê te¿ na wyciecz-
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kê do Rogalowego Muzeum i Laboratorium WyobraŸni w Poznaniu. Przez dwa tygo-
dnie ferii z propozycji NOK-u skorzysta³o ponad 600 osób. 

Podkozio³ek 2018
W karnawa³owe „ostatki”, 13 lutego, Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ do

wspólnej zabawy muzycznej i tanecznej grupy œpiewacze z terenu gminy Nowy Tomyœl
i powiatu nowotomyskiego. Na zaproszenie odpowiedzia³y zespo³y: „Niespodzianka”,
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„Wiklinki”, „Jarzêbina” i „Œpiewaj¹cy Przyjaciele” z Nowego Tomyœla, „Wytomyœlanie”
z Wytomyœla, „Lwówianki” ze Lwówka, „Arkadia” z Borui Koœcielnej, „Weso³a Ferajna”
ze Zb¹szynia, „Ojej” i Zespó³ Seniorów z Bukowca, „Bolewiczanie” z Bolewic i Ma³a Gru-
pa Spo³eczna ze Lwówka. Ka¿dy zespó³ wykona³ na scenie dwa utwory. Wszyscy uczest-
nicy zaprezentowali siê doskonale, a za swój wystêp otrzymali pami¹tkow¹ statuetkê, dy-
plom oraz kwiaty. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej przegl¹du, jak co roku, rozpoczê³a siê
zabawa, która zgodnie z tradycj¹, trwa³a do pó³nocy. 

Kolejne spotkanie burmistrza z mieszkañcami 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 15 lutego odby³o siê czwarte spotkanie

z mieszkañcami, zorganizowane przez Burmistrza Nowego Tomyœla dra W³odzimierza
Hibnera. Podczas spotkania Burmistrz podsumowa³ najwa¿niejsze wydarzenia i inwe-
stycje w roku 2017, przedstawi³ te¿ plany inwestycyjne na rok bie¿¹cy. Koncepcjê prze-
budowy ul. Pi³sudskiego przybli¿y³ jej autor – Piotr Bartosik, który odpowiada³ tak¿e na
pytania mieszkañców. W ostatniej czêœci spotkania burmistrz W³odzimierz Hibner
omówi³ problem zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy i przedstawi³ dzia³ania
podjête w celu poprawy jakoœci powietrza. Spotkanie poprowadzili dyrektor Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej Lucyna Koñczal-Gnap oraz dyrektor Szko³y Podsta-
wowej nr 3 Andrzej Wa³êsa. 

W Galerii na Piêtrze 
Niezwykle weso³y, rozœpiewany i roztañczony wernisa¿ mia³ miejsce 15 lutego w Ga-

lerii na Piêtrze. Intryguj¹ce grafiki i pe³ne energii obrazy Jolanty Ciecharowskiej z Pozna-
nia zagoœci³y w sali wystawowej nowotomyskiej biblioteki. Kameralne, przyjazne, niemal
rodzinne grono goœci podziwia³o nie tylko prace artystki, ale równie¿ inne ods³ony jej ta-
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lentu: piêkny g³os, w³asne muzyczne kompozycje oraz poezjê, któr¹ tworzy. Wszystkie
te pasje zaprezentowa³a podczas otwarcia wystawy. Towarzyszy³ jej wysokiej klasy mu-
zyk Romuald Andrzejewski. Duet ten porwa³ do wspólnych œpiewów wszystkich goœci
wieczoru. Poza nastrojowymi utworami do tekstów Leopolda Staffa i £ucji Dudziñskiej,
oklaskiwane by³y trochê ju¿ zapomniane, lecz wci¹¿ ¿ywe w naszych sercach, piosenki
Grechuty, Niemena czy Wodeckiego.

„Poci¹g do hotelu”
17 lutego sala Nowotomyskiego Oœrodka Kultury pêka³a nie tylko w szwach, ale rów-

nie¿ od salw œmiechu. To za spraw¹ aktorów Teatru Paragraf -2 z Siedlca: Pauliny Brud³o,
Marzeny Guzior-Piosik i Grzegorza Œmia³ka, którzy w ramach spotkañ z teatrem, organi-
zowanych przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu, ju¿ po raz
ósmy zawitali do naszego miasta. Tym razem zaprezentowali publicznoœci „Poci¹g do ho-
telu” -czarn¹ komediê z iœcie kryminalnym zaciêciem. Scenariusz sztuki napisa³ Grzegorz
Œmia³ek, a spektakl wyre¿yserowa³a ca³a trójka aktorów. Niesamowicie ¿ywa akcja, do-
skona³y dŸwiêk, niespodziewane rozwi¹zania i bardzo dobra gra aktorska zosta³y nagro-
dzone zas³u¿onymi brawami. 

Teatr lalkowy zza kulis
22 lutego Strefê Koloru w nowotomyskiej bibliotece wype³nili mali widzowie, którzy

wraz z doros³ymi opiekunami podziwiali imponuj¹ce efekty rêkodzielniczej dzia³alnoœci
„Pracowni za Piecem”. Ryszard i Milena Muzyczukowie tworz¹ w niej m. in. wyj¹tkowe lal-
ki teatralne, które zaprezentowali w ramach bibliotecznego cyklu „Godziny dla Rodziny”.
Celem spotkania pt. „Teatr lalkowy zza kulis” by³o zaznajomienie jego uczestników z kul-
tur¹ teatru. Dzieci dowiedzia³y siê, jakim miejscem jest teatr, jak nale¿y siê ubraæ id¹c do nie-
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go oraz jak siê zachowaæ, gdy ju¿ w nim bêd¹. Podczas spotkania dzieci i doroœli poznali ró¿-
ne rodzaje lalek teatralnych oraz mieli mo¿liwoœæ wcielenia siê w role ich animatorów. Za-
równo z uroczymi, niewielkimi pacynkami, jak i z wiêkszymi lalkami, mali widzowie pora-
dzili sobie doskonale. 

Qigong – ¿ycie w zdrowiu i pogodzie ducha
W ramach cyklu: „Barwy œwiata” 22 lutego Tatiana Borda zaprezentowa³a w no-

wotomyskiej bibliotece star¹, dalekowschodni¹ tradycjê pracy z ¿yciow¹ energi¹, na-
zywan¹ w Chinach QI. Æwiczenia te maj¹ za zadanie wspieraæ zdrowie, dobre samo-
poczucie i d³ugowiecznoœæ cz³owieka. £¹cz¹ w sobie ruch cia³a, masa¿, medytacjê i pra-
wid³owe oddychanie. Maj¹ charakter relaksacyjny i uspakajaj¹cy. Tatiana Borda umie-
jêtnie, z wielkim znawstwem i pasj¹, wprowadzi³a uczestników spotkania w tajniki qi-
gong, zapraszaj¹c jednoczeœnie do wspólnych æwiczeñ. Ona sama dwadzieœcia lat temu
poszukiwa³a relaksuj¹cych, odprê¿aj¹cych æwiczeñ, które pomog³yby w jej proble-
mach zdrowotnych, z³agodzi³y udrêki duchowe i wype³ni³y cia³o œwie¿¹ energi¹.
Wszystko to odnalaz³a w qigongu. 

Koncert zespo³u Pectus
Na deskach Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 23 lutego w koncercie akustycznym

wyst¹pi³ zespó³ „Pectus”. Wystêp zgromadzi³ wielu fanów muzyki braci Szczepaników.
Mo¿na by³o us³yszeæ, zarówno najwiêksze przeboje zespo³u, jak i utwory mniej znane
oraz piêkne muzyczne kompozycje. Bezkonkurencyjne okaza³y siê oczywiœcie utwory
„Barcelona” i „Jeden moment”, które publicznoœæ odœpiewa³a na stoj¹co. 
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Kropla zdrowia dla seniora
27 lutego seniorzy z Domu Dziennego Pobytu wys³uchali w nowotomyskiej bibliotece

wyk³adu dra Leszka Niepolskiego. Spotkanie, zorganizowane w ramach bibliotecznego
projektu „Seniorzy w natarciu” przebiega³o pod has³em „Kropla zdrowia dla seniora”.
Czytelnia b³yskawicznie wype³ni³a siê s³uchaczami zainteresowanymi profilaktyk¹ zdro-
wotn¹ w wieku senioralnym. S³uchaczkami by³y w wiêkszoœci panie, które skrupulatnie
notowa³y uwagi i wszelkie wskazówki. Dr Niepolski, obdarzy³ seniorów spor¹ porcj¹ hu-
moru i zaprezentowa³ mniej znane formy aktywnoœci takie jak np.: tai chi. Zachêca³ do
spacerów (wskaza³ nawet konkretne trasy), poleca³ nordic walking oraz p³ywanie. Opo-
wiedzia³ s³uchaczom o zaletach aktywnoœci ruchowej i o tym, jaki ma zbawienny wp³yw
nie tylko na zdrowie fizyczne, ale równie¿ psychiczne. Na koniec spotkania na uczestni-
ków wyk³adu czeka³, przygotowany przez bibliotekarki, owocowy poczêstunek. 

Problemy konsumentów w ¿yciu codziennym
W ramach cyklu: „Biblioteka Porad Praktycznych” 28 lutego w nowotomyskiej biblio-

tece odby³o siê spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – Ireneuszem Józe-
fowskim. Opowiedzia³ on o najczêstszych problemach, z jakimi borykaj¹ siê konsumenci
w ¿yciu codziennym. Zwróci³ uwagê na umowy zawierane poza przedsiêbiorstwem, czy-
li odwiedziny „mi³ych osób”, sprzeda¿ na odleg³oœæ i zakupy w sprzeda¿y tradycyjnej. Za-
leca³ ostro¿noœæ wobec „sympatycznych” nieznajomych, a tak¿e w korzystaniu z zapro-
szeñ na pokazy do restauracji czy innych lokali.

Andrzej Piaseczny ponownie w naszym mieœcie
2 marca w Nowym Tomyœlu goœci³ Andrzej Piaseczny. By³ to ju¿ drugi koncert artysty
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w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Sala widowiskowa wype³niona by³a do ostatniego
miejsca fanami tego znanego i lubianego wokalisty. Koncert, zarówno w warstwie mu-
zycznej, jak i pod wzglêdem panuj¹cej atmosfery, by³ wyj¹tkowy. Charyzma, fenomenal-
ny wokal i wdziêk artysty oraz kunszt instrumentalny towarzysz¹cego zespo³u z³o¿y³y siê
na rewelacyjn¹ ca³oœæ. Mo¿na by³o pos³uchaæ takich utworów jak: „Jeszcze bli¿ej”, „Œnia-
danie do ³ó¿ka” czy „Prawie do nieba”. Nie zabrak³o równie¿ znanych coverów takich ar-
tystów jak Edyta Bartosiewicz i Kasia Kowalska. Poszczególne piosenki przeplatane by³y
dialogiem wokalisty ze zgromadzon¹ publicznoœci¹. 

VI Œwiêto Kobiecoœci
Trzy dni poprzedzaj¹ce tegoroczny Dzieñ Kobiet up³ynê³y w nowotomyskiej bibliote-

ce publicznej pod has³em VI Œwiêta Kobiecoœci. Pierwszym ze zorganizowanych przez
Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu wydarzeñ by³o wyj¹tkowe
spotkanie Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, opatrzone tytu³em „Po-
patrz…”. £¹czy³o ze sob¹ obraz i s³owo, a bohaterkami wieczoru by³y Katarzyna Mrozik-
-Stefañska i Wies³awa Ptaszyk, które 5 marca zaprezentowa³y publicznoœci nie tylko swe
poetyckie strofy, ale i efekty fotograficznej pasji. Wieczór umili³a muzyka na pianino w wy-
konaniu Kingi Ksi¹¿czyk – akompaniatorki i nauczycielki Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I st. im. W. Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu. Kolejn¹ atrakcj¹ pomyœlan¹ z myœl¹ o pa-
niach by³o spotkanie z Agnieszk¹ Nortey – kreatorem zmiany wizerunku, autork¹ ksi¹¿-
ki pt. „Stylowa królowa”. 6 marca opowiedzia³a ona o tym, jak du¿o mo¿na osi¹gn¹æ po-
przez wizerunek i jak du¿y wp³yw ma on na ka¿dy aspekt naszego ¿ycia. Podczas spotka-
nia w bibliotece mówi³a o stylach ubierania siê, typach sylwetek, trikach modowych i nie-
zbêdnym detoksie szafy. Panie aktywnie uczestniczy³y w spotkaniu, prezentuj¹c swoje syl-
wetki i dobieraj¹c codzienne kreacje. Ostatni¹ niespodziank¹ przygotowan¹ przez biblio-
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tekarki z okazji Œwiêta Kobiecoœci by³o spotkanie autorskie w ramach cyklu: „Twórca i je-
go dzie³o”. 7 marca z nowotomyœlankami spotka³a siê Anna Dziewit- Meller – dziennikar-
ka, podró¿niczka i pisarka. Rozmowa, któr¹ prowadzi³a dyrektor biblioteki Lucyna Koñ-
czal-Gnap toczy³a siê przede wszystkim wokó³ jej ostatniej ksi¹¿ki „Damy, dziewuchy,
dziewczyny. Historia w spódnicy”. To ksi¹¿ka o kobietach, które wbrew spo³ecznym
ograniczeniom realizowa³y swoje pasje i mia³y wp³yw na rzeczywistoœæ. By³a te¿ mowa
o poprzednich ksi¹¿kach goszcz¹cej w bibliotece autorki: „Disko” i „Góra Tajget”, a tak-
¿e bestsellerowej reporterskiej ksi¹¿ce „Gaumard¿os, opowieœci z Gruzji”, napisanej
wspólnie z mê¿em Marcinem Mellerem. Rozmowa zesz³a te¿ na temat jej zdobywaj¹ce-
go coraz wiêksz¹ popularnoœæ bloga buk buk, zainteresowañ oraz sposobu spêdzania wol-
nego czasu. To przesympatyczne, pe³ne pasji, ciep³a i pozytywnej energii spotkanie zakoñ-
czy³o tegoroczne biblioteczne Œwiêto Kobiecoœci. 

E` Viva Espania na Dzieñ Kobiet
W ramach cyklu: „Podró¿e przez melodie i smaki” 8 marca Nowotomyski Oœrodek

Kultury zaprosi³ panie na wyprawê do Hiszpanii. Goœciem specjalnym by³ konferansjer
Conrado Moreno, który urodzi³ siê w Madrycie i tam siê wychowywa³, ale którego mama
jest Polk¹. Opowiedzia³ on o zwyczajach i ¿yciu codziennym w Hiszpanii. Nawi¹za³ te¿ do
pierwszych lat pobytu w Polsce, zabawnych pomy³ek jêzykowych i poznawania polskiej
kultury. Chêtnie odpowiada³ na pytania zgromadzonych pañ. Dope³nieniem
hiszpañskiego wieczoru by³ koncert muzyki flamenco, po³¹czony z pokazem tañca
w wykonaniu grupy „Danza del Fuego”(w t³umaczeniu – „taniec ognia”). Na zakoñczenie
wystêpu zespó³ zaproponowa³ prawdziw¹ hiszpañsk¹ „fiestê”, czyli wspóln¹ zabawê
i œwiêtowanie. Wszystkie panie zatañczy³y wraz z tancerk¹ prawdziwe flamenco, a co od-
wa¿niejsze zaprezentowa³y siê nawet na scenie. Publicznoœæ nagrodzi³a artystów owacja-
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mi na stoj¹co, a potem zaproszona zosta³a na hiszpañsk¹ paelê oraz lampkê wina. W tej
czêœci wieczoru uczestniczy³ równie¿ Conrado Moreno, który bardzo chêtnie pozowa³
do wspólnych zdjêæ. 

Reprezentacje wsi stanê³y do rywalizacji 
W hali Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu 11 marca Oœrodek Sportu i Re-

kreacji zorganizowa³ Mistrzostwa Gminy Nowy Tomyœl Dru¿yn Wiejskich w Halowej Pi³-
ce No¿nej o Puchar Dyrektora OSiR-u. Do rywalizacji przyst¹pi³o siedem ekip z: Borui
Koœcielnej, Borui Nowej, Wytomyœla, S¹topów, Cichej Góry, Jastrzêbska Starego i Glin-
na. Zosta³y one podzielone na dwie grupy. Poziom sportowy poszczególnych dru¿yn by³
bardzo wyrównany, a rywalizacja zaciêta. W meczu fina³owym zagra³y reprezentacje Bo-
rui Koœcielnej i Borui Nowej. Rywalizacjê wygra³a Boruja Nowa, II miejsce zajê³a Boruja
Koœcielna, III – Jastrzêbsko Stare, IV – Glinno, V – Cicha Góra, VI – Wytomyœl, VII – S¹-
topy. Dekoracji medalami dokonali dyrektor OSiR-u Artur £oziñski i radny Rady Miejskiej
Adam Polañski.

IX Memoria³ im. Mariana G³uszka
LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl 11 marcu zorganizowa³ IX Memoria³ im. Ma-

riana G³uszka, wieloletniego dzia³acza sportowego Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów Spor-
towych. W zawodach rywalizowali sztangiœci z czterech klubów zrzeszonych w Wielko-
polskim Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów: „Promieñ” Opalenica, „Zamek” Go³añcz, UKS
„Kajak” Trzcianka oraz reprezentanci organizatora. £¹cznie wystartowa³o 21 zawodni-
czek i 15 zawodników. W grupie kobiet w rywalizacji zwyciê¿y³a zawodniczka „Promie-
nia” Opalenica Maria Po³ka – z wynikiem 196,5 pkt., II miejsce zajê³a Katarzyna Lorenc
z „Budowlanych” przegrywaj¹c pierwsze miejsce tylko o 2,3 pkt., na III miejscu uplasowa-
³a siê zawodniczka z Opalenicy, Zuzanna Po³ka (186,2 pkt). Wœród mê¿czyzn zwyciê¿y³
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miejscowy zawodnik Kacper Przyby³, który ustanowi³ nowy rekord ¿yciowy w podrzucie
– 114 kg, II miejsce zaj¹³ Szymon Bielecki z „Zamku” Go³añcz, a III – Szymon Lisiak z „Bu-
dowlanych”. Wszyscy zawodnicy, bez wzglêdu na zajête miejsce, otrzymali pami¹tkowe
medale za udzia³ w rywalizacji. Najlepszej zawodniczce i najlepszemu zawodnikowi wrê-
czone zosta³y puchary. Puchary odebrali tak¿e przedstawiciele trzech pierwszych klubów
za rywalizacjê dru¿ynow¹. I miejsce wywalczyli zawodnicy „Promienia” Opalenica, II – za-
j¹³ LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl, a trzecie „Zamek” Go³añcz.

Muzyczna podró¿ przez najpiêkniejsze strofy polskich poetów
Poznañski zespó³ „Good Staff” jest zespo³em graj¹cym muzykê pe³n¹ energii, radoœci,

ale te¿ ciep³a i liryki. Doceni³a to publicznoœæ, która 13 marca spêdzi³a wieczór w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu na koncercie promuj¹cym najnow-
sz¹ p³ytê zespo³u – „Preludium”. By³a to wspania³a podró¿ przez najpiêkniejsze strofy pol-
skich poetów ubrane w muzykê skomponowan¹ g³ównie przez Wojtka Winiarskiego. Mu-
zykê, z jednej strony ¿ywio³ow¹, s³owiañsk¹, a z drugiej bardzo nostalgiczn¹ i chwytaj¹c¹ za
serce. Muzyka zespo³u ³¹czy w sobie elementy folku, nawi¹zuj¹c równie¿ do œwieckich, re-
nesansowych pieœni i tañców. Muzyków bardzo cieszy wspólne granie i dlatego podczas
koncertów tworz¹ wraz z publicznoœci¹ atmosferê pe³n¹ energii i radoœci. Tak te¿ by³o
i w nowotomyskiej bibliotece, gdzie nie oby³o siê rzecz jasna bez wspólnych œpiewów i bi-
sów. 

Biblioteczne targowisko ró¿noœci
Dzielenie siê wiedz¹, umiejêtnoœciami i doœwiadczeniem jest wartoœci¹ – tak¿e dla bi-

bliotekarzy, którzy pracuj¹c w swoich œrodowiskach, nie ustaj¹ w staraniach, by ich dzia-
³alnoœæ w jak najpe³niejszy sposób zaspokaja³a potrzeby i oczekiwania mieszkañców.
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W tym te¿ celu bibliotekarze z bibliotek publicznych powiatu nowotomyskiego, któ-
rym bliska jest idea nowoczesnej biblioteki wychodz¹cej naprzeciw ró¿norakim potrze-
bom lokalnych spo³ecznoœci, postanowili stworzyæ forum wymiany praktycznej wiedzy
i doœwiadczeñ; inspirowaæ siê wzajemnie swymi dzia³aniami oraz dzieliæ swoimi do-
œwiadczeniami. W ten sposób zrodzi³a siê idea „Bibliotecznego targowiska ró¿noœci”.
Pierwsze spotkanie z tego cyklu odby³o siê 14 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej w Nowym Tomyœlu. Podczas tego spotkania Karol Piotrzkiewicz z biblio-
teki w Opalenicy opowiedzia³ o wielokulturowych projektach biblioteki i pozyskiwaniu
dofinansowañ na bibliotekarskie dzia³ania. Anita Rucioch-Go³ek, Magdalena Ro¿ek
i Daria Klorek ze zb¹szyñskiej ksi¹¿nicy zaprezentowa³y sprawdzone projekty pracy
z m³odzie¿¹, a Gra¿yna Matuszak – specjalistka ds. edukacji regionalnej w nowotomy-
skiej bibliotece i Szymon Konieczny z lwóweckiej biblioteki opowiedzieli o dzia³aniach
podejmowanych na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie.

Twarze Mateusza Koœciukiewicza
Jeden z najbardziej obiecuj¹cych aktorów m³odego pokolenia, który osi¹gn¹³ w swo-

im zawodzie niemal wszystko, co mo¿e spotkaæ m³odego aktora w Polsce, maj¹cy za
sob¹ debiut sceniczny, wspó³pracê z czo³owymi osobowoœciami polskiego teatru
i g³ówne role filmowe, które przynios³y mu popularnoœæ, uznanie krytyków i jury miê-
dzynarodowych festiwali – wywodz¹cy siê z naszego miasta Mateusz Koœciukiewicz by³
15 marca goœciem nowotomyskiej biblioteki. Spotkanie z nim, które poprowadzi³a dy-
rektor biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap, zainaugurowa³o nowy cykl bibliotecznych spo-
tkañ: „Wyszli st¹d…”. W trakcie rozmowy okaza³o siê, ¿e aktorstwo to nie jedyna pa-
sja Mateusza Koœciukiewicza. Napisa³ libretto do III symfonii swojego przyjaciela Paw³a
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Mykietyna oraz z Maciejem Bochniakiem filmowy scenariusz. W wolnych chwilach zaj-
muje siê stolark¹, naprawia zegary, odwozi dzieci do szko³y i gotuje obiady, co bardzo
go odprê¿a. Spotkanie w bibliotece na bardzo d³ugo pozostanie w pamiêci jego uczest-
ników. By³o bardzo ciep³o, przyjaŸnie, wrêcz rodzinnie. Ze swoim miastem Mateusz
Koœciukiewicz po¿egna³ siê takim oto wpisem do bibliotecznej kroniki: „Serdecznie
dziêkujê za zaproszenie. Jak zawsze cudownie, w koñcu w domu!”

Gala mistrzów sportu
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 15 marca odby³o siê

podsumowanie pierwszej edycji plebiscytu na najlepszego sportowca 2017 roku
w gminie Nowy Tomyœl. Plebiscyt zorganizowa³ Oœrodek Sportu i Rekreacji w No-
wym Tomyœlu. W pierwszym jego etapie stowarzyszenia sportowe zg³asza³y kandy-
datów, w drugim przeprowadzone zosta³o g³osowanie, w którym uczestniczy³y klu-
by i uprawnione osoby. W wyniku tego postepowania wyró¿niono 10 m³odych
sportowców z terenu gminy Nowy Tomyœl. I miejsce w plebiscycie zaj¹³ Martin Sta-
sik – podnoszenie ciê¿arów, II – Paulina Kud³aszyk, podnoszenie ciê¿arów, III – Ka-
lina Pyliñska, siatkówka, IV – Nicola Batura, koszykówka, V – Mateusz Wolak, bie-
gi, VI – Kacper Przyby³, podnoszenie ciê¿arów, VII – Julia Fabian, gry zespo³owe,
VIII – Jakub Hajduk, siatkówka, IX – Tomasz Patan, unihokej, X – Jacek Ksi¹g, uni-
hokej. Podczas uroczystej gali przebieg konkursu podsumowa³ dyrektor Oœrodka
Sportu i Rekreacji Artur £oziñski, natomiast nagrody laureatom wrêczyli naczelnik
Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i Sportu Urzêdu Miejskiego Katarzyna £ukaszewicz oraz
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marcin Brambor. 
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Dzieñ Patrona z przes³aniem
Ju¿ po raz dwunasty 15 marca Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazi-

mierza Ho³ogi œwiêtowa³ Dzieñ Patrona. Has³o przewodnie tegorocznych obchodów
brzmia³o „Pomó¿ innym wygraæ ¿ycie”. Uroczystoœæ rozpoczê³a msza œw. w intencji
Patrona, której przewodniczy³, reprezentuj¹cy abpa metropolitê poznañskiego Stani-
s³awa G¹deckiego, ks. dr Rafa³ Pajszczyk z S¹du Metropolitalnego. Druga czêœæ obcho-
dów odby³a siê w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Goœciem ho-
norowym uroczystoœci by³a psycholog i psychoonkolog Ma³gorzata Ciszewska-Korona,
która jest cz³onkiem zarz¹du Fundacji „Rak’n’Roll. Wygraj ¿ycie!”, znanej w Polsce
organizacji, która pomaga chorym na raka, zw³aszcza kobietom. W swoich
wypowiedziach wielokrotnie podkreœla³a, jak wa¿na jest profilaktyka i kontrolowanie
swojego organizmu. Nie ukrywa³a, ¿e swojej pracy wykorzystuje tak¿e osobiste
doœwiadczenia – sama dwukrotnie wygra³a walkê z rakiem, a nowotwór zabra³ jej uko-
chan¹ matkê – lekarkê. Spo³ecznoœæ szkolna pamiêta³a tak¿e o podopiecznych poznañ-
skiego Hospicjum Palium, dla których ufundowa³a kremy przeciwodle¿ynowe. Dar
wrêczony zosta³ szefowej wolontariatu w hospicjum – Barbarze Grochal.

Koncert dla Ady i Lenki
Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyœlu zorganizowa³a 16 marca IX Koncert

Charytatywny „Doroœli Dzieciom”. Koncert odby³ siê w Nowotomyskim Oœrodku Kultu-
ry, a jego celem by³o zebranie funduszy na rehabilitacjê Ady Wnuk i Lenki Gromek. Na
scenie wyst¹pi³o wielu tych,  którym los dziewczynek nie jest obojêtny. Na ich rzecz prze-
prowadzono te¿ loteriê fantow¹. Zainteresowanie koncertem ze strony nowotomyskie-
go spo³eczeñstwa by³o tak du¿e, ¿e zorganizowano w jednym dniu dwa koncerty. 
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Filharmonia bez filharmonii
17 marca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê koncert muzyki barokowej.

Zainicjowa³ on projekt pt. „Filharmonia bez filharmonii”, który bêdzie realizowany
w NOK-u we wspó³pracy z Fundacj¹ Muzyki Dawnej „Canor”. Celem fundacji jest popu-
laryzowanie muzyki klasycznej w mniejszych miejscowoœciach, które nie posiadaj¹ filhar-
monii. Twórcom programu zale¿y na dotarciu do jak najszerszej grupy melomanów.
Pierwsze z cyklu czterech spotkañ, podczas których prezentowana bêdzie muzyka baro-
kowa nale¿¹ca do kanonu XVII i XVIII wieku, zatytu³owane by³o „Jerzy Fryderyk Haen-
del – geniusz barokowej kameralistyki”. Na scenie wyst¹pi³ zespó³ barokowy „Kore”
w sk³adzie: Karolina Haba³o – skrzypce, Alicja Sierpiñska – skrzypce, Paulina van de Pa-
vert – wiolonczela, Joanna Boœlak-Górniok – klawesyn. Ten wyj¹tkowy koncert spotka³
siê z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców naszego miasta.

IV Konkurs Modeli Kartonowych
17 i 18 marca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury zorganizowano IV Konkurs Mo-

deli Kartonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla. Do rywalizacji zg³oszono
513 modeli wykonanych przez modelarzy z Rosji (Nowosybirsk) oraz 37 miast z Pol-
ski. Patronat honorowy nad imprez¹ objê³o Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Nowotomyski Oœrodek Kultury reprezentowa³o 13 modelarzy.  Wydarzeniu towarzy-
szy³y dwa oficjalne kursy sêdziowskie modelarstwa redukcyjnego, w których uczestni-
czy³o 31 osób. Uprawnienia sêdziego modelarstwa klasy trzeciej otrzyma³o 16 osób.
Podwy¿szenie kwalifikacji z klasy trzeciej na drug¹ otrzyma³a jedna osoba, natomiast
pierwsz¹ klasê sêdziowsk¹ otrzyma³y dwie osoby, w tym Krzysztof Szeffner. Nie zapo-
mniano tak¿e o najm³odszych zwiedzaj¹cych wystawê, dla których przygotowano
warsztaty modelarskie. Równolegle z konkursem zaprezentowano wystawê kilkudzie-
siêciu grafik 3D przedstawiaj¹cych pancerniki: USS Arizona, Bismarck i IJN Haruna
oraz ciê¿kie kr¹¿owniki: Prinz Eugen i IJN Tone. Pokazano równie¿ kilkadziesi¹t
komputerowo generowanych grafik samolotów i okrêtów z okresu II wojny œwiato-
wej. W klasyfikacji dru¿ynowej Nowotomyski Oœrodek Kultury zaj¹³ I miejsce, a no-
wotomyscy modelarze zajêli wysokie pozycje w klasyfikacji indywidualnej. Klaudia
Boczek zajê³a III miejsce w kat. pojazdy ko³owe za model wozu Drzyma³y oraz III
miejce w kat. inne za model TOI-TOI. Mariola Jarecka zajê³a I miejsce w kat. budow-
le za model Koœcio³a Mariackiego w Krakowie, II miejsce w kat. modele z wydawnic-
twa „Modelarstwo Nowotomyskie” za model chaty olêderskiej, II miejsce w kat.
science fiction za model: Wall-E, puchar za najlepszy model polskiej budowli – tj.
model: Koœcio³a Mariackiego w Krakowie oraz puchar i nagrodê specjaln¹ wydaw-
nictwa GPM za ten sam model. Jakub £ukaszewski zosta³ laureatem III miejsca w kat.
samoloty w skali 1: 50 za model: Su-7. Krzysztof Szeffner zaj¹³ I miejsce w kat. ra-
kiety za model: Titan II Gemini oraz III miejsce w kat. budowle za model koœcio³a
w Posztornie, natomiast Piotr Szepelawy – III miejsce w kat. pojazdy g¹sienicowe
waloryzowane za model: SG-122. Jakub Werner otrzyma³ wyró¿nienie w kat. œmi-
g³owce za model: Mi-2 oraz nagrodê specjaln¹ wydawnictwa „Extra Model” za mo-
del kutra torpedowego. (Czytaj wiêcej: ss. 26-37).
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Jubileuszowe spotkanie Klubu Mi³oœników Podró¿y
Klub Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, dzia³aj¹cy w nowotomyskiej bibliotece

19 marca obchodzi³ swój jubileusz. Goœciem setnego klubowe spotkania by³ Robert Gon-
dek – podró¿nik, fotograf i mi³oœnik Afryki, z którym tym razem klubowicze odkrywali
Ekwador i Wyspy Galapagos. Pokaza³ to niezwyk³e, jedyne w swoim rodzaju miejsce na
œwiecie z oœnie¿onymi wulkanami, siêgaj¹cymi 6000 m n. p. m., dzik¹ i nieprzebyt¹ d¿un-
gl¹, lasami deszczowymi i piêknymi zabytkowymi miastami. Jako, ¿e podró¿nik uwielbia
nade wszystko fotografowaæ zwierzêta, opowiedzia³ te¿ o zwierzêtach, które zamieszku-
j¹ te obszary: gigantycznych ¿ó³wiach s³oniowych, iguanach, fregatach i g³uptakach. Po
spotkaniu, jak na urodziny przysta³o, by³ tort i wspólny toast. W kuluarach mo¿na by³o
równie¿ nabyæ album fotograficzny poœwiêcony Afryce, prace fotograficzne, oryginalne
koszulki oraz widokówki ze zdjêciami autora pokazu.

Opowieœci bez liku w wielkanocnym koszyku 
Popo³udniowe spotkania dla dzieci pod has³em „Opowieœci bez liku w wielkanocnym

koszyku” prowadzone przez uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra
Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu sta³y siê ju¿ przedœwi¹teczn¹ tradycj¹ nowotomy-
skiej biblioteki. Od 19 do 23 marca m³odzie¿ wraz z nauczycielk¹ Lidi¹ Dudek po raz ko-
lejny zaprasza³a dzieci do wspólnego spêdzenia czasu przy ksi¹¿kach, które sw¹ treœci¹ –
na przekór niesprzyjaj¹cej za oknem aurze – wprowadza³y do Strefy Koloru prawdziwie
wiosenny nastrój. Sta³ym i bardzo lubianym elementem spotkañ dzieci z m³odzie¿¹ jest
wspólna zabawa, stwarzaj¹ca okazjê do œmiechu i wzajemnego poznawania siê. Ca³oœæ
uzupe³nia³y zadania plastyczne nawi¹zuj¹ce do zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych.
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Warsztaty florystyczne 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 21 marca odby³y siê warsztaty florystyczne zor-

ganizowane z okazji pierwszego dnia wiosny oraz zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych.
Jako pierwsze swoje prace wykona³y dzieci. Stworzy³y fantastyczne zielone kompozycje
z elementami œwi¹tecznymi i wiosennymi, takimi jak motyle, bazie, wst¹¿ki i pisanki. Do-
roœli natomiast wyplatali wiosenno-wielkanocne wianki. Jak na pocz¹tek wiosny przysta³o
by³o pachn¹co i kolorowo. Warsztaty przygotowa³y i poprowadzi³y instruktorki z NOK-
-u Elwira Wolna i Anna B¹belek.

Spotkanie autorskie z Ew¹ Cielesz
Ewa Cielesz, która 21 marca goœci³a w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

w Nowym Tomyœlu jest twórczyni¹ wszechstronn¹. Dobrze czuje siê pisz¹c, zarówno po-
ezjê, jak i prozê. W jej dorobku twórczym znajdziemy tomiki poetycki dla doros³ych czy-
telników: zbiorki poezji dla dzieci, a tak¿e kilka powieœci – w tym najpopularniejsz¹ – try-
logiê „Córka cieni”, na któr¹ sk³adaj¹ siê: „Siedem szmacianych dat”, „Obce matki” i „Bu-
rza przed cisz¹”. To jeszcze nie wszystko, bowiem w twórczym dorobku Ewy Cielesz
znajdziemy tak¿e utwory sceniczne dla: dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. W Konstancinie –
w którym mieszka – prowadzi trzy zespo³y teatralne: „Teatrzaki”, „Za drzwiami” i „Mi-
niatura”. Na tym polu osi¹ga znacz¹ce sukcesy, dwukrotnie wraz ze swoim zespo³em
zdoby³a Grand Prix (2010 i 2011) Festiwalu Ma³ych Form, za sztuki, do których sama na-
pisa³a scenariusze. Goszcz¹ca w bibliotece, w ramach cyklu: „Twórca i jego dzie³o”, autor-
ka jest absolwentk¹ krakowskiej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej (Filia Wroc³aw),
a tak¿e Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Z Agnieszk¹ Tyszk¹ o literaturze dla dzieci i m³odzie¿y
W ramach cyklu: „Pisarz nas goœci” Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w No-
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wym Tomyœlu 22 marca goœci³a Agnieszkê Tyszkê – autorkê ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie-
¿y. Pani Agnieszka przez kilka lat pracowa³a jako dziennikarka prasowa. Jej zabawne
i poruszaj¹ce bajeczki ukazywa³y siê w telewizyjnej,, Jedyneczce”. Jest autork¹ powie-
œci, bajek, opowiadañ, s³uchowisk radiowych i scenariuszy teatralnych. W 2005 roku
otrzyma³a Nagrodê im. Kornela Makuszyñskiego za ksi¹¿kê „Ró¿e w gara¿u”. Wyda-
³a ok. 40 ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y. Dostêpny w nowotomyskiej bibliotece cykl
ksi¹¿ek o,, Zosi z ulicy Kociej” nieustannie zdobywa serca m³odych czytelników. Do
udzia³u w spotkaniu z Agnieszk¹ Tyszk¹ zaproszona zosta³a m³odzie¿ ze Szko³y Pod-
stawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej – Curie. Podczas spotkania autorka zachêca³a
m³odzie¿ do czytania swoich ksi¹¿ek, opowiada³a o tym, jak zaczê³a siê jej przygoda
z pisaniem, których bohaterów ksi¹¿kowych stworzonych przez siebie szczególnie lu-
bi, sk¹d czerpie inspiracje.

Festiwal Improwizacji i Kabaretu
Nowotomyski Festiwal Improwizacji i Kabaretu zorganizowany zosta³ przez grupê

„Kurnik Impro” w ramach Bud¿etu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyœl. Wydarze-
nie odby³o siê w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Projekt obejmowa³ trwaj¹ce dwa
dni – 23 i 24 marca – warsztaty kabaretowe oraz ich wielki fina³ w postaci wieczorne-
go wystêpu dla nowotomyskiej publicznoœci. Wojciech Tremiszewski (Termos) i Kuba
Œliwiñski (Œliwa) poprowadzili warsztaty dla dwóch grup – podstawowej i zaawanso-
wanej. Ka¿dy z uczestników odby³ ok. 14 godzin æwiczeñ i gier improwizacyjnych. Ci,
którzy dopiero zaczynali przygodê z improwizacj¹, poznawali podstawowe zasady, ja-
kimi rz¹dzi siê ta sztuka sceniczna, a grupa zaawansowana szlifowa³a umiejêtnoœci bu-
dowania postaci oraz rozwijania fabu³y na scenie. Podczas wieñcz¹cego dwudniowe
zajêcia spektaklu, najpierw na scenie zaprezentowa³a siê grupa pocz¹tkuj¹ca, nastêp-
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nie goœcie festiwalu Termos i Œliwa zaprezentowali brawurowy spektakl, a po nich
swoje umiejêtnoœci kabaretowo-improwizacyjne pokaza³a grupa zaawansowana.
„Kurnik Impro” wraz z dziewczêtami z grupy „Wigry 3” i prowadz¹cymi zajêcia po-
kazali kilkanaœcie gier improwizacyjnych. Pomimo póŸnej pory, publicznoœæ aktywnie
uczestniczy³a w wystêpie, rzucaj¹c kolejne propozycje dla wystêpuj¹cych i nagradzaj¹c
ich wystêpy œmiechem i oklaskami. 

Przedœwi¹tecznie w NOK-u
26 marca rozstrzygniêto w NOK-u konkurs na najpiêkniejsz¹ pisankê wielkanocn¹.

Na konkurs wp³ynê³o bardzo du¿o prac, które by³y niezwykle pomys³owe, kolorowe
i wykonane w ró¿nych technikach. Jury, nie mog¹c wybraæ tej jednej wyj¹tkowej, przy-
zna³o kilka pierwszych miejsc, a pozosta³e prace uhonorowa³o wyró¿nieniami. Laure-
atami I miejsca zostali: grupy „Smerfy” i „Elfy” ze ¯³obka „Z³oty Promyk” w Nowym
Tomyœlu, Agatka i Marcel Tanona, Wiktoria Ceglarz, Jaœ Kandulski z mam¹ Roksan¹ –
ze œwietlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu oraz Kamil
Jankowski, Katarzyna Dziêcio³, Karol Nyk, Maria Graf, Marlena Banach i Stanis³aw
Wa³kiewicz ze Szko³y Podstawowej im. Powstañców Wielkopolskich w Konojadzie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz pami¹tkowe dyplomy, a ich prace mo¿na
by³o ogl¹daæ na wystawie pokonkursowej. Natomiast 28 marca odby³y siê w NOK-
-u wielkanocne warsztaty kulinarne. Ca³e rodziny zaanga¿owa³y siê w przygotowywa-
nie wielkanocnych koszyczków z ciasta dro¿d¿owego oraz wypiekanie kruchych cia-
steczek w kszta³cie zaj¹czków i baranków.

Marcowa Akademia Niepodleg³oœci
W auli Wydzia³u Zamiejscowego Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji im.

Mieszka I 27 marca odby³o siê drugie w tym roku spotkanie w ramach Akademii Nie-
podleg³oœci. Dr hab. Rafa³ Reczek z poznañskiego oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodo-
wej w Poznaniu wrêczy³ uczestnikom wydarzenia indeksy oraz materia³y edukacyjne.
Ponadto omówi³ realizacjê 4. letniego (trwaj¹cego od grudnia 2017 r. do po³owy
2021 r.) projektu IPN. Goœæ specjalny prof. dr hab. Piotr Okulewicz z Instytutu Histo-
rii UAM w Poznaniu przedstawi³ wyk³ady pt. „Dru¿yniacy i strzelcy” oraz „Zbiorowy
portret uczestników ruchu paramilitarnego”. Spotkanie prowadzi³ dr Zdzis³aw Ko-
œciañski.

Legendy meksykañskie dla m³odszych i starszych
W niezwyk³y œwiat meksykañskich legend mieli okazjê przenieœæ siê uczestnicy ko-

lejnych zajêæ zorganizowanych w Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki, w ramach
cyklu „Godziny dla Rodziny”. Marcow¹ propozycj¹ na wartoœciowe spêdzenie czasu,
wspólnie z dzieæmi, by³o spotkanie z gawêdziarzem Szymonem Góralczykiem. Goœæ
spotkania, które odby³o siê 27 marca, przeniós³ s³uchaczy w odleg³y zak¹tek œwiata.
Ze swoimi opowieœciami odwiedzi³ ju¿ wiele miast w Polsce i za granic¹. Najchêtniej
opowiada bez mikrofonu, a swoje opowieœci wzbogaca brzmieniem wyj¹tkowych,
rzadko spotykanych instrumentów. Uczestnikom bibliotecznego spotkania, choæ
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zró¿nicowani wiekowo, w jednakowym stopniu da³a siê ponieœæ niezwyk³ym histo-
riom. Goœæ spotkania wywar³ spore wra¿enie, zw³aszcza na m³odszych s³uchaczach,
którzy mieli do niego szereg pytañ i poprosili o pami¹tkowe autografy. 

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami 
29 marca odby³o siê spotkanie Burmistrza Nowego Tomyœla dra W³odzimierza Hib-

nera z emerytowanymi pracownikami Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu oraz by³e-
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go Oœrodka Oœwiaty i Sportu. Z zaproszenia na doroczne spotkanie skorzystali: Jadwiga
Bober, Kazimiera Suszka, Genowefa Brudz, Krystyna Cybal, Stefania Tchórzewska, Hele-
na Weiss, El¿bieta Antoniewicz, Maria Pajchrowska, Ewa Musia³, Krystyna Jeziorkowska,
Krystyna Potrawiak, Halina Nowak, W³adys³awa Buczko, Zenon Chmielnik, Kazimierz
Biniek, Zbigniew Korbanek, Ryszard Perz, Stanis³aw Swoboda i Jerzy Akonom. Spotka-
nie w gmachu Urzêdu Miejskiego by³o przede wszystkim okazj¹ do wspomnieñ z minio-
nych lat pracy zawodowej oraz podzielenia siê aktualnymi informacjami. W spotkaniu
z emerytowanymi pracownikami uczestniczyli tak¿e Sekretarz Gminy Maria Ceglecka
oraz przedstawiciele komisji socjalnej. 

Patrycja na medal
Sztangistka LKS „Budowlani Ca³us” Nowy Tomyœl Patrycja Piechowiak wywalczy³a 30

marca w Bukareszcie br¹zowy medal mistrzostw Europy w podnoszeniu ciê¿arów w ka-
tegorii 69 kg. Zawodniczka nowotomyskiego klubu uzyska³a 215 kg w dwuboju. Zwyciê-
¿y³a Szwedka Patricia Strenius z rezultatem 230 kg, II miejsce zajê³a W³oszka Giorgia Bor-
dignon – 224 kg. Patrycja Piechowiak mia³a piêæ udanych podejœæ, spali³a tylko pierwsze
w podrzucie do 112 kg. W drugim podejœciu pokona³a jednak ten ciê¿ar, a w trzecim za-
liczy³a 117 kg, zapewniaj¹c sobie miejsce na podium. Jest to najwiêkszy sukces w karierze
zawodniczki i jednoczeœnie najlepsze osi¹gniêcie w kobiecym podnoszeniu ciê¿arów w hi-
storii „Budowlanych”. 

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

blicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Oœrodek Sportu i Rekreacji
w Nowym Tomyœlu, S³awomir Krukowski (Festiwal Improwizacji i Kabaretu), Natalia Radwan (Miê-
dzynarodowy turniej Polish Cup), Wojciech Teleszyñski (Twarze Mateusza Koœciukiewicza) 
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Jan B¹belek
mieszkaniec Wytomyœla. Z wykszta³cenia technik rol-
nik, spo³ecznik, wieloletni cz³onek OSP w Wytomyœlu;
z zami³owania regionalista i pasjonat lokalnej historii.
Wspó³tworzy Nowotomysk¹ Galeriê Internetow¹. Pu-
blikuje w tygodniku parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a
w Wytomyœlu pt. „Myœl”.

Marzena Kortus
inspektor w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu.
Zainteresowania: literatura, fotografia i kulinaria. Publi-
kowa³a w prasie codziennej i periodykach: „Kronika
Wielkopolski” i „Przegl¹d Wielkopolski”.

Karol Piotrzkiewicz
absolwent filologii polskiej oraz studiów podyplomowych
z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Mi³oœnik  kina, dobrze napisanych piosenek oraz
literatury, która nie zapomina, ¿e ostatecznie
najwa¿niejszy i tak jest czytelnik. Od stycznia 2017 r.
kierownik biblioteki w Centrum Kultury i Bibliotece im.
Powstañców Wielkopolskich w Opalenicy.

Izabela Putz
romanistka, specjalista ds. animacji kultury w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu.
Zainteresowania: psychologia spo³eczna, realia spo-
³eczno-polityczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e
muzyka i literatura francuska.
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Ryszard Ratajczak 
absolwent turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Naczelnik Wydzia³u Or-
ganizacyjnego i Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu Miej-
skiego w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: film, hi-
storia, twórczoœæ Stephena Kinga, ludowa sztuka sa-
kralna

Damian Ro¿ek-Paw³owski
politolog, dziennikarz, bibliotekarz. Na co dzieñ pracu-
je w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Od 2013
roku jest sta³ym wspó³pracownikiem „Przegl¹du No-
wotomyskiego”, w którym publikuje cykl artyku³ów
poœwiêconych mieszkañcom Nowego Tomyœla i okolic.
Prowadzi autorski blog prezentuj¹cy nowotomysk¹
przesz³oœæ poprzednilokatorzy. blogspot. com

Krzysztof Szeffner 
absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pody-
plomowych studiów AWF w Poznaniu. Instruktor Pra-
cowni Modelarstwa w Nowotomyskim Oœrodku Kultu-
ry oraz CKiB w Opalenicy, trener karate kyokushin
w Nowym Tomyœlu i Grodzisku Wlkp., organizator
konkursów modelarskich, wystaw grafik 3D okrêtów,
wspó³twórca wydawnictwa „Modelarstwo Nowoto-
myskie”.

Aleksandra Tabaczyñska 
dziennikarka podejmuj¹ca tematykê spo³eczn¹ doty-
cz¹c¹ lokalnego œrodowiska, zwi¹zana tak¿e ze œrodo-
wiskiem mediów chrzeœcijañskich. Absolwentka Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz studiów
dziennikarskich na UAM. Laureatka dziennikarskiej na-
grody „Znak Dobra” w 2012 r. Cz³onek Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Polskich. Zainteresowania: literatura
polska od pozytywizmu do XX. lecia miêdzywojenne-
go oraz XIX. wieczne malarstwo europejskie.
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KRONIKA WYDARZEÑ Styczeñ - marzec 2018  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
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