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ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI...

Zbigniew Chodyła

Pochodzenie, nazwiska, wyznanie i narodowoœæ
mieszkañców osad olêderskich za³o¿onych
w latach 1700 – ok. 1783
na obszarze dzisiejszego powiatu nowotomyskiego*
Wprowadzenie
Jednym z najwa¿niejszych typów wiejskiego czynszowego osadnictwa na ziemiach polskich w latach 1527/1547-1864 r. by³o osadnictwo olêderskie. O jego
istocie decydowa³y jednak nie przynale¿noœæ etniczna osadników, charakter gruntów (podmok³e albo suche) czy sposób ich zajmowania (melioracja lub karczunek),
ale prawo holenderskie-olêderskie, przyniesione przez Holendrów (w jêzyku staropolskim Olêdrów, Olendrów) i stosowane przez ich kontynuatorów, g³ównie Niemców i Polaków, a tak¿e funkcja gospodarcza, polegaj¹ca na zajmowaniu terenów
przewa¿nie trudnych do zagospodarowania, uprawie ziemi w jednym kawa³ku i du¿ym znaczeniu hodowli zwierz¹t1.
Zgodnie z zasadami tego prawa (h) olêdrzy, nazywani tak nawet wtedy, kiedy nie
reprezentowali ju¿ narodowoœci holenderskiej, byli ludŸmi osobiœcie wolnymi
i dzier¿yli ziemiê na warunkach emfiteuzy – najpierw wieloletniej, a póŸniej (zw³aszcza w Wielkopolsce) wieczystej dzier¿awy, a po zap³aceniu tzw. okupnego – wieczystego prawa czyszowego, mog¹c przekazywaæ gospodarstwa swym spadkobiercom
lub je sprzedawaæ za powiadomieniem pana.
Po up³ywie czasu wolnizny przeznaczonej na zagospodarowanie, œwiadczyli
na rzecz dworu jedynie czynsze (g³ównie w pieni¹dzu) i w bardzo ograniczonym wymiarze robociznê. Posiadali ograniczon¹ wolnoœæ gruntow¹, odpowiadali solidarnie ca³¹ gmin¹ za terminowe dope³nienie zobowi¹zañ wobec pana, mieli wybieralny samorz¹d gromadzki (wójta i ³awników), który m. in. pilnowa³ wywi¹zywania siê
z tych zobowi¹zañ i zachowywali ograniczon¹ wolnoœæ s¹dow¹, podlegaj¹c w³asnemu s¹dowi wiejskiemu, a tylko czêœciowo (w sprawach kryminalnych i w trybie odwo³awczym) s¹downictwu pañskiemu.
Uiszczali ponadto op³aty na rzecz Koœcio³a katolickiego i podatki dla pañstwa,
posiadali z regu³y wolnoœæ handlu oraz cieszyli siê swobod¹ wyznaniow¹ i prawem
zak³adania w³asnych szkó³, najczêœciej bêd¹cych zarazem domami modlitwy. Z tych
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zasad zw³aszcza solidarnoœæ gminy olêderskiej wzglêdem pana, wyra¿ajaca siê
w zbiorowej odpowiedzialnoœci za œwiadczenia na jego rzecz, wynikaj¹ce z niej równouprawnienie i wzajemna, s¹siedzka pomoc osadników wewn¹trz gminy oraz odpowiednia organizacja i funkcje samorz¹du gminnego stanowi³y o odrêbnoœci
prawnej osadnictwa olêderskiego w stosunku do innych form kolonizacji na prawie niemieckim, takich jak np. osadnictwo so³tysie, w ramach którego osadnicy
otrzymywali nadzia³y (gospodarstwa) w wieczyste u¿ytkowanie ale nie, jak olêdrzy
na podstawie umów lokacyjnych zawieranych z ca³¹ gmin¹, lecz za indywidualnymi
przywilejami2.
W latach 1527/1547-1864 na obszarze I Rzeczypospolitej i po 1793–1795 r.
na ziemiach jej trzech zaborów za³o¿ono co najmniej ok. 1700 osad olêderskich,
z czego przynajmniej 350 z wy³¹cznym lub czêœciowym udzia³em etnicznych Holendrów wyznania mennonickiego i ich potomków, czêœciowo ju¿ zluteranizowanych.
Wiêkszoœæ z tych osad (ok. 925), powsta³o w Wielkopolsce w³aœciwej3. W okresie
staropolskim w latach 1547-1793 lokowano tu w 8 z 10 jej powiatów przynale¿nych
do 2, a od 1768 r. 3 województw (poznañskiego, kaliskiego i gnieŸnieñskiego) 762
osady olêderskie w szerszym rozumieniu, z czego co namniej 707 niew¹tpliwych4.
Na obszarze dzisiejszego powiatu nowotomyskiego w latach 1700 – ok. 1783 zosta³o lokowanych 47 osad olêderskich, stanowi¹cych ponad 40% stanu liczebnego
wszystkich jego wsi. Osady te by³y wówczas zlokalizowane w województwie poznañskim, w powiatach poznañskim (26) i koœciañskim (21)5. Dziœ le¿¹ one w granicach
województwa wielkopolskiego, w szeœciu gminach powiatu nowotomyskiego,
a mianowicie: Kuœlin (3), Lwówek (8), Miedzichowo (12), Opalenica (4), Nowy Tomyœl (13) i Zb¹szyñ (7).
O powstaniu tak du¿ej liczby osad olêderskich na tym obszarze, tak, jak i o dynamicznym rozwoju osadnictwa olêderskiego w ca³ej Wielkopolsce, zadecydowa³y nastêpuj¹ce przyczyny: 1) d¹¿enie feudalnych fundatorów do odbudowy dóbr
po zniszczeniach wojennych i zarazach, zw³aszcza z okresu III wielkiej wojny pó³nocnej, celem podniesienia z nich dochodów, wyraŸnie ju¿ wówczas zmniejszaj¹cych
siê, tak¿e wskutek kryzysu gospodarki folwarczno-pañszczyŸnianej, dewaluacji pieni¹dza, 2) nap³yw kolonistów zza zachodniej granicy, czêsto zbieg³ych ch³opów
pañszczyŸnianych uciekaj¹cych przed uciskiem feudalnym oraz fiskalnym pañstwa
i przymusow¹ rekrutacj¹ do wojska, zyskuj¹cych przez lokowanie ich w osadach
na prawie olêderskim liczne korzyœci prawne i gospodarcze i spo³eczne6.
Do tych ostatnich nale¿a³y: wolnoœæ osobista, ograniczona wolnoœæ gruntowa
i s¹dowa, u¿ytkowanie ziemi na zasadzie emfiteuzy (dzier¿awy) wieczystej, a po zap³aceniu okupnego – wieczystego prawa czynszowego, wiêksze od posiadanych dotychczas nadzia³y gruntów, czêsto w jednym kawa³ku (bloku), umo¿liwiaj¹ce stosowanie zmianowania, bez skrêpowania regu³ami zbiorowej trójpolówki i œwiadczenia na rzecz dworu prawie wy³¹cznie w formie czynszu pieniê¿nego oraz gwarancja
wolnoœci religijnej7.
Przyczyny te by³y niekiedy wyra¿ane w przywilejach lokacyjnych osad zak³adanych na surowym korzeniu w oœwiadczeniach fundatorów o chêci pomno¿enia dochodów (jak np. we wspólnym przywileju dla Nowosileñskich i P¹cheñskich Ol. 8),
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a zw³aszcza w doœæ powszechnie przyjêtej formule o proœbie, chêci i woli osadników
do zagospodarowania wolnego obszaru ziemi i zgodzie na to jego feudalnych w³aœcicieli oraz w gwarancjach wolnoœci wyznania i kultu religijnego9.
Zak³adanie osad olêderskich gwarantowa³o feuda³om du¿e lub znaczne, stosunkowo szybkie i sta³e wp³ywy gotówki, gdy¿ zgodnie z g³ówn¹ zasad¹ prawa olêderskiego – zbiorowej, solidarnej odpowiedzialnoœci za œwiadczenia wobec panów,
osadnicy byli zawsze wyp³acalni. Wp³ywy te pochodzi³y najpierw z okupnego
(„grundgeldu”), a nastêpnie g³ownie z czynszu pieniê¿nego. By³y one tym wiêksze
im wiêksze by³y pod wzglêdem liczby gospodarstw i ludnoœci osady olêderskie10.
Wielkoœæ zabudowy i zaludnienia takich osad lokowanych w dzisiejszym Nowotomyskiem w latach 1789–1790 (w po³owie w œwietle ówczesnych tabel dymów
i ludnoœci, a w po³owie tylko tabel dymówz odpowiednim oszacowaniem ich populacji) przedstawia poni¿sza tabela.
Liczba dymów i ludnoœci osad olêderskich
na obszarze dzisiejszego powiatu nowotomyskiego w latach 1789–1790
Nazwa osady
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

historyczna
Amtsksnerowskie Ol.
Bolewickie Ol.
Borujskie Stare Ol.*
Borujskie Nowe Ol.
Cegielskie Ol.
Chmielinka
Chojnickie Ol.
Cisiogórskie Ol.
Czeskie al. Polsko-Czeskie Ol.
Glinki al. Zglinno lub Okalewo Ol.
Grubskie Ol.
Grudzianki/Grudzianka Ol.
Hutskie al. Zachodzkie Ol.
Komorowskie Ol.
Kopanki Ol.
Kozielaski Ol.
Krzywoleœne Ol.
Kuœlin(o) al. Kuœliñskie Ol.
Lewickie Ol.
Lipie aboLipka Ol. I
Lipie albo Lipka Ol. II
£êczne Ol.
£êskie Ol.
Mi(e)chorzewskie Ol.
Niemiecko–Czeskie Ol.
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Liczba
wspó³czesna
Toczeñ
Bolewicko
Boruja Stara
Boruja Nowa
Pr¹dówka
Chmielinko
Chojniki
Cicha Góra
Czeskie Stare
Glinki
Grubsko
Grudzianka
Zachodzko
Komorowice
Kopanki
Kozie Laski
Krzywy Las
Kuœlin
Lewiczynek
Lipka Wielka
Lipka Ma³a
£êczno
£eczyce
razem z D¹brow¹
Czeskie Nowe

dymów

ludnoœci

18
19

109
115

165

1152

21
50
16
48
17
59
35
10
30
27
24
32
17
31
36
22
15
29
25
3
21

[127]**
[302]
107
406
122
[357]
277
[60]
[181]
[163]
130
[193]
[103]
168
[218]
[133]
[91]
166
192
9
117
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Nowojastrzêbskie Ol.
Nowosileñskie Ol.
Paproæ Ol.
P¹cheñskie al. Pszczewskie Ol.
Przychodzkie Ol.
Ró¿yñskie Ol.
S¹polna Ol.
S¹top Ol.
Sêkowo al. Starogórzyckie Ol.
Starod¹browskie Ol.
Starojastrzêbskie Ol.
Stary Folwark Ol
Stefanowskie Ol.
Suche Ol.
Szklanohutskie Ol.
Tarnowiec al. Tarnowskie Ol.
Terespotockie Ol.
Troszczyñskie Ol.
Wêgielna Ol.
Wymyœlanka Ol.
Zakrzewko
Zielonka albo Przy³êk Ol.
R a z e m:

Jastrzêbsko Nowe
Nowa Silna
Paproæ
P¹chy
Przychodzko
Nowa Ró¿a
Sêpolno
S¹topy
Sêkowo
D¹browa
Jastrzêbsko Stare
Stary Folwark
Stefanowice
B³aki
Szklarka Trzcielska
Tarnowiec
Terespotockie
Troszczyn
Wêgielnia
Wymyœlanka
Zakrzewko
Przy³êk

30
38
77
38
41
28
11
73
38
25
45
10
11
19
19
9
22
16
34
12
16
48
1430

196
[230]
[466]
[230]
188
[169]
[66]
[442]
[230]
154
282
[60]
36
[115]
[115]
[54]
178
122
[206]
[72]
[97]
[290]
8996

•ród³o: W. Rusiñski, Osady tzw. „olêdrów” w dawnym woj. poznañskim, Poznañ 1939-Kraków 1947, Aneks I a Ib, s. 124-142; APP. Zbiór tabel podatkowych i lustracji. Tab. 8. Koœcian.
Uwagi:* Dymy i ludnoœæ Borujskich Nw. i St. Ol. razem z ludnoœci¹ osady Szarki Ol., dziœ
w gm. Kargowa, w pow. zielonogórskim, w woj. lubuskim; ** Liczebnoœæ mieszkañców osad,
dla których ludnoœæ nie zosta³a wykazana w niezachowanych tabelach ludnoœci okreœlono
w oparciu o znane liczby dymów, zaczerpniête g³ównie z ich tabel dla powiatów poznañskiego i koœciañskiego przemno¿one przez œredni¹ liczbê 6,05 osób przypadaj¹cych na/1 dym
(ustalon¹ dla osad, dla których zachowa³y siê dane odnoœnie wielkoœci populacji i dymów),
za W. Rusiñski Osady tzw. olêdrów w dawnym woj. poznañskim, s. ujmuj¹c te szacunki dla ich
odró¿nienia od informacji podanych w Ÿród³ach w nawiasy prostok¹tne.

Z tabeli tej wynika kilka wniosków:
1. W latach 1789–1790 w 47 osadach olêderskich lokowanych w XVIII w.
na obszarze dzisiejszego powiatu nowotomyskiego znajdowa³o siê w sumie oko³o 1430 dymów zamieszka³ych przez oko³o 8996 osób. a wiêc prawie 9000 ludzi.
2. Osady te pod wzglêdem liczby dymów nale¿a³y w wiêkszoœci (39) do osad
wiêkszych i du¿ych, licz¹cych od 16–30 dymów (21) i bardzo du¿ych, maj¹cych
od 31 do ok. 80 dymów (18), tylko 4, z liczb¹ 10–15 dymów, by³y œrednie, 3 ma³e,
licz¹ce 6–10 dymów, a tylko 1 by³a bardzo ma³a, sk³adaj¹ca siê zaledwie z 3 dymów.
3. Przewa¿nie proporcjonalnie do liczby dymów kszta³towa³a siê wielkoœc ich za-
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ludnienia. Najliczniejsze by³y osady maj¹ce od powy¿ej 100 do 250 mieszkañców
(27) i zamieszka³e przez ponad 251–500 osób (10), a nastêpnie licz¹ce od ponad 51 do 100 osób (7), a tylko dwie mia³y po 9 i 36 mieszkañców.
Osady olêderskie w powiecie nowotomyskim
lokowane w latach 1700–ok. 1783.

Legenda: 1– osady olêderskie na terenie niecki nowotomyskiej, 2 –osady olêderskie poza
nieck¹, 3 – inne miejscowoœci, 4 – granice staropolskich powiatów poznañskiego i koœciañskiego. Oprac. A. Pelczyk, Poolêderskie budownictwo mieszkalne na obszarze Równiny Nowotomyskiej, „Studia Lednickie”, IV, Poznañ–Lednica 1996, s. 359 (za W. Rusiñski, Osady tzw. „olêdrów” w dawnym woj. poznañskim, Poznañ 1939–Kraków1947, mapa po s. 160).
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Pochodzenie i nazwiska mieszkañców osad olêderskich
Gdy idzie o pochodzenie osadników lokowanych w osadach olêderskich na obszarze dzisiejszego powiatu nowotomyskiego, to jedynie w odniesieniu do 8 osad
z ich ogólnej liczby 47 Ÿród³a pozwalaj¹ je okreœliæ w sposób doœæ pewny, ale tylko
w sensie kraju, regionu (a nie konkretnej miejscowoœci) ich pochodzenia, na podstawie poœrednich wiadomoœci dotycz¹cych miar ziemi, w jakich zgodnie ich ¿yczeniem wymierzano im przyznane nadzia³y gruntów (gospodarstwa), jêzyka przywilejów i imion osadników charakterystycznych dla regionów ich pochodzenia, a niekiedy i innych przes³anek.
W odniesieniu do 8 osad olêderskich jest to mo¿liwie w oparciu o informacje
dotycz¹ce miar gruntów. I tak z przywilejów (umów) lokacyjnych wiadomo, ¿e w 5
osadach za³o¿onych w dobrach wytomyœlskich: Sêkowie (1700), Paproci (1700),
Zielonce (1704), Ró¿yñskich/Noworó¿yñskich Ol.(1765) i Kozichlaskach (1767)
wymierzono osadnikom olêderskim na ich ¿yczenie grunty (w³óki) prêtami magrabskimi licz¹cymi po 9 ³okci11. To zaœ jednoznacznie wskazuje, ¿e pochodzili oni
najpewniej z czêœci Brandenburgii zwanej Now¹ Marchi¹, podówczas ju¿ jednej
z prowincji Królestwa Prus, obejmuj¹cej pó³nocn¹ czêœæ dzisiejszego województwa
lubuskiego i po³udniowo-wschodni¹ czêœæ woj. zachodniopomorskiego, z g³ównymi oœrodkami Kostrzynem nad Odr¹, Landsbergiem nad Wart¹ (Gorzowem
Wlkp.) i Myœliborzem. Z kolei z 3 osad olêderskich za³o¿onych w majêtnoœci lwóweckiej: Komorowskich Ol. (1707), Wêgielnej Ol. (1718) i Wymyœlance Ol.(1721)
wymierzono kolonistom nadzia³y prêtem cesarskim12, co wskazuje, ¿e pochodzili
oni ze Œl¹ska, wówczas jeszcze nale¿¹cego do austriackiej monarchii Habsburgów.
Ze Œl¹ska pochodzili tej najprawdopodobniej (przynajmniej w czêœci) wymienieni ni¿ej z nazwisk mieszkañcy dwóch osad olêderskich za³o¿onych w dobrach
zb¹szyñskich: Grubskich Ol. i Chojnickich Ol. Zdaj¹ siê za tym przemawiaæ po³o¿enie tych osad niedaleko od granicy wielkopolsko–œl¹skiej i wystêpowanie imienia Samuel (przy dwóch nazwiska w Grubskich Ol.), aczkolwiek bardziej charakterystyczne by³o ono dla œl¹skich ewangelików o polskich nazwiskach13. Przez analogiê wolno domniemywaæ, ¿e stamt¹d przybyli tak¿e mieszkañcy pozosta³ych 8 osad
lokowanych w majêtnoœci zb¹szyñskiej, tj. Amtskasnerowskich, Czeskich al. Polsko–Czeskich., £êcznych Ol., Niemiecko–Czeskich, Nowojastrzêbskich., Przychodzkich., Starojastrzêbskich. i Stefanowskich Ol. 14. Nazwy: Czeskie albo Polsko–Czeskie i Niemiecko–Czeskie Ol. poœrednio nie tylko potwierdzaj¹, ¿e ich
mieszkañcy byli z pochodzenia w czêœci Czechami; pochodzili oni jednak raczej ze
Œl¹ska, a nie bezpoœrednio z Czech i Moraw.
Tylko w odniesieniu do 18 z 47 osad olêderskich lokowanych w dzisiejszym Nowotomyskiem pod koniec XVII (1) i w XVIII (46) w. znane s¹ nam z przywilejów
(umów) lokacyjnych i ich formu³ oblatacyjnych, umów z proboszczami katolickimi, inwentarzy, rewizji i wykazu czynszów15, nazwiska niektórych ich mieszkañców,
w czêœci pierwszych kolonistów, w czêœci zaœ ich bezpoœrednich potomków lub póŸniejszych, ale jeszcze osiemnastowiecznych osadników.
W S¹topie (S¹topach) znane jest tylko nazwisko werbownika osadników
i osadŸcy Andrzeja Ignacego Mittelstaedta, który w przywileju lokacyjnym z 1736
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r. otrzyma³ za sw¹ przys³ugê od jej fundatora Ludwika Szo³drskiego, 1 hubê (w³ókê)
woln¹ od czynszu, co oznacza, ¿e osiad³ on tak¿e w tej wsi16.
I tak wiadomo, ¿e w Glinnie/Glinkach Ol., które w 1773 r. liczy³y 59 gospodarzy17, w 1755 r. mieszka³o 17 gospodarzy o nastêpuj¹cych imionach i nazwiskach:
Georgius [Jerzy] Hansche so³tys, Micha³ Chlamme, Piotr Lubicz, Matys [Maciej]
Kin, Bartel [Bart³omiej] Sayde, Andrzej Brom, Jo [a] chim Celmer, Balcel [Balzer,
Baltazar] Ryske, Wojciech Owczarz, Wojciech Raue [lub Rauc], Andrzej Rausie,
Jan Roseno, Wojciech Enrych, Kr [z] ys [z] tof Ekiert, Wojciech Hibner, Jan Wodner, Matys [Maciej] Jessie18. W 1792 r. jej so³tys o nazwisku: Marcin Niczke [Nitschke] dokona³ w grodzie poznañskim oblaty (urzêdowego wpisu) przywileju lokacyjnego Glinek (Zglinna) Ol z 1701 r., wymieniaj¹cego nazwiska tych 17 olêdrów–g³ów rodzin19. Wiêkszoœæ z wymienionych 18 nazwisk mieszkañców Glinek
Ol., których imiona podano w Ÿród³ach w wersji spolszczonej, w specyficznym fonetycznym zapisie, mog¹cym nieraz zniekszta³caæ ich prawdziwe brzmienie, by³a
niew¹tpliwie niemiecka, jedynie dwa: Lubicz i Owczarz (bêd¹ce ju¿ chyba okreœleniem nazwiska, a nie zawodu) mo¿naby uznaæ za polskie. Ich wiêksza o a¿ 42 gospodarzy – g³ów rodzin wed³ug inwentarza z 1773 r. zdaje siê wskazywaæ, ¿e osada ta uleg³a po r. 1755 powiêkszeniu przez dosiedlenie nowych osadników. Miêdzy
r. 1755/56 a 1770 utworzono tu pod t¹ sam¹ nazw¹ drug¹ osadê olêdersk¹, nale¿¹c¹ administracyjnie do pierwszej, co wydaje siê potwierdzaæ nastêpuj¹cy zapis
w inwentarzu z 1773 r.: Olêdry czwarte gmina Zgliñska zwana ma œladów 52, gospodarzy tak¿e 52. —. Olêdry pi¹te tomyœlskie Nowy Kolonij do gminy Zgliñska zwanej nale¿¹ce maja sladów cztery i morgi 3, jest gospodarzy 7…20. W trzynaœcie lat póŸniej, w roku
1786, na czêœci osady Glinki lokowano miasto Nowy Tomyœl21.
W Grubskich Ol. mieszka³o w 1769 r. w 32 gospodarzy: Andrzej Reszka so³tys,
Gergie [Jerzy] Szultz, Giergiej [Jerzy] Dajczman, Andrzej Marszewski, Zachariasz
Szubert, Lorens [Wawrzyniec] Kwinsdorf, Matys [Maciej] Hekie, Lorens [Wawrzyniec] Cymerman, Georgie [Jerzy] Reszke, Frydrych [Fryderyk] Drylich, Frydrych
[Fryderyk] Kwast(e), Józef Rauch, Adam Micha³, Józef May, Samuel Broncz, Krystjans [Krystian] Water, Zygmunt Kryger, Tobiasz Bukie, Gergie [Jerzy] Jakiel,
Kr[z] ysztof Rau, Gerga [Jerzy] Rau, Jo[h]an[n] <Jan> Werner, Kr[z]ysztof Miller, Krystjan Lange, Gergie [Jerzy] Kieyte, Godfri [ie] d Reszkie, Micha³ Broncz, Godfryd
Brucz, Samuel Szwade, Elis [Eliasz] Puder, Jo[h]an[n] Puder. Z nich tylko Andrzej
Marszewski i mo¿e Adam Micha³, Józef Maj nosili polskie nazwiska22. Kronika
Grubskich Ol. z drugiej po³. XIX w. wymienia jako najstarsze gospodarstwo
w Grubskich ol. gospodarstwo Pudra, wówczas nale¿¹ce ju¿ do Kubla23.
W Chojnickich Ol. by³o w tym samym roku 14 gospodarzy o nastêpuj¹cych nazwiskach: Krystyn Fayst so³tys, Joan Kraus, Jan Szyler, Micha³ Nydrych, Godryd
Raych, Jan Kulic (lub Kuke), Kr [z] ysztof Rausz, Martin [Marcin] Rau, Martyn
[Marcin] Linkie, Elis [Eliasz] Hybner, Pawe³ Fayst, Kr[z]ysztof Nydrych, Krystian Nydrych, Gergie [Jerzy] Groch24. Z nich tylko to ostatnie nazwisko mo¿na by uznaæ
za polskie, ale ze wzglêdu na wystêpuj¹c¹ przy nim niemieck¹ formê imienia trudno orzec, czy osoba nosz¹ca to nazwisko czu³a siê Polakiem czy Niemcem. Zbie¿noœæ niektórych nazwisk w obu tych miejscowoœciach, zdaje siê wskazywaæ, ¿e
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po pierwsze czêœæ ich mieszkañców by³a z sob¹ spokrewniona, a po drugie, ¿e
wywodzi³a siê byæ mo¿e z tej samej miejscowoœci.
Charakterystyczne wymawianie pewnych s³ów przez mieszkañców tych i pozosta³ych osad olêderskich za³o¿onych w majêtnoœci zb¹szyñskiej (m. in. Starojastrzêbskich Ol.), stanowi¹ce cechê dialektu (gwary) ludnoœci obszaru œwiebodziñsko–sulechowskiego zdaje siê wskazywaæ, ¿e przybyli oni w³aœnie stamt¹d25.
Z kolei w Kozichlaskach Ol. wœród 31 gospodarzy wed³ug stanu z 1789 r.
mieszkali w 1791 r. dwaj o nazwiskach Marcin Leyman [Lehmann] i Chrystian
Szoltz [Scholtz] ³awnik, wymienieni w formule oblaty (urzêdowego odpisu) ich
przywileju lokacyjnego z 1767 r. 26.
W Paproci Ol. spoœród oko³o 60 gospodarzy w 1789 r. z nazwiska znany
z r. 1791 tylko jeden – Godefrid (Gottfried) Klainic [Kleiniz, Kleinitz] so³tys,
jako oblatuj¹cy wówczas ich przywilej lokacyjny z 1701 r. do ksiêgi grodzkiej
poznañskiej27.

Przywilej lokacyjny dla Sêkowa Ol. z 1700 r. - fragment
APP, Poznañ. Gr. 1207, k. 53v–54v [ cd. na s. 11]
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W Ró¿yñskich (Nowej Ró¿y) Ol. wœród 27 gospodarzy zamieszkiwali w 1791 r.
Godefrid/Gottfried so³tys i Herman ³awnik – Reszke (Reszkowie), zapewne bracia
lub krewni, wystêpuj¹cy jako oblatuj¹cy do ksi¹g grodu poznañskiego jej przywilej
lokacyjny z 1765 r. 28. Byæ mo¿e byli oni ju¿ potomkami kolonistów o tym samym
nazwisku osiad³ych w 1712 r. w Grubskich Ol. w dobrach zb¹szyñskich.
W Sêkowie Ol. w 1792 r. mieszka³ poœród innych gospodarzy Georgius [Jerzy]
Leske wymieniony w formule oblaty ich przywileju lokacyjnego z 1700 r., z aprobat¹ z 1751 i pewn¹ ma³¹ zmian¹ z 1758 r. 29.
Z Zielonki albo Przy³êku Ol. znany jest Jan Wojciech Flaum so³tys oblatuj¹cy
w 1792 r. ich przywilej lokacyjny z 1704 r. 30. W latach oko³o 1719 i 1721 mieszkali w tej wsi Bart³omiej Zayd(a) i Frydrych (Fryderyk) Zayd(a), zapisani wtedy jako wyzwoleni czeladnicy w ksiêdze w cechu rzemios³a krawieckiego w Zb¹szyniu31.
W Lipiem albo Lipce Ol. I (dziœ Lipka Wielka w gm. Lwówek) w 1765 r. zmieszkiwali gospodarze o nastêpuj¹cych imionach i nazwiskach: Jurka [Jerzy] Bejer so³tys, Wojciech Cerba, Micha³ Kreczmer, Micha³ Pawe³ Ley, Micha³ Kuchlis, Jan Jajko, Matys [Maciej] Kic, Jurka [Jerzy] Neyma [n], Matys [Maciej] Szulc, KaŸmierz [bez
podania nazwiska], Jan Zaydlic, Micha³ Secy, Pawe³ Zajdlic, Marcin Cyc, Frydrych
[Fryderyk] Stey szynkarz32.
Z Chmielinki Ol. znani s¹ z podpisów (z³o¿onych rêk¹ trzymana) w jezyku niemieckim na ugodzie gminy z dziedzicem Franciszkiem Sokolnickim chor¹¿ym
gnieŸnieñskim, spisanej w jêzyku polskim w Chraplewie 6 kwietnia 1778 r. 4
mieszkañcy, a wœród nich: Johann Gisach, so³tys, Krzysztof Wollf oraz Jan Hersz,
oblatuj¹cy wraz z Krzysztofem Wolfem tê umowê do ksiêgi grodzkiej poznañskiej 15 I 1779 r. 33.
W 1793 r. w Komorowskich Ol. w dobrach lwóweckich so³tysem by³ Krzysztof
Minga (Minge), który wtedy oblatowa³ do ksiêgi grodzkiej poznañskiej ich przywilej lokacyjny34.
W Cis (i) ogórskich Ol. z nazwisk znanych jest 8 gospodarzy; z 1789 r. 6: Micha³
Slinka (Slinke), Andrzej Kiese, Gotlieb Szyler, Krystian Kozel, Gotlieb Krauza, Samuel Gierca35, a z 1791 r. te¿ trzech: Samuel Gira, Krystian Gerynk i Krystian Ketner, wymienionych jako so³tys i ³awnicy w formule oblatacyjnej ich przywileju lokacyjnego z 11 XI 1757 r., wystawionego w zamku grodziskim przez Adama hr. Opaliñskiego36; przy czym Samuel Gira i Samuela Gierca s¹ niew¹tpliwie to¿sami.
W Starod¹browskich Ol. 1789 r. mieszka³ olêder Steinborn, osiad³y na gospodarstwie po zbieg³ym olêdrze Fiszerze37.
W Starojastrzêbskich Ol. mieszka³ Micha³ S[z]mit, zapisany 11 XI 1718 r. jako
czeladnik wyzwolony w cechu rzemios³a krawieckiego w Zb¹szyniu38.
Wed³ug wizji dóbr Kuœlin z 1760 r., spisanej w zwi¹zku z ich tradycj¹ (przekazaniem) przez Tomasza Niegolewskiego ks. Janowi Szymkliñskiemu, celem odzyskania przez tego¿ d³ugu, w Kuœlinie Ol. mieszka³o 13 gospodarzy o prawie wy³¹cznie
niemieckich nazwiskach: Krzysztof Bruke so³tys, Marcin Trager ³awnik, Jan Redlich, Krzysztof Meysner, Jan Stayge, Krzysztof Sztays, Frydrych Hepner, Micha³
Fleyszer m³ynarz, Wojciech Sztayger ko³odziej, Jan Szperling, Byerwarg (bez okreœlonego imienia), Tobis m³ody, Krzysztof Gryc, El¿bieta Olejniczka wdowa39. W 1777
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r. Jan Nepomucen Zakrzewski sêdzia ziemski kaliski nada³ przywilej na 1 hubê roli
(w tym pó³ huby spustosza³ej po Pawle cha³upniku i pó³ huby po zbieg³ym olêdrze
Szeynercie) w Kuœliñskich Ol. uczciwenu Janowi Cireckiemu goœcinnemu (podpisanemu na nim jako Zerritzky), który w zamian za d³ugi odda³ goœciniec ze stodó³k¹, uzyskuj¹c na zagospodarowanie 3 lata wolnizny40.
Z inwentarza Nowosileñskich Ol. i P¹cheñskich Ol. z 1775 r. znane s¹ nastêpuj¹ce nazwiska ich 35 i 34 mieszkañców–gospodarzy.
I tak w Nowosileñskich Ol. mieszkali: Kr[z]ysztof Kobeling (po Zakdelcie),
Kr[z]ysztof Torak, Jakub Szulce, KaŸmierz Rusin, Andrzej Szulce, Jorge [Jerzy] Kaliski [po Bêczu], Chrystian Fabian, Chrystian Frerech i Kipchen, Jan Fic, Wojciech
Gorz, Marcin Gorz, Marcin Kimchen [Kiemchen], Jerzy Gieryng, Humelt (bez
okreœlonego imienia), Jan Bresz, Jerzy Gorze, Józef Kube, Jan Fegner, Wojciech
Langa (po Szulcu), Kr[z]ysztof Fogiel, Marcin Karczycki, Jerzy Libchen, Andrzej
Hamerling, Micha³ Gorz, Antoni Pode, Marcin Waygult, Jan Smit, Jakub Purcel,
Bernard Fic goœcinny, Marcin Waynertt, Andrzej B¹k, KaŸmierz Rusin [drugi?], Jerzy Wayman albo [!] Jan Miler, Jakub Raymer, Micha³ Mrozek; w przyleg³oœci mieszka³ Viebik (Fibich) mieszczanin miêdzyrzecki41.
Natomiast w P¹cheñskich Olêdrach ¿yli wówczas: Marcin Fic, Adam Bittner, Jerzy Meysner, Jan Hammerling, Andrzej Kinszportt, Marcin Fenrych, Bernard Mi³kowski, Jerzy Szulc, Jan Szulc, Chrystian Fic, Adam Morawski, George [Jerzy] Herolt, Andrzej B¹k, Jan Cyche, Wojciech Bresz, Jan Karol Frydrych, Gottfryd Szter,
Jan Frelich, Jan Bresz, Martin [Marcin] Laus, Jerzy Humeltt, Jan Redler, Martin Olter, Bernard Wittkien, Lorens [Wawrzyniec] Witka, Wojciech Fic, Andrzej Herolt,
Berna [r] d Mi³kowski, Martin [Marcin] Wayman, Jerzy Karczycki, Jan Wayman, Jerzy M ch, Krysztyan Gucze, Jerze Graffe, Matias [Maciej] Klos [K³os] 42. Kilka z tych
nazwisk, mianowicie takich, jak: B¹k, Karczycki, K³os, Mi³kowski, Morawski, mia³o niew¹tpliwie brzmienie polskie.
Identycznoœæ kilku nazwisk gospodarzy (Bresz, Fic, Hamerling, Humelt/Hamelt, Lausz, Wayman) w obu miejscowoœciach zdaje siê wskazywaæ na ich pokrewieñstwo i pochodzenie z jednej miejscowoœci, najprawdopodobniej nowomarchijskiej, skoro lokator Warzyniec Wuttke, chyba nie tylko Pachêñskich Ol., w których osiad³, ale i Nowosileñskich Ol., przyby³ z dóbr cysterskiego opactwa paradyskiego43, a wiêc tak¿e z obszaru ówczesnej enklawy œwiebodziñskiej, nale¿¹cej ju¿
wtedy nie do Œl¹ska, ale do pruskiej Nowej Marchii, sk¹d zapewne œci¹gn¹³ on
osadników.
Osiemnaœcie lat póŸniej, wed³ug rewizji klucza pszczewskiego z 1793, oprócz wymienionych w inwentarzu z 1775 r. mieszkali w obu wsiach prawie ci sami gospodarze. W Nowosileñskich Ol. na miejscach Jerzego Kaliskiego i Jakuba Purcela
mieszkali Wojciech Kaliski i Jan Purcel, zapewne synowie poprzednich, ale pozostali byli to¿sami, jedynie inaczej zostali zapisani, i tak: Krzysztof Kobeling jako
Krzysztof Koberling, Wojciech i Marcin Gorz jako Wojciech i Marcin Gierz, Marcin Kimchen jako Marcin Kiemchen, Humelt jako Micha³ Hamelt, Jerzy i Micha³
Gorze jako Jerzy i Micha³ Gurz, Jan Fegner jako Jan Fechner, Adam Hammerling
jako Adam Hamerling, Kr [z] ysztof Fogiel, jako Krzysztof Fogel, Marcin Karczycki
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jako Martin Karczycki, Jerzy Libchen jako Jerzy Liebchen, Jan Smit jako Schmidt,
Jerzy Wayman jako Jerzy Weyman. Ze starej obsady zabrak³o tylko Jerzego Geringa
i Jerzego Herolta, a z nowych gospodarzy (ale tylko z nazwisk) pojawili siê Andrzej
Lausz, a ponadto nie nale¿¹cy do gminy olêderskiej Stefan Rasiñski, leœniczy
pszczewski (na gospodarstwie nale¿¹cym wczeœniej do Reymera/Raymera), Bernard Bierwarm z ¿on¹ Ew¹, córk¹ nie¿yj¹cego Micha³a Mrozka i Fibichowa, wdowa44.
Tak¿e w P¹cheñskich Ol. ¿yli wówczas ci sami gospodarze, jedynie niektórzy zostali nieco inaczej zapisani: jak Wawrzyniec Witke, Marcin Lausz, Bernard Witke,
Jerzy Mich, Jan Ceydler, Maci K³os, Marcin Olter, Jan Cyche, Jan Frelich, Jerzy Meysner, Jan Szulce, Marcin Fenerich, wczeœniej okreœleni (pomijaj¹c inne drobne
i nieistotne ró¿nice), jako: Lorens Witka, Martin Laus, Jan Bresz, Bernard Witkien, Jerzy Muech, Jan Cedler, Matias Klos, Marcin Otler, Jan Ciche, Jan Frolich,
Jerzy Maysner, Jan Szulc, Marcin Fenrych. Jedynie na miejscu Jerzego Humelta
mieszka³ Andrzej Humelt, najpewniej jego syn45.
Fibich, a nastêpnie Fibichowa wdowa, Mrozek, Bierwman i Rasiñski (zapewne
szlachcic) zamieszkiwali w Nowosileñskich Ol., ale osiedli na podstawie osobnych
przywilejów i nie nale¿eli do gminy olêderskiej46.
W Wêgielnej Ol. w 1792 r. mieszkali Fryderyk Eldych i Gottfried Sztyler, którzy
wtedy oblatowali do ksiêgi grodzkiej poznañskiej jej przywilej lokacyjny z 1718 r. 47.
Ograniczona liczba nazwisk mieszkañców osad olêderskich w przywilejach lokacyjnych lub ich brak wynika³y z przyjêtej praktyki rzadkiego ich podawania, spowodowanej d³u¿szym nieraz nap³ywem osadników i ich p³ynnoœci¹ w okresie wolnizny. Dlatego notowano je przewa¿nie dopiero po up³ywie tego okresu w spisach wewnêtrznych, sporz¹dzanych na u¿ytek dworu i s³u¿¹cych do kontroli wielkoœci nadzia³ów, egzekucji czynszów i innych œwiadczeñ na jego rzecz. Nazwiska osadników
i mieszkañców osad olêderskich pojawia³y siê ponadto w inwentarzach i wizjach
oblatowanych w ksiêgach grodzkich przy okazji ich wypuszczania w dzier¿awê i tradycji przez niewyp³acalnych w gotówce d³u¿ników kredytorom. Dalsze szczegó³owe
poszukiwania w Ÿród³ach staropolskich, a zw³aszcza w metrykach z XVIII i 1 po³owy XIX w. pozwol¹ wzbogaciæ podan¹ listê wymienionych nazwisk, a zapewne
i ustaliæ je dla pozosta³ych wsi olêderskich. Bogatsze w informacje Ÿród³a z 1 po³owy XIX w. umo¿liwi¹ mo¿e niekiedy dok³adne ustalenie miejsc pochodzenia osadników, z którymi ich potomkowie podtrzymywali nieraz kontakty przez dwa pokolenia48.
Wyznanie, kult religijny i narodowoœæ nowotomyskich olêdrów
Wyznanie religijne osób zamieszka³ych w XVII i XVIII w. w osadach olêderskich lokowanych wówczas na obszarze powiatu nowotomyskiego pozwalaj¹ dla
wiêkszej czêœci osad ustaliæ poœrednio informacje Ÿród³owe dotycz¹ce zgód panow
feudalnych – fundatorów osad na za³o¿enie w nich szkó³ (a równoczeœnie domów
modlitwy) i utrzymanie baka³arza (nauczyciela) spe³niaj¹cego te¿ funkcje lektora
przewodz¹cego nabo¿eñstwom, czytaj¹cego Pismo Œw., prowadz¹cego pogrzeby,
z przyznanym im uposa¿eniem w postaci nadzia³ów ziemi, placów na cmentarze
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grzebalne oraz dotycz¹ce œwiadczeñ mieszkañców na rzecz parafii katolickich. Wiadomoœci takie znane s¹ z przywilejów lokacyjnych, chocia¿ nie ze wszystkich, bo np.
zachowane dla Glinna Ol., Paproci Ol., Wêgielnej Ol., Wymyœlanki Ol., Komorowskich Ol., Szklanohutskich Ol. i Ró¿yñskich Ol., wcale ich nie zawieraj¹, a czasem tak¿e z innych Ÿróde³ i opracowañ tylko dla 28 spoœród 47 osad olêderskich
powsta³ych w w latach 1700 – ok. 1783 w dzisiejszym Nowotomyskiem. Oto ich
przegl¹d.
W Sêkowie osadnicy otrzymali w przywileju lokacyjnym z 1700 r. pó³ w³óki roli
wolnej od czynszu,… aby st¹d mogli szkolnego mistrza chowaæ dla informacyi swoich dziatek i jeich odprawowania nabo¿eñstwa49.
Tak¿e przywilej lokacyjny dla Zielonki albo Przy³êku Ol. z 1704 r. stanowi³, ¿e
olêdrom dla nauki dzieci i Bo¿ej s³u¿by wolno trzymaæ szulmajstra [nauczyciela],
przeznaczaj¹c na jego uposa¿enie pó³ huby roli wolnej od czynszu50.
W Borujskich Starych Olêdrach mieszkali od 1705 r. ewangelicy reformowani,
gdy¿ ich za³o¿yciel Jan Miêlecki by³ tego wyznania51.
Ze znanego poœrednio i ogólnie przywileju lokacyjnego dla £êcznych Ol. z 1712
r. wiadomo, ¿e ich za³o¿yciel da³ go kilku osadnikom wyznania ewangelickiego z zadaniem strze¿enia granicy jego posiad³oœci przed z³ymi s¹siadami52.
W Przychodzkich Ol. osadnicy, którzy otrzymali przywilej lokacyjny w 1712 r.
(tak¿e znany tylko poœrednio) z zadaniem strze¿enia lasu fundator przeznaczy³
na szko³ê i utrzymanie nauczyciela, maj¹cego pe³niæ funkcjê kantora æwieræ w³óki
ziemi woln¹ od czynszu53.
W Szklanohutskich Ol. osadnicy otrzymali w przywileju lokacyjnym z 1720 r.
gwarancjê wolnoœci religijnej i 3 morgi gruntu na cmentarz wolne od czynszu54.
W S¹topie/S¹topach przywilej lokacyjny z 1736 r. przyznawa³ gminie olêderskiej grunty na cmentarz o powierzchni 15x15 prêtów i pole szkolne wielkoœci jednej czwartej huby, wolne od czynszu55.
W Cegielskich Ol. osadnicy byli ewangelikami wyznania augsburskiego (luteranami) 56.
W Nowosileñskich i P¹cheñskich Ol. wed³ug rewizji gruntów w kluczu pszczewskim, na których maj¹ osieœæ maj¹ Holendrzy... z 17 IX 1743 r. jednoznacznie okreœlono wyznanie osadników: Ci Holendrzy s¹ katholici, tylko dwóch lutrów, ale ci [ze wzglêdu] na dzieci, które s¹ wiary katholickiej tam budowaæ bêd¹ i grunt ten zakupuj¹57.
W przywileju dla Cis (i) ogórskich Ol. z 1757 r. fundator obieca³ poœredniczyæ
w zawarciu po up³ywie wolnizny umowy miêdzy olêdrami i proboszczem bukowieckim w sprawie mesznego i jura stolae [op³at od chrztów, œlubów i pogrzebów]. W dokumencie tym do takich œwiadczeñ zobowi¹zano mieszkaj¹cych w tej osadzie obok
ewangelików tak¿e katolików, zapewne znacznie mniej licznych58.
Przywilej lokacyjny dla Kopanek Ol. z 1770 r. stanowi³ najpierw: A ¿e jeszcze ci¿
olendrzy zupe³nego w sobie nie maj¹ gminu przez co jeszcze nie maj¹ sobie wymierzonego
na szko³ê gruntu dla uczenia dzieci, wiêc jak bêdzie gmin zupe³ny deklarujê im na szko³ê,
szulmajstra kazaæ wymierzyæ æwieræ huby, to jest morg pó³ósmy [7 i pó³ morgów]. Wed³ug
umowy proboszczem opalenickim olêdrzy mieli mu oddawaæ dziesiêcinê i op³aty
jurae stolae59.
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W Kozichlaskach Ol. w przywileju z 1767 r. zosta³a ustanowiona szko³a w miejscu pogrzebowym [czyli na cmentarzu] z obszarem 7 i pó³ morgów roli do niej, a to
dla prolektora [nauczyciela] 60.
W Chmielince Ol w przywileju wstêpnym z 1776 r. przeznaczono dla szko³y
i nauczyciela pó³ huby roli, a w drugim, w³aœciwym, z 1778 r., stwierdzono, ¿e ich
mieszkañcy bêd¹ œwiadczyæ na rzecz koœcio³a parafialnego raz na rok kompozytê,
czyli ³¹czn¹ zrycza³towan¹ op³atê pieniê¿n¹ i meszne61.
Przywilej lokacyjny dla Kuœliñskich Ol. z 1741 r. stwierdza³: Szko³ê im bêdzie wolno postawiæ i nabo¿eñstwa wed³ug zwyczaju holenderskiego w niej... odprawiaæ bez wszelkiej k³ótni tak duchownych, jako i innych. Kierchow [cmentarz] maj¹ ogrodziæ i wybraæ
wed³ug swego uznania i trzymaæ... szkolnego.... do odprawienia nabo¿eñstwa w tej¿e szkole i pochówku ich cia³ – doros³ych i dzieci; na cmentarz ten olêdrzy dostali æwieræ
huby ziemi woln¹ od czynszu. Mieli te¿ wed³ug obowi¹zuj¹cej od lat dawnych, a teraz ponowionej ugody z proboszczem ks. Jakubem Kozickim, p³aciæ okreœlon¹ dziesiêcinê, meszne i jura stolae do koœcio³a parafialnego michorzewskiego,
od 11 XI 1774 r. 62.
W Starych i Nowych Jastrzêbskich, Grubskich, Chojnickich, NiemieckoCzeskich, Przychodzkich, £êcznych i Amtskasnerowskich Ol. zamieszkiwali luteranie,
co potwierdza ich udzia³ w 1779 r. w staraniach u ich pana feudalnego o zgodê
na wybudowanie wspólnego koœcio³a, scharakteryzowany dok³adniej poni¿ej. Natomiast w Czeskich al. Polsko–Czeskich mieszkali najprawdopodobniej osadnicy
mieszani pod wzglêdem wyznaniowym, ewangelicy reformowani (kalwiniœci)
i prawdopodobnie katolicy, z przewag¹ jednak ewangelików63.
W £êskich albo Mokrych Ol. mieszka³a ludnoœæ mieszana ewangelicko (luterañsko)-katolicka, a w Starod¹browskich Ol. wy³¹cznie ewangelicka64.
Skadin¹d wiadomo, ¿e w Terespotockich Ol. i Troszczyñskich Ol. mieszkali
ewangelicy Niemcy, którzy jednak doœæ szybko, bo ju¿ w pierwszej æwierci XIX w.,
prawie zupe³nie siê skatolicyzowali i spolonizowali, ¿¹daj¹c od proboszcza opalenickiego g³oszenia kazañ w jêzyku polskim65.
Na podstawie powy¿szych infomacji mo¿a stwierdziæ, ¿e ludnoœæ wymienionych
osad by³a w XVIII w. w zdecydowanej w wiêkszoœci ewangelicka, a wœród niej ponad 90 % stanowili luteranie. Katoliccy byli wówczas w zasadzie mieszkañcy tylko
dwóch osad za³o¿onych w dobrach koœcielnych i w czêœci dwóch osad szlacheckich.
Ewangelicka te¿ by³a zapewne w wiêkszoœci ludnoœæ pozosta³ych 21 osad olêderskich, na co zdaj¹ siê wskazywaæ informacje dotycz¹ce jej sk³adu wyznaniowego
z XIX i pocz¹tków XX66, chocia¿ dane te ze wzglêdu na prowadzon¹ w pañstwie
pruskim, zw³aszcza w ostatniej æwierci XIX w., protestantyzacjê i germanizacjê, nale¿y traktowaæ z ograniczonym zaufaniem.
Osadnicy olêderscy do czasy og³oszenia ustawy sejmowej z 1768 r. wprowadzaj¹cej tolerancjê wyznaniow¹ dla dysydentów (ró¿nowierców) praktykowali publicznie
ograniczony kult religijny, poniewa¿ od 1632 r. nie wolno by³o im wznosiæ nowych
zborów–koœcio³ów protestanckich. Dlatego swe nabo¿eñstwa odprawiali na ogó³
w szko³ach s³u¿¹cych im zarazem za domy modlitwy, a rzadko korzystali z pos³ug religinych przyjezdnych pastorów, przewa¿nie zabronionych. Nabo¿eñstwom tym, jak
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i pogrzebom, przewodniczyli nauczyciele tych szkó³ spe³niaj¹cy równoczeœnie funkcje lektorów. Takie szko³y–domy modlitwy istnia³y prawie we wszystkich osadach
olêderskich w Nowotomyskiem. Istnienie cmentarzy grzebalnych tak¿e niemal we
wszystkich olêdrach (czasem wspólnych dla 2 mniejszych osad) oprócz Ÿrode³ potwierdzaj¹ zachowane do dziœ relikty w postaci nagrobków z XIX i XX w.
Po 1768 r. olêdrzy zaczêli budowaæ nowe œwi¹tynie, ze wzglêdów finansowych
najczêœciej w porozumieniu z ewangelickimi mieszkañcami s¹siednich wsi, miast
i miasteczek. I tak mieszkañcy Starych i Nowych Jastrzêbskich, Grubskich, Chojnickich, Niemiecko Czeskich, Przychodzkich, £êcznych i Amtskasnerowskich Olêdrów wnieœli 13 IV 1779 r. do dziedzica Edwarda Garczyñskiego kasztelana rozpierskiego proœbê o pozwolenie na ustanowienie w Starojastrzêbskich Ol. osobnego pastora i wybudowanie koœcio³a. Zgodzi³ siê on na to, lecz skutkiem usilnych starañ obywateli zb¹szyñskich wyznania ewangelicko-augsburskiego zbór postanowiono pobudowaæ nie tam, a w mieœcie Zb¹szyniu, na placu kupionym w 1782 r.
od dziedzica za 200 dukatów. Dnia 1 sierpnia 1785 r. zosta³o w nim odprawione
pierwsze nabo¿eñstwo67.
Podobna sytuacja w tym samym czasie mia³a w miejsce w Nowym Tomyœlu, gdzie
rdzeñ tej gminy religijnej (parafii ewangelickiej) tworzy³y w³aœnie osady olêderskie:
Sêkowo, Paproæ, Glinno i S¹top i kilka innych, które zosta³y zasiedlone przez zbieg³ych ze strachu przed werbunkiem na rekruta nowomarchijskich ch³opów i œl¹skich osadników zamieszka³ych wczeœniej u schy³ku XVII w. w dobrach Bogus³awa
Unruga starosty gnieŸnieñskiego, m. in. w nale¿¹cym do niego Sêkowie, lokowanym najpierw w 1692 r., ale chyba na prawie so³tysim68. Po trwaj¹cych d³ugi czas
wspólnych nabo¿eñstwach w szkole i domu modlitwy w Sêkowie (zbudowanym
w 1692 r.), a póŸniej tak¿e s³uchaniu kazañ w szko³ach w S¹topie i Kozichlaskach
i udawaniu siê do koœcio³ów luterañskich w Chlastawie i Wolsztynie, w wyniku
wspólnych starañ uzyskali od Feliksa Szo³drskiego dziedzica dóbr Wytomyœl zgodê
na wzniesienie koœcio³a. W 1778 r. w nowej kolonii Glinki zbudowany zosta³ w kszta³cie krzy¿a, w technice szachulcowej, zbór luterañski, a w 1786 plac koœcielny sta³ siê
jako zarazem rynek handlowy zawi¹zkiem miasta Nowy Tomyœl69.
Nieco póŸniej w Grodzisku, za zgod¹ Adama Kazimierza ksiêcia Czartoryskiego
genera³a Ziem Podolskich, wydan¹ w zastêpstwie wczeœniejszej w³aœcicielki dóbr
grodziskich Teresy z Potockich Opaliñskiej, wojewodziny sieradzkiej, wdowy, stan¹³
w 1788 r. zbór luterañski70. Z kolei w olêdrzy–ewangelicy z okolic Opalenicy, chocia¿ protestanci, korzystali z pos³ug religijnych ksiê¿y parafii katolickiej w tym miasteczku71.
Z wyznaniami ewangelickimi, zw³aszcza luterañskim, pokrywa³a siê na ogó³
(w ok. 90%) narodowoœæ osadników nap³ywaj¹cych w czasie lokacji osad olêderskich. Zatem mieszkañców przynajmniej 24 z wymienionych wy¿ej osad olêderskich nale¿a³oby uznaæ za ludnoœæ narodowoœci niemieckiej lub mieszanej, niemiecko–polskiej, z przewag¹ jednak tej pierwszej. Jednoznacznie na taki ich etnos
wówczas wskazuje niemiecki jêzyk przywilejów lokacyjnych dla Zielonki albo Przy³êku Ol., Borujskich St. Ol., Szklanohutskich Ol., Lewickich Ol. (z 1732 r.) i Cegielskich Ol. 72. Natomiast polski jêzyk przywilejów lokacyjnych dla wiêkszoœci

Z PRZESZŁOŚCI ...

17

z tych olêdrów, zdaje wskazywaæ, ¿e je¿eli nie wszyscy to znaczna ich czêœæ, jako pochodz¹ca, jak wy¿ej stwierdzono, z pogranicza niemiecko–polskiego (wielkopolsko–brandenbursko–œl¹skiego) zna³a lub przynajmniej rozumia³a ten jêzyk. Pewien odsetek tej ludnoœci (ok. 15%) móg³ byæ równie¿ migrantami wewnêtrznymi,
przyby³ymi z wsi czynszowych, miast i miasteczek zachodniej Wielkopolski po³o¿onych w granicach Rzeczypospolitej.
Ludnoœæ wiêkszoœci z pozosta³ych 21 osad olêderskich, dla których brak konkretnych wiadomoœci Ÿród³owych z XVIII w., w œwietle póŸniejszych, dziewiêtnastowiecznych danych mo¿na tak¿e uznaæ za ewangelick¹ (prawie wy³¹cznie luterañsk¹)
i w niewielkim stopniu mieszan¹ wyznaniowo, ewangelicko–katolick¹. Populacja
pewnej czêœci (kilku) z 47 interesuj¹cych nas tu osad olêderskich uleg³a jednak póŸniej, w koñcu XVIII i 1 æwierci XIX w. procesom prawie zupe³nej (jak w przypadku
wymienionych 2 osad olêderskich w majêtnoœci opalenickiej) lub czêœciowej asymilacji, katolicyzacji i polonizacji, co zawsze zale¿a³o od konkretnych, miejscowych warunków i przyczyn. Kwestia ta wymaga zreszt¹ osobnych badañ.
Po konfrontacji wiadomoœci dotycz¹cych wyznania i narodowoœci z przytoczonymi wczeœniej informacjami odnosz¹cymi siê do pochodzenia i nazwisk osadników
olêderskich nale¿y jeszcze stwierdziæ, ¿e aczkowiek wyznanie i narodowoœæ osadników w oko³o 90 % siê pokrywa³y, to nazwisko polskie i na odwrót niemieckie nie
zawsze musia³o oznaczaæ Polaka i Niemca. W XVIII w. poczucie przynale¿noœci narodowej wœród ludnoœci ch³opskiej zaczyna³o siê bowiem dopiero kszta³towaæ i czêsto koloniœci identyfikowali siê z miejscem czy regionem swego urodzenia i pochodzenia („ma³¹ ojczyzn¹”), uwa¿aj¹c siê za „tutejszych”, „miejscowych”, czy te¿ np.
okreœlaj¹c siê jako Œl¹zacy73.
Zakoñczenie
W podsumowaniu powy¿szych rozwa¿añ trzeba sformu³owaæ kilka zasadniczych wniosków:
1. Obszar dzisiejszego powiatu nowotomyskiego by³ w XVIII w. terenem dynamicznego rozwoju nowego typu prawno–gospdarczego osadnictwa wiejskiego, zwanego olêderskim; od 1700 do ok. 1783 r. lokowano na nim w sumie a¿ 47 osad olêdrskich (45 w dobrach szlacheckich, a z tych wiêkszoœæ w du¿ych, m in. tomyœlskich, grodzisko–opalenickich), a tylko dwa w koœcielnych (w kluczu pszczewskim
biskupstwa poznañskiego). G³ówne przyczyny rozwoju tego osadnictwa stanowi³y
wynikaj¹ce z jego zasad korzyœci prawne, spo³eczne i ekonomiczne, osi¹gane przez
za³o¿ycieli osad i osadników, w zdecydowanej wiêkszoœci imigrantów zewnêtrznych
z pogranicza niemiecko-polskiego (wielkopolsko–œl¹sko–brandenburskiego) i gwarantowana tym ostatnim wolnoœæ religijna. W latach 1789–1790 w tych 47 osadach olêderskich znajdowa³o siê w sumie oko³o 1430 dymów zamieszka³ych przez
oko³o 8996 osób.
2. Olêdrzy zamieszkali w tych osadach, jak wskazuje na to kilka przes³anek (miary ziemi, cechy u¿ywanej przez nich gwary, nazwiska i imiona, znajomoœæ jêzyka polskiego) nap³ywali przewa¿nie z terenów ówczesnych prowincji Rzeszy Niemieckiej:
Œl¹ska, i Nowej Marchii (Brandenburgii), i tylko w pewnym, ma³ym odsetku byli
krajowcami, pochodz¹cymi z wsi czynszowych (tak¿e chyba starszych olêderskich)
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i miast. Ich nazwiska by³y w wiêkszoœci niemieckie, a tylko kilkanaœcie by³o polskich. Brzmienie tych nazwisk nie zawsze jednak przes¹dza³o o ich narodowoœci,
zw³aszcza, ¿e pochodzili oni z terenów pogranicza etniczno–jêzykowego,
a w XVIII poczucie to¿samosci narodowej ludnoœci ch³opskiej zaczê³o siê dopiero
kszta³towaæ.
3. Pod wzglêdem wyznaniowym olêdrzy byli w zdecydowanej wiêkszoœci ewangelikami, g³ównie luteranami i w ma³ej czêœci katolikami, wystêpuj¹cymi prawie wy³¹cznie chyba tylko w dwóch osadach olêderskich w dobrach koœcielnych i w kilku
osadach mieszanych wyznaniowo, ewangelicko–katolickich, gdzie jednak ci drudzy
stanowili raczej mniejszoœæ. Z ich przynale¿noœci¹ wyznaniow¹ pokrywa³a siê
w 90% identyfikacja etniczna, która jednak by³a wówczas jeszcze w du¿ym stopniu
nieostra i p³ynna. Wskutek potrzeby konataktów z przewa¿aj¹c¹ jednak w ogóle
ludnoœci¹ katolick¹ i polsk¹ pewna niewielka czêœæ kolonistów, a zw³aszcza ich dzieci, wnuków i prawnuków z czasem zaasymilowa³a siê i spolonizowa³a, o czym œwiadczy wystêpowanie dziœ ludzi o tych nazwiskach wœród mieszkañców powiatu nowotomyskiego lub mieszkaj¹cych w innych czêœciach kraju, ale wywodz¹cych siê st¹d
i bêdacych niew¹tpliwie ich potomkami w dziewi¹tym, ósmym lub siódmym pokoleniu. Wiêkszoœæ olêdrów zamieszka³ych w osadach tworz¹cych zwarte grupy uwa¿a³a siê za ludnoœæ luterañsk¹ i niemieck¹ i tak¹ pozosta³a w XIX i XX w., do czasu
wyjazdu lub ewakuacji st¹d jej potomków do Niemiec w latach 1945–1949.
4. Olêdrzy powiêkszyli doœæ istotnie sieæ osadnicz¹ obszaru Niziny Nowotomyskiej w XVIII w., aczkolwiek tylko oko³o 15 z 18 osad (dla których znane s¹ przywileje lokacyjne) powsta³o na gruntach zaros³ych, a z tych zaœ tylko 9 na surowym korzeniu, a przede wszystkim wprowadzili do niej wówczas now¹ jakoœæ, tworz¹c osady czynszowe z wybieralnym samorz¹dem o doœæ szerokich uprawnieniach. Równoczeœnie stworzyli oni nowy krajobraz kulturowy w postaci: spo³ecznoœci zró¿nicowanej pod wzglêdem wyznaniowym i etnicznej i wnosz¹cej istotny wk³ad w rozwój
gospodarczy zajêtych terenów, a zw³aszcza rolnictwa, hodowli, uprawy chmielu,
tworzenie nowych (g³ównie rozproszonych) uk³adów przestrzennych wsi, roz³ogów
pól, systemu rowów, wa³ów i grobli, sieci dro¿nej, zadrzewieñ, wznoszenie zabudowy z³o¿onej z cha³up i budynków gospodarczych z charakterystycznym tremplem,
a tak¿e budowê szkó³–domów modlitwy oraz zborów–koœcio³ów i zak³adanie
cmentarzy. Pozosta³oœci tego krajobrazu, specyficzne dla obszaru subregionu nowotomyskiego, zas³uguj¹ niew¹tpliwie na ochronê jako elementy przestrzeni historycznej i spuœcizny kulturowej s³u¿¹ce jego jeszcze wiêkszej ni¿ dotychczas popularyzacji pod wzglêdem turystycznym w skali krajowej, a nawet i europejskiej.
Przypisy:
* Artyku³ dotyczy zasadniczo tytu³owego tematu i nie przedstawia szczegó³owo innych w¹tków dziejów nowotomyskich osad olêderskich w XVII–XVIII w. oraz dalszych losów tych¿e w XIX i XX w. Ca³ej problematyce bêdzie poœwiêcona projektowana monografia: Osadnictwo olêderskie w Nowotomyskiem w XVII–XIX w. i jego dziedzictwo kulturowe.
1. Z. Chody³a, Zarys dziejów osadnictwa olêderskiego w Polsce (1547–1864), [w:] Olêdry. Przestrzenie obok nas, Muzeum Narodowe w Poznaniu 2006, s. 31–71.
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2. Tam¿e, s. 34.
3. Szczegó³owo o rozwoju osadnictwa olêderskiego w Polsce i Wielkopolsce informuj¹
opracowania: Z. Chody³y, Zarys dziejów osadnictwa olêderskiego w Polsce (1547-1795),
w przygotowaniu do druku oraz W. Rusiñskiego, Osady tzw. „olêdrów” w dawnym woj. poznañskim, Poznañ 1939-Kraków 1947 i Z. Chody³y, Osadnictwo olêderskie w Wielkopolsce
(1597-1793), w druku, gdzie cytowana obszerna polska i obca literatura przedmiotu.
4. Z. Chody³a, Osadnictwo olêderskie w Wielkopolsce (1597-1793), Rozdz. II i V.
5. 1 Tam¿e, Aneks I/1-2.
6. Tam¿e (Rozdz. II).
7. Tam¿e (Wstêp i Rozdz. II)
8. K. Korenda, Przyczynek do badañ sk³adu narodowoœciowego osad olêderskich od XVIII do po³owy XIX wieku na przyk³adzie P¹cheñskich i Nowosileñskich Olêdrów, [w:] Ziemia Miêdzyrzecka. Fragmenty z dziejów. Materia³y z IV sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Miêdzyrzeczu 26 maja 2006 r. Red. B. Mykietów, Mar. Tureczek, Miêdzyrzecz – Zielona Góra 2006, s. 125–130, gdzie autorka przytacza dwa fragmenty (paragrafy 42 i 43) „przywileju lokacyjnego” tych osad z 1743 r. z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu [?] (dalej: AAP) bez podania w przyp. 7 jego sygnatury, a za³¹czeniu do tekstu artyku³u publikuje
tekst takiego przywileju, licz¹cego 24 paragrafy, wœród których brak cytowanych, tak¿e
bez podania sygnatury i niestety z licznymi b³êdami. W pierwszym przypadku autorka
myli chyba przywilej z wilkierzem dla obu osad, o którym, jako ordynacji, wspomina rewizja klucza pszczewskiego z 1793 r. AAP. CP. 154, k. 20. Na informacjach z inwentarza
klucza pszczewskiego z 1775 r. i jego rewizji z 1743 i 1793 r. M. Kwaœniewski opar³ swój
artyku³: Próba rekonstrukcji wielkoœci gospodarstw w Nowosileñskich i P¹cheñskich Olêdrach
w latach 1743–1793, [w:] Ziemia Miêdzyrzecka w przesz³oœci, t. IX,. Red. jw., Miêdzyrzecz
– Zielona Góra 2001, s. 37-46, gdzie w odczytach i cytatach Ÿróde³ liczne b³êdy, a w ich zapisach niestosowanie siê do zasad instrukcji wydawniczych Ÿróde³, zaœ w przeliczeniach
czynszu z huby nonsensy, wynikaj¹ce z nieznajomoœci staropolskiego systemu pieniê¿nego z XVIII w.
9. Tam¿e (Rozdz. II).
10. Tam¿e.
11. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (dalej: APP). Ksiêgi grodzkie. Poznañ. Gr. 1207
(r. 1792), k. 53-54v; Gr. 1204 (r. 1 791), k. 268 -270; Gr. 1206 (r. 1792), k. 7–8v (orygina³:
Dokumenty wiejskie. Dw. 209); Gr. 1207, k. 95v–96v i 94v–95 (orygina³: Dw 173). Powierzchnia w³óki wymierzona prêtem 71/2 ³okciowym wynosi³a 16, 80 ha, 8 ³okciowym
– 19, 10 ha, 81/2 ³okciowym – 21, 60, a 9 ³okciowym – 24, 20 ha, por. W. Rusiñski, Osady
tzw. „olêdrów”..., s. 67-68.
12. APP, Poznañ. Gr. 1209 (r. 1793), k. 101–102v; Gr. 1205 (r. 1792), k. 823v–825
i 260–261v. By³ to chyba prêt 8 ³okciowy.
13. Tak uwa¿a W. Rusiñski, Osadnictwo niemieckie na ziemiach polskich w XVI-XIX. Mity i rzeczywistoœæ (w zwi¹zku z pracami W. Maasa i O. Kossmanna), „Przegl¹d Historyczny”, T. LXX
(1979), 1979, z. 4, s. s. 743-745 (tu zw³aszcza 744).
14. Z. Chody³a, Osadnictwo olêderskie w Wielkopolsce (1597-1793), Aneks I/2.
15. Tam¿e, Aneks I/1-2.
16. Übersetzung des Grund-Privilegii von Sontop entnommen aus... und dazwischen Neutomischel,
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[w:] Deutsche im ehemaligen Kreise Neutomischel (Nowy Tomyœl) [tu w t³um. urzêdowym z pol.
na niem z 1851 r.]. Herausgeber: Arno Kraft /1998. Eigenverlag Arno Kraft, Wiesbadener
Str. 71, 14197 Berlin/Lentz Druck Berlin.
17. 1 APP, Poznañ. Gr. 1130 (r. 1773), k. 272–274: Wizja dóbr Tomyœl z 11 XII 1773 r.
w zwi¹zku z oddaniem ich w dzier¿awê (obl. 24 XII 1773).
18. APP, Poznañ. Gr. 1204, k. 270v–271.
19. Tam¿e.
20. Por. przyp. 17.
21. Dzieje Nowego Tomyœla. Praca zbior. pod red. B. Polaka, s. 54–55 (tekst I. Gadkowskiej).
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63. Geschichte des Ortes Grubsko/Grubske, gdzie te¿ uwagi dotycz¹ce innych osad olêderskich.
64. Poœrednio wynika to z informacji, które podaje Cz. Du¿yñski, Z dziejów Opalenicy
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Lucyna Koñczal - Gnap

Cudze chwalicie, swego nie znacie....
2.edycja Akademii nad Szark¹ zakoñczona
Zakorzenienie jest zapewne sta³¹ potrzeb¹ natury ludzkiej.
Mo¿e ³¹czy siê to z prawami ludzkiego organizmu,
a œciœlej z prawami rytmu. To, co znane i swojskie,
pozwala utrzymaæ ten sam rytm wewnêtrzny,
o którym ma³o wiemy, co nie znaczy, ¿e nie istnieje.
Czes³aw Mi³osz

Od najdawniejszych czasów cz³owiek tworzy³ pewne zbiorowoœci, wspólnoty,
z którymi ³¹czy³y go okreœlone wiêzi. Jako istota spo³eczna wchodzi³ w relacje z otoczeniem. Jedn¹ z najwa¿niejszych wspólnot jest rodzina, która daje nam poczucie
to¿samoœci, a dom rodzinny zapewnia nam bezpieczeñstwo. Z drugiej strony ka¿dy z nas nale¿y do wielkiej grupy, jak¹ jest naród, a zarazem czuje siê zwi¹zany z ojczyzn¹, w której ¿yje. W³aœnie pomiêdzy rodzin¹ i domem a narodem i ojczyzn¹
jest miejsce na przestrzeñ najbli¿sz¹ w sensie geograficznym i emocjonalnym
i na kszta³tuj¹ce nasz¹ to¿samoœæ œrodowisko, w którym siê wychowujemy i przebywamy. Przestrzeñ tê zwykliœmy nazywaæ Ma³¹ Ojczyzn¹. W dzieciñstwie nasz œwiat
ogranicza siê w³aœnie do niej – wsi, miasteczka czy gminy. „Wielki œwiat” jest jeszcze poza naszym zasiêgiem. Z¿ywamy siê z otaczaj¹cym nas krajobrazem, ziemi¹
przodków i tradycjami, lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Dopiero w póŸniejszym okresie stajemy siê czêœci¹ wiêkszych spo³ecznoœci.
Widoczny obecnie w ¿yciu publicznym renesans Ma³ych Ojczyzn zwi¹zany jest
nieod³¹cznie z procesami spo³eczno-politycznymi ostatnich dziesiêcioleci. Zmiany
gospodarcze, budowanie samorz¹dnoœci, kszta³towanie siê postaw obywatelskich,
powstawanie organizacji pozarz¹dowych – to tylko niektóre przejawy aktywnoœci
lokalnych spo³ecznoœci. Procesy te z jednej strony stymuluj¹ ich podmiotowoœæ,
rozwijaj¹ ich aktywnoœæ oraz innowacyjnoœæ, umiejêtnoœæ „mówienia w³asnym
g³osem”. Z drugiej strony inspiruj¹ do odtwarzania, zatartej mo¿e nieco, to¿samo-
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œci regionalnej i lokalnej. W ten oto sposób Ma³a Ojczyzna staje siê nie tylko przestrzeni¹ blisk¹, znan¹, bezpieczn¹, w której czujemy siê „u siebie”, ale jednoczeœnie
jest ona dziœ wyzwaniem i stawia przed nami okreœlone cele, wymaga ró¿norodnych starañ i wysi³ków. Poniewa¿ w niej w³aœnie dokonuje siê proces przekszta³cania jednostki w obywatela, a grupy mieszkañców w spo³eczn¹ wspólnotê, tj. zbiorowoœæ skupion¹ wokó³ okreœlonych wartoœci i celów, trzeba siê w niej – zdaniem
prof. Leszka Ku³akowskiego – mo¿liwie najlepiej zakorzeniæ, trzeba j¹ mo¿liwie najg³êbiej poznaæ.
Proponuj¹c – ju¿ po raz drugi – nowotomyskim gimnazjalistom udzia³ w projekcie edukacyjnym pod nazw¹ Akademia nad Szark¹. Studium Edukacji Regionalnej dla
Gimnazjalistów, chcieliœmy sprawiæ, aby jego uczestnicy, m³odzi nowotomyœlanie,
lepiej poznawszy nasz¹ nowotomysk¹ – minion¹ i obecn¹ – rzeczywistoœæ, poczuli
siê naprawdê „u siebie”, aby bogatsi w wiedzê o historii, tradycji, dniu dzisiejszym
Nowego Tomyœla i perspektywach rozwoju naszego miasta, o walorach przyrodniczych, turystycznych i rekreacyjnych miasta i jego okolicy, o niepospolitych mieszkañcach, jeszcze lepiej tu siê zadomowili i zakorzenili.
W realizowanym od lutego do czerwca br. przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê
Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu, w partnerstwie z Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego i Nowotomyskim Towarzystwem Kulturalnym, projekcie edukacyjnym
uczestniczy³o 72 gimnazjalistów. Wieloaspektowoœæ projektu, który obejmowa³
cztery modu³y: wyk³ady, warsztaty, wycieczki i spotkania z niezwyk³ymi nowotomyœlanami zapewni³a m³odym mieszkañcom naszego miasta dostêp do wszechstronnej wiedzy na temat historii, kultury, gospodarki, przyrody i architektury miasta,
gminy i powiatu nowotomyskiego.
Realizacja tak bogatego programu Akademii nad Szark¹ mo¿liwa by³a dziêki dofinansowaniu, jakie nowotomyska biblioteka otrzyma³a z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”. Szansê aplikowania o pozabud¿etowe œrodki dawa³ bibliotece udzia³ w I rundzie – prowadzonego przez Fundacjê Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego – Programu
Rozwoju Bibliotek, który ma u³atwiæ polskim bibliotekom publicznym dostêp
do komputerów, Internetu i szkoleñ. Warto wiedzieæ, ¿e Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsiêwziêciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.
W ci¹gu piêciu miesiêcy trwania projektu nowotomyscy gimnazjaliœci wys³uchali szeœciu wyk³adów zebranych w cykl Nowotomyskie a... b... c..... W ramach cyklu
Nowotomyœlanie znani i mniej znani uczestniczyli w trzech spotkaniach z goœæmi specjalnymi. Warsztaty – fotograficzny, plastyczny i literacki – sk³adaj¹ce siê na cykl Portret mojego miasta pozwoli³y im udokumentowaæ zdobyt¹ na temat regionu wiedzê
i odkryæ posiadane talenty. Zwieñczeniem regionopoznawczych dzia³añ by³y wycieczki objête wspólnym tytu³em Cudze chwalicie, swego nie znacie.
O wartoœci poznawczej projektu zadecydowa³o m. in. grono wyk³adowców, którzy dziêki pe³nionym przez siebie funkcjom i posiadanym kompetencjom stanowi-
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li dla m³odzie¿y doskona³e Ÿród³o informacji o naszym mieœcie, gminie i powiecie.
Wyk³ad inauguracyjny WIKLI-Nowy Tomyœl. Dziedzictwo regionu nasz¹ szans¹ wyg³osi³ Henryk Helwing – Burmistrz Nowego Tomyœla. W historiê, siêgaj¹c¹ pocz¹tków istnienia naszego miasta, przenios³a gimnazjalistów Marzena Kortus – zastêpca Naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji w Urzêdzie Miejskim, która swój
wyk³ad poœwiêci³a Osadnictwu olêderskiemu i jego materialnym œwiadectwom na nowotomyskiej ziemi. Swoist¹ lekcj¹ nowotomyskiej historii by³ wyk³ad dra Bogumi³a
Wojcieszaka – historyka i regionalisty, autora albumu Nowy Tomyœl na dawnej pocztówce oraz wielu artyku³ów o przesz³oœci Nowego Tomyœla, publikowanych na
³amach „Przegl¹du Nowotomyskiego”. Przedstawiaj¹c Obrazki z dawnego Nowego
Tomyœla, przeniós³ s³uchaczy w przesz³oœæ siêgaj¹c¹ prze³omu wieków XIX i XX.
O tym, kim byli i co zrobili dla naszej Ma³ej Ojczyzny Patroni nowotomyskich ulic mówi³a Lucyna Koñczal-Gnap – dyrektor nowotomyskiej biblioteki. Dziêki temu wyk³adowi gimnazjaliœci poznali bli¿ej sylwetki szczególnie zas³u¿onych mieszkañców
naszego miasta: Wojciecha Barteckiego, Kazimierza Ho³ogi, Jana Janusa, Stanis³awa Musia³a i Floriana Œlósarskiego. Szatê roœlinn¹ Nowego Tomyœla i okolic, podczas bogato ilustrowanego barwnymi slajdami, wyk³adu zaprezentowa³a Zofia Pacholak-Laskowska – kierownik Wydzia³u Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska w Starostwie Powiatowym. Natomiast Wojciech Ruta – Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla przybli¿y³ studentom Akademii teraŸniejszoœæ miasta i jego
perspektywy rozwojowe, podejmuj¹c temat Nowy Tomyœl w roku 2011 i co dalej...

Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³
Burmistrz Henryk Helwing
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Marzena Kortus mówi³a o osadnictwie
olêderskim i jego materialnej spuœciŸnie
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Swoist¹ lekcj¹ nowotomyskiej historii
by³ wyk³ad dra Bogumi³a Wojcieszaka

O patronach nowotomyskich ulic
mówi³a Lucyna Koñczal-Gnap

Szatê roœlinn¹ Nowego Tomyœla i okolic
zaprezentowa³a Zofia Pacholak – Laskowska

Wojciech Ruta przybli¿y³ teraŸniejszoœæ
miasta i jego perspektywy rozwojowe
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S³uchacze Akademii
nad Szark¹ podczas
wyk³adów
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Goœciem gimnazjalistów
by³ kapitan ¿eglugi wielkiej Grzegorz Bordych

Opowieœci franciszkanina o. Jakuba gimnazjaliœci wys³uchali z ogromnym zainteresowaniem

Niew¹tpliwie atrakcyjne
by³o spotkanie z olimpijczykiem Paw³em Najdkiem
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W myœl has³a, którym opatrzono kiedyœ film promuj¹cy Nowy Tomyœl – Ma³¹
ojczyznê wielkich ludzi, zorganizowane zosta³y spotkania z cyklu: Nowotomyœlanie
znani i mniej znani, podczas których m³odzie¿ mia³a okazjê poznaæ wyj¹tkowych nowotomyœlan. Z ogromnym zainteresowaniem wys³ucha³a fascynuj¹cych morskich opowieœci Grzegorza Bordycha – kapitana ¿eglugi wielkiej, dowodz¹cego obecnie promem Polonia p³ywaj¹cym na trasie Œwinoujœcie – Ystad
i dowiedzia³a siê, w jaki sposób spe³ni³y siê jego marzenia o zawodzie marynarza.
Nie mniejsze emocje towarzyszy³y spotkaniu m³odzie¿y z o. Jakubem Waszkowiakiem – franciszkaninem z Ziemi Œwiêtej, przed laty nale¿¹cym do subkultury metalowej gitarzyst¹ w nowotomyskich zespo³ach, teraz filozofem, teologiem, ksiêdzem-rekolekcjonist¹. O sile charakteru potrzebnej m. in do uprawiania sportu gimnazjaliœci rozmawiali z Paw³em Najdkiem – dwukrotnym
olimpijczykiem, multimedalist¹ Mistrzostw Polski, Europy i Œwiata w podnoszeniu ciê¿arów, obecnie trenerem kadry narodowej juniorów.
Jednym z celów Akademii by³a nie tylko zmiana dotychczasowego myœlenia
o rodzinnym mieœcie, ale i innego spojrzenia na nie. Warsztaty, jakie poprowadzili Stanis³awa Waszkowiak i Adam Polañski (fotograficzne), Aleksandra
Antoniewicz – Kaszczyñska (plastyczne) oraz Teresa Tomsia (literackie), pomog³y m³odym ludziom zobaczyæ swoje miejsce na ziemi inaczej, udokumentowaæ zdobyt¹ na jego temat wiedzê i stworzyæ fotograficzne, literackie i plastyczne prace, które wziê³y nastêpnie udzia³ w konkursie pod nazw¹ Portret mojego miasta.
Nagrodzone i wyró¿nione w nim prace znajd¹ siê w – zawieraj¹cym tak¿e
kronikê studium – nowotomyskim kalendarzu na rok 2012. Z ca³¹ pewnoœci¹
zawieraæ on bêdzie tak¿e zdjêcia, które powsta³y podczas tak atrakcyjnych form
zajêæ na Akademii, jakimi by³y programowe wycieczki.
Pieszo – podczas Nowotomyskiej przechadzki œladami dawnych pocztówek, na rowerach – Œladami osadnictwa olêderskiego w naszej gminie i autokarem – Szlakiem
zabytków architektury sakralnej po nowotomyskiej ziemi, gimnazjaliœci przemierzyli miasto, gminê i powiat, by poznaæ bli¿ej historiê odwiedzanych miejsc i walory turystyczne i rekreacyjne naszego regionu.
Na koniec jeszcze s³owa podziêkowania dla tych, dziêki którym mo¿liwa sta³a siê pomyœlna realizacja tego edukacyjnego przedsiêwziêcia. Pisz¹cej te s³owa
pomys³odawczyni i kierownikowi projektu uda³o siê pozyskaæ do wspó³pracy
Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu i Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne – g³ównych partnerów projektu, grono – przywo³anych
wy¿ej – wolontariuszy prowadz¹cych zajêcia z uczestnikami projektu i grono
sponsorów (Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe, Zak³ad Fotograficzny FOTO
-GABI, Sklep i Hurtownia Wielobran¿owa „U Kuby”, Kwiaciarnia „Miniaturka”), dziêki którym mo¿na by³o nagrodziæ szczególnie zaanga¿owanych jego
uczestników.
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Nowotomyska
przechadzka œladami dawnych pocztówek
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Œladami osadnictwa
olêderskiego w naszej
gminie

TU I TERAZ ...

31

Szlakiem zabytków
architektury
sakralnej
po nowotomyskiej ziemi:
koœció³ pw. œw. Wawrzyñca
w £omnicy;
koœció³ pw. œw. Andrzeja
w Brodach;
koœció³ pw. œw. Marcina
w Bukowcu
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Laureaci konkursu
literackiego

Laureaci konkursu
plastycznego

Laureaci konkursu
fotograficznego
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W obecnoœci zaproszonych na uroczyste podsumowanie projektu goœci
– wœród których znaleŸli siê Henryk Helwing – Burmistrz Nowego Tomyœla, Marzena Kortus – z-ca naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji, Tomasz Wlek³y
– Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i prezes NTK, Andrzej Wa³êsa – dyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, wychowawczynie najliczniej
reprezentowanych klas gimnazjalnych Agnieszka Krysztofiak i Justyna Buczkowska oraz opiekunowie uczniów podczas trwania projektu: Dorota Wiœniewska
– nauczycielka j. polskiego, Renata Andrzejczak – nauczycielka historii i Andrzej
Rucioch – nauczyciel historii, studenci Akademii odebrali certyfikaty jej ukoñczenia (premiowano nimi tych, którzy regularnie i aktywnie uczestniczyli w zajêciach)
i dyplomy uczestnictwa (dla mniej gorliwych). Nagrody i wyró¿nienia za udzia³
w konkursach otrzymali: za najciekawsze fotografie miasta – Dawid Maækowiak
– I miejsce; Marika Hirszfeld – II miejsce; Bartosz Kozecki, Zuzanna Klimczak,
Anna Soko³owska – III miejsce i Bart³omiej Jadach, Agnieszka Koberling, Kinga Simon, Aleksandra Waœkowicz – wyró¿nienia; za nowotomyskie grafiki – Oliwia Urbanowicz – I miejsce; Natalia Zarzycka – II miejsce; Maria Geisler i Emilia W¹sowska – III miejsce; za interesuj¹ce prace literackie – Piotr Szczepaniak
(Sk¹d mój ród) – I miejsce; Wojciech Kucz (Mój kochany dziadek Staœ) II – miejsce;
Maria Geisler (Historia or³a) i Aleksandra Waœkowicz (Moja droga do Babci Wici)
– III miejsce oraz Sara Pyrska (Z mojego punktu widzenia) -wyró¿nienie. W quizie,
bêd¹cym okazj¹ do sprawdzenia nabytej w trakcie trwania projektu wiedzy, triumfowa³a reprezentacja klasy IA, przed reprezentacjami klas IB i IE.
Powo³uj¹c w roku 2006 „do istnienia” Akademiê nad Szark¹, zak³adaliœmy, ¿e bêdzie ona mia³a w nastêpnych latach sw¹ kontynuacjê. Tegoroczna, 2. edycja tego
edukacyjnego projektu podtrzyma³a nasze przekonanie o jego trafnoœci i celowoœci. Z nadziej¹, granicz¹c¹ niemal z pewnoœci¹, stwierdziæ mo¿na, ¿e zajêcia w Akademii nad Szark¹ wyposa¿y³y jej uczestników w niezbêdn¹ wiedzê o naszej Ma³ej
OjczyŸnie, od jej historii poczynaj¹c na przysz³oœci koñcz¹c. Z pewnoœci¹ wyzwoli³y w tych m³odych ludziach postawê baczniejszego obserwowania otaczaj¹cej nas
lokalnej rzeczywistoœci, byæ mo¿e tak¿e – potrzebê sta³ego wzbogacania wiedzy
o naszym regionie i postawê uto¿samiania siê ze swoim œrodowiskiem.
Organizatorom Akademii nad Szark¹, czyli Studium Edukacji Regionalnej dla Gimnazjalistów towarzyszy nadzieja, ¿e o tegorocznych jej absolwentach nie bêdzie
mo¿na powiedzieæ: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
Fot. archiwum Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu
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Gra¿yna Matuszak

Historia w drzwiach ukryta…

Drzwi – przedmiot z pozoru prozaiczny, bardzo powszechny, maj¹cy rozliczne
zastosowania, które jednak ewoluowa³y w toku dziejów. Pocz¹tkowo jako element
fortyfikacyjny spe³nia³y g³ównie rolê obronn¹, z czasem jednak sta³y siê jedynie
funkcjonalnym elementem ró¿nego rodzaju budowli, a czêsto tak¿e dekoracyjnym. To ostatnia ich funkcja jest szczególnie widoczna np. w przypadku kamienic
pochodz¹cych z prze³omu XIX i XX w., które budowano zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym okresie trendami. Ich elewacje ozdabiano licznymi, czêsto o skomplikowanej formie detalami architektonicznymi, a jednym z elementów zdobniczych
by³y w³aœnie drzwi drewniane, traktowane jako element charakterystyczny dla danego budynku.
Warto tu zaznaczyæ, ¿e w tym bogactwie form i detali zdobi¹cych drzwi, poszczególne style by³y uwarunkowane by³y narodowoœci¹ w³aœcicieli budynków. I tak m.
in. domy nale¿¹ce do obywateli pochodzenia semickiego mia³y drzwi z motywami
zdobniczymi pochodz¹cymi z krêgu Bizancjum, natomiast drzwi domów nale¿¹cych do w³aœcicieli pochodzenia niemieckiego dekorowano motywami gotyckimi
i wzorami zaczerpniêtymi z architektury staro¿ytnej.
Na co dzieñ jednak nasze drzwi s¹ przedmiotem niebudz¹cym specjalnych
emocji, s¹ dla nas czymœ zwyk³ym, na co w codziennym zabieganiu nie zwracamy
szczególnej uwagi.
A jednak to w³aœnie ten prozaiczny element budownictwa pos³u¿y³ jako pretekst do przygotowania niecodziennej ekspozycji, jaka zagoœci³a w czerwcu w sali
wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Wystawa nosz¹ca tytu³ Otwórz siê na Nowy Tomyœl – pamiêæ, historia, szczegó³…, która
powsta³a dziêki wspó³pracy z Wydzia³em Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego
w Nowym Tomyœlu i jego Naczelnikiem Ewelin¹ Szofer – Pajchrowsk¹, oparta
zosta³a na motywie starych nowotomyskich drzwi, potraktowanych jako pretekst
do otwarcia siê na historiê naszego miasta.
Autorem pomys³u, aby o historii Nowego Tomyœla opowiedzia³y osadzone
w murach naszych domów stare drzwi, by³ regionalista Przemys³aw Mierzejewski.
Zaœ twórcami samej wystawy: Adam Polañski – autor piêknych, nierzadko zaskakuj¹cych fotografii oraz pisz¹ca te s³owa Gra¿yna Matuszak – autorka aran¿acji
i oprawy plastycznej bibliotecznej ekspozycji.
Wystawa, dziêki której zosta³y lekko uchylone drzwi naszej historii jest pierwsz¹ z planowanych trzech ods³on. Zwieñczeniem tego cyklu ma byæ ekspozycja ca³oœci w CK Zamek w Poznaniu.
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Zaprezentowane na wystawie fotografie odkry³y przed ogl¹daj¹cymi niezauwa¿alny na co dzieñ urok. Wydoby³y zaskakuj¹ce szczegó³y starych drzwi i bry³ znajomych nam budynków, ukaza³y ich ciekawsze elementy architektoniczne. Zdumiewa³ czêsto sam sposób ich przedstawienia i gdyby nie „podpowiedzi” autora, ogl¹daj¹c pozornie znane klamki i ornamenty, trudno by³oby odgadn¹æ, do jakiego
domostwa przynale¿¹. Wœród zdjêæ znalaz³y siê równie¿ portrety osób powszechnie kojarzonych z niektórymi posesjami oraz ciekawe ujêcia panoramy miasta.
Zamierzeniem twórców takiej w³aœnie prezentacji by³o staranie, aby te zdjêcia
pozwoli³y dostrzec, ¿e pod warstw¹ czêsto ju¿ ³uszcz¹cej siê farby, wœród mnóstwa
œladów up³ywaj¹cego nieub³aganie czasu, w drzwiach naszych domostw ukryte
jest ich ulotne piêkno i dusza tych przedmiotów. Przedmiotów nierozerwalnie
zwi¹zanych z histori¹ naszego miasta i losami wielu pokoleñ nowotomyœlan,
obiektów bêd¹cych niemymi œwiadkami wielu ciekawych wydarzeñ i historii niezwyk³ych zwyk³ych mieszkañców naszego miasta.
Dodatkowym walorem wystawy, obok prezentowanych fotografii, by³ wspomniany ju¿ jej aspekt historyczny. Przygotowany przez Przemys³awa Mierzejewskiego zarys historii niektórych miejsc i prezentowanych budynków mo¿na by³o
odnaleŸæ m. in. na anonsach prasowych mówi¹cych o przedwojennym ¿yciu miasta, odnalezionych w Orêdowniku Nowotomyskim z lat 1937-38.
I tak przy okazji wystawy przypomniano, ¿e w willi przy Pl. Niepodleg³oœci 24
mieszka³ przed laty nowotomyœlanin, przedsiêbiorca spedycyjny, historyk z zami³owania Carl Eduard Goldmann (1863-1937). By³ on autorem wielu artyku³ów
o historii Nowego Tomyœla i okolic, m. in. opisów pieczêci wsi olêderskich, opisów m³ynów i relacji dotycz¹cych procesów czarownic, jakie mia³y miejsce na naszym terenie. Warto te¿ pryzpomnieæ, i¿ podczas budowy jednego z domów na Pl.
Niepodleg³oœci natrafi³ on na – pochodz¹cy z epoki kamiennej – piec do wypalania gliny. Ten nowotomyœlanin o bardzo rozleg³ych zainteresowaniach i bogatej
osobowoœci zosta³ pochowany na cmentarzu ewangelickim, przy obecnej ul. Komunalnej, w miejscu znów budz¹cym dziœ niema³o kontrowersji. Natomiast
w eklektycznej willi z pocz¹tku XX w. przy ul. 3. Stycznia 3 (obecnie: siedziba
WKU) mieszka³ przed I wojn¹ œwiatow¹ wziêty nowotomyski adwokat Johannes
Arndt. Ponadto na tej w³aœnie ulicy 3. Stycznia znajdowa³a siê przed II wojn¹
œwiatow¹ m. in. Fabryka Maszyn Romana Nitsche.
Poznaæ mo¿na by³o równie¿ tajemnicz¹ aurê istniej¹cego ju¿ przed I wojn¹
œwiatow¹, a¿ do roku 2000, sklepu powroŸniczego mieszcz¹cego siê przy ul. D³u-
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giej 9 oraz dowiedzieæ siê, ¿e w³aœnie przy ul. D³ugiej 15 mieœci³a siê w latach 18611939 synagoga, ufundowana przez – istniej¹c¹ w naszym mieœcie przez ponad 100 lat – gminê ¿ydowsk¹ i Józefa Jakuba Flatau oraz ¿ydowska szko³a (ul.
D³uga 13). Zapewne tak¿e nie ka¿dy wiedzia³, ¿e na ul. D³ugiej 6 znajdowa³ siê wybudowany w roku 1858 koœció³ ewangelicko-luterañski, którego budynek po po¿arze w latach 80. zosta³ rozebrany.
Dziêki zwiedzeniu wystawy mo¿na te¿ by³o wzbogaciæ siê o informacjê, ¿e obecny budynek Urzêdu Miejskiego przy ul. Poznañskiej 33, powsta³ w 1900 roku
na potrzeby ówczesnego Starostwa Powiatowego, którego siedzibê 1 paŸdziernika 1887 roku przeniesiono do Nowego Tomyœla, a dom przy obecnej ul. Tysi¹clecia 2 pochodz¹cy z XIX w. mieœci³ jeszcze przed rokiem 1888 szpital i wiêzienie
miejskie, a w póŸniejszym okresie pocztê. Sama zaœ ul. Tysi¹clecia powsta³a w roku 1938 jako ulica ³¹cz¹ca Pl. Marsza³ka Pi³sudskiego (obecny pl. Niepodleg³oœci)
z Parkiem Miejskim i nosi³a pocz¹tkowo nazwê ulicy Marsza³ka Rydza Œmig³ego.
Z wystawy mo¿na te¿ by³o wyjœæ bogatszym w wiedzê o tym, ¿e na Starym Rynku
(obecny Pl. Chopina) w roku 1938 stanê³a – obok ju¿ istniej¹cej – nowa stacja benzynowa …, która dostarcza cokolwiek dro¿sz¹ mieszankê benzynow¹ dla pojazdów nowoczesnych, osi¹gaj¹cych wiêksz¹ szybkoœæ w jeŸdzie, a na Pl. Marsza³ka Pi³sudskiego
(obecny pl. Niepodleg³oœci), naprzeciw popularnej wówczas restauracji Kresowianka, mieœci³ siê przystanek doro¿ek samochodowych. Istotna te¿ okaza³a siê
wzmianka, ¿e na pl. Niepodleg³oœci pod numerem 21 znajduje siê – dziœ nieco zaniedbany – najstarszy w zabudowie tego placu, budynek datowany na koniec XVIII w. i wpisany do Rejestru Zabytków.
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Nie mo¿na te¿ by³o pomin¹æ zaprezentowanych w zarysie dziejów wybudowanego w roku 1780 koœcio³a ewangelickiego – dziœ koœcio³a rzymskokatolickiego
pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa na placu Chopina, którego historia nierozerwalnie zwi¹zana jest z powstaniem Nowego Tomyœla, a którego wie¿a stanowi³a
dawniej dostrzegalny z daleka, najbardziej charakterystyczny element panoramy
naszego miasta. Dziêki p. Edwardowi Kupcowi, który udostêpni³ nam unikalny
eksponat – pierwszy zamek do drzwi koœcio³a, z widocznymi œladami dawnego po¿aru, mo¿na by³o nawet „dotkn¹æ” historii tego miejsca. Zamek ten stanowi³ swoist¹ klamrê, spinaj¹c¹ wszystkie elementy materialne i niematerialne zamierzenia
prezentowanej ekspozycji.
Ca³emu wystawienniczemu przedsiêwziêciu towarzyszy³a, ustawiona na pl.
Niepodleg³oœci, otoczona pêdami chmielu i kwiatami makieta starych drzwi,
przy której zarówno mieszkañcy, jak i przybywaj¹cy do nas turyœci mogli pozowaæ
do pami¹tkowych fotografii. Autorem projektu makiety jest Milena Leszczyñska
– pracownik Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego, a wykonawcami:
Miros³aw Patan – w³aœciciel zak³adu stolarskiego w Bolewicach, na co dzieñ zajmuj¹cy siê renowacj¹ zabytkowej stolarki oraz wspomniany ju¿ Edward Kupiec
– znany w naszym œrodowisku artysta, który wykona³ fantazyjn¹ klamkê do tych¿e symbolicznych drzwi.
W tekœcie – zapowiadaj¹cej wystawê broszury – przeczytaæ mo¿na by³o s³owa jej
wspó³autora Ryszarda Ratajczaka – pracownika Wydzia³u Rozwoju i Promocji,
który napisa³: Codziennie w zabieganiu przemierzamy ulice naszych miast. Rzadko kiedy mamy czas, aby przystan¹æ i w chwili spokoju spojrzeæ na otaczaj¹cy nas œwiat. Warto zwolniæ bieg ¿ycia, by w chwili zadumy móc dostrzec to, co na co dzieñ umyka naszej
uwadze.
Mam nadziejê, ¿e ta wystawa oprócz niew¹tpliwych walorów estetycznych ekspozycji i uroku prezentowanych fotografii, odkrywaj¹cych niezauwa¿alny na co
dzieñ urok naszego miasta, dostarczy³a nowotomyœlanom i odwiedzaj¹cym nasze
miasto goœciom równie¿ swoistego kompendium wiedzy o jego dziejach i dawnych mieszkañcach. Przekona³a, ¿e pomimo krótkiej – niewiele ponad 200 lat licz¹cej – historii Nowego Tomyœla jest tu do obejrzenia wiele ciekawych miejsc
– tych, które zaprezentowaliœmy tym razem i innych – o których mamy zamiar
jeszcze opowiedzieæ. Na koniec dodam jeszcze, ¿e wa¿nym celem ca³ego przedsiêwziêcia, oprócz stworzenia fotograficznej dokumentacji tych architektonicznych
ciekawostek, by³o zwrócenie uwagi mieszkañców naszego miasta; w³aœcicieli i lokatorów budynków, na to, aby te stare, „pamiêtaj¹ce” historiê naszego miasta
drzwi zachowaæ, aby staraæ siê je odnawiaæ, a nie – co jest z pewnoœci¹ czasem ³atwiejsze – bez zastanowienia wymieniaæ na nowe. W ten sposób ocalimy fragmenty naszej nowotomyskiej historii i zachowamy – choæ w czêœci – dawny charakter
miejskiej zabudowy.
Fot.: Adam Polañski
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Aleksandra Tabaczyñska, Sylwia Kupiec

...W dobrych zawodach wyst¹pi³em, bieg ukoñczy³em,
wiary ustrzeg³em...

(2 Tm 4,7)

Te s³owa do ks. kan. Jerzego Juji, proboszcza parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu skierowa³ ks. kan. W³adys³aw Kasprzak,
podczas Mszy œw. dziêkczynnej, która w dniu 1. lipca zakoñczy³a duszpastersk¹ misjê ks. Jerzego w Nowym Tomyœlu. Ksi¹dz Kanonik po trzydziestoletniej pracy w nowotomyskiej parafii przeszed³ na emeryturê.
Dobre zawody, o których czytamy w Liœcie œw. Paw³a do Tymoteusza, to metafora ludzkiego ¿ycia. Ka¿dy cz³owiek zmaga siê ze s³aboœciami i ograniczeniami,
hartuje ducha, d¹¿¹c do mety, czyli zwyciêstwa – jak sportowiec i zawodnik. Sportowiec d¹¿y do zwyciêstwa „tu i teraz”. Cz³owiek natomiast zmierza do zwyciêstwa w wiecznoœci.
Dobre zawody to tak¿e okreœlenie wspó³dzia³ania, wiêzi miêdzyludzkich i tolerancji, z którymi jest zwi¹zane nie tylko duszpasterstwo, ale przede wszystkim
spo³eczna rola proboszcza parafii. Wielu z parafian takiej wiêzi i ¿yczliwoœci ze
strony ks. Kanonika doœwiadcza³o. Witaj¹c nowego proboszcza, warto wspomnieæ, jaka by³a droga i duszpasterskie dokonania Poprzednika.
Kalendarium
Jerzy Maciej Juja urodzi³ siê 24 stycznia 1936 roku w Kamieñcu Wielkopolskim (powiat koœciañski), w rodzinie rolników Stanis³awa i Joanny z domu Nyk,
którzy prócz Jerzego mieli jeszcze dwójkê dzieci – Zygmunta i najm³odsz¹ Mariê
Anielê. Podczas II wojny œwiatowej rodzina Jujów podzieli³a los wszystkich, których ¿ycie spoczê³o w rêkach okupuj¹cych Polskê agresorów. W 1940 roku zostali wywiezieni z Kamieñca do obozu w Konstantynowie, sk¹d póŸniej trafili do Bêczyna (woj. lubelskie). Tam w 1943 roku 7. letni Jerzy uczêszcza³ do szko³y podstawowej. Do rodzinnej miejscowoœci Jujowie szczêœliwie powrócili w 1945 roku.
Po ukoñczeniu siódmej klasy w 1950 roku wst¹pi³ do Ni¿szego Seminarium Duchownego w Wolsztynie. W 1954 roku zosta³ alumnem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 26 maja 1960
roku z r¹k ks. abpa Antoniego Baraniaka.
Swoj¹ kap³añsk¹ drogê ks. Jerzy rozpocz¹³ tak jak ka¿dy kap³an – od Mszy œw.
prymicyjnej, jak¹ odprawi³ 29 maja 1960 roku w swoim koœciele parafialnym pw.
œw. Wawrzyñca w Kamieñcu Wlkp. Od tego roku rozpoczê³a siê jego praca na terenie Archidiecezji Poznañskiej. Przez ponad 50 lat swojej pos³ugi przeszed³ przez
wiele parafii.
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Neoprezbiter ks. Jerzy Juja
w drodze na Mszê œw. prymicyjn¹

Ks. Jerzy udziela Komunii
œw. Rodzicom – koœció³ parafialny pw. œw. Wawrzyñca
w Kamieñcu Wlkp. – 29
maja 1960 r.

Ks. Jerzy z siostr¹ Mari¹ Aniel¹ i bratem Zygmuntem – 29
maja 1960 r.

42

PRZEGLĄD NOWOTOMYSKI 2(18)2011

Najpierw pracowa³ na zastêpstwach wakacyjnych w Ptaszkowie i Kórniku, w latach 1960 – 1962 by³ wikariuszem w Owiñskach, od 1962 do 1964 roku w Stêszewie, w latach 1964 – 1967 w parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym
Tomyœlu, a nastêpnie do 1969 pos³ugiwa³ w ¯abikowie, potem przez cztery lata
w Poznaniu na Dêbcu i przez rok w poznañskiej Farze.
Z czasów, gdy zaczyna³ swoj¹ pos³ugê kap³añsk¹ najbardziej zapamiêta³ pierwsze spotkania z chorymi i umieraj¹cymi. Tak o nich wspomina:
Przychodzê do chorego. Stajê przy ³ó¿ku, a on pyta: – Po coœ ch³opcze, przyszed³? – By³o to w pierwszym roku kap³añstwa. Popatrzy³em, odczeka³em i odpowiedzia³em, ¿e jestem
ksiêdzem i przywioz³em Pana Jezusa w Komunii œw. Przyj¹³ sakramenty. Inne wspomnienie, te¿ z pierwszego roku kap³añstwa. Przyje¿d¿am do chorego powózk¹. Rodzina mówi,
¿e chory ju¿ umar³. Wchodzê do pokoju. Zamykam drzwi. Dotykam czo³a i rêki zmar³ego. A on otwiera oczy i patrzy. Mówiê, ¿e jestem ksiêdzem i przyjecha³em z Sakramentami. Wyspowiada³ siê, przyj¹³ Komuniê œw. i zosta³ namaszczony olejami i wtedy spokojnie zasn¹³ w Panu. Rodzina nie chcia³a uwierzyæ, ¿e naprawdê wyspowiada³ siê i przyj¹³
Komuniê œw. Uwa¿am, ¿e to zdarzenie by³o wyj¹tkowe.
Innym razem, gdy by³em w parafii na poznañskim Dêbcu, mia³em te¿ niezwyk³e zdarzenie. Do zakrystii przyszed³ mê¿czyzna i prosi³ o SpowiedŸ i Komuniê œw., zaznaczaj¹c,
¿e ma tylko œlub cywilny. Wyt³umaczy³em mu, ¿e w takiej sytuacji istnieje mo¿liwoœæ przyjêcia sakramentów, ale wtedy, gdy ktoœ jest ciê¿ko chory. Po dwóch godzinach przyje¿d¿a
samochód, by mnie zawieŸæ do ciê¿ko chorego. Wchodzê do pokoju i poznajê tego pana,
który by³ u mnie w zakrystii. – Proszê mi udzieliæ sakramentów, bo jestem w ³ó¿ku i ciê¿ko chory – mówi.

Ks. Jerzy b³ogos³awi proboszczowi swojej rodzinnej parafii w
Kamieñcu ks. Hansmerowi – 29
maja 1960 r.
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W 1975 roku ks. Jerzy Juja zosta³ proboszczem w parafii pw. œw. Andrzeja
Aposto³a i NMP Wspomo¿ycielki Wiernych w Lutomiu (pow. miêdzychodzki).
Tam uda³o mu siê przeprowadziæ otynkowanie budynku koœcio³a i zagospodarowaæ teren cmentarza przykoœcielnego. 1 czerwca 1981 roku zosta³ proboszczem
nowo utworzonej parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu i tê pos³ugê kap³añsk¹ pe³ni³ do 1 lipca 2011 roku. Mimo i¿ nie by³ kapelanem nowotomyskiego szpitala, chêtnie odwiedza³ chorych. Wspomnienia tych
spotkañ bywa³y czasem bolesne, a czasem odwrotnie – zabawne.
W Nowym Tomyœlu przygotowywa³em dwóch ch³opców na spotkanie z Bogiem. Jeden mia³ siedem lat i chorowa³ na raka krwi. Przygotowywa³em go do Spowiedzi i Pierwszej Komunii œw. Ch³opiec nie p³aka³, ale mnie, kiedy siedzia³em przy nim i mówi³em
mu o Bogu, ³zy same p³ynê³y z oczu. Drugi mia³ dwanaœcie lat. Tkanki rakowe niszczy³y mu twarz – oczy, uszy, nos i resztê twarzy. Odwiedza³em go czêsto. Po ka¿dej wizycie
widzia³em jego twarz przez parê nocy, przez co nie mog³em spaæ. Czasem te¿ i w szpitalu mia³y miejsce œmieszne zdarzenia.
Któregoœ razu znów odwiedzam chorych w naszym szpitalu. Pytam: Kto z Pañstwa
chce przyst¹piæ do Spowiedzi? Zg³aszaj¹ siê dwie osoby, a jedna z chorych mówi g³oœno:
Ja te¿ chcê siê wyspowiadaæ, bo dawno nie by³am u Spowiedzi œw. ze wzglêdu na z³aman¹ nogê. Coœ mnie tknê³o i pytam: – Kiedy Pani z³ama³a nogê? – Trzy dni temu. Pamiêtam ten œmiech, jaki wybuch³ w wieloosobowej sali...
Praca organizacyjna
Od momentu utworzenia parafii, dziêki konsekwencji i determinacji ks. Proboszcza w poewangelickiej œwi¹tyni, któr¹ obj¹³, przeprowadzone zosta³y gruntowne remonty oraz inwestycje: wymiana okien, instalacji elektrycznej, pod³óg
w ca³ym koœciele, odnowienie zewnêtrznej elewacji oraz dwukrotne malowanie
wnêtrza œwi¹tyni. Staraniem ks. Kanonika zamontowano nowe ³awki i nowe nag³oœnienie, wymieniono meble w zakrystii, a wokó³ koœcio³a u³o¿ono kostkê
chodnikow¹.
W chwili utworzenia parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa nie posiada³a
ona w³asnego domu parafialnego. Osobiste zabiegi ks. Proboszcza i jego wytrwa³oœæ zaowocowa³a w 1995 roku ukoñczeniem budowanego od podstaw probostwa.
W 2001 roku poœwiêcono wykonan¹ z inicjatywy ks. Proboszcza rzeŸbê Matki Boskiej autorstwa Stefana Wierkiewicza, usytuowan¹ przy domu parafialnym.
W latach 1983 – 2005, przez kolejne cztery kadencje, ks. Jerzy Juja piastowa³
funkcjê dziekana dekanatu lwóweckiego, do którego nale¿¹ obie nowotomyskie
parafie. W grudniu 1996 roku mianowany zosta³ kanonikiem honorowym Kapitu³y Kolegiackiej w Poznaniu, a w czerwcu 2011 roku uchwa³¹ Rady Powiatu
Nowtomyskiegow przyznano ks. Kanonikowi tytu³ i odznaczenie: Zas³u¿ony dla
Powiatu Nowotomyskiego. Ks. Jerzy jest aktywnym cz³onkiem Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych.
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Chocia¿ ks. Jerzy Juja nie
by³ kapelanem szpitala,
zawsze chêtnie nawiedza³ chorych z Najœwiêtszym Sakramentem

W gronie cz³onków Krucjaty Eucharystycznej
podczas spotkania dla
ludzi samotnych i chorych – 2000 r.

Ks. Proboszcz z nowo
przyjêtymi ministrantami – grudzieñ 2000 r.
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Ks. proboszcz Jerzy Juja z ks.
proboszczem parafii pw.
NMP Nieustaj¹cej Pomocy
ks. W³adys³awem Kasprzakiem podczas nawiedzenia figury Matki Bo¿ej Fatimskiej
w 1996 roku

Wydarzenia religijne w mieœcie
Wa¿nymi momentami w ¿yciu religijnym obu nowotomyskich parafii by³o
w 1996 roku nawiedzenie figury Matki Bo¿ej Fatimskiej podczas peregrynacji
po Archidiecezji Poznañskiej. Na Placu Niepodleg³oœci odby³a siê, pod przewodnictwem ówczesnego Metropolity Poznañskiego, ks. abpa Juliusza Peatza, ceremonia powitania figury, a uroczyst¹ wspó³koncelebrowan¹ Mszê œw. z udzia³em
wielu kap³anów, tak¿e ks. Dziekana, odprawiono, w obecnoœci rzeszy wiernych,
przy nowotomyskiej bibliotece.
Wzniesiony na tê okazjê o³tarz polowy usytuowany zosta³ na obszernym tarasie ksi¹¿nicy. Po zakoñczeniu Eucharystii figurê Matki Bo¿ej uroczyœcie wprowadzono do koœcio³a Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, gdzie odby³o siê ca³onocne
czuwanie dla poszczególnych dekanatów. Owocem tej peregrynacji jest odprawiana w parafii NSPJ ka¿dego 13. dnia miesi¹ca Msza œw. i ró¿aniec fatimski.
W 1998 roku w parafii odby³y siê Misje Œwiête, przeprowadzone przez OO.
Pallotynów, które przygotowa³y wiernych do wejœcia w Trzecie Tysi¹clecie chrzeœcijañstwa. Na ich zakoñczenie przy koœciele postawiono krzy¿ misyjny upamiêtniaj¹cy dni skupienia i modlitwy mieszkañców.
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Ks. kanonik Jerzy Juja
obchodz¹cy jubileusz 40.
lecia kap³añstwa

W 2000 roku zorganizowana zosta³a pierwsza Droga Krzy¿owa ulicami miasta, która od trzech lat jest wspólnym nabo¿eñstwem dla obu nowotomyskich
parafii. W tym samym roku ks. Proboszcz poœwiêci³ w Starym Tomyœlu now¹
grotê, w której znajduj¹ siê trzy figury: œw. Antoniego Padewskiego, Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej oraz œw. Anny Samotrzeciej.
Ks. Jerzy Juja w swojej pos³udze by³ nie tylko administratorem parafialnej infrastruktury, ale przede wszystkim duszpasterzem. By³ asystentem koœcielnym
powo³anej w 1999 roku Akcji Katolickiej oraz wspiera³ dzia³anie wielu grup
duszpasterskich w parafii: Caritas, Wspólnoty ¯ywego Ró¿añca, Stra¿y Honorowej NSPJ, a tak¿e biblioteki parafialnej. Umo¿liwia³ spotkania i dzia³alnoœæ
parafialn¹ m³odzie¿y i dzieci, która przez lata tworzy³a zespo³y muzyczne uœwietniaj¹ce swoj¹ gr¹ liturgiê Mszy œwiêtych.
Przy wspó³pracy z Siostrami S³u¿ebniczkami, firm¹ stolarsk¹ Bogdana, a potem Tomasza Szuby oraz z Jolant¹ Szade i Edwardem Kupcem – pracownikami
Œwietlicy Socjoterapeutycznej, dba³ o odœwiêtny wystrój koœcio³a podczas œwi¹t
Wielkiejnocy i Bo¿ego Narodzenia.
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26 czerwca 2011 r. ksi¹dz kanonik Jerzy Juja ¿egna³ siê z parafianami po 30. latach
duszpasterskiej pos³ugi w parafii NSPJ w Nowym Tomyœlu
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Organy
W czasie, gdy w 1981 roku powsta³a parafia NSPJ, koœcielne organy by³y ju¿
rozstrojone i doœæ mocno zniszczone przez drewnojady. Mimo licznych mankamentów, wci¹¿ u¿ywano ich do liturgii. W takim stanie instrument s³u¿y³
do po³owy lat 90. minionego wieku, kiedy to zosta³ ca³kowicie wy³¹czony
z u¿ytku ze wzglêdu na swój z³y stan i zast¹piony instrumentem elektronicznym.
W 2007 roku z inicjatywy ks. proboszcza Jerzego Juji rozpoczêto budowê nowych organów, gdy¿ stopieñ zniszczenia instrumentu nie pozwala³ na ich remont.
W XVIII. wiecznej, pieczo³owicie zakonserwowanej, szafie organowej zupe³nie nowy instrument zbudowa³ zak³ad organmistrzowski Jana Drozdowicza
z Poznania.
27 listopada 2009 roku mia³ miejsce odbiór techniczny instrumentu, natomiast 6 grudnia tego roku odby³o siê oficjalne poœwiêcenie organów, którego
dokona³ ks. kan. Kazimierz Szachowicz. Po poœwiêceniu mieszkañcy miasta wys³uchali koncertu organowego w wykonaniu organisty katedry poznañskiej
Krzysztofa Wilkusa.
Obecnie organy sk³adaj¹ siê z 1200 piszcza³ek, z czego najmniejsza ma d³ugoœæ 2 cm, a najwiêksza 2,3 m. Instrument posiada 6 wiatrownic sto¿kowych
i 3 miechy p³ywakowe. Neoklasycystyczny prospekt organowy z licznymi z³oconymi zdobieniami, zwieñczony jest drewnianymi rzeŸbami Dawida oraz
dwóch anio³ów. Nowy instrument spe³nia nie tylko warunki u¿ytku liturgicznego, lecz równie¿ koncertowego.
Spe³ni³eœ Panie pragnienie serca mego...
W ka¿dej parafii rola proboszcza jest szczególna. Jest on w³aœciwym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmuj¹cym pastersk¹ troskê o powierzon¹ mu
wspólnotê. Najkrócej mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e byæ proboszczem oznacza
byæ ojcem i pasterzem. Realizuje siê to przez modlitwê za parafian, a tak¿e
przez s³u¿enie im rad¹ i zachêt¹, a gdy trzeba, równie¿ ojcowskim upomnieniem.
Ponad piêædziesiêcioletnia praca duszpasterska ks. kanonika Jerzego Juji jest
œwiadectwem sumiennego wype³nienia misji, jak¹ mu powierzono.
Parafiê Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu, w której pracowa³ przez ostatnie 30 lat, tworzy³ od podstaw. Borykaj¹c siê z trudnymi warunkami i politycznymi, i organizacyjnymi wybudowa³ dom parafialny, tworz¹c
mo¿liwoœci normalnego funkcjonowania wspólnoty.
We wstêpie do wydanej z okazji dwudziestolecia parafii publikacji autorstwa Zdzis³awa Koœciañskiego ks. kanonik Jerzy Juja napisa³: Czas jubileuszowy
dla wiernych z parafii pod wezwaniem Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa jest okazj¹
do zastanowienia siê nad tym, jak wype³niali swoje pos³annictwo w dwudziestoleciu
istnienia Parafii, do którego zobowi¹za³ ich Jezus.
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By³ dobrym pasterzem...
Ks. kanonik Jerzy Juja - proboszcz
parafii pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu
w latach 1981- 2011

Czciæ Boga nie nale¿y tylko przez zewnêtrzne obrzêdy, lecz przede wszystkim przez
wewnêtrzn¹ czystoœæ serca i szczeroœæ intencji.
Nowotomyscy chrzeœcijanie wieœæ o Jezusie, który przyszed³, by leczyæ ludzkie serca,
maj¹ nieœæ dalej, w trzecie tysi¹clecie. A modl¹c siê w swojej œwi¹tyni powinni tak¿e g³osiæ, ¿e najpiêkniejszym sanktuarium, w którym siê wielbi Boga, jest cz³owiek.
O cz³owieku, do s³u¿by któremu zosta³ powo³any, tak pisa³ w ksi¹¿ce Dar i s³u¿ba: W swojej pos³udze kap³añskiej ws³uchujê siê przede wszystkim w g³os sumienia, a dystansujê od politycznych rozgrywek. Widzê codziennie swoich parafian, którzy musz¹
ciê¿ko pracowaæ, nieraz ponad si³y, by utrzymaæ rodzinê. Wierzê w ich dobro i uczciwoœæ,
zarówno w progach œwi¹tyni, jak i poza ni¹.
Spe³ni³eœ Panie pragnienie serca mego i proœbie ust moich nie odmówi³eœ… przeto wys³awiaæ Ciê bêdê na wieki. (Ps 20 i 29). Takie s³owa wpisa³em przed 50. laty na moim
obrazku prymicyjnym i powtarzam je dziœ ze wzruszeniem.
Bibliografia:
Dar i S³u¿ba – z perspektywy 50 lat kap³añstwa 1960-2010. Praca zbiorowa pod red. ks.
Micha³a Macio³ka, Parafia pw. œw. Stanis³awa Kostki w Poznaniu, Poznañ 2010, ss. 15, 5557;Zdzis³aw Koœciañski, XX lecie parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu, Nowy Tomyœl 2001.
Foto: Ryszard Œwiderski oraz z publikacji XX. lecie parafii pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu i folderu wydanego z okazji 40.lecia kap³añstwa ks. Jerzego
Juji.
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Daria Zarabska

Roœliny i grzyby Równiny Nowotomyskiej
W krainie piasku i ¿wiru….
Czêœæ miejscowoœci wchodz¹cych w sk³ad gmin: Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyœl i Zb¹szyñ le¿y na obszarze subregionu okreœlanego jako Równina Nowotomyska. Równina opasana jest od po³udnia Odcinkiem Obrzañskim Pradoliny Warszawsko–Berliñskiej, a od zachodu rozleg³¹ dolin¹ Obry. Z pozosta³ych
stron przylegaj¹ do niej inne subregiony Wysoczyzny Poznañskiej, a mianowicie
Wa³ Lwówecko–Rakoniewicki – od wschodu, Równina Opalenicka – od pó³nocnego wschodu i Pagórki Miêdzyrzecko–Pniewskie – od pó³nocy.
Równinê Nowotomysk¹ tworz¹ g³ównie piaski i ¿wiry fluwioglacjalne. Materia³y te osadza³y siê w czasie sp³ywu wód od czo³a l¹dolodu zlodowacenia ba³tyckiego, który zatrzyma³ siê na wysokoœci m. in. Pniew podczas swojego cofania siê
na pó³noc (tzw. faza poznañska). W warunkach suchszego klimatu i ni¿szego zalegania wody gruntowej obecnoœæ rozleg³ych powierzchni przemytych piasków
równiny sprzyja³a powstawaniu wydm usypywanych w wyniku dzia³alnoœci wiatru. Wzniesienia wydmowe obserwujemy m. in. w okolicach Jastrzêbska Starego,
K¹kolewa, KuŸnicy Zb¹skiej i S¹topów. Takim wzniesieniem jest tak¿e wydma
paraboliczna le¿¹ca w okolicach Przy³êku, której ochrona sta³a siê jedn¹ z podstaw powo³ania Zespo³u Przyrodniczo–Krajoznawczego Gliñskie Góry. Uwarunkowania geomorfologiczne i geologiczne wp³ynê³y na ukszta³towanie siê typowych warunków siedliskowych, pozwalaj¹cych na rozwój okreœlonej flory (ogó³
gatunków roœlin wystêpuj¹cych np. na danym obszarze) i mikobioty (ogó³ gatunków grzybów wystêpuj¹cych np. na danym obszarze).
Pod nowotomysk¹ sosn¹ lub brzoz¹, czyli najlepsze miejsce na buziaki
Wiêkszoœæ zbiorowisk leœnych Równiny Nowotomyskiej zarz¹dzanych jest
przez Nadleœnictwo Grodzisk. Nadleœnictwo Wolsztyn sprawuje nadzór nad lasami wystêpuj¹cymi w po³udniowej i fragmentarycznie w zachodniej czêœci subregionu, a w lasach jego pó³nocnej i pó³nocno–zachodniej czêœci gospodaruje
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Nadleœnictwo Bolewice. Fragment zbiorowisk leœnych w pó³nocnej czêœci znajduje siê na terenie Nadleœnictwa Pniewy. O lasach Nadleœnictwa Bolewice,
w tym tak¿e porastaj¹cych Równinê Nowotomysk¹, mo¿na przeczytaæ na ³amach
Przegl¹du Nowotomyskiego w artyku³ach Tadeusza Szymañskiego (3/2007) i S³awomira Adamiaka (1/2008).
Piaszczyste tereny Równiny Nowotomyskiej porastaj¹ przede wszystkim zbiorowiska borów sosnowych. Drzewostan borów zbudowany jest g³ównie z sosny
zwyczajnej Pinus sylvestris, której towarzyszyæ mo¿e pojawiaj¹ca siê czasami brzoza brodawkowata Betula pendula. W lasach gminy Miedzichowo roœnie sosna bolewicka, bêd¹ca ekotypem sosny zwyczajnej i spe³niaj¹ca rolê bazy nasiennej
o znaczeniu ogólnokrajowym. Wiêcej informacji na jej temat znajdziemy
w „Przegl¹dzie Nowotomyskim”, w artyku³ach Edmunda ¯urka (PN 3/2007)
i S³awomira Adamiaka (PN 1/2008).
Pomimo monotonii wœród drzew rosn¹cych w borach, w ni¿szych warstwach
lasu, a mianowicie w warstwie zielnej i mszystej, mo¿na obserwowaæ wiele interesuj¹cych roœlin i grzybów. Ju¿ w latach 30. ubieg³ego wieku pojawi³y siê w poœwiêconej tym zagadnieniom literaturze krajowej informacje dotycz¹ce ciekawych notowañ florystycznych w borach regionu nowotomyskiego. Sasance wiosennej Pulsatilla vernalis, rosn¹cej w lasach w okolicach Jastrzêbska, przypisano
status osobliwoœci florystycznej powiatu nowotomyskiego. Roœlina ta jest w naszym kraju rzadka i swoje wystêpowanie ogranicza do zachodniej Polski. Jest to
gatunek znajduj¹cy siê u nas pod œcis³¹ ochron¹ prawn¹ oraz nara¿ony na wyginiêcie. Poniewa¿ sasanka kwitnie zaraz po stopnieniu pokrywy œnie¿nej, st¹d
na jej poszukiwanie warto wyruszyæ wczesn¹ wiosn¹.
W zbiorowiskach borowych w okolicach £omnicy stwierdzono ³yszczca baldachogronowego Gypsophila fastigiata, gatunek zwi¹zany z borami sosnowymi porastaj¹cymi wydmy œródl¹dowe i sandry. W bardziej widnych fragmentach borów
sosnowych lub na ich obrze¿ach znaleŸæ mo¿na goŸdzika piaskowego Dianthus
arenarius, który na Równinie Nowotomyskiej odnotowany zosta³ na wiêkszej liczbie stanowisk – w okolicach £omnicy, Chroœnicy, Chorzemina i nad Jeziorem
KuŸnickim. GoŸdzik ten znajduje siê obecnie pod œcis³¹ ochron¹, co m. in. oznacza, ¿e istnieje zakaz jego zrywania. Wprawdzie goŸdzika piaskowego nie uda³o
mi siê odnaleŸæ w naszym regionie, niemniej na ³¹kach w okolicach Bolewic obserwowa³am innego przedstawiciela tego gatunku, a mianowicie goŸdzika kropkowanego Dianthus deltoides (fot. 1). Kwiaty tej roœliny mo¿na rozpoznaæ m. in.
po typowych p³atkach korony o ró¿owopurpurowej barwie i jasnych plamkach
oraz ciemnym pierœcieniu w œrodku korony. W borze sosnowym rosn¹cym
przy wschodnim brzegu Jeziora KuŸnickiego uda³o mi siê natrafiæ na paprotkê
zwyczajn¹ Polypodium vulgare – kolejn¹ chronion¹ roœlinê rosn¹c¹ na Równinie
Nowotomyskiej. Odnotowano tak¿e jej wystêpowanie na piaszczystej skarpie
w okolicach Jastrzêbska Starego oraz w Nowotomyskim Parku Kultury i Wypoczynku (fot. 2). Posiadaj¹cych w swoich domach storczyki byæ mo¿e zaciekawi
fakt, ¿e w³aœnie na k³¹czach paprotki zwyczajnej bardzo dobrze rozwija³y siê naj-
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rzadsze gatunki storczyków, bêd¹ce chlub¹ polskich hodowców tych piêknych
kwiatów w czasach powojennych.
Z sosn¹ zwi¹zana jest jemio³a rozpierzch³a Viscum laxum, która zosta³a stwierdzona na wyj¹tkowo wielu stanowiskach w okolicach Wolsztyna, czêsto pojawiaj¹c siê tam bardzo licznie. Notowania innego pó³paso¿yta z tego samego rodzaju
– jemio³y pospolitej pochodz¹ z koron brzóz (b. brodawkowata Betula pendula) rosn¹cych w okolicach nowotomyskiego szpitala oraz dworca kolejowego w S¹topach. Wszyscy zakochani mog¹ wiêc nie tylko w okresie bo¿onarodzeniowym dawaæ upust swoim emocjom. Wystarczy przejœæ siê chocia¿by z ukochan¹ osob¹
do lasu i odszukaæ w³aœciw¹ sosnê lub brzozê, w których koronach bêdzie rosn¹æ
jemio³a pospolita lub rozpierzch³a.
Niektóre porosty tak¿e wydaj¹ siê pojawiaæ szczególnie czêsto w naszych zbiorowiskach borowych. Wœród rosn¹cych na korowinie sosny porostów nadrzewnych mo¿na wyró¿niæ przedstawicieli rodzaju kru¿ynka Micarea. Lasy nowotomyskie uchodz¹ za jedno z istotnych skupisk stanowisk kru¿ynki czerniej¹cej Micarea denigrata w kraju. Tak¿e tutaj odnotowano po raz pierwszy na ca³ej Nizinie
Wielkopolsko–Kujawskiej kru¿ynkê Nitschkego Micarea nitschkeana.
Szaro mi...
Za szczególnie wartoœciowy w naszym regionie mo¿na uznaæ bór chrobotkowy
Cladino–Pinetum. W warstwie jego drzew dominuje sosna, przybieraj¹ca typow¹
w tym zbiorowisku postaæ. Drzewo to ma mianowicie niewielkie rozmiary i nisko
siê rozga³êzia. Charakterystyczna dla boru chrobotkowego jest liczna obecnoœæ
w warstwie przyziemnej gatunków porostów, g³ównie chrobotków (Cladonia), których szare kobierce ³atwo dostrzec nie tylko w tym zbiorowisku (fot. 3). Fragmenty boru chrobotkowego mo¿na zaobserwowaæ m. in. w okolicach Jastrzêbska Starego oraz na piaszczystych wyniesieniach Gliñskich Gór w okolicach Przy³êku. Jako ciekawostkê mo¿na przytoczyæ fakt, i¿ dobrze wykszta³cone bory chrobotkowe,
w³aœnie z regionu nowotomyskiego, znalaz³y siê na fotografiach przy opisach tych
zbiorowisk w opracowaniach poœwiêconych zbiorowiskom roœlinnym wystêpuj¹cym w Wielkopolsce i w kraju. Objête one by³y tak¿e badaniami prowadzonymi
w okolicach Nowego Tomyœla i Wolsztyna. Obok du¿ej obfitoœci naziemnych porostów pojawiaj¹ siê tak¿e wœród nich cenne gatunki w skali kraju. Bardziej ciekawe pod tym wzglêdem s¹ ponownie okolice Jastrzêbska Starego. W borach wokó³
tej miejscowoœci stwierdzono m. in. chrobotka pó³nocnego Cladonia borealis, którego notowania w Polsce pochodz¹ g³ównie z gór. Na nizinach ten porost odnotowany zosta³ jedynie na pojedynczych stanowiskach na LubelszczyŸnie, Pomorzu
i Ziemi Lubuskiej. Inny epigeit (porost naziemny) wykryty w okolicach Jastrzêbska
Starego – chroniona karlinka brodawkowata Pycnothelia papillaria zanika obecnie
wskutek zmian klimatycznych i cofa siê coraz bardziej na pó³noc naszej pó³kuli.
Tak¿e w naszym kraju obecnoœæ tego porostu jest sygnalizowana coraz rzadziej, co
potwierdza przypisany mu status gatunku wymieraj¹cego.
Warto jednak zaznaczyæ, i¿ nie jest to pierwsze stwierdzenie karlinki w regio-
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GoŸdzik kropkowany na ³¹ce

Chroniona paprotka zwyczajna na skarpie

w okolicach Bolewic, 6.08.2009 r.

w okolicach Jastrzêbska Starego, 9.05.2010 r.

Szare kobierce chrobotków na skraju boru sosnowego w pobli¿u leœniczówki
w Jastrzêbsku Starym, 5.08.2009 r.
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Babie uszy, czyli piestrzenica
kasztanowata w borze
sosnowym w okolicach
KuŸnicy Zb¹skiej, 1.04.2008 r

Wiele danych florystycznych na Równinie Nowotomyskiej zgromadzono dla terenów kolejowych; tereny przy torach kolejowych na odcinku Chroœnica–Jastrzêbsko Stare, 15.05.2009 r
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nie – obserwowana ona ju¿ by³a w latach 60. na po³udniowym skraju Równiny
Nowotomyskiej w okolicach Wolsztyna.
Czy dozwolone s¹ babie uszy w naszych wiklinowych koszykach?
Na pewno nie, gdy¿ grzyb ten, a uœciœlaj¹c piestrzenica kasztanowata Gyromitra
esculenta, zawiera toksyczn¹ substancjê gyromitrynê. I pomimo ¿e dawniej czêsto
sprzedawano piestrzenicê na straganach, to jednak po wykryciu jej niebezpiecznych dla zdrowia cz³owieka w³aœciwoœci zaprzestano jej spo¿ywania. Piestrzenicê
spotkaæ mo¿na tak¿e w naszych borach, w których pojawia siê w okresie wiosennym (fot. 4), a wiêcej informacji o niej mo¿na znaleŸæ w artykule Zofii Pacholak–Laskowskiej (Przegl¹d Nowotomyski 2/2007). Do koszyka warto natomiast
w³o¿yæ podgrzybki, borowiki i koŸlarze, których nie brakuje w naszych lasach. Bory porastaj¹ce okolice Chroœnicy, Jastrzêbska Starego czy S¹topów to znane miejsca obfitego wystêpowania grzybów, st¹d w okresie jesiennym nie dziwi nikogo
obecnoœæ w tych okolicach wielu zbieraczy.
Grzyby naszych borów okaza³y siê tak¿e interesuj¹ce dla naukowców, którzy
prowadzili badania nad grzybami rosn¹cymi w borze sosnowym œwie¿ym i borze
chrobotkowym w okolicach S¹topów. Zwrócili oni swoj¹ uwagê m. in. na grzyby
mikoryzowe, czyli takie, które wchodz¹ w zwi¹zek symbiotyczny z ¿ywymi komórkami korzeni roœlin. Grzyb, w zamian za zwi¹zki organiczne produkowane przez
roœlinê podczas fotosyntezy, u³atwia jej pozyskiwanie wody i soli mineralnych
z gleby. Wœród takich w³aœnie grzybów buduj¹cych mikoryzê z sosn¹, a znalezionych w okolicach S¹topów, znalaz³y siê zarówno te przez nas zbierane, jak np.
podgrzybek brunatny Xerocomus badius, ale tak¿e te, które wolimy postrzegaæ spoza kulinarnej perspektywy, np. muchomor porfirowy Amanita porphyria.
Spaceruj¹c w ko¿uchu po bagnie
Jedna z bardziej ciekawych informacji przyrodniczych w naszym regionie dotyczy czasu powstania torfowiska w Chorzeminie, le¿¹cym ok. 3 km na pó³nocny
zachód od Wolsztyna. Otó¿ proces zatorfiania rozpocz¹³ siê tutaj po wytopieniu
siê bry³ martwego lodu, które zalega³y w Rynnie Jezior Wolsztyñskich. Ju¿ w 1929
roku opublikowane zosta³y dane dotycz¹ce analiz py³kowych tego torfowiska.
Na podstawie przeprowadzonych badañ uznano, ¿e zaczê³o siê ono tworzyæ
ok. 12 000 lat temu (w okresie m³odszego dryasu wed³ug klasyfikacji Blytta–Sernandera). W okolice tego torfowiska warto siê jednak wybraæ nie tylko z uwagi
na jego „sêdziwy” wiek, ale tak¿e w zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem botaników, jakim siê ono cieszy³o dawniej. Ju¿ w latach 30. ubieg³ego wieku podkreœlano jego walory, wskazuj¹c na obecnoœæ torfowców Sphagnum oraz licznych przedstawicieli torfowisk wrzosowych, w tym owado¿ernej rosiczki okr¹g³olistnej Drosera rotundifolia czy bagna zwyczajnego Ledum palustre.
Przy okazji omawiania bardziej interesuj¹cych roœlin spotykanych na torfowiskach Wielkopolski wymieniano tak¿e rosiczkê z torfowiska po³o¿onego na pó³-
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nocny wschód od Jeziora KuŸnickiego. Wiêcej o tej roœlinie mo¿na przeczytaæ
mo¿na w artykule Zofii Pacholak–Laskowskiej (PN 2/2007). Bagno zwyczajne,
zwane tak¿e bagniakiem, to gatunek zwi¹zany z terenami podmok³ymi i zacienionymi. Z powodu charakterystycznego, intensywnego zapachu, wi¹¿¹cego siê z wydzielanymi olejkami eterycznymi, bagno by³o stosowane jako œrodek odstraszaj¹cy mole.
Zbiór tej roœliny na powy¿szy cel, podobnie jak osuszanie torfowisk, sta³y siê
jednymi z g³ównych zagro¿eñ dla jej przetrwania, st¹d obecnie znajduje siê ona
pod œcis³¹ ochron¹. Dlatego te¿ na Bagnie Chorzemiñskim nie mo¿na jej zrywaæ,
niszczyæ i uszkadzaæ. Zatem chc¹c uchroniæ nasze ko¿uchy przed molami, pozostaje nam jedynie przyodziaæ siê w nie i wybraæ na spacer w okolice stanowisk bagna zwyczajnego. Nale¿y jednak pamiêtaæ o ograniczeniach wi¹¿¹cych siê
z ochron¹ rezerwatow¹ Bagna Chorzemiñskiego, na którego to obszarze ustanowiono w 1959 roku rezerwat. Utworzenie tej formy ochrony przyrody by³o odpowiedzi¹ na rosn¹ce jego zagro¿enie w zwi¹zku z zarastaniem torfowiska wskutek
wysuszenia.
Tereny kolejowe w Nowym Tomyœlu: lokalne Ÿród³o witaminy C
Okazuje siê, ¿e posiadamy sporo danych w odniesieniu do roœlin porastaj¹cych pobocza torów kolejowych w naszym regionie i tereny le¿¹ce w s¹siedztwie
dworców (fot. 5). Roœliny te by³y przedmiotem badañ prowadzonych w okolicach Nowego Tomyœla i Wolsztyna. Bardziej interesuj¹ce w tej czêœci Wielkopolski okaza³y siê przede wszystkim tereny kolejowe w Zb¹szynku, gdzie stwierdzono
wystêpowanie wielu roœlin, w tym takich jak pszonak sztywny Erysimum durum,
który w³aœnie st¹d zosta³ podany po raz pierwszy jako charakterystyczny dla flory
Wielkopolski. Szczególnie wiele roœlin, bo a¿ 274 gatunki, ros³o na stacjach kolejowych w Wolsztynie i jego okolicach, a ich zestawienie znacz¹co uzupe³nia wczeœniejsze doniesienia florystyczne z podobnych siedlisk z tej czêœci Równiny Nowotomyskie.
W grupie roœlin znalezionych podczas obserwacji prowadzonych przy torach
kolei w¹skotorowej w Nowym Tomyœla znajduj¹ siê m. in. pieprzyca gêstokwiatowa Lepidium densiflorum, gorysz pagórkowy Peucedanum oreoselinum, owies g³uchy
Avena fatua i mi³ka drobna Eragrostis minor. Nale¿y ostro¿nie obchodziæ siê z goryszem pagórkowym, gdy¿ jego sok mo¿e wywo³aæ zapalenia skóry. Roœlinê tê
mo¿na spotkaæ tak¿e na obrze¿ach borów sosnowych i w obrêbie suchych muraw
piaskowych. Wiele gatunków owsa w stanie dzikim wystêpuje w regionie Morza
Œródziemnego i Azji Œrodkowej, natomiast w Polsce pojawiaj¹cym siê najczêœciej
dzikim gatunkiem jest owies g³uchy, traktowany jako chwast. Co wiêcej, to w³aœnie ziarniaki owsa g³uchego sprzed 700 r p. n. e., znalezione w osadzie w Biskupinie, s¹ pierwszymi œladami owsa w Polsce. Z obszarów œródziemnomorskich
pochodzi tak¿e mi³ka drobna (tzw. kenofit), która w Polsce zadomowi³a siê
po XV wieku.
Jak wskazuj¹ przytoczone powy¿ej wyniki, zapewne interesuj¹ca mo¿e byæ per-
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spektywa przybycia na kolejowy peron wczeœniej, po to, by zapoznaæ siê z roœlinami tutaj rosn¹cymi. I mo¿na to zrobiæ choæby przed rannym wyjazdem do pracy.
Przekonana jestem, ¿e doznania wi¹¿¹ce siê podziwianiem piêkna roœlin rosn¹cych w pobli¿u stacji i torów kolejowych, w blasku wschodz¹cego s³oñca, zapewni¹ pozytywny nastrój na ca³y dzieñ. A na podró¿nych z Nowego Tomyœla czekaj¹ wrêcz romantyczne uniesienie, o ile zdo³aj¹ dostrzec ró¿ê sin¹ Rosa dumalis,
której wystêpowanie przy torach kolejowych w tej miejscowoœci ju¿ odnotowywano. Ró¿a sina, której dojrza³e owoce zawieraj¹ du¿e iloœci witaminy C, wykorzystywana jest w lecznictwie jako surowiec zielarski. Mieszkañcy miejscowoœci le¿¹cych poza Równin¹ Nowotomysk¹, tj. Opalenicy, Zb¹szynia i Zb¹szynka, tak¿e
mog¹ wybraæ siê wczeœniej na peron, gdy¿ z tamtejszych terenów kolejowych pochodzi wiele interesuj¹cych notowañ florystycznych.
Liczone w setkach
Dzia³alnoœæ cz³owieka mo¿e powodowaæ chocia¿by zmianê siedlisk, co wp³ywa na ustêpowanie jednych roœlin i pojawianie siê innych. Mo¿e on tak¿e tworzyæ nowe siedliska. Zasiedlaj¹ce je wówczas roœliny okreœla siê jako synantropijne. Ta grupa roœlin okazuje siê byæ na Równinie Nowotomyskiej stosunkowo dobrze zbadana. Dziêki opracowaniu flory synantropijnej Nowego Tomyœla uda³o
siê stwierdziæ a¿ 240 taksonów roœlin naczyniowych. Podczas przeprowadzanych
badañ wiele uwagi poœwiêcono charakterystyce dendroflory Nowego Tomyœla.
Jedna z ciekawszych informacji dotyczy liczby okazów poszczególnych drzew rosn¹cych w mieœcie. Najczêœciej spotykanym jest olsza czarna, której okazy w liczbie ponad trzech setek, a uœciœlaj¹c 333, stanowi¹ ok. 1/5 ogó³u drzewostanu.
Gatunki objête ochron¹ prawn¹, jak np. wspomniana wczeœniej paprotka zwyczajna, znalaz³y sprzyjaj¹ce warunki do swojego rozwoju w Nowotomyskim Parku Kultury i Wypoczynku. Znane s¹ tak¿e dane na temat wystêpowania roœlin synantropijnych w Wolsztynie.
Jedyne w swoim rodzaju: pola uprawne w Paproci
Okazuje siê, ¿e nie tylko p³ody rolne mog¹ byæ powodem do dumy dla w³aœcicieli pól znajduj¹cych w naszym regionie. Uprawom rolniczym niejednokrotnie
towarzysz¹ dziko rosn¹ce gatunki. Spaceruj¹cym po polnych œcie¿kach zapewne
widok umilaj¹ niebieskie chabry czy czerwone maki o¿ywiaj¹ce swoim kolorem
z³ociste ³any zbó¿. Na polach rosn¹ te¿ inne, mniej znane roœliny, z których wiele
ciekawych wykryto podczas badañ prowadzonych w ramach rozpoznania wystêpowania chwastów segetalnych na polach uprawnych w Wielkopolsce. Na Równinie Nowotomyskiej szczególnie interesuj¹ce notowania pochodz¹ z pól uprawnych w okolicach Paproci, gdzie znaleziono rzadkie roœliny, tzn. skrytka polnego
Aphanes arvensis, stok³osê ¿ytni¹ Bromus secalinus i jaskra polnego Ranunculus
arvensis. Skrytek polny to chwast, który jednak nie stanowi zbyt du¿ego zagro¿enia dla upraw. Jako chwast traktowana jest tak¿e obecnie stok³osa ¿ytnia, choæ
dawniej, zw³aszcza w okresach wojen i g³odu, wykorzystywano ziarna tej roœliny
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m. in. do wypieku chleba. Jaskier polny jest natomiast archeofitem we florze krajowej, co oznacza, i¿ jest gatunkiem obcego pochodzenia, który przyby³ jeszcze
przed 1500 rokiem (w czasach wczesnohistorycznych lub przedhistorycznych)
i zasiedli³ u nas wy³¹cznie siedliska synantropijne. Stok³osa ¿ytnia i jaskier polny
to gatunki nara¿one w naszym kraju na wyginiêcie. Wœród chwastów odnotowano tak¿e roœliny bêd¹ce czêstszymi sk³adnikami flory pól uprawnych. Takim
stwierdzonym inwazyjnym gatunkiem by³a trawa tomka oœcista Antoxanthum aristatum rosn¹ca m. in. w uprawach ¿yta w Borui Koœcielnej i Paproci. Gatunek ten
pochodzi z obszarów œródziemnomorskich, a do Polski trafi³ w XIX wieku.
Wprawdzie tomka postrzegana jest przede wszystkim jako roœlina zagra¿aj¹ca
uprawom, zw³aszcza zbó¿ ozimych, jednak¿e pojawiaj¹c siê masowo na nieu¿ytkach, g³ównie porolnych, chroni powierzchniê ziemi przed zniszczeniem wskutek szkodliwego dzia³ania m. in. wiatru lub wody (tzw. erozja).
Charakterystyka parków wiejskich dostarcza kolejnych danych na temat flory
regionu. W po³udniowej czêœci Równiny Nowotomyskiej inwentaryzacji parków
wiejskich podjêli siê Czekalski i Wilk (1977). W przygotowanym przez nich zestawieniu znaleŸæ mo¿na opisy dendroflory parków wiejskich za³o¿onych m. in.
w Chorzeminie, KuŸnicy Zb¹skiej, Tuchorzy, Wiosce i Wolsztynie. Opracowano
tak¿e roœlinnoœæ drzewiast¹ parku pa³acowego w Starym Tomyœlu, po³o¿onym
w œrodkowej czêœci Równiny Nowotomyskiej (Wodziczko i in. 1938).
Podsumowuj¹c...
Na podstawie przytoczonych danych mo¿na stwierdziæ, i¿ w naszych borach
mo¿na spotkaæ bardziej interesuj¹ce roœliny i grzyby. To w nich mo¿na natrafiæ
na wartoœciowe torfowiska, nasz¹ w³asn¹ sosnê, rzadkiego i chronionego goŸdzika piaskowego czy zanikaj¹c¹ karlinkê brodawkowat¹. Wiemy, ¿e w lasach mamy
piestrzenicê, ale w mieœcie ju¿ roœnie pieprzyca. Posiadamy informacje na temat
roœlin zasiedlaj¹cych siedliska przez nas stworzone. Zaznacza siê jednak pewna luka w wiedzy, któr¹ w przysz³oœci warto by³oby wype³niæ. Roœliny ³¹k wydaj¹ siê
byæ bia³¹ plam¹ na florystycznej mapie Równiny Nowotomyskiej, st¹d zapewne
du¿ym osi¹gniêciem by³oby rozpoznanie wystêpuj¹cych tutaj roœlin poprzez prowadzenie badañ, do których serdecznie zachêcam. I nawet je¿eli na obecnym etapie czujemy niedosyt z powodu ograniczonych danych dotycz¹cych zbiorowisk
³¹kowych Równiny Nowotomyskiej, to zapewne podczas spacerów syciæ siê bêdziemy piêknem, które w sobie one kryj¹ zw³aszcza w okresie wiosenno–letnim.
Fotografie: Daria Zarabska
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Sylwia Kupiec

...mia³em trochê czasu na to, ¿eby przemyœleæ parê spraw...
Rozmowa z Rafa³em Putzem o fascynacji ewangeli¹, muzyk¹, sportem
i biologi¹, a przede wszystkim cz³owiekiem i jego natur¹
Pochodzi ze ¯nina, od 14 lat jest
mieszkañcem Starego Tomyœla, gdzie
rozpocz¹³ pracê jako nauczyciel biologii, od 9 lat uczy biologii i chemii
w nowotomyskim Zespole Szkó³ nr 2
im. Stanis³awa Staszica. Od roku autor s³ów, muzyk i wokalista. Za³o¿yciel
i lider zespo³u Karawana Eskimosów.
Masz wiele pasji, myœlê jednak, ¿e
zaczniemy od tej, która w ostatnim
czasie zaowocowa³a bardzo namacalnym efektem. Niedawno bowiem Karawana Eskimosów, zespó³, który za³o¿y³eœ rok temu wyda³ p³ytê Didaskalia. Muzyka jest od dawna obecna w Twoim ¿yciu?
Zawsze s³ucha³em muzyki, ale o tym,
¿eby graæ na jakimœ instrumencie nie
myœla³em, a¿ do chwili, gdy bêd¹c w liceum, obejrza³em film. Film amerykañski. Jego tytu³u nie pamiêtam, ale
pamiêtam, ¿e w jednej ze scen rozgrywaj¹cych siê w domu dziecka pojawi³a
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siê dziewczynka z gitar¹ by coœ zaœpiewaæ. Zagra³a piosenkê na banalnych
chwytach, coœ o matce, ¿e za ni¹ têskni... Wtedy zobaczy³em, w jaki sposób
maj¹c w rêce tylko gitarê, oddzia³uje siê
na swoich s³uchaczy. I to mnie po prostu urzek³o. Postanowi³em, ¿e muszê
mieæ gitarê. I dosta³em j¹ na 18. urodziny. By³a gitar¹ strasznie trudn¹
do gry, ma³¹, z niewygodnymi, wysoko zawieszonymi nad gryfem strunami. To, ¿e siê wtedy nie podda³em,
jest dla mnie niepojête i do dziœ zastanawiam siê jak to mo¿liwe.
Uczy³eœ siê gry sam?
Tak, sam. W sumie przedtem marzeniem mojej mamy by³o, ¿ebym gra³
na pianinie i faktycznie chodzi³em
na prywatne lekcje. W domu jednak
nie æwiczy³em prawie wcale i zawsze,
kiedy w ¯ninie przechodzê obok nagrobka tego pana, który mnie uczy³, jestem przekonany, ¿e zmar³by znacznie
póŸniej, gdyby nie spotka³ na swojej
drodze takiego ucznia jak ja. Ile ten
cz³owiek siê nadenerwowa³. Mia³em ta-
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To rodzice wychowali, nauczyli, s³owem albo przyk³adem pokazywali mi jak ¿yæ...

ki zeszycik, w którym wypisywa³ zawsze
informacje na temat tego, co Rafa³ powinien robiæ. No i z regu³y by³o tam napisane: Rafa³ nie æwiczy! I by³o mi go zawsze ¿al.
Rodzice mieli muzyczne zainteresowania?
Mama troszeczkê gra³a i gra do dzisiaj na pianinie. Chcia³a, ¿eby dzieci by³y wyedukowane muzycznie, a ¿e w domu by³ instrument, teoretycznie mieliœmy warunki, ¿eby uczyæ siê gry. Dla
mnie jednak prawdziwy prze³om muzyczny nast¹pi³, gdy poszed³em na studia. Najpierw przez dwa lata studiowa³em zootechnikê w Bydgoszczy. PóŸniej
jednak doszed³em do wniosku, ¿e to
nie jest „to”. Zalet¹ pobytu w Bydgoszczy by³a jednak okolicznoœæ, ¿e na studia zootechniczne przyby³o bardzo wielu ciekawych ludzi. Og³oszenie drugiego naboru na ten kierunek, spowodo-
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wa³o, ¿e ludzie prawie z ca³ej Polski, którzy siê gdzieœ tam nie dostali, zakotwiczyli w Bydgoszczy po to, by przeczekaæ
rok lub uciec przed wojskiem. Mieszkaliœmy wszyscy w akademiku na jednym
piêtrze, a atmosfera by³a po prostu fantastyczna. Paru ludzi gra³o wtedy na gitarach, a ja pobrzd¹kiwa³em dopiero,
wiêc fascynowa³o mnie obserwowanie
mojego kolegi, który rzuca³ „piórami”,
a gdy gra³ wszyscy go s³uchali. Najpierw
podpatrywa³em, jak on gra³, uczy³em
siê od niego, a potem razem œpiewaliœmy i graliœmy... Po dwóch latach zarzuci³em zootechnikê i na poznañskim
uniwersytecie rozpocz¹³em od pocz¹tku studia biologiczne. Wtedy by³em ju¿
osob¹ i graj¹c¹, i œpiewaj¹c¹. I tam, w³aœnie dziêki gitarze, pozna³em swoj¹
ma³¿onkê.
Œpiewa³eœ jej romantyczne serenady pod oknem?

63

No nie, to by³a bardziej z³o¿ona historia. Któregoœ razu siedzieliœmy w pokoju akademickim, zrobiliœmy siê g³odni, ale siê okaza³o, ¿e nie bardzo mamy
na chleb (œmiech). Postanowiliœmy, ¿e
wyœlemy najprzystojniejszego z nas
– dlaczego mnie nie wys³ali, nie wiem...
(œmiech) – do sklepiku, poniewa¿
stwierdziliœmy, ¿e pani ulegnie jego czarowi i da mu chleb na krechê albo
za mniejsz¹ sumê. Gdy wróci³, mia³
w rêce jednak nie chleb tylko trzy miody pitne. Okaza³o siê, ¿e znalaz³ banknot stutysiêczny na swojej drodze i kupi³ trzy miody, a na chleb i tak mu zabrak³o. Tak wiêc siedzieliœmy w pokoju, piliœmy te miody, a z kukuryŸnika, jak nazywaliœmy radiowêze³, rozbrzmiewa³
utwór Patience Guns'n'Roses.
Wzi¹³em gitarê do rêki i chcia³em zagraæ ten utwór, ale co zaczyna³em próbowaæ, to oni mnie zag³uszali. Wzi¹³em wiêc resztkê mojego miodu pitnego i poszed³em na korytarz, ¿eby sobie
w spokoju popróbowaæ. I tam w³aœnie
na schodach – olœnienie – siedzia³a moja przysz³a ¿ona i pali³a papierosa. Zagada³em. Tak siê poznaliœmy i od razu
mnie ujê³a. Gdyby nie brak pieniêdzy
na chleb, gdyby nie to Guns'n'Roses, to
byœmy siê nie poznali...
Wracaj¹c jeszcze do studiów... Gdy
by³em na zootechnice w Bydgoszczy, to
za³apa³em siê na ostatnie dwa lata specyficznego studiowania w czasach PRL-u. Tam dostawaliœmy jako studenci
niewiarygodne pieni¹dze. Pamiêtam,
¿e otrzymywa³em 480 tysiêcy stypendium, a za akademik p³aci³em 80 tysiêcy. Nie wiedzia³em ju¿ gdzie mam jeœæ,
¿eby te pieni¹dze straciæ. Im te¿ zawdziêczam fakt, ¿e bardzo rozwin¹³em
siê muzycznie i poznawa³em mnóstwo
zespo³ów. Istnia³o bowiem studio na-
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grywañ Laserfan, trudni¹ce siê nagrywaniem na kasety muzyki z p³yt. Mo¿na
by³o zamówiæ, co tylko siê chcia³o. Mia³em mnóstwo takich kaset.
Jakiej muzyki wtedy s³ucha³eœ?
Guns'n'Roses?
(œmiech) Nie, to by³ przypadek. W liceum s³ucha³em Marillion, Pink Floyd,
U2, bo podoba³o mi siê to, ¿e Bono ma
potrzebê przekazu, jest œwiat³ym cz³owiekiem, pisze bardzo dobre teksty. Potem
na studiach to ju¿ by³o The Doors, Led
Zeppelin, Joy Division, Televison, a tak¿e
Marek Grechuta, Breakout. Wachlarz
moich zainteresowañ muzycznych jest
bardzo szeroki. Nie znam siê na muzyce.
Mnie siê musi coœ po prostu podobaæ.
Muszê czuæ chêæ przekazania czegoœ
istotnego, dobry tekst. Stosujê tylko jedne kryterium w ocenie muzyki, dziel¹c j¹
jako muzykê czyni¹c¹ œwiat przyjemnym
lub lepszym.
Zanim przejdziemy do Karawany
i tekstów, które piszesz, jeszcze pytanie o zawód, który zwi¹za³ Ciê z Nowym Tomyœlem – zawód nauczyciela.
To by³ plan czy przypadek?
Marzenie. Marzenie, o którym myœla³em, ¿e ju¿ siê nigdy nie spe³ni. Postanowi³em bowiem osi¹œæ w Poznaniu.
Razem z ¿on¹ pracowa³em w ksiêgarni,
gdzie otrzyma³em propozycjê zostania
kierownikiem dzia³u naukowego. Ju¿
siê nawet zgodzi³em na to, po czym dowiedzia³em siê od ¿ony, która – muszê
dodaæ w tym miejscu – jest romanistk¹,
¿e dzwoni³ jej ojciec z propozycj¹ dla
mnie. Okaza³o siê, ¿e gra³ w ping – ponga z wuefist¹ ze szko³y w Starym Tomyœlu i ten wuefista go zagadn¹³: Nie znasz
czasem kogoœ, kto chcia³by pracowaæ
w szkole?
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Biologi¹ interesowa³em siê
od zawsze...

Gdy studiowa³em w Poznaniu by³em ju¿ osob¹ graj¹c¹
i œpiewaj¹c¹ (…) i w³aœnie
dziêki gitarze pozna³em swoj¹ przysz³¹ ¿onê...

...jedni robi¹ to lepiej, inni
gorzej. Ciebie na przyk³ad
uczniowie lubi¹...
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Potrzebujemy biologa i romanisty, dajemy mieszkanie. No i wiedzia³em, ¿e to
znak od Boga... Od razu stwierdzi³em,
¿e jak daj¹ mieszkanie i mogê byæ nauczycielem, to ja chcê. Myœleliœmy te¿,
¿e to bêd¹ dobre warunki, ¿eby pojawi³o siê drugie dziecko. Ba³em siê tylko, ¿e
mieszkanie bêdzie obskurne. Pojechaliœmy, pani sekretarka nas powita³a i poprowadzi³a w g³¹b parku w Starym Tomyœlu... Myœla³em, ¿e idziemy do dyrektora szko³y, a weszliœmy do barokowego
dworku... I jak zobaczy³em ten dworek,
jak zobaczy³em te wielkie drzewa, jak
zobaczy³em cis, który roœnie obok
dworku, to ju¿ by³em zakochany. Gdy
weszliœmy do mieszkania, to by³em zdecydowany, ¿e tu i tylko tu. Tak wiêc
w 1997 roku pojawiliœmy siê w Starym
Tomyœlu. Pocz¹tki by³y bardzo trudne,
bo biologii mia³em tylko 13 godzin,
a Iza francuskiego tylko 6, wiêc wspólnie mieliœmy tylko jeden etat, ale byliœmy zadowoleni.

zas³u¿yæ na 2, musi zrobiæ tyle, kto na 3
– tyle, a kto na 5 czy 6 – jeszcze co innego. Nie mam takiego ciœnienia, które zauwa¿a³em u niektórych swoich nauczycieli, ¿e chcieli na si³ê udowodniæ coœ
uczniowi. Ja nie mam potrzeby udowadniania uczniowi czegokolwiek, czy przekonywania go do czegoœ. Nigdy czegoœ
takiego nie mia³em. Chcesz siê nauczyæ
na dwa, naucz siê. Nie ka¿dego musi interesowaæ biologia i chemia. Zreszt¹
uwa¿am, ¿e w niektórych klasach biologia czy chemia s¹ zupe³nie zbêdne. Tak
wiêc przedstawiam uczniom, co trzeba
zrobiæ, ¿eby umieæ na dwa i dopingujê
ich na wiêcej. Uwa¿am, ¿e nawet jak
ktoœ nawet œrednio zdolny czy œrednio
zainteresowany chce siê uczyæ, to i tak
go nauczê, chocia¿ na dwa. Jasne zasady
s¹ pomocne w tej pracy, ale najlepiej
o mnie, jako o nauczyciela pytaæ
uczniów. Wypadkowa ich ocen da³aby
Ci jakiœ obraz tego, na ile to, co mówiê
sprawdza siê w rzeczywistoœci.

Co poci¹ga³o Ciê w zawodzie nauczyciela na tyle, ¿e by³ Twoim marzeniem?
Chêæ dzielenia siê swoj¹ pasj¹. Kontakt z cz³owiekiem. Gdy pracowa³em jako kasjer w ksiêgarni, to te¿ uwielbia³em kontakt z ludŸmi, rozmowy. I tak
te¿ jest w szkole. M³odzie¿ jest zawsze taka sama. Ma takie same problemy, prze¿ywa m³odzieñcze bunty. To jest bardzo
prosty zawód. Przychodzisz, mówisz
czego chcesz nauczyæ, okreœlasz jasno
zasady.

Maj¹c wymarzony zawód, mieszkanie w barokowym dworku i rodzinê
zachcia³o Ci siê rozwin¹æ jeszcze jedn¹
pasjê i zamiast tylko s³uchaæ muzyki,
zacz¹³eœ j¹ tworzyæ. Sk¹d ten pomys³
siê wzi¹³?
By³o to zbieg bardzo korzystnych okolicznoœci. Po pierwsze dyrektorem biblioteki w Nowym Tomyœlu zosta³a pani
Lucyna Koñczal – Gnap. Mia³a potrzebê pokazaæ tê bibliotekê z jak najlepszej
strony, tak¿e poprzez organizowanie ró¿nych wydarzeñ kulturalnych. Moja ¿ona natomiast, ju¿ jako nauczycielka
w nowotomyskim gimnazjum, wspó³pracowa³a z bibliotek¹. Jakiœ czas póŸniej, pojawi³ siê pomys³, ¿eby zrobiæ
koncert z piosenkami Czes³awa Niemena.

A jednak jedni robi¹ to lepiej, inni
gorzej. Ciebie na przyk³ad uczniowie
lubi¹...
Przychodzê i mówiê, ¿e jako szko³a jesteœmy placówk¹ us³ugow¹. I kto chce
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Po raz pierwszy wyszed³em na biblioteczn¹ scenê,
¿eby wzi¹æ udzia³ w koncercie Wiem, nie wrócisz
z piosenkami Czes³awa Niemena..

Wiadomoœæ, ¿e te¿ mia³bym zaœpiewaæ dwie piosenki po prostu mnie sparali¿owa³a. Nigdy nie wystêpowa³em
publicznie. Co innego graæ na scenie,
a co innego na schodach w akademiku.
Iza zaprosi³a wtedy do wspó³pracy kilka
osób i zespo³ów. Ka¿dy œpiewa³ jakiœ
utwór, by³o bardzo mi³o. Ja zaœpiewa³em dwa...
... i prze¿y³em...
Tak, ale strasznie siê denerwowa³em.
W sali biblioteki by³o ciemno, tylko
œwiat³a na scenie, a ja siê ba³em, ¿e zapomnê tekstu. Nie zapomnia³em jednak.
To by³ pierwszy koncert z cyklu Wiem,
nie wrócisz i pamiêtam, ¿e wtedy p. Dyrektor biblioteki powiedzia³a, ¿e by³em
objawieniem tego wieczoru. Wtedy po-
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myœla³em, ¿e mo¿na by zrobiæ jeszcze
wiêcej koncertów i tak powsta³ cykl,
w którym ró¿ne osoby podejmowa³y
próby przypomnienia dorobku nie¿yj¹cych artystów i zaprasza³y do wspó³pracy ró¿nych muzykuj¹cych nowotomyœlan i nie tylko. Tak powsta³ koncert
z Klenczonem w roli g³ównej, potem
z Ryœkiem Riedlem, a potem z Agnieszk¹ Osieck¹, w którym akurat nie bra³em udzia³u... Pomyœla³em wtedy, ¿e
chcia³bym zrobiæ coœ sam, ale z drugiej
strony wiedzia³em, ¿e niewiele zdzia³am stoj¹c sam z gitar¹ i œpiewaj¹c. Wtedy wpad³em na pomys³, ¿e moglibyœmy
zagraæ koncert poœwiêcony twórczoœci
Johna Lennona, uzupe³niæ to prezentacj¹ multimedialn¹, przypomnieæ utwory i opowiedzieæ, jak przebiega³a kariera artystyczna tego muzyka. Koncert
piosenek Lennona przygotowaliœmy
z Sebastianem Koberlingiem, który zaprosi³ pozosta³ych muzyków. On te¿ zarazi³ siê pomys³em robienia tego cyklu
i chyba po roku zadzwoni³ do mnie, ¿e
ma klawiszowca i mo¿emy zrobiæ materia³ The Doors. Wczeœniej jeszcze zaczêliœmy opracowywaæ piosenki Breakoutu,
bo bardzo mi zale¿a³o, ¿eby pokazaæ ten
zespó³ m³odzie¿y. Pomyœla³em jednak,
¿eby ten koncert zagraæ w NOK-u, poniewa¿ sala biblioteczna nie jest miejscem na takie g³oœne koncerty. Poszed³em do p. Dyrektor biblioteki z pytaniem, czy skoro s¹ to mocne brzmienia,
to sala widowiskowa NOK-u nie bêdzie
bardziej na taki koncert odpowiednia.
P. Dyrektor zgodzi³a siê z moj¹ propozycj¹, choæ mia³a w¹tpliwoœci, czy przyjdzie tylu ludzi. Chcia³em, ¿eby tak siê
sta³o, wiêc po raz pierwszy powiedzia³em o koncercie moim uczniom. Wczeœniej bowiem nie mówi³em o tym
w szkole i jeœli któryœ z moich uczniów
by³ na moim koncercie, to trafia³ tam
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przypadkowo. Tym razem po raz pierwszy zaprasza³em uczniów, ¿eby przyszli,
bo bêdzie okazja poznaæ bardzo dobry,
choæ ju¿ nieistniej¹cy polski zespó³ i te¿
otwarcie zaznacza³em, ¿e zale¿y mi
na tym, ¿eby sala by³a pe³na, bo to przemawia³oby za s³usznoœci¹ urz¹dzenia
koncertu w sali NOK-u. I przyszli. Potem te¿ przyszli na The Doors i ostatni
z tego cyklu koncert z utworami The Beatles. Zacz¹³em myœleæ, ¿e moglibyœmy
zrobiæ coœ swojego i wtedy Iza, moja ¿ona, podpowiedzia³a mi, ¿e móg³bym
zorganizowaæ koncert pod has³em:
Wiem, ¿e wrócisz poœwiêcony Jezusowi
Chrystusowi. Chcia³em wtedy pozbieraæ ró¿ne utwory, takie jak Stairway to
Heaven i tym podobne, coœ opowiedzieæ pomiêdzy nimi, mo¿e coœ swojego napisaæ na ten koncert. Ten pomys³
dojrzewa³ w mojej g³owie i pamiêtam,
¿e dok³adnie 3 stycznia 2009 roku pomyœla³em sobie o utworze, którego
tekst by³by zapisem rozmowy Jezusa
z Szatanem. Wys³a³em smsa do Sebastiana, by napisa³ do niego muzykê.
Gdy wróci³em do domu, bo wtedy by³em u mamy, od razu spisa³em s³owa
i muzykê. I tak siê zaczê³o.... Przesta³em
graæ utwory innych i teraz ju¿ tylko szukam nowych kompozycji, myœlê o swoich tekstach i piosenkach. Nawet nie
bardzo pamiêtam te utwory, które kiedyœ gra³em, pracujê tylko nad swoimi
rzeczami.
Napisa³eœ pierwsz¹ piosenkê
i od razu pomyœla³eœ, ¿e móg³byœ za³o¿yæ zespó³ graj¹cy swoj¹ muzykê?
Pocz¹tkowo myœla³em, ¿e bêdzie to
jeden z utworów zagranych na koncercie Wiem, ¿e wrócisz. Ale potem ju¿ wiedzia³em, ¿e nie tylko... W ci¹gu tygodnia, czy dwóch, ca³kowicie wyros³em
z tego, ¿eby graæ czyjeœ utwory. Wiedzia-
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³em, ¿e chcia³bym tworzyæ swoje. Zadzwoni³em wiêc do Sebastiana, czy mi
w tym pomo¿e. Pomys³ mu siê spodoba³ i chcia³, ¿ebym zaraz zagra³ mu jakiœ
utwór mojego autorstwa. A potem to
ju¿ mnie nêka³ o nastêpne rzeczy, bo ja
d³ugo uk³ada³em kolejne teksty. Pisa³em je wszystkie jednoczeœnie. W komputerze mia³em pootwieranych ileœ plików i trochê dopisywa³em trochê tu,
trochê tam. Tak samo zreszt¹ sprz¹tam
(œmiech).
Sebastian czeka³ i czeka³, ale w miêdzyczasie wymyœli³, ¿e przyda³aby siê
jeszcze sekcja rytmiczna – bas i perkusja. Tak do zespo³u do³¹czyli Kapi i Dominik. W marcu czy kwietniu 2010 roku spotkaliœmy siê u Kapiego w gara¿u
i powoli zaczêliœmy „obrabiaæ” te utwory. Rezultat by³ taki, ¿e w czerwcu odby³
siê koncert, na którym pokazaliœmy siê
pierwszy raz jako Karawana Eskimosów. I chocia¿ nie by³ to koncert pod has³em Wiem, ¿e wrócisz, to nie ¿a³ujê.
Twoje teksty s¹ nie tylko dodatkiem do melodii, ale maj¹ – jak przeczyta³am na Waszej stronie internetowej – wyraŸnie okreœlony, choæ trudny do zdefiniowania przekaz. Nie jest
to typ tekstów, które mo¿na napisaæ
na kolanie – ich treœci nosi³eœ w swojej
g³owie, czy by³y na bie¿¹co inspirowane obserwacj¹ otoczenia?
Powiem tak – wiem, co chcia³em powiedzieæ, mia³em to w swojej g³owie
wczeœniej. Tekst Pos³uchaj Jezu mia³ byæ
w³aœnie rozmow¹ Jezusa z Szatanem,
który mo¿e powiedzieæ wszystko, mo¿e
byæ bezczelny, nawet mo¿e przeklinaæ,
czego w koñcu zaniecha³em. I ten tekst
mo¿e siê wydawaæ przygnêbiaj¹cy, jednak moim zdaniem koñczy siê triumfalnie, bo Jezus daje jedn¹, krótk¹ ripo-
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stê i w koñcu go przegania. Mia³em te¿
potrzebê zwrócenia innym uwagi
na sprawy, na które sam sobie zwracam
uwagê i zawsze zastanawia³em siê, kto
móg³by tak¹ uwagê zwróciæ. Wybra³em
do tej roli Judasza, a piosence da³em tytu³ Przestroga Judasza, dlatego, ¿e by³ to
cz³owiek, który da³ siê w coœ z³apaæ. Muszê powiedzieæ, ¿e jestem bardzo zadowolony z tego utworu. Obawia³em siê,
¿e ktoœ powie, ¿e gramy utwory religijne, a ¿aden z naszych utworów Boga
nie wielbi, wiêc automatycznie w definicji muzyki religijnej siê nie mieœcimy.
Po prostu trzeba œpiewaæ o sprawach
wa¿nych, a to s¹ sprawy najwa¿niejsze. I mo¿e to ostro zabrzmieæ, ale
chcia³bym zdetronizowaæ, g³ównie
w swojej g³owie – ¿eby nie by³o, ¿e chcê
kogoœ pouczaæ – Jezusa Chrystusa, ¿eby
nie traktowaæ go jako Króla, ale raczej
Nauczyciela i Mistrza. By³oby to rozs¹dniejsze. Utworów o tematyce powiedzmy egzystencjalnej napisa³em jeszcze
kilka i w ten sposób przekaza³em ju¿
wszystkie myœli, które na ten temat
mnie nurtowa³y, wiêc teraz sk³aniam siê
ku tekstom bardziej poetyckim i mniej
dos³ownym. Podoba mi siê nasz ostatni
utwór, który bêdzie najprawdopodobniej nosi³ tytu³ Gniazdo œmierci. Jeszcze
nie jestem pewien, bo tytu³y s¹ moj¹
zmor¹. Tekst ten pokazuje, ¿e podmiot
liryczny znajduje siê w takim œwiecie,
który nie istnieje, jakiego nie mo¿emy
sobie wyobraziæ.. No i w tym kierunku
siê sk³aniam.
Rozumiem, ¿e macie w planach
kolejn¹ p³ytê?
Tak, planujemy jej nagranie w listopadzie tego roku. Utwory, jakie siê
na niej znajd¹, s¹ ju¿ grane na koncertach, ale bêd¹ te¿ nowe. Pracujemy, ¿e-
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by na grudzieñ dopi¹æ tê p³ytê. Prawdê
mówi¹c zaczêtych utworów, pomys³ów,
jest oko³o 30. Gdy siê spotkamy za rok,
to mo¿e bêdzie ich ju¿ 40.
Tworzenie pierwszej p³yty by³o dla
Was bardziej ciê¿k¹ prac¹ czy pasjonuj¹cym wyzwaniem?
Zdecydowanie towarzyszy³a nam pasja. Przychodzi³em na próbê z utworem
opracowanym na gitarê, a po chwili ju¿
s³ysza³em utwór zagrany na dwie gitary,
bas, perkusjê, a do tego jeszcze solówka.
Utwór Myœli mnie bol¹ ich jest w ca³oœci
kompozycj¹ Sebastiana. Czasem on wysy³a muzykê do mnie i potem pojawiaj¹
siê pomys³y, gdzie bêdzie zwrotka, gdzie
refren, ile taktów odejmujemy, dodajemy itd. S³ucham tej muzyki w nieskoñczonoœæ i powstaje w koñcu gotowy
utwór.
Jak „wyklarowa³” siê sk³ad zespo³u?
Czêœciowo przez przypadek, jeœli
przypadkiem mo¿e byæ to, ¿e wczeœniej
robiliœmy coœ razem. Pierwszy raz w tym
sk³adzie spotkaliœmy siê przy organizacji koncert z muzyk¹ The Beatles. Z regu³y tak jest, ¿e gdy powstaje zespó³, to ludzie przedtem siê dobrze znaj¹. U nas
by³o trochê inaczej, bo po prostu potrzebowa³em kogoœ, kto mi dogra na gitarze ró¿ne dodatki, wiêc poprosi³em
Sebastiana. On z kolei œci¹gn¹³ Kapiego – perkusistê i Dominika – basistê,
którego sk¹dœ tam zna³ i tak powsta³a
grupa muzyczna. Dopiero teraz poznajemy siê lepiej.
Reszta zespo³u podchodzi do Waszego muzykowania z podobn¹ pasj¹
jak Ty?
Myœlê, ¿e uda³o mi siê ich zaraziæ
przekonaniem, ¿e nasze granie nie mu-
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Pomyœla³em, ¿e mo¿na by by³o zorganizowaæ wiêcej koncertów z piosenkami nie¿yj¹cych artystów – na przyk³ad
Krzysztofa Klenczona...

Na koncert z piosenkami
Breakoutu
zaprasza³em
uczniów mówi¹c, ¿e bêdzie
okazja, by poznaæ œwietny,
nie istniej¹cy ju¿ polski zespó³...

... Sebastian te¿ zarazi³ siê pomys³em grania koncertów
z cyklu Wiem, nie wrócisz, zadzwoni³ do mnie, ¿e ma klawiszowca i mo¿emy robiæ The
Doors...
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si byæ tylko muzyk¹ rockow¹ i rozrywkow¹, ale mo¿e nieœæ te¿ pewien przekaz.
Nie o migaj¹ce kolorowe œwiat³a, dymy
albo k³êbowisko ludzi przed scen¹, chodzi. Dla mnie wzorem artysty scenicznego jest Ewa Demarczyk, stoj¹ca
na ciemniej scenie. Ona œpiewa i nie
ma nic wiêcej, nawet nie widaæ muzyków. Uwagê przykuwa tylko to, co œpiewa. Film z jej wystêpu pokaza³em te¿
reszcie zespo³u.
To w³aœnie t¹ postaci¹ inspirowa³eœ
siê tworz¹c swoist¹ choreografiê, któr¹ – przynajmniej ja tak to odbieram
– masz dopracowan¹ w szczegó³ach...?
To ca³kiem mo¿liwe. Choæ raczej
podœwiadome...
Gdy obserwujê Ciê na scenie mam
wra¿enie, ¿e ka¿dy gest, grymas, ruch
jest zaplanowany i wykonany z pe³n¹
œwiadomoœci¹.
Na pewno tego nie planujê, ale to jakoœ wyp³ywa ze mnie adekwatnie do tego, co œpiewam w danym momencie.
Czasami, jak ogl¹dam zdjêcia z koncertów, na których mam tak¹, a nie inn¹
minê, to wiem, jaka to piosenka albo
w którym momencie tekstu jestem.
Tym bardziej, ¿e gdy wykonuje siê siê
utwór któryœ raz z kolei, to w g³owie
otwieraj¹ siê odpowiednie „pliki”
i wiem, jaki gest mam zrobiæ w danym
momencie.
Przez rok Waszej dzia³alnoœci, który w³aœnie œwiêtowaliœmy podczas
koncertu jubileuszowego w NOK-u,
zagraliœcie ok. 20 koncertów. Jak Wasza twórczoœæ by³a przyjmowana poza Nowym Tomyœlem?
Wszêdzie, niezale¿nie od tego, czy
jest 30 czy 300 s³uchaczy, odbiór jest za-
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wsze taki sam. Nie mogê powiedzieæ, ¿e
w Nowym Tomyœlu bardziej siê podobamy. Jest tylko taka ró¿nica, ¿e gdy wychodzimy na scenê tutaj, to od razu s¹
du¿e brawa, bo ludzie ju¿ nas trochê
znaj¹. Jednak je¿eli dobrze s³ychaæ
tekst, to ludzie jakoœ podobnie reaguj¹
na te same frazy. S¹ te¿ czasem takie
momenty, które mnie onieœmielaj¹.
Przestajemy graæ i wiadomo, ¿e s¹ brawa i ¿e s¹ one konieczne, ale czasem tak
siê przed³u¿aj¹, ¿e nie wiem, gdzie mam
siê wtedy podziaæ. Onieœmiela mnie to
i nie jest to jakaœ fa³szywa skromnoœæ.
Nie wiem, co mam wtedy robiæ z rêkoma – zawi¹zywaæ sobie but, czy co. Aczkolwiek jest to równie¿ mi³e.
Mówi³eœ wczeœniej, ¿e gdy wychodzi³eœ pierwszy raz na „biblioteczn¹
scenê”, by³eœ przera¿ony... A jak jest
teraz, gdy pojawiasz siê przed publicznoœci¹? Jakie emocje Ci towarzysz¹?
Wtedy przede wszystkim ba³em siê,
¿e zapomnê tekstu, to mnie deprymowa³o. Teraz ju¿ siê nie bojê, bo teksty
wesz³y mi pod skórê. Dla mnie wa¿ne
jest, ¿eby nie widzieæ publicznoœci. Gdy
zgasn¹ œwiat³a, publicznoœæ jest moja.
Je¿eli widzê poszczególne twarze, to siê
dekoncentrujê. Lubiê uczucie, ¿e jestem na scenie sam...
Ktoœ ostatnio widz¹c nasz wystêp powiedzia³ o mnie, ¿e wykonawca ma zbyt
ma³y dystans do tego, co œpiewa... Otó¿,
ja nie mam ¿adnego dystansu do tego,
co œpiewam. To jest to, co chcê przekazaæ. W ogóle siê nie dystansujê, bo stojê
za tymi tekstami. Wyszed³em, ¿eby coœ
powiedzieæ, wejœæ w dialog ze s³uchaczem. I nie narzucaæ niczego nikomu.
Dlatego podszy³em siê pod Judasza, dlatego w Pos³uchaj Jezu podszy³em siê
pod Diab³a, dlatego w Bluesie sumienia
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podszy³em siê pod wyrzut sumienia. Te
utwory maj¹ prowokowaæ, zapraszaæ
do dyskusji. Jasno definiujê to, co myœlê
i mogê z kimœ polemizowaæ, je¿eli ktoœ
mówi, ¿e myœli inaczej. Je¿eli ktoœ mówi,
a tam za ostro powiedzia³eœ, to ja siê pytam: a dlaczego za ostro? I wtedy mo¿emy
rozmawiaæ. A je¿eli ktoœ mówi nie
do koñca na temat... to có¿. Ka¿dy wykonawca musi byæ przygotowany na to,
¿e bêd¹ tacy, którzy bêd¹ ceniæ to, co robi i tacy, którzy go odrzuc¹, a wiêkszoœci
bêdzie to po prostu obojêtne...
A jakie by³y reakcje Twoich
uczniów na Twoj¹ muzykê i s³owa?
Chcieli dyskutowaæ o ich treœciach?
Wiesz, po pierwsze w szkole staram
siê maksymalnie bagatelizowaæ sprawê
tego, ¿e gram w zespole, ¿e wczoraj by³
nasz koncert itd. Izba szkolna to nie
jest miejsce, by dyskutowaæ o muzyce,
chocia¿ podczas przerw mo¿na porozmawiaæ z uczniami. Opinie s¹ ró¿ne,
ale niewielu moich uczniów przychodzi na koncert dla tekstów. Oczywiœcie, tekst Pos³uchaj Jezu zrobi³ swoje te¿
dlatego, ¿e go dobrze s³ychaæ. Troszeczkê mnie to martwi, ¿e nasz zespó³ mo¿e byæ odebrany jako rockowy, w którym tekst jest, bo jest. A przecie¿ mo¿na graæ rockowe piosenki z dobrym
tekstem, jak Manaam, Republika. I myœlê, ¿e w tê stronê nale¿y iœæ.
Wracaj¹c do szko³y, tam dystansujê
siê do problemu mojego grania.
Na pewno s¹ jakieœ komentarze, ale
staram siê je ograniczyæ do minimum.
Oczywiœcie nie zawsze jest to mo¿liwe,
bo ju¿ s³ysza³em, ¿e podobno promujê
siê przed uczniami, jednak nie kontynuujê dyskusji na taki temat. Fajnie jak
przyjdziecie na koncert, kupicie p³ytê
czy nawet skopiujecie jeden drugiemu,
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porozmawiacie miêdzy sob¹. Ale to
wszystko.
Widzia³am, ¿e przychodz¹... Ale
wracaj¹c do pytania – zdarzy³o Ci siê,
¿e dyskutowali z Tob¹ o treœciach
zawartych w tekstach?
Takich dyskusji nie by³o. Raczej opinie – ktoœ podchodzi³ i mówi³, ¿e fajny,
dobry tekst. Nikt nie stara³ siê polemizowaæ, by³y to raczej ogólne uwagi.
Szkoda, bo zale¿a³oby mi na dyskusjach
bardziej szczegó³owych. Czasem mówi¹, ¿e to s¹ kontrowersyjne teksty, natomiast gdy pytam co dok³adnie, to
trudno im okreœliæ. Ale cieszê siê, ¿e
s³uchaj¹.
Zapytam prowokacyjnie, sprowokowana te¿ Twoj¹ wypowiedzi¹. Skoro, gdy stoisz na scenie masz poczucie,
¿e jesteœ w tej sytuacji sam, to sprawia
Ci jak¹œ ró¿nicê, jak publicznoœæ reaguje?
O.. Gdyby mnie na przyk³ad zignorowa³a, zrobi³oby mi to ró¿nicê... Pamiêtam, ¿e podczas koncertu w Zielonej
Górze, w klubie muzycznym graliœmy
utwór Têsknota. I podczas tego utworu
ludzie pij¹c piwo rozmawiali. Chcia³em im przerwaæ i ich strofowaæ jak
uczniów. Po prostu s¹dzê, ¿e jak ktoœ
przychodzi na koncert, to po to, ¿eby
pos³uchaæ muzyki, dowiedzieæ siê, co
ten cz³owiek na scenie ma do powiedzenia. Mo¿na nawet po koncercie powiedzieæ Stary, zupe³nie to do mnie nie trafia, ale ¿eby to zrobiæ, trzeba pos³uchaæ.
Z koncertów granych poza nasz¹
okolic¹, by³y te¿ wystêpy w poznañskim
Eskulapie i na Starym Rynku podczas
Jarmarku Œwiêtojañskiego. Tam przysz³a trochê inna publicznoœæ. Do Eskulapu mog³em zaprosiæ swoich znajo-
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mych ze studiów, by³ych uczniów, którzy s¹ studentami itd. Gra³o siê bardzo
dobrze, by³o œwietne nag³oœnienie, ale
tak na prawdê odbiór by³ taki sam jak
wszêdzie. Gdy graliœmy na Starym Rynku du¿o by³o ludzi przechodz¹cych,
spora grupa ludzi stoj¹cych, wokó³ siedz¹cy i pij¹cy piwo w ogródkach. Ale to
by³o mi³e, gdy koñczyliœmy utwory, a ludzie wychylali siê z tych ogródków i bili
brawo. To by³o bardzo fajne. Ale tam Pos³uchaj Jezu nie graliœmy, bo to nie miejsce i czas.
Ja mam zawsze mieszane uczucia,
gdy s³yszê, ¿e piosenki Pos³uchaj Jezu
czy Przestroga Judasza traktowane s¹
jak przeboje, s¹ du¿e brawa i entuzjazm na sali. Wszêdzie publicznoœæ
tak reaguje?
Tak naprawdê, to ró¿nie jest z tym
podobaniem siê, bo ostatnio najbardziej podoba³y siê Orla Peræ, czy Na wojnie. Mo¿e ludzie potrzebuj¹ wyrazistego
tekstu, a te utwory, które wymieni³aœ takie s¹. Aczkolwiek faktycznie, gdy zapowiem, ¿e zaœpiewamy Przestrogê Judasza i s³yszê z widowni takie Uuuuu, to
te¿ czujê, ¿e to trochê nie pasuje jedno
do drugiego. Utwór jest ¿ywio³owy
i mo¿e siê podobaæ, ale mo¿e te¿ tak
byæ, ¿e ktoœ s³ucha tylko muzyki, a œpiewaj¹cy jest kolejnym instrumentem.
Pyta³am o reakcjê uczniów na Twoj¹ dzia³alnoœæ pozaszkoln¹, ale jeszcze
wa¿niejsza jest opinia ludzi Tobie najbli¿szych, czyli rodziny...
¯ona i dzieci wspieraj¹ mnie od pocz¹tku. Mama i siostra przyje¿d¿aj¹
na wszystkie koncerty w Nowym Tomyœlu. Je¿eli chodzi o mamê, to do niej
najbardziej trafiaj¹ s³owa, bo nasza muzyka nie jest dla niej. Generalnie zbie-
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ram pozytywne opinie od rodziny,
wspieraj¹, mówi¹ ciep³e s³owa, zawsze
te¿ mogê liczyæ na konstruktywn¹ krytykê z ich strony. Znaj¹ mnie i te¿ wiedz¹,
jakie s¹ moje opinie na tematy, jakie
poruszam w swoich tekstach. Ich zdanie jest podobne, wiêc ciesz¹ siê, ¿e powiedzia³em to, co i oni myœl¹.
Karawana Eskimosów to trzeci
w Nowym Tomyœlu po NOG i Ulicznym Opryszku Oji zespó³, który nagra³
autorsk¹ p³ytê. Swoj¹ muzykê gra tu
te¿ Cramprib, choæ p³yty jeszcze nie
nagrali. A co przed Wami? Jakie macie plany i marzenia dotycz¹ce zespo³u?
Nie mam ¿adnego ciœnienia, ¿eby siê
promowaæ. Chcê wystêpowaæ, nagrywaæ p³ytê, polecaæ p³ytê, zachêcaæ
do dyskusji. Czy Karawana Eskimosów
bêdzie zespo³em lokalnym czy ponadlokalnym, czy jej dzia³alnoœæ bêdzie
trwaæ przez 2 lata czy 10 lat, tak daleko
w przysz³oœæ nie wybiegam. Czy to bêdzie zespó³ znany w województwie, czy
w Polsce... Nie o to chodzi. Coœ przekazujê i bêdê obserwowaæ, ilu to znajdzie
odbiorców. Zobaczymy co bêdzie. Nie
jestem muzykiem i nie ¿yjê z muzyki. Jestem nauczycielem biologii i „malowanym” chemikiem, a muzyka to moja
pasja. Gdybym pasjonowa³ siê malarstwem czy rzeŸb¹, tworzy³bym jakieœ
dzie³a, bo mia³bym tak¹ potrzebê. I tak
jest z muzyk¹ – chcia³bym j¹ komuœ pokazaæ, ale nie robiê tego po to, by zarabiaæ. A co przyniesie czas, zobaczymy.
Oczywiœcie, s¹ próby wysy³ania p³yt
do radia itd., ale to te¿ po to, by ktoœ
us³ysza³.
Tak jak p³yta jest dowodem naszej
dzia³alnoœci, tak rzeŸbiarz wykonuje
rzeŸbê, któr¹ mo¿na postawiæ.
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W czerwcu 2010 roku pokazaliœmy siê po raz pierwszy jako Karawana Eskimosów
(od lewej:) wspomagaj¹cy Karawanê na koncertach £ukasz Micha³owski, Dominik
Tucho³ka, Szymon Kapi
Kandulski, Sebastian Ebol
Koberling, poni¿ej Rafa³
Putz

... gdy ogl¹dam zdjêcia z koncertu, patrz¹c na swój gest
lub minê, wiem w jakim momencie tekstu jestem...

W czerwcu 2011 roku
na scenie NOK-u zagraliœmy
koncert z okazji rocznicy
dzia³alnoœci
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To pytanie musi paœæ – sk¹d siê
wziê³a nazwa zespo³u?
Pomys³ na nazwê jest bardzo stary.
Jeszcze z czasów bydgoskich. Ja mam tak¹ wrodzon¹ potrzebê zderzania, ³¹czenia ze sob¹ rzeczy pozornie nie pasuj¹cych do siebie. Karawana kojarzy siê.
jednoznacznie ze œwiatem arabskim,
na „biegunie” s¹ Eskimosi, ludzie pó³nocy. I ka¿dy, kto s³yszy tê nazwê po raz
pierwszy, czuje, ¿e coœ tu nie gra. Nie s¹dzê, ¿eby ktoœ zapomnia³ tê nazwê, gdy
j¹ raz us³yszy. A mnie chodzi³o tylko
o zderzenie tych dwóch œwiatów, bo zawsze mówi³em, ¿e jedni walcz¹ ze œniegiem, a drudzy z piaskiem. Pustynia lodowa lub œnie¿na i pustynia z piasku.
A jednak zarówno ci z pustyni, jak i ci
z lodu, mogliby usi¹œæ i ze sob¹ porozmawiaæ o tym, jak rozwi¹zuj¹ swoje problemy, które, mam wra¿enie, mog¹ byæ
paradoksalnie podobne – monotonny
krajobraz, do którego siê trzeba zaadoptowaæ, ¿ywio³ z którym siê walczy. Nazwa nie ma nic wspólnego z przekazem,
u¿yta zosta³a dla b³yskotliwej sprzecznoœci, a nie dla samej teorii walki.
Ju¿ myœla³am, ¿e w³aœnie o tê walkê
chodzi, bo muszê przyznaæ, ¿e po cichu podejrzewam Ciê, ¿e patrz¹c
na œwiat i cz³owieka widzisz g³ównie tê
jego ciemniejsz¹ stronê... Patrzysz
na œwiat pesymistycznie?
Nie, raczej realistyczne. Dostrzegam
problem i piszê o tym tekst po to, by te¿
inni go zauwa¿yli i ocenili – a mo¿e ja
przesadzam, mo¿e inni widz¹ to inaczej. Moje utwory maj¹ prowokowaæ
do myœlenia. Ktoœ powiedzia³, ¿e ta p³yta jest taka smutna, ¿e te utwory siê Ÿle
koñcz¹... Ale przecie¿ nie wszystkie...
Có¿, tê historiê wojenn¹ pisa³em jako
list ch³opca do dziewczyny, a ¿e siê koñ-
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czy tragicznie – tak to bywa na wojnie.
Ja bardzo lubiê ten utwór.
W Czarnym Aniele z kolei jest wizja
koñca œwiata, po S¹dzie Bo¿ym. Bohater liryczny tekstu jest osob¹ potêpion¹
i w ten sposób spotyka tych, których siê
nie spodziewa³ zobaczyæ. I paradoks polega na tym, ¿e muzycznie jest to najbardziej popowy utwór. Najlepszym dope³nieniem nieœwiadomoœci s³uchaczy by³oby to, gdyby przy tym utworze bawili
siê na dyskotece. To by³by najwiêkszy
sukces tego utworu...
Zastawiasz pu³apkê na s³uchaczy?
O to w³aœnie chodzi. Utwór koñczy
siê tym, ¿e bohater jest potêpiony, ale
najbardziej przera¿a go fakt, ¿e do
koñca ¿ycia bêdzie s³ysza³ diabli œmiech,
jakby ktoœ z niego zadrwi³, a on siê da³
oszukaæ.
Gdy piszê teksty o tematyce egzystencjalnej, to staram siê pisaæ jako ateista.
Stawiam siê w sytuacji cz³owieka, który
nagle dosta³ w swoje rêce Bibliê, przeczyta³ i spotka³ ludzi, którzy twierdz¹, ¿e
wed³ug niej ¿yj¹. I jako taki cz³owiek obserwujê, ¿e oni postêpuj¹ zupe³nie inaczej, bo s¹ jakby nieœwiadomi... Nasuwa mi siê tu porównanie z gr¹ „Eurobiznes”... Pamiêtam, ¿e jak graliœmy
z ch³opakami w tê grê, to wszyscy kupowali najbogatsze pañstwa RFN i Austriê, a ja wzi¹³em instrukcjê obs³ugi
i zobaczy³em, ¿e warto kupiæ linie kolejowe, bo na nich te¿ siê zarabia. I kiedy
tak zrobi³em, wszyscy pukali siê w czo³o.
Dopiero, gdy siê okaza³o, ¿e zacz¹³em
wygrywaæ, to zrozumieli, ¿e nie tylko te
pañstwa by³y wa¿ne.... Nie uzurpujê sobie prawa, ¿e rozumiem cokolwiek lepiej ni¿ inne osoby. Po prostu to tak,
jakbym zajrza³ do instrukcji ¿ycia i powiedzia³: Zobaczcie, co tu jest napisane.
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Staram siê badaæ temat jak ateista, jakbym nie mia³ pojêcia o danej religii
i obserwowa³, co ktoœ na ten temat myœli i czy postêpuje wed³ug zapisanych regu³, choæby dekalogu. Oczywiœcie wiadomo, ¿e nikt do koñca ich nie przestrzega, bo tacy po prostu jesteœmy. Jednak, gdy ktoœ postêpuje niew³aœciwie
i nie zdaje sobie sprawy z tego, ¿e tak nie
wolno albo prawo ludzkie wa¿niejsze
jest dla niego ni¿ prawo boskie, to mnie
to po prostu gryzie... I z tego powodu s¹
chocia¿by w naszym kraju problemy.
Szczerze mówi¹c ka¿demu zada³bym zadanie domowe, ¿eby zapozna³ siê dok³adnie z Ewangeli¹. Nawet ateistom.
W³aœnie im. Poleci³bym im, aby przeczytali i ka¿dego dnia weryfikowali
tych, którzy siê za wierz¹cych uwa¿aj¹.
Niech patrz¹ czy postêpuj¹ wed³ug tego, w co wierz¹. Wyœmiewajcie, piêtnujcie, wyci¹gajcie ich s³abostki. Dopiero
wtedy siê oka¿e, co jest czarne, a co jest
bia³e.
W sprawach religii, mimo ¿e nie
chcesz nikomu nic narzucaæ, jesteœ
bardzo zdecydowany co do swoich racji... I walczy³byœ o to, ¿e tak jest... Nie
mówiê nawet o tekstach, ale Twoim
¿yciu, je¿eli mo¿emy o tym rozmawiaæ...
Mo¿emy. Wierzê w to, ¿e Jezus Chrystus jest Zbawicielem i staram siê, ¿eby
w moim ¿yciu by³ on Mistrzem i Nauczycielem. I chcia³bym ka¿dego zaraziæ w³aœnie takim podejœciem. Zwróæ
jednak uwagê, ¿e w swoich tekstach
na moralizatora wybra³em Judasza, a je¿eli œpiewam o tym, co siê stanie po naszej œmierci, to z perspektywy osoby potêpionej. Nie mam bynajmniej poczucia bycia kimœ lepszym. Chodzi mi
po g³owie tylko takie przes³anie, ¿eby
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ka¿dy usiad³ i poczyta³, i zobaczy³ w co
wierzy. Czy on wie, w co wierzy, mówi¹c, ¿e wierzy. Ale mówimy tu o kilku
utworach z tej p³yty, w których powiedzia³em ju¿ w sprawach religii wszystko,
co chcia³em. Czasem utwory piêtnuj¹
jak¹œ postawê. W Barwnym ptaku mówiê o naszej szaroœci, o tym, ¿e zawsze
zgnieciemy to, co nowe, barwne, co nie
pasuje do nas. Jesteœmy takim szarym
t³umem... A potrzeba nam osób zupe³nie ró¿nych, bo one pobudzaj¹. Ale to
taka natura naszego gatunku. Wszystko
bêdziemy uœredniali. Jesteœmy istotami
spo³ecznymi, ale, jak siê ktoœ wybija, to
„pach” przez g³owê.
Jako biolog znam dosyæ dobrze naturê ludzk¹ i mam zwyczaj zderzania jej
z przes³aniem Ewangelii.
Biologia to nie tylko przedmiot,
którego uczysz w szkole, ale i Twoja
pasja...
Tak, interesowa³em siê biologi¹ zawsze. Ju¿ w w podstawówce, czy nawet
w przedszkolu. Wszyscy mówili, ¿e zostanê biologiem. Zawsze interesowa³em siê zwierz¹tkami. Pamiêtam, ¿e gdy
by³em ma³y, a tata wyszed³ na przepustkê ze szpitala, wzi¹³ mnie na spacer i kupi³ mi figurkê ma³ego lwa w celofanie,
którego mam do dzisiaj. Od tego czasu
zaczê³o siê zbieranie figurek zwierz¹t,
interesowanie siê nimi. Gdy w drugiej
klasie szko³y podstawowej robiliœmy sobie Andrzejkowe wró¿by, to ja bra³em
udzia³ w takiej, która mia³a pokazaæ
kim bêdê, jak dorosnê. Napisa³em sobie karteczkê, ¿e biologiem, puœci³em j¹
na wodê i mia³a siê ona zbli¿yæ
do œwieczki i siê zapaliæ. Kolega zrobi³
to samo i napisa³, ¿e chce zostaæ ksiêdzem. Moja siê zapali³a i jego te¿, ale ja
biologiem zosta³em, a on ksiêdzem nie.
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... moj¹ pasj¹ jest poznawanie przyrody w ogóle,
ró¿nych jej ekosystemów...

Mówi³eœ, ¿e wiedzê o naturze ludzkiej zderzasz z przes³aniem Ewangelii
– jak¹ wiedzê Ci to niesie?
Czêsto siê mówi, ¿e pewne zachowania s¹ naturalne, ludzkie, prawda? I ¿e
trzeba ¿yæ zgodnie z natur¹. A ja bym
wola³ jednak tak bardzo siê jej nie trzymaæ. Choæby dlatego, ¿e jako ludzie
z natury jesteœmy poligamiczni. Zwierzê
monogamiczne, takie jak na przyk³ad
pingwin, nie czuje poci¹gu p³ciowego
do samic, które nie s¹ jego partnerkami. Spotyka samicê i jest z ni¹ do koñca ¿ycia, wiêc nie ma co namawiaæ pingwina, by nie cudzo³o¿y³, bo mu to na-
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wet na myœl nie przychodzi. A nam
przychodzi. Do tego faktu odnoszê s³owa Jezusa, ¿e trzeba siê zaprzeæ samego
siebie. Gdybyœmy byli monogamiczni,
szóste przykazanie by³oby zupe³nie niepotrzebne. Tymczasem my zostaliœmy
wcieleni w gatunek, którego natura jest
zupe³nie inna, ni¿ to, czego wymagaj¹
przykazania. Nasza natura jest taka jak
u ma³p. Gdy jedna ma coœ do jedzenia,
to druga mo¿e jej to zabraæ, co z punktu widzenia biologii jest naturalne, bo
gdy ja bêdê silniejszy i prze¿yjê to ja
przeka¿ê swoje geny. Dlaczego jest przykazanie Nie kradnij? Bo w naszej naturze
le¿y zabieranie innym, by mieæ dla siebie wiêcej.
Bardzo wiele jest w nas zachowañ
mimowolnych, wynikaj¹cych z prehistorycznej natury ludzkiej. Dlaczego
boimy siê ciemnoœci? Bo myœlimy, ¿e
z niej zaraz coœ wyskoczy. W genach mamy zapisane przystosowanie do obrony
przed drapie¿nikiem, który mo¿e nas
zjeœæ, tak jak po¿era³ naszych przodków.
Gdy siê przestraszymy, to uciekamy.
Gdzie? Najlepiej na drzewo. To jest nasza nadrzewna przesz³oœæ, która w nas
jeszcze siedzi. Na placu zabaw s¹ piaskownice, huœtawki i inne przyrz¹dy
do wspinania. Dzieci maj¹ potrzebê
wspinania na przyrz¹dy, ¿eby æwiczyæ zakorzenion¹ w ludzkiej naturze umiejêtnoœæ poruszania siê miêdzy ga³êziami
drzew. Tak samo zachowuj¹ siê m³ode
szympansy. Popatrz na piaskownicê
– ma³e dzieci lubi¹ kopaæ, a dlaczego
kopi¹? Bo one instynktownie szukaj¹
bezkrêgowców, którymi siê ¿ywili nasi
przodkowie. Ch³opcy podnosz¹ kamieñ i zagl¹daj¹, ¿eby zobaczyæ, co jest
pod spodem, bo bardzo dawno temu
inni ch³opcy szukali pod takimi kamieniami po¿ywienia. I gdybyœ zobaczy³a
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dzieci pozostawione same sobie
na miesi¹c, to jest pewne, ¿e z g³odu zaczê³yby zjadaæ pêdraki, d¿d¿ownice. To
nam siê wydaje, ¿e to ju¿ „wysz³o” z naszego menu. A to bardzo g³êboko w nas
siedzi. Zobacz, w co siê bawi¹ ma³e dzieci? Albo siê goni¹, co jest zakodowanym przystosowaniem do tego, ¿eby
uczyæ siê uciekaæ przed drapie¿nikiem,
albo siê chowaj¹, albo walcz¹, bo
w przysz³oœci bêdzie trzeba umieæ o siebie zadbaæ. Jak siê patrzy na dzieci, to
widaæ, ¿e one ucz¹ siê adaptowaæ
do œwiata doros³ych.
O Twoich dwóch pasjach – muzyce
i biologii myœla³am jako o oddzielnych, ale rozumiem, ¿e w Twojej g³owie jedno wyp³ywa z drugiego...
Mam niespe³na 40 lat i mia³em trochê czasu na to, ¿eby przemyœleæ parê
spraw. Oczywiœcie trochê czasu mi to zajê³o. Uwa¿am, ¿e nasza natura jest wyj¹tkowo wredna. W naszej naturze liczy
siê „ja” i „moje stado”. Jak coœ nam nie
odpowiada, to trzeba to eliminowaæ.
Zabraæ temu, który potrzebuje, bo to ja
chcê prze¿yæ. Kobieta bêdzie przy mê¿czyŸnie tak d³ugo, jak d³ugo on zapewni
jej i jej dzieciom byt. Dlatego mówi siê
o kobietach, ¿e one wybieraj¹ pieni¹dze. Z drugiej strony dla faceta najwa¿niejsze jest to, ¿e kobieta jest dla niego
atrakcyjna seksualnie. A ona musi siê
czuæ bezpiecznie, bo ona rodzi dzieci
i instynkt macierzyñski determinuje jej
zachowania. Oczywiœcie s¹ wyj¹tki, które tylko potwierdzaj¹ regu³ê. Na przyk³ad mê¿czyŸni nigdy siê nie zastanawiaj¹, po co im brodawki sutkowe. No
bo po co? Bo mê¿czyŸni to „niedorobione” kobiety. ¯eby byæ kobiet¹ trzeba
mieæ dwa chromosomy X... A mê¿czyŸni maj¹ tylko jeden, wiêc do po³owy s¹
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kobietami. Oczywiœcie mamy chromosom Y, którego pozbawione s¹ kobiety,
ale on jest prawie pusty. P³ód najpierw
jest ¿eñski, a wiêc w po³owie drogi
do kobiety, jest mê¿czyzna... Irytuje
mnie mówienie o mê¿czyznach przez
kobiety i o kobietach przez mê¿czyzn.
Ka¿dy mê¿czyzna powinien byæ przez
chwilê kobiet¹ i odwrotnie – wtedy byœmy siê zrozumieli. Ja sobie czasem specjalnie ¿artujê prowokacyjnie, ¿eby pokazaæ bezsens udowadniania, ¿e ktoœ
jest gorszy, czy lepszy, podczas, gdy jesteœmy po prostu ró¿ni. Kobiety generalnie stosuj¹ te same wzorce, bo nie maj¹ potrzeby poszukiwania innych, maj¹c swoje sprawdzone sposoby. Narzucone lub wykszta³cone, ale dobre i skuteczne. Kobieta ma urodziæ, wykarmiæ,
wy¿ywiæ, wychowaæ dziecko. Dlatego
te¿ nie mog³a nigdy siê wychylaæ, bo by³aby automatycznie napiêtnowana, ¿e
siê nie zajmuje dzieckiem. A teraz, kiedy ju¿ kobiety nie s¹ obowi¹zkowo
obarczone gromadk¹ dzieci, mog¹ ¿yæ
inaczej. Tylko czekaæ a¿ piêkna p³eæ zacznie dorównywaæ mêskiej. Dzisiejsze
argumenty, ¿e to mê¿czyŸni s¹ g³ównie
wynalazcami, projektantami mody,
poetami, muzykami, za 100 lat mog¹
byæ ³atwe do podwa¿enia. Poza tym piszemy muzykê, wiersze dla kogo? Dla
kobiet oczywiœcie. Zakochany lub porzucony mê¿czyzna zdolny jest tworzyæ
cuda. Psychicznie jesteœmy s³absi
od kobiet. Wszak samobójcy to g³ównie mê¿czyŸni. Kobiety s¹ twardsze.
Kobiety s¹ te¿ sumienne, rzetelne.
Dziewczynki ju¿ w podstawówce siê
ró¿ni¹ – one maj¹ kredki, bo pani kaza³a przynieœæ kredki! A ch³opcy nie
maj¹ kredek!, bo po¿ycz¹ od kolegi...
Nie ¿eby dziewczynka by³a taka g³upia,
¿e nie wie, ¿e mo¿e po¿yczyæ, ale ona
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ma zadanie i je wykonuje. I tylko
wspó³praca tych dwóch p³ci coœ daje.
Ona jednak jest te¿ utrudniona, bo ju¿
taka nasza natura, ¿e zamiast siê uzupe³niaæ, nie mo¿emy siê zrozumieæ....
Znowu prowokacyjna myœl. Skoro
tacy jesteœmy, a Bóg ka¿e nam postêpowaæ zupe³nie inaczej, to to nie jest
trochê pastwienie siê nad nami?
Byliœmy w jakimœ œwiecie, który by³
rajem i nagle wprowadzono nas w jakiœ gatunek, który istnieje na tej planecie. Chyba st¹d nasze trudnoœci. Jak
ten gatunek powsta³? Ksiêga Rodzaju
jest poematem o stworzeniu, a my powstaliœmy na drodze ewolucji i cech
przodków mamy niezliczon¹ iloœæ...
Wszyscy znamy to uczucie, kiedy nachylamy siê do ma³ego dziecka i nagle
czujemy, ¿e chwyci³o nas za w³osy
i mocno trzyma. Gdy unosimy g³owê,
to nas boli. Ono na zgiêtej r¹czce potrafi siê nawet unieœæ w ten sposób.
Sk¹d ta si³a? Wynika z przystosowania
do tego, by byæ przenoszonym przez
ow³osione samice, które by³y naszymi
przodkami. Samica sadza³a dziecko
na biodrze i przemieszcza³a siê, wiêc
musia³o siê mocno trzymaæ. Taki sam
odruch u ma³ych dzieci jest równie¿
w stopach. Ewolucja istnieje i ca³y czas
jej podlegamy, ale nie jesteœmy w stanie zauwa¿yæ zmian, bo ¿yjemy zbyt
krótko. Na przyk³ad ostatnio pojawi³y
siê bakterie, które s¹ zdolne rozk³adaæ
tworzywa sztuczne. A przedtem takich
organizmów nie by³o, bo nie by³o tworzyw sztucznych.
Zastanawiam siê jednak nad jednym, czy tak naprawdê cz³owiekowi
w przestrzeganiu przys³owiowych
przykazañ przeszkadza bardziej natu-
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ra czy raczej kultura, która te¿ ewoluowa³a do specyficznych form.
Powiem tak, ja bardzo mocno wierzê
w tradycjê i w kulturê, bo s¹ one jakby
spotkaniem z rzeczywistoœci¹ wielu pokoleñ. Kultura jako twór ludzki jest
unikatowa dla danego regionu. My jednak ¿yjemy teraz w taki sposób, jak byœmy to wszystko chcieli przekreœliæ i nazywamy to wolnoœci¹. Niszczymy coœ,
co jest bardzo subtelne... Przecie¿ to, co
mo¿emy nazwaæ polskoœci¹ jest unikatowe. Przera¿a mnie unifikacja, wszyscy
w Europie s³uchamy tego samego, ubieramy siê tak samo, karmimy siê t¹ sam¹
popkultur¹.
Nie chcia³bym byæ Ÿle zrozumiany.
Wielonarodowoœæ Europy jest fantastyczna. Jednak jeœli chcemy wszystko
mieszaæ, to tracimy coœ, co by³o samo
w sobie niezwyk³e. Tak jak nie mog¹ razem mieszkaæ dwie rodziny, tak trudno
porozumieæ siê dwóm nacjom na tym
samym terenie. Genialne jest biblijne
rozwi¹zanie, które mówi – opuœci mê¿czyzna swoj¹ rodzinê, pójdzie z kobiet¹
i bêd¹ jednym cia³em. Parafrazujê oczywiœcie. Opuœci nie znaczy zapomni. Myœlê, ¿e trudno ¿yje siê w kraju, w którym
jest mnóstwo mniejszoœci, bo zawsze
bêdzie konflikt interesów. Zawsze bêd¹
spory narodowoœciowe czy œwiatopogl¹dowe. Mo¿e nam siê wydaje, ¿e tak wychowaliœmy spo³eczeñstwo, ¿e akceptuje ró¿norodnoœæ. Nieprawda. 70 lat temu mieliœmy holokaust. Wydaje siê, ¿e
to by³a wielka nauczka. Jednak 15 lat temu by³y ludobójstwa w Jugos³awii,
a póŸniej Rwandzie. Nie, nie wyci¹gamy wniosków.
Jednak gdyby nie pojêcie narodu,
nie by³oby tej rywalizacji miêdzy nimi,
koñcz¹cej siê wojnami...
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Z jednej strony tak, ale z drugiej to
znów wp³yw naszej natury jest taki, ¿e
tworzymy grupê rodzinn¹ sk³adaj¹c¹
siê z dwudziestu paru osobników i siê
z ni¹ identyfikujemy. Kiedyœ mê¿czyŸni
wychodzili w teren, ¿eby polowaæ i atakowaæ inne grupy rodzinne – porwaæ
kobiety, pozabijaæ mê¿czyzn. Bo nasza
rodzina ma przetrwaæ. Pojêcie tej pierwotnej grupy rozci¹gamy potem
na klasê, szko³ê, miasto, a wreszcie pañstwo. Dlatego te¿ wstawiamy siê za koleg¹ z klasy, je¿eli on do tej pozornej grupy rodzinnej nale¿y. Mamy swojego
przywódcê – wychowawcê, z którym
siê identyfikujemy. Mo¿emy go nie lubiæ, ale je¿eli na szkolnym apelu zostanie on wymieniony, to klasa bêdzie mu
biæ brawo, bo jest „nasz”. Dlatego s¹ takie utarczki miêdzy wsiami na przyk³ad. Ch³opcy potrzebuj¹ udowodnienia, ¿e s¹ lepsi od innych. W ró¿nych
rzeczach...
Kobiety przecie¿ te¿ rywalizuj¹
miêdzy sob¹?
Mo¿e i tak, ale nie jest to coœ, co je
zasadniczo napêdza. Maj¹ inne cele.
Mê¿czyŸnie bêdzie zale¿a³o, ¿eby mieæ
³adn¹ ¿onê. Ona ma byæ zgrabna, broñ
Bo¿e m¹drzejsza od niego lub lepiej
wykszta³cona. Ma siê podobaæ innym
mê¿czyznom. Masz wygl¹daæ bosko
– powie m¹¿ do ¿ony. ¯ona do mê¿a nigdy. A kobiecie bêdzie zale¿a³o, ¿eby jej
m¹¿ by³ wykszta³cony. Kobiety siê
chwal¹ swoimi mê¿ami – No, mój m¹¿
jest dyrektorem. A ¿aden mê¿czyzna nie
powie – Moja ¿ona jest dyrektorem. Jest,
to jest. To jedna z ró¿nic miêdzy nami.
Mê¿czyzna mo¿e powiedzieæ o swojej
¿onie: Moje kochanie jak coœ ugotuje, to
nie wiadomo jak to jeœæ. Sprz¹taæ nie
umie, ale j¹ kocham, bo jest s³odka. ¯ad-
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na kobieta tak nie powie o mê¿czyŸnie.
Zostawi go na pewno. Mê¿czyzna ¿onê
fajt³apê bêdzie kocha³. Kobieta mê¿a
fajt³apy, nie. Mamy zupe³nie inne spojrzenie na partnera. Kobieta mo¿e byæ
silna, ale i tak potrzebuje silnego mê¿czyzny, który jest wsparciem, st¹d on
musi udowodniæ, ¿e jest lepszy od innych. Dlatego mê¿czyŸni s¹ ojcami wynalazków, bo non stop rywalizuj¹. Kobieta nie ma – w wiêkszoœci przypadków przynajmniej – potrzeby udowodnienia drugiej kobiecie, ¿e jest od niej
lepsza, ale ¿e atrakcyjniejsza to ju¿
na pewno. Jak id¹ graæ w ping ponga,
to na luzie – pyk – pyk, pograj¹, skoñcz¹ i ju¿. Ktoœ wygra³, ktoœ przegra³, no
i dobrze. Kobiety nie musz¹ siê „odegraæ”. Faceci z kolei jak graj¹, to niby
g³upi ping – pong, ale ju¿ widaæ zaciêcie na twarzy, mimika siê zmienia, bo
ju¿ jest rywalizacja. Jak któryœ przegra,
to zaraz ¿¹da rewan¿u. Trzeba wiedzieæ
z czego to wynika, ¿e dziejê siê tak nie
dlatego, ¿e ktoœ jest g³upszy, ktoœ m¹drzejszy, tylko z powodu innych aspiracji. My siê podszywamy pod kibicowanie jakiemuœ sportowcowi, jakiejœ dru¿ynie, grupie, ¿eby czuæ, ¿e ich si³a przechodzi na nas. Kobietom nie jest to
potrzebne. Oczywiœcie jedno zastrze¿enie – generalizujê. Ale generalizujmy,
bo jeœli nie bêdziemy generalizowaæ, to
nie bêdziemy mieæ ¿adnego punktu
odniesienia. Musimy mieæ jak¹œ bazê.
Inaczej nie rozwi¹¿emy ¿adnego problemu. Upozorujmy dyskusjê: Opieka
medyczna w Polsce jest fatalna. – Ale
sk¹d!! A w prywatnych klinikach jest dobra! No nie, tak nie mo¿na. Jest fatalna
i coœ z tym zróbmy, a wyj¹tki niech tylko uwypuklaj¹ dany pogl¹d. Bez okreœlenia problemu nie ma szansy na jego
rozwi¹zanie.
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Czyli jednak natura przed kultur¹ ?
Spójrz na przyk³ad na kwestiê poligamii i monogamii. Im bardziej na pó³noc, tym bardziej mamy do czynienia
z monogami¹. Im ni¿ej, tym wiêcej poligamii. Poligamiczne s¹ na przyk³ad rodziny aborygeñskie czy plemiona Afryki
równikowej. Z czego to wynika? Mê¿czyŸni ginêli na polowaniach i podczas walk
plemiennych. W Europie zgin¹æ na polowaniu mo¿na, a w Afryce trudno myœliwemu w ogóle prze¿yæ. Nasi przodkowie „wchodzili w sk³ad menu” wielu drapie¿ników. Zmor¹ australopiteków by³
lampart czatuj¹cy w ciemnoœci i z zaskoczenia rzucaj¹cy siê na ofiarê, dlatego
do dziœ boimy siê ciemnoœci. Dlatego
w Europie mê¿czyzn i kobiet by³a zwykle
równa liczba. W Afryce inaczej. Kobiety
trzyma³y siê ogrodzonych domostw,
a mê¿czyŸni ginêli na polowaniach. St¹d
te¿ mamy dysproporcjê. Mniej mê¿czyzn, wiêcej kobiet. Aby uporz¹dkowaæ
relacje w grupie i ukróciæ spory o kobiety pojawi³o siê rozwi¹zanie, odpowiednio mono- i poligamia. Inna rzecz – czy
to z kultury wynika, ¿e maj jest dla nas
miesi¹cem mi³oœci? No nie. Dyktuje to
natura, bo skoro w maju pojawia siê zakochanie, to w czerwcu ¿ycie p³ciowe,
a po 9 miesi¹cach, w marcu rodzi siê
dziecko. Kobieta ma pod dostatkiem pokarmu, bo zosta³o jej du¿o t³uszczu z zimy. Poza tym dziecko rodzi siê w czasie
najbardziej urodzajnym, gdy jest najwiêcej ¿ywnoœci dla matki i dla dziecka. I faktycznie z badañ wynika, ¿e najwiêcej urodzeñ jest od koñca stycznia
do maja.
Wracaj¹c do muzycznych kwestii
– czy to, ¿e sam zacz¹³eœ tworzyæ muzykê zmieni³o Twoje podejœcie
do s³uchania?
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Teraz bardziej s³ucham tekstów, zupe³nie inaczej do tego podchodzê. S³ucham jak brzmi¹ poszczególne g³oski,
czy s³ychaæ je podobnie wtedy, gdy ja je
œpiewam. Fascynacja muzyk¹ siêga
w moim ¿yciu bardzo dawnych czasów.
W radiowej dwójce s³ucha³em audycji
prowadzonych przez Tomka Beksiñskiego, w których puszcza³ ca³e p³yty,
wiêc mo¿na by³o je sobie nagraæ. Dziêki Tomaszowi Beksiñskiemu pozna³em The Cure, U2 i bardzo wiele innych zespo³ów, którymi siê póŸniej bardzo mocno interesowa³em. Ten redaktor wywar³ na mnie spory wp³yw. Aczkolwiek mówi³ coœ, co mnie bola³o, to
znaczy, ¿e dla niego polska muzyka rozrywkowa, to jest wyrób czekoladopodobny, a tylko na Zachodzie jest czekolada. Natomiast ja by³em zawsze gor¹cym zwolennikiem muzyki polskiej,
przeró¿nych wykonawców. Pocz¹wszy
od Anny Jantar, Ewy Bem, Niemena,
Stana Borysa przez Republikê, Manaam, Oddzia³ Zamkniêty, Breakout, ale te¿
wykonawców z okresu big beatu – to
by³a zreszt¹ œwietna subkultura – Karin Stanek, Kasia Sobczyk, Polanie.
Uwielbiam
polsk¹
muzykê
z lat 60., 70. i 80, bo 90. to ju¿
mniej. I ta muzyka mnie ukszta³towa³a.
Bo moje najwiêksze fascynacje to
ewangelia, przyroda, sport i muzyka, a
przede wszystkim drugi cz³owiek.
Wiem, ¿e masz jeszcze inn¹,
nowsz¹ pasjê - góry...
Tak, to s¹ równie¿ góry, chocia¿ ja
bym to rozszerzy³ na poznawanie przyrody i ró¿nych jej ekosystemów w ogóle. Czy to bêdzie kajakowanie na jeziorach i rzekach, czy to bêdzie zdobywanie gór... Sam wyznaczam sobie wyzwania. Bo ja jestem zdobywc¹. Zdobywaæ
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...poznaj¹c przyrodê muszê dotkn¹æ palcem, zobaczyæ, przekonaæ siê

mo¿na cokolwiek. Gdy p³ynê przez jezioro, to p³ynê jak najszybciej, bo muszê je pokonaæ. No, a góry dla takiej
osobowoœci jak ja s¹ wymarzone, bo
trzeba siê z nimi zmierzyæ. Poczucie satysfakcji zdobycia góry jest fantastyczne.
Interesuje mnie Polska, jej regiony. Poznajê je stopniowo na wakacjach z rodzin¹. Chcia³bym kiedyœ znaæ je tak dobrze,
¿eby swobodnie o nich rozmawiaæ.
Mnie ksi¹¿ki nie wystarcz¹, ja muszê dotkn¹æ palcem, zobaczyæ, przekonaæ siê.
Jestem zakochany w Polsce. W swoich
podró¿ach na razie nie wychodzê poza
ni¹, bo mam potrzebê poznania najpierw mojego kraju. Chocia¿ z przyjemnoœci¹ pojecha³bym na wycieczkê
po krajach by³ego demoludu, a¿ do Rumunii, Bu³garii. To mnie krêci. Europa
Zachodnia ju¿ mniej. Trochê za bardzo
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jesteœmy zapatrzeni w Zachód i wydaje
nam siê, ¿e za Polsk¹ na wschód to ju¿
nic nie ma.
Je¿eli chodzi o góry, pocz¹tki fascynacji nimi zawdziêczam mamie mojej ¿ony. Pamiêtam, ¿e w 2005 roku obieca³em, ¿e pomogê jej wejœæ na Rysy. No
i w 2005 roku zakocha³em siê w Tatrach. I wracam do nich z t¹ sam¹ mi³oœci¹, najczêœciej na prze³omie lipca
i sierpnia, ¿eby po nich chodziæ...
Na niektóre wyprawy chodzimy rodzinnie, a na niektóre chodzê sam. Bo s¹
szlaki, o których mówiê: Fantastyczna
rzecz, nikomu nie polecam. Chyba, ¿e ktoœ
chce poczuæ swoje w³asne ¿ycie w swoich rêkach, to wtedy owszem. Trzeba
mieæ trochê si³y, nie mo¿na baæ siê przestrzeni. Nawet najsprawniejszemu zdarzy siê, ¿e mo¿e pope³niæ ma³y b³¹d
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W górach fantastyczne jest to, ¿e jesteœ sam ze sob¹...

i spaœæ nawet nie w przepaœæ, ale wystarczy 3 – 5 metrów w dó³, na nierówn¹
powierzchniê granitow¹. Jaki jest skutek, ka¿dy mo¿e sobie wyobraziæ...
W górach fantastyczne jest to, ¿e jesteœ sam ze sob¹. Wydaje ci siê, ¿e œwiat
przesta³ istnieæ, a ty jesteœ jedynym cz³owiekiem. W górach nie czujê siê ma³y,
ja siê czujê jak zdobywca po prostu...
Jeœli chodzi o moje pasje to te¿, czego
mo¿e nie wiesz, jestem kibicem. Uwielbiam gry zespo³owe. Sam gram w pi³kê
no¿n¹. Co prawda gram na trójkê, ale
kocham na szóstkê, co rekompensuje
moje niedoci¹gniêcia w tej materii.
Zgodnie z tradycj¹ rodzinn¹ kibicujê
Górnikowi Zabrze. Wiesz, co siê dzieje
jak Górnik gra z Lechem? Ostatnio
przegra³. Na drugi dzieñ dosta³em
od jednej z uczennic (kibicki Lecha)

NOWOTOMYŚLANIE

czekoladê na pocieszenie. Mi³e prawda? By³em te¿ wiernym kibicem Adama Ma³ysza. Dla mnie to wzór sportowca. Ceniê te¿ Tomasza Golloba, Justynê
Kowalczyk. Natomiast sukcesy w sportach walki, mo¿e z wyj¹tkiem zapasów,
mnie nie interesuj¹. Doceniam ich
umiejêtnoœci, ale dla mnie to barbarzyñstwo...
A kto jest Twoim Mistrzem w ¿yciu, za wyj¹tkiem Chrystusa?
Powiem tak – podoba mi siê filozofia
¿ycia moich rodziców. To oni nauczyli,
oni wychowali, s³owem albo przyk³adem pokazywali jak ¿yæ. Ojciec bardziej
przyk³adem, mama wiêcej s³owem,
choæ te¿ tak jak ojciec, by³a wzorem. Pamiêtam tê chêæ zaimponowania ojcu,
który czasem siê ze mn¹ droczy³... Trze-
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Rafa³ Putz podczas rozmowy z Sylwi¹ Kupiec, autork¹ tekstu

ba by³o ziemniaki wykopaæ, wiêc powiedzia³em, ¿e zrobiê nastêpnego dnia
w wolnej chwili... A on na to: Nie dasz
rady przez dwie godziny. Wiêc pamiêtam,
jak tyra³em na polu jak g³upi, ¿eby tylko
zd¹¿yæ. Ambicjonalnie mnie podpuszcza³. Gdy czegoœ nie umia³em, to mówi³: Synek ucz siê roboty, bo siê bêd¹ z ciebie ludzie œmiali. A to chyba by³a najwiêksza motywacja. Myœlê jeszcze
nad Twoim pytaniem, ¿eby nie pomin¹æ jakieœ mojego mistrza moralnego.
Ale ceniê na pewno ró¿nych ludzi za jakieœ pojedyncze rzeczy. Ceniê sobie obserwatorów œwiata, myœli Oscara Wilde'a, wiersze Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, teksty Bogdana Loebla do piosenek Breakoutu, wspomnia³em ju¿
o Bono, no i Jima Morrisona za balansowanie pomiêdzy znanym i nie zna-
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nym. I ceniê ogromnie Darwina za teoriê ewolucji. Tak proste, a tak odkrywcze. Szkoda, ¿e ludzie generalnie jej nie
znaj¹... Najwiêksze problemy bior¹ siê
z niewiedzy. Dlatego trzeba usi¹œæ i czytaæ. A póŸniej zweryfikowaæ. Co ja tak
naprawdê myœlê, w co wierzê, czego
oczekujê...

Z tekstami piosenek zespo³u Karawana
Eskimosów zapoznaæ siê mo¿na w dziale Z
teki... Rafa³a Putza, str. 98-103.
Foto: archiwum domowe Rafa³a Putza,
archiwum Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Tomyœlu, Adam
Polañski, Jacek Bonikowski, Izabela Putz
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ODCZYTANE NA NOWO ...

Ma³gorzata Rutkiewicz

Mechanizmy adaptacyjne wielkopolskich
nazw osad olêderskich
(Onomastica 2001, s. 75-83)

Wielkopolskie nazwy osad olêderskich nale¿¹ do okreœleñ nadawanych wsiom
lokowanym na tzw. prawie olêderskim. Kolonizacja ta rozpoczê³a siê w Polsce
w XV wieku, a w Wielkopolsce trwa³a przez wiek XVII i XVIII a¿ do rozbiorów Polski1. Obszarem najintensywniej rozwijaj¹cego siê osadnictwa olêderskiego w Wielkopolsce by³ rejon wyznaczony lini¹: Pniewy – Lwówek – Pszczew – Trzciel – Zb¹szyñ – Wolsztyn – Rakoniewice. Do g³ównych celów osadników sprowadzanych
pocz¹tkowo z Holandii (póŸniej równie¿ z Czech i Polski) nale¿a³o osuszanie
trudno dostêpnych, bagnistych obszarów i przysposabianie ich do uprawy.
Nazwy okreœlaj¹ce wsie olêderskie mia³y zazwyczaj2 postaæ dwuelementow¹.
Sk³ada³y siê z cz³onu Olêdry (Olendry || Holendry) i sk³adnika o charakterze wyró¿niaj¹cym. Ze wzglêdu na cz³on drugi mo¿na wydzieliæ dwie grupy tych nazw3:
1) jednostki pochodz¹ce od istniej¹cych ju¿ nazw miejscowych lub terenowych
oraz
2) nazwy tzw. pierwotne.
Do grupy pierwszej nale¿¹ okreœlenia pochodz¹ce
a) od nazw miejscowoœci, w pobli¿u których zak³adano now¹ osadê (np. Bia³ê¿yñskie Olêdry, Po³ajewskie Olêdry, Zakrzewskie Olêdry),
b) od nazw pobliskich obiektów terenowych (np. Bystrek Olêdry, Mechnacz Olêdry,
Wilcz Olêdry) lub od nazw miejscowoœci, na miejscu których lokowano wieœ olêdersk¹ (np. Bielawy Olêdry, Rataje Olêdry, Strumiany Olêdry).
W ka¿dej z wymienionych grup mog³y wyst¹piæ w pierwszym cz³onie nazwy
w formie przeniesionej (np. Baranowo Olêdry [Baranowo, Niwka Olêdry [Niwka,
Twardowo Olêdry [Twardowo) lub derywowanej (np. Kuœliñskie Olêdry [Kuœlin, Michorzewskie Olêdry [Michorzewo, Zawadzkie Olêdry [Zawady). W grupie drugiej pomieœci³am nazwy wskazuj¹ce na charakter terenu (np. Glinki Olêdry, Grubskie Olêdry, Przy³êk Olêdry), rodzaj przemys³u, którym zajmowali siê Olêdrzy (np. Hutskie
Olêdry, M³yñskie Olêdry, Pi³ka Olêdry), wiek osad (Nowe Olêdry, Stare Olêdry).

ODCZYTANE NA NOWO...

85

Przywo³ywane nazwy zdecydowanie rzadziej maj¹ charakter pami¹tkowy lub
dzier¿awczy (np. Albertowskie Olêdry, Józefowo Olêdry, W³adyszyn Olêdry).
Celem tego artyku³u jest przedstawienie sposobów przekszta³cania takich w³aœnie jednostek nazewniczych i przystosowywania ich do struktury istniej¹cych ju¿
nazw wsi rdzennie polskich oraz porównanie wyników moich badañ z analiz¹ 45
nazw osad olêderskich, pochodz¹cych z terenu województwa kaliskiego, przeprowadzon¹ przez Z. Zierhofferow¹4.
W dawnym województwie poznañskim (XIX/XX w.) proces repolonizacji i tzw.
odniemczania zosta³ przeprowadzony przede wszystkim przez S. Kozierowskiego5. Spis dokonanych zmian znajduje siê w II tomie Badañ nazw topograficznych
na obszarze dawnej zachodniej i œrodkowej Wielkopolski jego autorstwa.
Proces ten zostanie zobrazowany na podstawie materia³u nazewniczego, który
stanowi³ podstawê mojego wczeœniejszego artyku³u, poœwiêconego sposobom tworzenia omawianych nazw. Obejmowa³ on 312 nazw bêd¹cych okreœleniami 267
osad pochodzenia olêderskiego z terenu by³ego województwa poznañskiego
(XIX w.). Analizowane nazwy zgromadzono na podstawie aneksu do pracy W. Rusiñskiego pt. Osady tzw. Olêdrów w woj. poznañskim (Kraków 1947) oraz S³ownika geograficznego Królestwa Polskiego i XIX-wiecznych spisów nazw miejscowoœci.
Przedmiotem tego artyku³u bêdzie 250 jednostek nazewniczych, a nie 312 nazw.
Liczba zgromadzonych tu okreœleñ jest ni¿sza, poniewa¿ nie omawiam struktury
nazw dwuznacznych, dla których nie mo¿na ustaliæ kierunku repolonizacji. Czêœæ
ononimów nie uleg³a wspomnianemu procesowi ze wzglêdu na zanik desygnatów,
wch³oniêtych w kolejnym etapie przez inne jednostki terytorialne (np. Raczyñskie
Olêdry – razem z Wyszynkami, Radoszkowskie Olêdry – razem z Radoszkowem, Ro¿nowskie Olêdry – razem z Ro¿nowem). Dodatkowo niektóre z nazw olêderskich mia³y
po kilka form obocznych. Ich liczba znacznie przewy¿sza³a liczbê okreœlanych
obiektów.
Modele zmian przeprowadzanych w obrêbie XVII- i XVIII-wiecznych nazw wsi
lokowanych przez Olêdrów by³y bardzo zró¿nicowane.
I.
Najpopularniejszym sposobem repolonizacji dawnych nazw okaza³o siê odrzucanie cz³onu Olêdry (Olendry || Holendry). W ten sposób powsta³o a¿ 27,6% zrepolonizowanych nazw6: np. Kopanki Olêdry] Kopanki, Kozielaski Olêdry] Kozie Laski, Przy³êk Olêdry] Przy³êk, Sêkowo Holendry] Sêkowo, Szarki Olêdry] Szarki, Terespotockie Holendry] Terespotockie.
Niektóre ze spolonizowanych nazw wykazuj¹ nieznaczne ró¿nice w stosunku
do nazw ulegaj¹cych przekszta³ceniom. Zjawisko to zwi¹zane jest z wariantywnoœci¹
nazw funduj¹cych wspomniane nazwy. Na przyk³ad, okreœlenie Wilcz Olêdry pochodzi od nazwy miejsca i jeziora Wilcz || Wilcza || Wilcze. W procesie dokonywania
zmian po 1918 roku wybrano okreœlenie Wilcze, nie Wilcz. Pozosta³e ró¿nice stanowi¹
œwiadectwo starannoœci i dok³adnoœci procesu repolonizacji. Nazwê Herbardowo Olêdry przemianowano na Herburtowo, poniewa¿ Herbardowo pochodzi od niemieckiej
postaci Herburtowo – Herbersdorf (K II 2377). Okreœlenie Skrzynice nawi¹zuje do poprawnej postaci nazwy funduj¹cej okreœlenie Olêdrów – Krynica Olêdry (od nazwy jeziora Skrzynice).
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Nowe nazwy maj¹ce wczeœniej w swoim sk³adzie dodatkowy cz³on dyferencjuj¹cy tworzono poprzez odrzucanie cz³onu Olêdry (Olendry || Holendry) i powracanie
do pierwotnej postaci formy funduj¹cej nazwê z zachowaniem cz³onu ró¿nicuj¹cego (Nowe Dwory Olêdry] Nowe Dwory, Stary Folwark Olêdry] Stary Folwark, Zatom
Nowy Olêdry] Zatom Nowy). Nazwy, które nie mia³y cz³onu wyró¿niaj¹cego, nie
zmienia³y swego sk³adu (Kwiejce Nowe] Nowe Kwiejce, Ujœcie Nowe] Nowe Ujœcie, Ujœcie Stare] Stare Ujœcie8).
Czêœæ nazw zosta³a pozbawiona równie¿ cz³onów dyferencjuj¹cych. Wynika³o
to jednak ze zmian o charakterze pozajêzykowym. Jeœli na terenie dwu istniej¹cych
wczeœniej osad tworzono jedn¹ wieœ, wówczas cz³ony typu wielki, ma³y itp. przestawa³y pe³niæ sw¹ funkcjê (Jab³onna Nowa] Jab³onna; Lubowo i Lubowo Zarzeczne] Lubowo, Naro¿nik Wielki Olêdry i Naro¿nik Ma³y Olêdry] Naro¿nik, Niewiemko Nowe
i Niewiemko Stare] Niewiemko).
W przypadku nazw nie posiadaj¹cych cz³onu Olêdry nie wprowadzano ¿adnych
zmian (36 nazw). By³y to przecie¿ nazwy polskie (miejscowe lub terenowe), odziedziczone przez nowo powsta³e na ich miejscu osady olêderskie, np. Podgradowice]
Podgradowice, Skrzydlewo] Skrzydlewo, Tarnowiec] Tarnowiec, Zamorze] Zamorze. Przekszta³ceniom nie podlega³y równie¿ nazwy tzw. pierwotne, tworzone w momencie
zak³adania osady, np. Ka³êdek] Ka³êdek, Obel¿anki] Obel¿anki, Piaski] Piaski, Wizany]
Wizany. Rzadko nowo formowane okreœlenia mog³y podlegaæ drobnym przekszta³ceniom, np. zmianie liczby pojedynczej na mnog¹ (Or³owiec] Or³owce).
II.
W nazwach osad olêderskich zawieraj¹cych przymiotnikowy cz³on od nazwy
w³asnej (18,8% nazw) nastêpowa³o odrzucanie cz³onu Olêdry (Olendry || Holendry),
a nastêpnie powracanie do pierwotnej postaci formy funduj¹cej nazwê, np. Chojniki] Chojnickie Olêdry] Chojniki, Kuœlin] Kuœliñskie Olêdry] Kuœlin, Milcz] Milczewskie Olêdry] Milcz, Naramowice] Naramowskie Olêdry] Naramowice, Po¿egowo] Po¿egowskie Olêdry] Po¿egowo, Troszczyn] Troszczyñskie Olêdry] Troszczyn, Uzarzewo]
Uzarzewskie Olêdry] Uzarzewo.
Podobnie przekszta³cano nazwy przymiotnikowe zawieraj¹ce dodatkowe cz³ony ró¿nicuj¹ce. Oznacza to, ¿e poza opuszczeniem cz³onu Olêdry ich sk³ad siê nie
zmienia³, a na miejscu przymiotnika pojawia³a siê nazwa, która go wczeœniej fundowa³a wraz z elementem w funkcji odró¿niaj¹cej, np. D³usko] D³uskie Nowe Olêdry
i D³uskie Stare Olêdry] Nowe D³usko i Stare D³usko, Dymaczewo] Dymaczewskie Nowe
Olêdry i Dymaczewskie Stare Olêdry] Nowe Dymaczewo i Stare Dymaczewo, Nowojastrzêbskie Olêdry] Nowe Jastrzêbsko.
Jeœli po 1918 roku na miejscu dawnych dwu osad lokowanych na miejscu opustosza³ej wsi powstawa³a jedna wieœ, wówczas jej okreœlenie nie posiada³o cz³onu
ró¿nicuj¹cego (Krobielewo] Wielkokrobielewskie Olêdry] Krobielewo, D¹browa] Starod¹browskie Olêdry] D¹browa).
W przypadku nazwy tzw. pierwotnej z cz³onem przymiotnikowym nastêpowa³
powrót do apelatywu, od którego derywowano nazwê (Pilskie Olêdry] Pi³ka). Nowo
powsta³¹ formê wzbogacano sufiksem -ka dla odró¿nienia od innej istniej¹cej ju¿
nazwy (por. Pi³a).
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III.
Interesuj¹cym sposobem tzw. polonizowania nowych nazw osad olêderskich
by³o równie¿ odrzucanie cz³onu Olêdry (Olendry || Holendry) i derywowanie
nazw od podstaw wczeœniejszych okreœleñ. Wœród tak przekszta³conych nazw,
stanowi¹cych 24% wszystkich opisywanych przeze mnie ononimów, mo¿na
wydzieliæ kilka typów:
A. Do najproduktywniejszych nale¿¹ nazwy, do których dodano sufiksy odró¿niaj¹ce now¹ nazwê od nazwy funduj¹cej wczeœniejszy ononim. W ich obrêbie znajduje siê sta³a grupa nastêpuj¹cych formantów:
a) -k-:
-ek: Boguszyn] Boguszyñskie Olêdry] Boguszynek; Ki¹czyn] Ki¹czyñskie Olêdry]
Kie³czynek; Muchocin (Mechocin)] Mechociñskie Olêdry] Mechocinek; Reklin] Rekliñskie Olêdry] Reklinek;
-ka: Brodnica] Brodnickie Olêdry] Brodniczka; Nieszawa] Nieszawskie Olêdry]
Nieszawka;
-ko: Baranowo] Baranowskie Olêdry] Baranówko; Bolewice] Biolewickie Olêdry]
Bolewicko; Gogolewo] Gogolewskie Olêdry] Gogolewko; Miêkowo] Miêkowskie Olêdry]
Miêkówko; Rosnowo] Rosnowskie Olêdry] Rosnówko; Wojnowo] Wojnowskie Olêdry]
Wojnówko;
-ki: Smolary] Smolary Olêdry] Smolarki; Œwiniary] Œwiniary Olêdry] Œwianiarki;
-ik (i): Strzelce] Strzeleckie Olêdry] Strzelczyki;
b) -ice || -yce: Bia³okosz] Bia³okoskie Olêdry] Bia³okoszyce; Budziszewo] Budziszewskie Olêdry] Budziszewice; Komorowo] Komorowskie Olêdry] Komorowice; Po³ajewo] Po³ajewskie Olêdry] Po³ajewice; Stefanowo] Stefanowskie Olêdry] Stefanowice; Stró¿ewo] Stró¿ewskie Olêdry] Stró¿ewice; Zakrzewo] Zakrzewskie Olêdry] Zakrzewice;
c) -ec: Puszczykowo] Puszczykowskie Olêdry] Puszczykowiec; S³ocin] S³ociñskie Olêdry] S³ociniec; Uœcikowo] Uœcikowskie Olêdry] Uœcikowiec;
d) -icko: Ludomy] Ludomickie Olêdry] Ludomicko10;
e) -yn: Czerwonak] Czerwonak Olêdry] Czerwonczyn; Gêbice] Gêbickie Olêdry] Gêbiczyn; Strychy] Strychowskie Olêdry] Stryszyn;
f) -ynek: Krucz] Kruczyñskie Olêdry] Kruczynek; Lewice] Lewickie Olêdry] Lewiczynek; Siercz] Siereckie Olêdry] Sierczynek.
W wyniku przedstawionego mechanizmu tworzenia nowych nazw po 1918
roku powsta³o równie¿ wiele jednostek, które przypominaj¹ sw¹ struktur¹ nazwy œredniowieczne, np. patronimika (Borkowice, Stró¿ewice, Zakrzewice).
Do przekszta³cania omawianych nazw, poza derywacj¹ sufiksaln¹, wykorzystywano równie¿ derywacjê wymienn¹. W jej wyniku uformowano okreœlenia
przy udziale takich formantów, jak:
a) -inko: Che³mno] Che³mskie Olêdry] Che³minko; Krosno] Krosiñskie Olêdry] Krosinko; ¯abno] ¯abiñskie Olêdry] ¯abinko;
b) -ice || -yce: Konarskie] Konarskie Olêdry] Konarzyce;
c) -eniec: G³ówna] G³ówno Olêdry] G³ówieniec;
d) -ki: Sowiniec] Sowinieckie Olêdry] Sowinki.
W przypadku jednej z nazw zastosowano derywacjê wsteczn¹. Oznacza to, ¿e
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od nazwy funduj¹cej okreœlenie osady olêderskiej Bia³ê¿yn (] Bia³ê¿yñskie Olêdry)
uformowano ononim typu Bia³êgi.
W grupie analizowanych nazw mieszcz¹ siê tak¿e okreœlenia, które oprócz
cz³onu Olêdry maj¹ jednostki wyró¿niaj¹ce typu ma³y – wielki oraz nazwy pozbawione okreœlenia Olêdry na rzecz elementów stary – nowy. Wymienione jednostki
nazewnicze tworzy siê podobnie, czyli zamiast cz³onów dyferencjuj¹cych wprowadza siê derywaty od podstaw motywuj¹cych nazwy. W ten sposób powstaj¹ pary
nazewnicze motywowane tym samym rdzeniem: Psarskie] Psarskie Ma³e Olêdry
i Psarskie Wielkie Olêdry] Psarki i Psarce; Mierzyn (Meryñ)] Meryñ Stary i Meryñ Nowy]
Mierzyn i Mierzynek. Przekszta³cenie formy Maryanowo w Mariankowo oraz Komorowo Olêdry w Komorówko jest trudne do wyjaœnienia.
B. W grupie prezentowanych jednostek znajduj¹ siê tak¿e okreœlenia utworzone
bezpoœrednio od istniej¹cej nazwy osady olêderskiej a nie od nazwy j¹ funduj¹cej.
Ten sposób kreacji nazewniczej dotyczy tzw. ononimów pierwotnych, nie tworzonych od istniej¹cych ju¿ toponimów. Ich powstanie ³¹czy siê najczêœciej z derywacj¹ paradygmatyczn¹, czyli przekszta³ceniem przymiotnikowej formy pierwotnej
w rzeczownik: Albertowskie Olêdry] Albertowsko, B³oñskie Olêdry] B³oñsko, Cegielskie
Olêdry] Cegielsko, Grubskie Olêdry] Grubsko, £êczne Olêdry] £êczno, M³yñskie Olêdry]
M³yñsko, Przychodzkie Olêdry] Przychodzko, Zachodzkie Olêdry] Zachodzko.
W przypadku pozosta³ych nazw zmianie paradygmatu towarzyszy nieod³¹cznie
sufiksacja (Nowe Olêdry] Nowinki, Czarne Olêdry] Czernice), derywacja wsteczna (Blakowe Olendry] B³aki) b¹dŸ wymiana formantów wspó³tworz¹cych (Borkowskie Olêdry] Borkowice, £êskie] £êczyce, Hutskie Olêdry] Huciska, Mostowskie Olêdry] Moœciska).
IV.
Niektóre z opisywanych jednostek nazewniczych ulega³y przekszta³ceniom,
które nie nawi¹zywa³y do wczeœniejszej postaci nazwy ani do okreœlenia j¹ funduj¹cego, b¹dŸ nawi¹zywa³y tylko czêœciowo (10,8% nazw).
A. Nale¿y tu wymieniæ nazwy, które ca³kowicie zmienia³y swoje brzmienie. Nie
by³y to jednak zupe³nie nowe okreœlenia, wybierano je bowiem ze zbioru istniej¹cych ju¿, ale zapomnianych, nazw terenowych. Dlatego Amtskasnerowskie Olêdry
przemianowano na Toczeñ (XVI-wieczna nazwa bli¿ej nieokreœlonego obiektu, mo¿e lasu, K II 320), Cegielskie Olêdry na Pr¹dówkê (XVI-wieczna nazwa strugi i lasu
K III 197), a Stajkowo Olêdry na Pieczyska (XVI-wieczna nazwa nieokreœlonego obiektu K V 340). Do tego rodzaju okreœleñ nale¿y jeszcze prawdopodobnie 6 innych.
Niestety nazwy, które one przybra³y nie maj¹ potwierdzenia w dostêpnych Ÿród³ach z terenu Wielkopolski. Trudno zatem jednoznacznie stwierdziæ, czy s¹ to istniej¹ce w przesz³oœci toponimy czy ca³kowicie nowo utworzone jednostki leksykalne (Chrz¹stowskie Olêdry] Olsze, Huta Olêdry] Trzaskowiec, Jêdzrzejowskie Olêdry] Gajewo, Lubaskie Olêdry] Mi³kówko, Marienwald] Gaj, M³yñskie Olêdry] Zamyœlin, Nowe
Olêdry] Nowo³oskoniec, Ró¿a Olêdry] Porêba, Sucha Dêbina] Wola Jab³oñska).
B. W kolejnym zbiorze sytuuj¹ siê nazwy dwucz³onowe, w strukturze których
dokonano niewielkich przekszta³ceñ. Zwi¹zane s¹ one ze zmian¹ jednego z cz³onów nazwy. Najczêœciej po odrzuceniu cz³onu Olêdry do nazwy dodawano elementy typu:
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a) ³ugi: Ujskie Olêdry] £ugi Ujskie,
b) wieœ: Bia³e Olêdry] Bia³a Wieœ, Czarne Olêdry] Czarna Wieœ,
c) wola: D¹brówka Olêdry] D¹browiecka Wola,
d) nowy: Ró¿yñskie Olêdry] Nowa Ró¿a, Soleckie Olêdry] Solec Nowy, T³ockie Olêdry] Nowe T³oki.
W przypadku nazwy wielocz³onowej skróceniu ulega³ równie¿ cz³on podstawowy (Polsko-Czeskie Olêdry] Czeskie Stare, Niemiecko-Czeskie Olêdry] Czeskie Nowe).
Niekiedy w roli cz³onu drugiego mog³y wyst¹piæ nazwy w³asne. Pe³ni³y one
wówczas funkcjê dodatkowego wyró¿nika dla niezmienionej podstawy nazwy
(Bar³o¿na Olêdry I] Bar³o¿na Goœcieszyñska, Bar³o¿na Olêdry II] Bar³o¿na Wolsztyñska)
lub – przeciwnie – funkcjê cz³onu wyró¿niaj¹cego (Nowe Olêdry] Nowa Tuchorza,
Stare Olêdry] Stara Tuchorza).
Opisywane nazwy mog³y ulegaæ równie¿ bardziej skomplikowanym procesom
adaptacyjnym. Powstanie nazwy Szklarka Trzcielska ([Szklanohutskie Olêdry) wi¹¿e siê z wymian¹ cz³onu Olêdry na odproprialny wyró¿nik Trzcielska (od nazwy
miejscowoœci Trzciel) oraz z przekszta³ceniem przymiotnikowego cz³onu wyró¿niaj¹cego Szklanohutskie na Szklarka.
W przypadku nazwy z cz³onem wyró¿niaj¹cym wskazuj¹cym na obce pochodzenie nastêpowa³o jego zast¹pienie przez znany, tradycyjny cz³on, por. Popowo
Niemieckie] Stare Popowo (K III 68).
V.
Jedna z nazw zosta³a zrepolonizowana poprzez przywrócenie pierwotnej nazwy
polskiej (cz³on pierwszy) oraz skalkowanie cz³onu drugiego i zast¹pienie niemieckiej formy polskim przymiotnikiem: Boruy Kirchplatz (te¿ Kirchplatz-Boroj)] Boruja
Koœcielna.
*****
Na podstawie przeprowadzonej analizy nazw mo¿na powiedzieæ, ¿e sposoby
przekszta³cania okreœleñ osad olêderskich nale¿¹ do bardzo interesuj¹cych. Generalnie proces tworzenia nowych jednostek nazewniczych polega na odrzucaniu
cz³onu Olêdry (Olendry || Holendry). T¹ drog¹ stworzono 46% toponimów. Pozosta³e zmiany dotycz¹ modyfikacji cz³onów wyró¿niaj¹cych dawne osady. Najczêœciej polegaj¹ one na derywowaniu podstaw w celu tworzenia okreœleñ (24% nazw).
W derywacji wykorzystuje siê zazwyczaj sta³y rejestr formantów, g³ównie: -ek, -ka, ko, -ki oraz -ice || -yce, -ec, -yn. Tak¿e podczas tworzenia nowych kaliskich nazw osad
olêderskich pos³ugiwano siê formantami: -k- (25 nazw), -ec (9 nazw), -ice (4 nazwy) 11. W funkcji przekszta³cania analizowanych przeze mnie nazw, tzw. pierwotnych, pojawia siê najczêœciej derywacja paradygmatyczna.
Drugim ze sposobów repolonizowania elementów odró¿niaj¹cych jest powrót
do formy wyjœciowej, motywuj¹cej okreœlone adiektivum (18,8% nazw).
Najrzadziej stosuje siê wymianê wspomnianego elementu nazwy na inn¹, znan¹ z przesz³oœci jednostkê nazewnicz¹ (10,8% nazw). Dziêki nazwom powsta³ym
w wyniku tego rodzaju procesów mo¿na odczytaæ zaginione, nieistniej¹ce toponimy, a tym samym uchroniæ je przed zapomnieniem.
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W materiale Z. Ziehofferowej pojawia siê nieobecny w grupie analizowanych
nazw sposób polonizowania charakteryzowanych nazw. Nale¿y do niego zastêpowanie cz³onu Olêdry formantem prefiksalnym pod (por. G³êbockie Olêdry] Podg³êbockie) 12.
Repolonizowanie opisywanych przeze mnie nazw polega³o na starannym eliminowaniu z jêzyka polskiego wszelkich elementów niemieckiego pochodzenia. Tylko w jednym przypadku do systemu polszczyzny przedosta³a siê postaæ obcojêzyczna. Nazwê olêdersk¹ Piotronki Olêdry adaptowano jako Piotronki. Ta pochodzi
od okreœlenia Pietronke, które jest niemieck¹ asymilacj¹ polskiej nazwy wsi Pietrmanowice (Piotrmanowice), na terenie której osadzono Olêdrów.
Okreœlenia powsta³e w wyniku procesów adaptacyjnych po roku 1918 wzbogaci³y polski system onimiczny w grupê nazw, która sw¹ struktur¹ przypomina dawne
nazwy œredniowieczne, np. patronimika: Bia³okoszyce, Budziszewice, Komorowice.
Bez gruntownej analizy Ÿróde³ trudno stwierdziæ ich pierwotny olêderski rodowód.
Przypisy:
1. W. Rusiñski, Osady tzw. Olêdrów w dawnym woj. poznañskim, Kraków 1947, s. 12-13.
2. Czêœæ nazw mia³a postaæ pozbawion¹ cz³onu uto¿samiaj¹cego. Dziœ trudno powiedzieæ,
czy jego istnienie lub brak mia³y jakieœ znaczenie. W niektórych opracowaniach lub spisach
nazw te same nazwy mog¹ pojawiæ siê z cz³onem Olêdry (Olendry || Holendry) lub bez
niego.
3. Na podstawie artyku³u M. Rutkiewicz, Sposoby tworzenia wielkopolskich nazw osad
olêderskich (w druku).
4. Z. Zierhofferowa Nazwy typu Osiek Ma³y, KoŸminek i inne derywowane od nazw
miejscowych (na przyk³adzie materia³u z dawnego województwa kaliskiego), "Prace
Onomastyczne" XXXIII, 1989, s. 45-46, 122-126.
5. Niektóre nazwy zosta³y zaproponowane przez lokalne w³adze lub miejscow¹ ludnoœæ.
Zob. S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i
œrodkowej Wielkopolski, t. II, Poznañ 1922.
6. Procenty obliczane s¹ w stosunku do cyfry 250, nie 312.
7. Skróty K II, K III, K V dotycz¹ nastêpuj¹cych prac S. Kozierowskiego: II-III: Badania
nazw topograficznych dzisiejszej archidiecezji poznañskiej, t. I-II, Poznañ 1916; V: Badania
nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i œrodkowej Wielkopolski, t. II, Poznañ
1922.
8. Zmiana szyku poszczególnych cz³onów nie mia³a ¿adnego znaczenia. Uk³ad ten by³
jeszcze nieustabilizowany.
9. O historii sufiksu -ówka i ró¿nych interpretacjach jego pochodzenia zob. F. Nieckula,
Polskie nazwy miejscowe typu Bieñkówka, Sarnówka (geneza i znaczenie przyrostka -ówka || -ewka),
Rozprawy Komisji Jêzykowej WTN VII, 1969, s. 231-271.
10. W niektórych przypadkach niewykluczone jest to, ¿e nowa nazwa zosta³a utworzona
nie od okreœlenia funduj¹cego, lecz od przymiotnika w nazwie wsi olêderskiej. Por. te¿
Kamionka ] Kamiñskie Olêdry ] Kamiñsko.
11. Z. Zierhofferowa, op. cit., s. 45.
12.Ibidem, s. 46.
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WOKÓŁ NAS

Anna £uczak

20 lat Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dzieciêcej
w Miedzichowie
Gdzie s³yszysz œpiew tam idŸ, tam dobre serca maj¹.
•li ludzie uwierz mi, ci nigdy nie œpiewaj¹.

Pod takim przes³aniem, zaczerpniêtym z myœli J. W. Goethego, odbywa³ siê jeden z Festiwali Piosenki Turystycznej i Dzieciêcej w Miedzichowie, którego pomys³odawc¹ by³ ówczesny nauczyciel geografii, obecny Wójt Gminy Miedzichowo, dr Stanis³aw Piechota. Ide¹ Festiwalu by³o zainteresowanie dzieci geografi¹,
podró¿ami i turystyk¹, w inny sposób ni¿ podczas tradycyjnych lekcji w klasach.
Takim sposobem by³a w³aœnie piosenka.
Pomys³ okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê, gdy¿ ju¿ od samego pocz¹tku Festiwal
cieszy³ siê du¿ym powodzeniem. Z roku na rok rozrasta³ siê repertuar i ros³a liczba wykonawców. Pojawia³y siê te¿ nowe pomys³y, które organizatorzy chêtnie
wcielali w ¿ycie. Nauczyciele i uczniowie przeœcigali siê w realizowaniu swoich
planów, co doprowadzi³o do tego, i¿ w tym roku obchodziliœmy ju¿ Jubileuszowy XX Festiwal.
Pierwszy Festiwal, organizowany wówczas pod nazw¹ Festiwal Piosenki Turystycznej, odby³ siê w 1990 roku i by³ skierowany do uczniów Szko³y Podstawowej
w Miedzichowie. PóŸniej, gdy oprócz piosenek o tematyce turystycznej pojawi³y
siê te¿ inne, Festiwal zmieni³ sw¹ nazwê na Festiwal Piosenki Turystycznej i Dzieciêcej, nastêpnie przez trzy lata organizowany by³ jako Festiwal Piosenki Turystycznej i Dzieciêcej Regionu Koz³a i Powiatu Nowotomyskiego.
W swoim za³o¿eniu nie mia³ to byæ jednak konkurs zamkniêty, w koñcu œpiewaæ ka¿dy mo¿e, poszerzono wiêc jego ramy i powrócono do dawnej nazwy,
pod jak¹ odbywa siê do dziœ, goszcz¹c chêtnie ka¿dego kto chce œpiewaæ, bez
wzglêdu na miejsce zamieszkania. W ci¹gu dwudziestu lat jego trwania by³y dwa
lata, w których Festiwal siê nie odby³.
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Magdalena Zawarta i Kinga Wajman na jednym
z pierwszych Festiwali w restauracji „£owiecka”

Festiwal zorganizowany na boisku szkolnym
– œpiewa Magdalena Zawarta

Jego brak jednak by³ tak odczuwalny, ¿e szybko postanowiono powróciæ do zaniechanej tradycji i ze wzmo¿on¹ si³¹ rozpoczêto przygotowania do kolejnego,
z mocnym postanowieniem podtrzymywania rozpoczêtego kilkanaœcie lat wczeœniej konkursu. By³ te¿ taki czas, kiedy pomys³odawca Festiwalu przesta³ pracowaæ w miedzichowskiej szkole, tradycja jednak by³a kontynuowana.
Pocz¹tkowo by³ to Festiwal z wy³¹cznym udzia³em uczniów Szko³y Podstawowej w Miedzichowie, którzy przygotowywali oko³o 20 piosenek i prezentowali
swoje zdolnoœci wokalne. Oprócz uczestnictwa w konkursie, uczniowie bawili siê
równie¿ w mini playback show. Zabawa by³a wyœmienita, gdy¿ dzieci wciela³y siê
w postacie znanych i lubianych piosenkarzy, a oklaskom i bisom nie by³o koñca.
W 2008 roku do udzia³u w Festiwalu zaproszono równie¿ gimnazjalistów. Pojawi³ siê wówczas podzia³ na zespo³y i solistów oraz na kategorie wiekowe: klasy 0
– III, IV – VI i klasy gimnazjalne.
Z powodu braku sali, która pomieœci³aby publicznoœæ, pierwszy Festiwal odby³
siê w restauracji „£owiecka” w Miedzichowie. Drugi festiwal zorganizowano
na boisku szkolnym, potem ponownie powróci³ on do restauracji „£owiecka”
i tak a¿ do 1997 roku, kiedy to wybudowano przy Szkole Podstawowej salê gimnastyczn¹, która sta³a siê miejscem kolejnych Festiwali. Pierwsza scena, któr¹
ustawiono na sali gimnastycznej, zbudowana by³a z ³awek szkolnych, powi¹zanych sznurkami. Ca³oœæ przykrywa³a i zdobi³a maskuj¹ca siatka wojskowa.
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Festiwal w nowo wybudowanej sali gimnastycznej

Jury XX Festiwalu Piosenki
Turystycznej i Dzieciêcej
(od lewej):
Marian Ziomkowski,
Cecylia Œlusarz i Arkadiusz
Ko³tun

Katarzyna i Cezary ¯akowie
– goœcie specjalni Jubileuszowego Festiwalu
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Nagrodami, fundowanymi pocz¹tkowo wy³¹cznie przez szko³ê i przez
Urz¹d Gminy, by³y m. in.: skakanki, kredki, d³ugopisy, pi³eczki do tenisa sto³owego i s³odycze. Dziœ wszyscy uczestnicy po swoim wystêpie otrzymuj¹ dyplomy i pami¹tki, a zwyciêzcy statuetki lub puchary i ka¿dego roku inne cenne nagrody, takie jak: odtwarzacze mp3, profesjonalne s³uchawki, firmowe
plecaki, aparaty fotograficzne, pendriv`y, itp.
Aby móc wrêczaæ takie nagrody, organizatorzy zaczêli szukaæ sponsorów.
Przez kilka ostatnich lat Festiwal sponsoruj¹: Urz¹d Gminy w Miedzichowie,
lokalne zak³ady pracy i prywatni sponsorzy, którzy nazywani s¹ dziœ Przyjació³mi Szko³y. Przez wiele lat pisano równie¿ projekty do stowarzyszeñ Regionu
Koz³a oraz KOLD. Pozyskane w ten sposób œrodki pozwala³y na zorganizowanie kolejnych edycji Festiwalu.
Od bie¿¹cego roku do jego organizacji w³¹czy³o siê równie¿ Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu, które ufundowa³o cenne nagrody oraz patronowa³o Festiwalowi. Patronat nad imprez¹ przyj¹³ równie¿ kilka lat temu Pose³
na Sejm RP p. Jakub Rutnicki, który sponsoruje nagrody i w ramach swoich
mo¿liwoœci zaszczyca Festiwal swoj¹ obecnoœci¹.
Celami Festiwalu s¹ integracja poprzez piosenkê, wymiana artystycznych
doœwiadczeñ, poszukiwanie m³odych talentów i spêdzanie czasu w po¿yteczny
i atrakcyjny sposób. Do 2011 roku uczestnicy Festiwalu podczas swojego wystêpu mogli zaprezentowaæ tylko jeden utwór. W tym roku siê to zmieni³o. Wprowadzono przes³uchania wstêpne utworów, które m³odzi artyœci przesy³ali
na p³ytach CD. Jury wy³oni³o tych, którzy zaprezentowali siê podczas Festiwalu. Dopiero spoœród nich zostali wy³onieni zwyciêzcy. W sk³ad pierwszego jury
wchodzili: Wójt Gminy, nauczyciele i rodzice. Dopiero póŸniej, wraz z podnoszeniem siê poziomu festiwalowych prezentacji i rosn¹c¹ liczb¹ uczestników,
zaczêto zabiegaæ o pozyskiwanie profesjonalnego jury.
Przez wiele lat w jury zasiadali nauczyciele Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia w Nowym Tomyœlu: Anna Antuszewska, Anita Czajka – Pawlak
oraz Anna Spycha³a, a funkcjê przewodnicz¹cej jury pe³ni³a Maria Pieniê¿na – Tyszkowska. Od trzech lat w jury zasiadaj¹: Cecylia Œlusarz –muzyk, Arkadiusz Ko³tun – muzyk oraz Marian Ziomkowski – poeta, muzyk, który zwi¹zany by³ ju¿ wczeœniej z Festiwalem i na jeden z pierwszych festiwali napisa³ piosenkê.
Oprócz wys³uchania festiwalowych prezentacji, publicznoœæ ma te¿ okazjê
obejrzeæ wystêpy taneczne prê¿nie dzia³aj¹cego w miedzichowskiej szkole kó³ka tanecznego lub wys³uchaæ pozakonkursowych piosenek w wykonaniu miedzichowskich uczniów. Jest te¿ czas zarezerwowany dla festiwalowych goœci.
Przez wiele lat goœæmi Festiwalu by³y m. in.: Kapela Zza Winkla, Kapela KoŸlarska z D¹brówki Wielkopolskiej oraz Stowarzyszenie Kultury Ziemi D¹browieckiej. Na jubileuszowy XX Festiwal zaproszono znanych i lubianych aktorów – Katarzynê i Cezarego ¯aków, którzy zaprezentowali kilka skeczy i piosenek, a tak¿e odegrali scenkê z popularnego serialu Ranczo.
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Prowadz¹ce Jubileuszowy
Festiwal Zofia Tramowska
i Magdalena Zawarta

Publicznoœæ
zgromadzona na XX Festiwalu Piosenki
Turystycznej i Dzieciêcej

Dyrektor Ewa Wêgrzak – Zawarta obiecuje pomys³odawcy Festiwalu Wójtowi Gminy Miedzichowo Stanis³awowi Piechocie kontynuacjê
Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dzieciêcej
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Poziom Festiwalu roœnie z roku na rok. Czêsto laureaci Festiwalu trafiaj¹ póŸniej
na warsztaty prowadzone przez wokalistów, niejednokrotnie mo¿na us³yszeæ o nich
póŸniej. Po ukoñczeniu gimnazjum nie rezygnuj¹ ze œpiewania i staj¹ na podium
na innych festiwalach.
Przygotowanie Festiwalu trwa w³aœciwie ca³y rok. Spoczywa ono na barkach ca³ego grona pedagogicznego, pracowników obs³ugi, uczniów oraz pozyskanych do jego organizacji specjalistów, np. akustyka, ekipy rozk³adaj¹cej scenê i dach i firm
przygotowuj¹cych catering. Szko³a zapewnia tak¿e opiekê medyczn¹, a w razie potrzeby równie¿ ochronê i Stra¿ Po¿arn¹. Ka¿dy Festiwal dokumentowany jest zdjêciami oraz relacjonowany w prasie – tym równie¿ zajmuj¹ siê nauczyciele. Prowadzenie Festiwalu to te¿ nie lada sztuka. Jest to odpowiedzialne zadanie, które przez lata
trwania konkursu przypad³o w udziale nauczycielom i absolwentom Zespo³u Szkó³
w Miedzichowie. Wiele remontów czy wykonywanych przez lata na terenie szko³y
udoskonaleñ, równie¿ w pewnym stopniu robionych jest z myœl¹ o festiwalowych
goœciach.
Pomys³odawca Festiwalu, aktualny Wójt Gminy Miedzichowo dr Stanis³aw Piechota, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespo³u Szkó³ w Miedzichowie, ci¹gle pracuj¹ nad tym, aby impreza jeszcze bardziej siê rozrasta³a i by³a znana w jak najszerszych krêgach. Nie obawiaj¹ siê uczyniæ j¹ Festiwalem, który bêdzie przyjmowa³ goœci z ca³ej Polski. Festiwal Piosenki Turystycznej i Dzieciêcej sta³ siê ju¿ wizytówk¹
gminy. Mimo ¿e Miedzichowo jest ma³¹ wsi¹, zje¿d¿aj¹ siê tu goœcie ze szkó³ z ca³ego
województwa wielkopolskiego, istnieje w ten sposób mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ oraz dokonuje siê prawdziwa miêdzyszkolna integracja. Festiwal organizowany
jest tradycyjnie w jedn¹ z pierwszych czerwcowych sobót. Termin ten sprzyja du¿ej
frekwencji zaproszonych goœci i publicznoœci, która nigdy nie zawiod³a i podczas
ka¿dego festiwalu nagradza m³odych artystów oraz zaproszonych goœci gromkimi
brawami, a niejednokrotnie nuci wraz z wykonawcami ulubione piosenki.
Spogl¹daj¹c wstecz na minione lata, mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e m³odzi wykonawcy, którzy tu przyje¿d¿aj¹, chêtnie uczestnicz¹ w Festiwalu. Udzia³ w nim daje
im ogromne zadowolenie, a ich opiekunowie w swoich podziêkowaniach podkreœlaj¹ profesjonalizm imprezy oraz atmosferê dobrej zabawy. Mimo emocjonuj¹cej
rywalizacji, organizatorzy i uczestnicy Festiwalu, traktuj¹ to spotkanie tak¿e jako
okazjê do mi³ego i po¿ytecznego spêdzenia czasu. S¹ takie szko³y, które uczestnicz¹
w Festiwalu rokrocznie ju¿ od 15 lat. Festiwal Piosenki Turystycznej i Dzieciêcej jest
wiêc imprez¹ znan¹ i lubian¹ prawie w ca³ym województwie. Podczas otwarcia Jubileuszowego Festiwalu dyrektor Ewa Wêgrzak – Zawarta uroczyœcie obieca³a pomys³odawcy, zebranym artystom, goœciom i bardzo licznie zgromadzonej publicznoœci,
i¿ dopóki starczy pomys³ów, Zespó³ Szkó³ w Miedzichowie bêdzie kontynuowa³ tradycjê Festiwalu. Na razie pomys³ów na przysz³oœæ jest kilkanaœcie.
Wszystkich chêtnych zapraszamy do udzia³u w przysz³orocznym festiwalu! Informacje o nim mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Gminy Miedzichowo.
Fot. archiwum Zaspo³u Szkó³ w Miedzichowie
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Z TEKI...
...Rafała Putza...

Zespó³ Karawana Eskimowsów powsta³ ponad rok temu, a w czerwcu 2010 roku debiutowa³ na scenie NOK-u. Od swych pocz¹tków zwi¹zany by³ z Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotek¹ w Nowym Tomyœlu i chyba nic
w tym dziwnego, bo dla jego za³o¿yciela Rafa³a Putza, w muzyce najwa¿niejsze jest s³owo.
Surowe rockowo – poetyckie brzmienie Karawany dope³niaj¹ teksty, które – jak mawia Rafa³ Putz, ich autor – s¹ w piosenkach najwa¿niejsze.
To one w sposób czasem boleœnie szczery mówi¹ o szarej stronie natury
cz³owieka, przewrotnoœci losu, konstrukcji œwiata i tragicznym napiêciu
miêdzy jego dwiema sk³adowymi: sacrum i profanum. Choæ czêœæ piosenek mówi te¿ o mi³oœci, to nie s¹ one z pewnoœci¹ typowymi „lovesongami”...
O czym mówi¹ jeszcze? Ka¿dy mo¿e odpowiedzieæ na to pytanie inaczej
zag³êbiaj¹c siê w nie samodzielnie, natomiast wiêcej na temat zespo³u
i jego lidera Rafa³a Putza przeczytaæ mo¿na w tekœcie Sylwii Kupiec,...
mia³em trochê czasu, ¿eby przemyœleæ parê spraw, w dziale Nowotomyœlanie znani i mniej znani.

Pos³uchaj Jezu
Wiem, ¿e tu jesteœ, czujê obecnoœæ tw¹,
Co chcesz Szatanie? WyjdŸ, wyjaw kwestiê sw¹.
Wieki mija³y, nie odzywa³eœ siê,
Có¿ siê dziœ sta³o, ¿eœ znów odwiedzi³ mnie?
Pos³uchaj Jezu i nie ignoruj mnie,
Tych, których kochasz dziœ dra¿ni imiê twe.
Oni nie wierz¹, ¿e mo¿na wino w krew,
Wszak wszyscy wiedz¹, ¿e ³azarz w koñcu zdech³.
Precz Szatanie, idŸ precz 2x
Po co te nerwy? Pos³uchaj dalej mnie…
Oni ciê widz¹, w figurkach wielbi¹ ciê.
Pró¿no mówi³eœ :"nieœcie brzemiona swe",
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Spójrz na nich, proszê , jak nienawidz¹ siê.
Wtedy, w Ogrójcu, prawie odwiod³em ciê,
Ty siê upar³eœ i zwyciê¿y³eœ œmieræ.
Dziœ pytam, po co mêczeñstwo twe i ból,
Jesteœ gotowy ju¿ na zamianê ról?
Precz Szatanie, idŸ precz 2x
Tak wielu ludzi g³osi³o chwa³ê tw¹,
Ja siê schowa³em, by zapomnieli z³o.
Na tym polega przekora istot tych,
¯e w ciebie wierz¹, a ho³d oddaj¹ mi.
Czy warto by³o dla nich poœwiêcaæ siê?
Prawda ,przyznajê, ¿e pewna grupka jest…
Dla nich cierpienie jest tylko darem twym,
Lecz siê z nich œmiej¹, czyœ to obieca³ im?
Precz Szatanie, idŸ precz 2x
Czy ty nie widzisz, ¿e ¿yj¹ tak jak chc¹?
Twoje nauki zepchnêli dawno w k¹t.
By³eœ naiwny, gdyœ proponowa³ im
"Mi³owaæ wrogów?", sam s³yszysz durnie brzmi.
Precz Szatanie, idŸ precz 2x
Nic, tylko krzyczysz, tym nie przestraszysz mnie,
Jestem u siebie, tu ju¿ króluje grzech.
U¿yj swej mocy, no proszê, wygnaj mnie!
Wszyscy czekaj¹ na ciêt¹ ripostê.
Ha,ha,ha,ha...
Precz Szatanie, idŸ precz 3x
Zanim odejdziesz to pos³uchaj diable mnie

Jak zwykle pod³e i cierpkie s³owa twe,
Nie zapominaj o obietnicy mej.
Ludzie zamilkn¹, kamienie zaczn¹ œpiew,
Obudz¹ serca, ty us³yszysz ludzki zew.
Precz Szatanie idŸ precz 3x
Obudz¹ serca ty us³yszysz ludzki zew.
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Przestroga Judasza
Jam jest Judasz,
Te¿ widzia³em, te¿ widzia³em cuda.
Jam jest Judasz,
Te¿ widzia³em, te¿ widzia³em cuda.
Bracie, ty ju¿ wiesz, co spotka³o mnie,
Myœlisz, by³em z³y, by³em tak jak ty.
Te¿ myœla³em, ¿e ja najlepiej wiem…
Pycha zjad³a mnie tak, jak s³oñce cieñ.
Jam jest…
Gdy powo³a³ mnie, wiedzia³, czego chce,
Dla mnie to by³ znak, praw¹ rêk¹ ja.
Z têpej braci swej wybra³, a nie mnie,
Wierz mi, bola³ fakt, rybak, a nie ja.
Jam jest..
G³upcem by³em, gdy przebywa³em z nim,
Wtedy mówi³, ¿e zbawicielem jest,
Ja wierzy³em, ¿e on wybawi nas,
Zniesie jarzmo z³e, rzymski to by³ czas.
Jam jest…
Nie myœl czasem, ¿e tyœ najbli¿ej jest,
Gardzisz tymi, wiem, co przy tobie dnem.
Wyrzuæ z myœli zysk, z serca usuñ g³az,
I srebrników garœæ, które w d³oniach masz.
Jam jest…
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Czarny Anio³
Gasn¹ce œwiat³o budzi zgie³k,
Wnet czarny anio³ pojawi siê,
Wielu odesz³o w b³êkit chmur,
Dlaczego nadal ja jestem tu?
Bojê siê, ca³y dr¿ê,
Myœlê, ¿e to jest tylko sen,
To b³¹d.
Nie ma ju¿ s³oñca, nie ma gwiazd,
Powietrze dusi, ucich³ wiatr,
Niepewnoœæ t³umu tnie jak wnyk,
S³yszê ob³êdu ludzki krzyk.
Boj¹ siê, cali dr¿¹,
Myœl¹, ¿e to jest tylko sen,
To b³¹d.
Ktoœ z t³umu krzykn¹³: gdzie nasz Pan?
Dlaczego nikt siê jeszcze nie pojawi³?
Lecz zaraz ucich³, w ustach py³
Tak bezlitoœnie jego kwestie zd³awi³.
Oto on, stoi tam,
Pogardliwie patrzy w nasz¹ stronê,
Ma, co chcia³, ¿niwo cia³,
W sercach ich dusze potêpione s¹.
Ju¿ ognia ¿ar orzeŸwi³ mnie
I w blasku widzê twarze przera¿one.
Nie ma wœród nich, co mieli byæ,
Zast¹pi¹ ich figury pomnikowe.
Teraz on wo³a nas,
P³aszczem swym okry³ swoje s³ugi,
Za mój grzech, diabli œmiech,
Wiecznie ju¿ bêdzie nêka³ mnie
Bezkres
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Nadpomarañcz
B³êkit moich myœli,
Czerwieñ twoich ust,
Zieleñ ciê owija,
Jedn¹ ze swych chust.
£¹ki akwarele
Upajaj¹ mnie,
Noc¹ obra¿one,
Têskni¹ce za dniem.
Moje serce bije znacznie szybciej, gdy
Nadpomarañcz œwitu budzi mnie.
Zatroskane chmury pêdz¹ szybko, by
W porê ukryæ siê przed nowym dniem.
Zap³akana zieleñ
Pieœci cia³o me,
Têcza eksploduj¹c
Rodzi kwiatów pêk.
¯ó³to liœcie p³on¹,
Rozpalaj¹c w nas
Purpurê pragnienia,
Która ³¹czy nas.
Moje serce bicie swoje zwolni, gdy
Nadpomarañcz zmierzchu uœpi mnie.
Granatowe chmury w koñcu zemszcz¹ siê,
Noc¹ bêd¹ pastwiæ siê nad dniem.
Cytrynowy ksiê¿yc
Granat nocy tnie,
Wokó³ oœmielonych
Gwiazd tañcz¹cych pêk.
One wró¿b¹ s³u¿¹,
Nowe czyni¹c sny,
Czerñ nocy przestrzega,
By nie wierzyæ im.
Nadpomarañcz œwitu ju¿ nie zbudzi³ mnie,
Na nic rosy ³zami zraszasz œwit,
Uwierzy³em gwiazdom, te uwiod³y mnie,
S³oñce obna¿y³o bladoœæ ich.
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Têsknota
Nie mam ju¿ ³ez, aby opowiedzieæ ci mój ból,
Nie ma ju¿ dni, w których bym nie myœla³ o tym, ¿e
Wstaje dzieñ, a moje œwiat³o zgas³o,
Usz³o w cieñ i nie pozwoli zasn¹æ,
Krótkich chwil, co by³y jak marzenia,
Wiem, ¿e ju¿ nie wydostanê z cienia.
Nie mam ju¿ si³, prosiæ, byœ wróci³a, choæ we œnie
Nie wierz¹ mi, ¿e po³owa mnie odesz³a te¿.
W myœlach mych s¹ dni, gdy jeszcze by³aœ,
Szaroœæ dnia w nadziejê zamieni³aœ,
Wspomnieñ tych czas nigdy nie pokona,
Nocy czar, gdy by³aœ w mych ramionach.
Nie ma ju¿ dnia, bym têsknoty swej nie topi³ w nim,
Nie mówcie mi, ¿e przede mn¹ s¹ jaœniejsze dni.
Deszczu ³zy przynosz¹ otrzeŸwienie,
Niezmyty ból wprowadza otêpienie,
Nie chcê dni, co krzycz¹ rozeœmiane,
Pragnê dziœ uciszyæ duszy zamêt.
Szary ten dom, dawno nikt go nie odwiedza³ tu,
W nim znajd¹ mnie wreszcie wolnym od têsknoty ju¿,
Nie straszne mi piek³o, ju¿ w nim by³em,
Stracê niebo, które ju¿ straci³em,
Kwiatów pêk miast rzuciæ u twych stóp,
K³adê je na zimnej p³yty grób.
Wiem, ¿e choæ przez chwilê ciê zobaczê,
Wierz mi, wierz, nie mogê ju¿ inaczej.
Jeœli dziœ zobaczê ciê we œnie,
To poczekam jeszcze wszystkie dnie, by
Z tob¹ znów byæ.
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Cygañski wieczór
W pi¹tkowy wieczór 1 kwietnia gor¹ce, cygañskie klimaty zagoœci³y w nowotomyskiej bibliotece. Goœciem wieczoru by³ Edward Dêbicki – twórca ksi¹¿ki Ptak umar³ych, tomiku wierszy Pod go³ym niebem, wirtuoz akordeonu, kompozytor oraz za³o¿yciel i kierownik artystyczny Cygañskiego Zespo³u TERNO. W pierwszej czêœci spotkania, które poprowadzi³a jego ¿ona Ewa Dêbicka, autor opowiada³ o swoim dzieciñstwie, spêdzonym na po³udniowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej, na styku kultur polskiej, ukraiñskiej i cygañskiej, a pani Ewa urozmaica³a te opowieœci
fragmentami jego ksi¹¿ki. W drugiej czêœci wieczoru zaprezentowa³ cygañski folklor
w profesjonalnym wydaniu, czyli w wykonaniu artystów Cygañskiego Zespo³u
TERNO. Nie zabrak³o rzewnych pieœni i radosnych tañców wykonywanych
przy akompaniamencie gitary, bêbnów i mistrzowsko brzmi¹cego akordeonu.
Oklaskom nie by³o koñca, a osoby, które poczu³y niedosyt mia³y okazjê kontynuowaæ ten przepe³niony folklorystycznymi barwami wieczór w Nowotomyskim
Oœrodku Kultury, na deskach którego zespó³ zaprezentowa³ siê w szerszym sk³adzie.

Wirtuoz akordeonu Edward Dêbicki podczas koncertu w nowotomyskiej ksi¹¿nicy
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„Szko³a w chmurach”
Od 1 do 3 kwietnia odby³a siê kolejna, ju¿ VII Konferencja Administratorów
Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2011 zatytu³owana Szko³a w chmurach,
czyli nowe technologie wsparciem rozwoju ka¿dego ucznia, zorganizowana jak zwykle
przez nowotomyskie gimnazjum.
Na konferencjê przyby³o wielu wybitnych przedstawicieli œwiata nauki, polityki,
oœwiaty i biznesu. Spotkanie rozpoczê³o siê specjalnym panelem samorz¹dowym,
po którym oficjalnie konferencjê otworzy³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk
Helwing. Wyk³ad inauguracyjny pt. Ró¿ne oblicza abstrakcji wyg³osi³ prof. dr hab.
Jan Madey z Uniwersytetu Warszawskiego. Jedna z czêœci wyst¹pieñ plenarnych zatytu³owana zosta³a Festiwal Nauki. Podczas niej wyst¹pi³ prezenter telewizyjny i radiowy Wiktor Niedzicki. Przeprowadzono te¿ pokaz chemicznych fajerwerków.
Po zakoñczeniu czêœci plenarnej uczestnicy KASSK-u wziêli udzia³ w trzeciej prima-aprilisowej edycji Kasskoliady – imprezy sportowo-rekreacyjnej. W drugim
i trzecim dniu konferencji uczestnicy wziêli udzia³ w wyk³adach oraz 8 blokach
warsztatowych, które przebiega³y równolegle dla 14 grup. Firmy i instytucje partnerskie konferencji przygotowa³y specjaln¹ ofertê edukacyjn¹. W konferencji wziê³o udzia³ ponad 330 uczestników, ponad 120 zaproszonych goœci oraz ponad 100
przedstawicieli firm i instytucji – partnerów konferencji. Ca³oœci dope³ni³a ponad stuosobowa grupa m³odzie¿y oraz pracowników administracji i obs³ugi nowotomyskiego gimnazjum aktywnie zaanga¿owana w sprawny przebieg KASSK-u.
STAR WARS w nowotomyskiej bibliotece
Dawno, dawno temu w odleg³ej galaktyce..., a w sobotnie przedpo³udnie 2 kwietnia w nowotomyskiej ksi¹¿nicy star³y siê si³y dobra i z³a. Anakin Skywalker wraz

Nowotomyska biblioteka przygotowa³a niespodziankê dla mi³oœników Gwiezdnej Sagi
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z dzielnymi pomocnikami zmierzy³ siê z Lordem Vaderem, czyli w³asnym wcieleniem stoj¹cym po ciemnej stronie Mocy. Niezapomniane atrakcje ma³ym i du¿ym
fanom Star Wars zapewni³ goszcz¹cy w Oddziale dla Dzieci nowotomyskiej biblioteki Polish Garrison – czêœæ miêdzynarodowej organizacji Legion 501 st, której celem jest promowanie gwiezdnej sagi. Ksi¹¿ki i albumy poœwiêcone tematyce Gwiezdnych Wojen ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹, dlatego chc¹c wyjœæ naprzeciw zainteresowaniom mi³oœników sagi, bibliotekarki z Oddzia³u dla Dzieci zaprosi³y
polski Garnizon, który w widowiskowy sposób zaprezentowa³ bohaterów Galaktycznego Imperium. Na pocz¹tku spotkania w bibliotece, fani Star Wars mogli
sporo dowiedzieæ siê o dzia³alnoœci Garnizonu, tak¿e tej charytatywnej. Tym, którym zabrak³o Mocy i oczekuj¹ poMOCY staramy siê oddaæ cz¹stkê nas samych (...) wnosimy do ich codziennego ¿ycia powiew przygody i odleg³ego œwiata z innej Galaktyki – mówi¹ jego uczestnicy. A póŸniej licznie zgromadzeni fani mieli okazjê stan¹æ oko
w oko z Lordem Vaderem, Anakinem Skywalkerem, Admira³ami, przyjrzeæ siê najlepszemu z³omiarzowi w Galaktyce -Jawie oraz Tuskenowi -Cz³owiekowi Pustyni.
Wybrani spoœród publicznoœci mi³oœnicy sagi wyposa¿eni w he³m klona i republikañski blaster przeszli specjaln¹ musztrê przeprowadzon¹ przez szturmowca, inni
natomiast mogli sprawdziæ siê w walce na œwietlne miecze. Po pe³nym pozytywnych wra¿eñ spotkaniu, ustawi³a siê d³uga kolejka chêtnych do wspólnego zdjêcia
z niezwyk³ymi bohaterami.
Ksi¹¿ka niejedno ma imiê
O tym, ¿e Ksi¹¿ka niejedno ma imiê mo¿na by³o siê przekonaæ w Oddziale dla
Dzieci nowotomyskiej biblioteki podczas otwartej 4 kwietnia wystawy prac studentek III roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej WSPiA w Nowym To-

Wystawa rêcznie wykonanych ksi¹¿ek cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
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myœlu. W³asnorêcznie wykonane ksi¹¿ki artystyczne, gry edukacyjne, barwne kalendarze przeznaczone dla najm³odszych zosta³y zaprezentowane z okazji przypadaj¹cego 2 kwietnia Miêdzynarodowego Dnia Ksi¹¿ki dla Dzieci. Wszystkie prace
powsta³y w ramach zajêæ, które w trakcie trwania akademickiego semestru przeprowadzi³a Aleksandra Antoniewicz–Kaszczyñska. Podczas uroczystego otwarcia wystawy, opowiedzia³a przyby³ym goœciom o twórczych zmaganiach, w które bohaterki wernisa¿u z chêci¹ siê anga¿owa³y. Swoje uznanie dla efektów tej wspó³pracy
wyrazili prodziekan Wydzia³u Zamiejscowego Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji – Dominik Handzewniak oraz dyrektor naszej biblioteki – Lucyna Koñczal–Gnap. Autorki prezentowanych prac, wraz z rodzinami i przyjació³mi, z zainteresowaniem obejrza³y ekspozycjê, a obecne na wernisa¿u dzieci mia³y okazjê
przekonaæ siê, jak sprawdzaj¹ siê w zabawie, stworzone z myœl¹ o nich, oryginalne,
wykonane z ró¿norodnych materia³ów ksi¹¿ki i gry.
Krajobraz i architektura poolêderska
We wtorek 5 kwietnia w sali konferencyjnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Tomyœlu odby³a siê sesja naukowa zatytu³owana: Krajobraz
i architektura poolêderska. Jej wspó³organizatorami byli: Urz¹d Miejski w Nowym
Tomyœlu i Starostwo Nowotomyskie, a swym patronatem otoczyli: Uniwersytet
Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Zielonogórski. Program konferencji obejmowa³ wyk³ady inauguruj¹ce dzia³alnoœæ sekcji naukowo-badawczej, bêd¹cej czêœci¹ Gminnej Koalicji na Rzecz
Rozwoju Biblioteki w Nowym Tomyœlu. W pierwszej czêœci konferencji Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tomasz Wlek³y wrêczyli odznaczenia Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl:

Uhonorowani odznaczeniem Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl

KRONIKA

107

drowi Zdzis³awowi Koœciañskiemu, drowi Bogumi³owi Wojcieszakowi i Edwardowi Kupcowi.
Na drug¹ czêœæ z³o¿y³y siê wyk³ady: dra Zbigniewa Chody³y z Uniwersytetu Zielonogórskiego na temat dziejów osadnictwa olêderskiego na obszarze dzisiejszego powiatu nowotomyskiego, dra hab. Piotra Szwieca z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na temat wartoœci architektury regionalnej i krajobrazu okolic
Nowego Tomyœla, mgr Patrycji Miko³ajczak, równie¿ z Uniwersytetu Artystycznego, o detalach architektonicznych budynków z osad poolêderskich ze szczególnym uwzglêdnieniem Równiny Nowotomyskiej oraz dr Anny Weroniki Brzeziñskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dotycz¹cy poszukiwania
pamiêci o Olêdrach. Wszystkie wyst¹pienia spotka³y siê z wielkim zainteresowaniem ze strony uczestników, wœród których nie zabrak³o przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, regionalistów oraz osób zainteresowanych olêdersk¹ spuœcizn¹
naszej Ma³ej Ojczyzny. Na zakoñczenie konferencji zaprezentowane zosta³y lokalne strategie ratowania dziedzictwa kulturowego regionu nowotomyskiego
przedstawione przez: Marka Nyækowiaka – kierownika Wydzia³u Edukacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, Marzenê Kortus – z-cê Naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego oraz Lucynê Koñczal-Gnap – dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu.
Na drogach buddyzmu
Drugie spotkanie z cyklu Zrozumieæ innych, zrozumieæ siebie, zorganizowane przez
Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu by³o prób¹ wkroczenia na drogi buddyzmu wraz z praktykuj¹cym od kilkudziesiêciu lat buddyzm
Tadeuszem Uchto z Poznania. W czwartek, 7 kwietnia, ten jeden z najbardziej doœwiadczonych nauczycieli buddyzmu w Polsce, uczeñ Lamy Ole Nydahla wyg³osi³
wyk³ad na temat istoty buddyzmu, który jak siê okaza³o wiêcej ma wspólnego z nauk¹ ni¿ religi¹ i jest czymœ bardzo praktycznym, czymœ, co mo¿na zastosowaæ bezpoœrednio w ¿yciu. To bardzo trudne, momentami bardzo kontrowersyjne wyst¹pienie, niew¹tpliwie wymaga³o od uczestników ogromnego wysi³ku umys³owego..
Do tej pory nowotomyska biblioteka zaproponowa³a swym goœciom dwa zgo³a
odmienne spotkania z tego cyklu. Obok radosnego i spontanicznego uduchowienia wyznawców Hare Kryszny, publicznoœæ mog³a poznaæ namiastkê bardzo analitycznego buddyzmu.
Wiklinowa ¿ywa altana
W ramach przygotowañ do II Œwiatowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa,
na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyœlu, w dniach od 7 do 11
kwietnia wybudowana zosta³a ¿ywa altana z wikliny. Do jej stworzenia zu¿yto 12
ton tego surowca. Altana ma ³¹czn¹ d³ugoœæ 18 m, œrednicê 9 m oraz wysokoœæ 4,5 m. Przedsiêwziêcie to zrealizowa³o Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich wg projektu Lidii Orwiñskiej – cz³onka Zarz¹du
Stowarzyszenia. Koordynatorem dzia³añ by³ Maciej Pawlak, natomiast funkcjê
kierownika budowy obj¹³ Andrzej Pawlak. W pracach uczestniczyli cz³onkowie
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¯ywa altana z wikliny w wiosennej szacie

stowarzyszenia, m³odzie¿ z nowotomyskich szkó³ ponadgimnazjalnych oraz lokalne firmy.
X Familiada w Pi³ce Siatkowej
Mi³oœnicy siatkówki rodzinnej spotkali siê 10 kwietnia na X Familiadzie w Pi³ce
Siatkowej, która odby³a siê w hali sportowej nowotomyskiego gimnazjum, by walczyæ o pierwsze miejsce i puchar Burmistrza Nowego Tomyœla. Turniej przeprowadzono systemem rozgrywek „ka¿dy z ka¿dym”. Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a rodzina Knopów, II miejsce zajê³a rodzina Lisków, III – rodzina Barañskich, a IV miejsce – rodzina Piêtów. Sportowe trofea wrêcza³ rodzinom Burmistrz Nowego Tomyœl Henryk Helwing.
VIII Muzyczne Spotkanie Szkó³
11 kwietnia Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st. im. Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu zorganizowa³a koncert czterech zaprzyjaŸnionych ze sob¹ szkó³
muzycznych: ze Zb¹szynia, Wolsztyna, Wschowy i Nowego Tomyœla. Organizowane od 2004 roku muzyczne spotkania szkó³ sprzyjaj¹ integracji, prezentacji osi¹gniêæ artystycznych, wymianie doœwiadczeñ pedagogicznych oraz promocji szkó³
muzycznych w regionie. Szko³ê muzyczn¹ ze Wschowy zaprezentowa³a dyrektor
Krystyna Turowska, szko³ê z Wolsztyna – El¿bieta Cichocka i Wojciech Warszawski, szko³ê ze Zb¹szynia – Robert Antkowiak, a szko³ê z Nowego Tomyœla – Aleksandra Walczak. Dyrektor PSM w Nowym Tomyœlu Krystyna Szymko podziêkowa³a uczniom oraz nauczycielom za udzia³ w koncercie. VIII koncert z cyklu: Muzyczne Spotkania Szkó³ zorganizowa³ i koordynowa³ Tomasz Miler.
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Wyró¿nienie dla nowotomyskiej biblioteki
12 kwietnia na terenie Poznañskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji Malta w Poznaniu odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca I rundê szkoleñ w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek, którego uczestnikiem jest nowotomyska biblioteka – jako biblioteka wiod¹ca wraz z bibliotekami partnerskimi z Kuœlina, Miedzichowa i Opalenicy. Podczas konferencji reprezentacja nowotomyskiej ksi¹¿nicy odebra³a wyró¿nienie specjalne Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywnoœci Lokalnej
CAL za pasjê i zaanga¿owanie w edukacyjny proces planowania strategicznego „Biblioteka – miejsce aktywne”.

Pracownice nowotomyskiej biblioteki odebra³y wyró¿nienie specjalne CAL

Cztery Chryzantemy z Nowego Tomyœla
Do wielkopolskiego miasteczka po³o¿onego nad rzek¹ Szark¹ przyby³y z czterech stron
œwiata z baga¿em wojennych wspomnieñ, o których chcia³yby zapomnieæ... 12 kwietnia
spotka³y siê w nowotomyskiej bibliotece, aby wspomnieæ tê bolesn¹ drogê: Stefania Chor¹¿yczewska (z domu Mazurkiewicz), Longina Eckert (z domu Wyspiañska), Joanna Natkiewicz (z domu Idczak) i Irena Tomiak-Weso³a (z domu Bartkowiak), bohaterki (zamieszczonej w nrze 4/2010 PN) opowieœci Cztery Chryzantemy
z Nowego Tomyœla autorstwa Teresy Tomsi, poetki, eseistki, animatorki kultury, autorki ksi¹¿ki Dom utracony, dom ocalony, poœwiêconej losom kobiet sybiraczek.
Na spotkaniu, które poprowadzi³a Teresa Tomsia obecni byli cz³onkowie Ko³a
Zwi¹zku Sybiraków, ich rodziny, przyjaciele oraz wszyscy, którzy chcieli wys³uchaæ tych odwa¿nych kobiet oraz ich trudnych, wzruszaj¹cych, czêsto bolesnych
wspomnieñ. Swoj¹ obecnoœci¹ spotkanie zaszczyci³ równie¿ Jacek Bartkowiak
– dyrektor Departamentu Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego, prywatnie bratanek
Ireny Tomiak-Weso³ej. Wieczór wzbogaci³y fragmenty wspomnieñ odczytanych
przez uczennice Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu.
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Podnios³ym momentem by³o odczytanie i wrêczenie przez Burmistrza Nowego
Tomyœla Henryka Helwinga, w obecnoœci Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Tomasza Wlek³ego, okolicznoœciowych adresów.

Cztery Chryzantemy z Nowego Tomyœla na spotkaniu w bibliotece

Dzieñ czekolady
Z okazji przypadaj¹cego w dniu 12 kwietnia Miêdzynarodowego Dnia Czekolady Nowotomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ imprezê z motywem przewodnim tej ³akoci. Za spraw¹ cukierni pañstwa Kachlickich na holu oœrodka stanê³a
czekoladowa fontanna, w której mo¿na by³o maczaæ i degustowaæ owoce i ciastka.
Na stoisku promocyjnym z wyrobami czekoladowymi mo¿na by³o podziwiaæ czekoladowe kurczaczki, zaj¹ce, pisanki, czyli wyroby cukiernicze, które ewidentnie
nawi¹zywa³y ju¿ do nadchodz¹cych œwi¹t Wielkanocnych. Najwiêksze zainteresowanie wœród 200. uczestników imprezy wzbudzi³ wielki, czekoladowy smok.
Debatowano o arbitra¿u
15 kwietnia odby³a siê konferencja na temat S¹d arbitra¿owy wczoraj, dziœ i jutro.
By³a to ju¿ czwarta konferencja z cyklu Arbitra¿ i mediacja w teorii i praktyce, zorganizowana przez S¹d Arbitra¿owy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej
przy wspó³pracy z Polskim Stowarzyszeniem Arbitra¿u i Mediacji w Poznaniu. Tegoroczna konferencja, oprócz tematów dotycz¹cych arbitra¿u w teorii i praktyce
oraz postrzegania arbitra¿u z pozycji przedsiêbiorcy, jednostek samorz¹dowych
w kraju, porusza³a tak¿e problemy ADR w innych krajach Europy Œrodkowowschodniej i niektórych krajach Azji. W konferencji wziê³o udzia³ ponad 160 osób,
co potwierdzi³o du¿e zainteresowanie tematyk¹ konferencji. Okaza³a siê ona kolejnym wa¿nym wydarzeniem w Polsce, dotycz¹cym rozwoju alternatywnych metod
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rozwi¹zywania sporów, a jej donios³e znaczenie potwierdzi³ udzia³ wielu wybitnych przedstawicieli z innych krajów.

Konferencja zorganizowana zosta³a w hotelu Hi-Fi w Paproci

By³ z nami... Pozosta³ w nas...
Od 27 kwietnia do 7 maja w sali wystawowej nowotomyskiej biblioteki mo¿na by³o zwiedzaæ wystawê poœwiêcon¹ wielkiemu Polakowi – Papie¿owi Janowi Paw³owi II. Na wystawê tê, zatytu³owan¹ Wizerunki Ojca Œw. Jana Paw³a II, przygotowan¹
w zwi¹zku z beatyfikacj¹ Ojca œw. z³o¿y³y siê kolekcjonerskie zbiory Zdzis³awa
Okonka z Jastrzêbska Starego i Jerzego Ruga³y ze Zb¹szynia, wœród których znalaz³y siê karty telefoniczne, pocztówki i materia³y piœmiennicze. Ekspozycjê wzbogaci³y równie¿ materia³y udostêpnione przez nowotomyskiego artystê Zdzis³awa Po³¹carza. Zwiedzaj¹cy, wœród których znaleŸli siê m. in.: przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, przewodnicz¹cy i cz³onkowie Akcji Katolickiej nowotomyskich parafii, ogl¹dali papieskie portrety, jego spotkania z wiernymi, a tak¿e z wielkimi osobistoœciami ze œwiata polityki. Wyeksponowane zosta³y równie¿ pocztówki z rozlicznych podró¿y Jana Paw³a II, w tym oczywiœcie z pielgrzymek do ojczystego kraju
i rodzinnego miasta Wadowic. Wiele emocji wzbudzi³y fotografie, na których mo¿na rozpoznaæ nowotomyœlan w otoczeniu Jana Paw³a II. Zainteresowanie budzi³y
te¿ ró¿ne koncepcje papieskich pomników, m. in. w Licheniu, Miêdzyrzeczu Podlaskim, Zb¹szyniu, a nawet Guam w Stanach Zjednoczonych. Uzupe³nieniem wystawy by³ wyg³oszony 5 maja wyk³ad dr Agnieszki Krygier-£¹czkowskiej z UAM
w Poznaniu pt. Wybór Jana Paw³a II i Jego œmieræ jako Ÿród³o prze¿yæ o charakterze religijnym. Bior¹c za przyk³ad publikacje prasowe z roku 1978 (rok wyboru Karola Wojty³y na Papie¿a) i z roku 2005 (rok œmierci Papie¿a) ukaza³a, w jaki sposób prze¿ywano te dwa znacz¹ce dla narodu polskiego wydarzenia.
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Na wystawê z³o¿y³y siê kolekcjonerskie zbiory Zdzis³awa Okonka i Jerzego Ruga³y

Turniej Wsi
3 maja w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê XXIII Turniej Wsi. Imprezê podzielono na dwie czêœci: kulinarn¹ – w holu oœrodka oraz artystyczn¹ – w sali widowiskowej. W Ma³ym Konkursie Kulinarnym Wiejskie smaki podstaw¹
wszystkich potraw prezentowanych przed komisj¹ by³y jaja. W tej czêœci turnieju
udzia³ wziê³o 20 osób. Na sto³ach znalaz³y siê jajka faszerowane, babki, sa³atki, pieczeñ z dzika nadziewana jajkiem i wiele innych dañ. Jury w sk³adzie: Maciej Ró¿añski – przewodnicz¹cy, Renata Orlicka oraz Genowefa Hreczyñska I miejsce przyzna³o Gra¿ynie Strzeleckiej za jajka z liœciem chrzanu, II – Aldonie So³tysik za leguminê, a III – Lidii Pa³ka za jajka ze œledziem. Ponadto postanowiono tak¿e wyró¿niæ: Mariê Protas, £ukasza B¹ka i Miros³awê Kulê. Degustacja potraw konkursowych przebiega³a przy muzyce w wykonaniu Anny Kaczmarek i Tomasza Perza
z Bukowca. W drugiej czêœci imprezy rywalizowa³o ze sob¹ 6 wiosek: Cicha Góra,
Boruja Koœcielna, Jastrzêbsko Stare, S¹topy, Wytomyœl oraz Sêkowo. Uczestnicy
zmagañ konkursowych wziêli udzia³ w trzech konkurencjach: polskim tañcu ludowym, wiejskiej scence kabaretowej oraz piosence ludowe z ca³ej Polski. W tej czêœci turnieju sceniczne popisy uczestników ocenia³o jury, w którym zasiedli: Barbara Jab³oñska jako przewodnicz¹ca oraz Renata Orlicka i Henryk D¹browski.
W koñcowej klasyfikacji na I miejscu uplasowa³y siê trzy wioski: Wytomyœl, Sêkowo oraz Boruja Koœcielna, na II pozycji – S¹topy i Cicha Góra, a na III – Jastrzêbsko Stare. Wszystkie wioski otrzyma³y nagrody pieniê¿ne, natomiast przewodnicz¹ce KGW skromne upominki.
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Obchody œwiêta Konstytucji 3 Maja
Uroczystoœæ z okazji uchwalenia Konstytucji 3. Maja zainaugurowa³a Msza œw.
w intencji Ojczyzny, która odprawiona zosta³a w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa. Po niej przy obelisku upamiêtniaj¹cym uchwalenie Konstytucji 3.
Maja odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna z udzia³em pocztów sztandarowych, powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, instytucji i organizacji spo³ecznych
oraz delegacji m³odzie¿y szkolnej i dzieci z nowotomyskich przedszkoli. Wkolicznoœciowym przemówieniu Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing zaznaczy³, ¿e Konstytucja 3. Maja to dla nas Polaków symbol pañstwowoœci, suwerennoœci i dumy narodowej. Po przemówieniu z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i oddano ho³d
autorom pierwszej ustawy zasadniczej. Wartê honorow¹ przy obelisku zaci¹gnêli
harcerze z nowotomyskiego hufca ZHP oraz cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ
Historycznych im. Feliksa Piêty z Bukowca.
W krzywym zwierciadle
Grafiki Dagny Dembieckiej zagoœci³y w maju w bibliotecznej Galerii na P³ocie.
Wystawê zatytu³owan¹ W krzywym zwierciadle, bêd¹c¹ zbiorem oryginalnych prac,
które nowotomyska gimnazjalistka po raz pierwszy zaprezentowa³a szerszej publicznoœci, zainaugurowa³ uroczysty wernisa¿. 6 maja zgromadzi³ on w Oddziale
dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu liczne
grono goœci, wœród których znaleŸli siê m. in.: dyrektor Gimnazjum Andrzej Wa³êsa, nauczyciele, rodzina, przyjaciele i szkolni znajomi, którzy wraz z wychowawczyni¹ Renat¹ Orlick¹ przygotowali mi³y, s³odki i u¿yteczny przy tworzeniu kolejnych prac podarunek. Zwiedzanie wystawy, gr¹ na klarnecie oraz na saksofonie,
umili³ Patryk Kawa – równie¿ uczeñ nowotomyskiego Gimnazjum. Prace, które
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mo¿na by³o obejrzeæ w Galerii na P³ocie to grafiki wykonane w³asnorêcznie,
przy u¿yciu tuszu i niczym nieskrêpowanej wyobraŸni.
66. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej
8 maja – udzia³em przedstawicieli powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, zwi¹zków kombatanckich, pocztów sztandarowych, harcerzy oraz delegacji
partii politycznych, placówek oœwiatowych, instytucji spo³ecznych Nowego Tomyœla – odby³y siê obchody upamiêtniaj¹ce kolejn¹ rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej. Uroczystoœæ patriotyczna rozpoczê³a siê przemarszem przez plac
Niepodleg³oœci pocztów sztandarowych i delegacji w asyœcie Orkiestry Reprezentacyjnej Si³ Powietrznych z Poznania. Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Prezes Zarz¹du Ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych w Nowym Tomyœlu Romuald Ankudowicz dokona³ uroczystego odznaczenia kombatantów. Kombatancki Krzy¿ Zwyciêstwa otrzymali: Urszula Starosta oraz Arkadiusz Klimko, Józef Kowala, Franciszek Kurcewicz, Czes³aw Stelmaszyk, Wiktor Nieœcierowicz, Marian Wêc³awik
i Klemens Zieleniecki. Krzy¿ Czynu Frontowego odebra³ W³adys³aw Sekulor. Okolicznoœciowy Medal Zwyciêstwa przyznany przez Federacjê Rosyjsk¹ otrzymali: Stefania Chy¿ewska oraz Zdzis³aw Doliwa, Kazimierz Le¿anko, Micha³ Pietruñko
i Klemens Zieleniecki. Krzy¿ Ludowego Wojska Polskiego wrêczony zosta³: Stanis³awowi Chojnackiemu, Leonowi Dekorowi, Stanis³awowi Kowali, Janowi Maækowiakowi, Bonifacemu Majchrowskiemu, W³adys³awowi Nawrockiemu i Kazimierzowi Piechowiakowi.

Przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji w asyœcie
Orkiestry Reprezentacyjnej Si³ Powietrznych z Poznania
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Festiwal przedszkolaków
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury po raz kolejny odby³y siê eliminacje gminne do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. 9 maja w sali widowiskowej zebra³o siê wielu uczestników tegorocznych przes³uchañ wraz z publicznoœci¹ – rodzicami, dziadkami i znajomymi.
Sceniczne popisy ma³ych artystów ocenia³o jury w sk³adzie: Aleksandra Walczak, Arkadiusz £apiñski oraz Karol Rogacz. Laureatami przes³uchañ zosta³o piêciu przedszkolaków: Zosia Pawlak z Przedszkola nr 4 „Bolka i Lolka”, Marta Piotrowska z Przedszkola nr 1 „Misia Uszatka”, Natasza Kortus z Przedszkola nr 2
„Plastusiowe Osiedle”, Zuzanna Kowalczyk z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”

Laureaci gminnych festiwalowych eliminacji

oraz Oskar Furman z Przedszkola nr 5 „S³oneczko”.
Piramida 2011
10 maja w Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego odby³ siê VII Powiatowy Turniej
Matematyczny Szkó³ Podstawowych PIRAMIDA-2011. Has³em przewodnim tegorocznego turnieju by³y s³owa s³ynnego filozofa Immanuela Kanta W ka¿dej nauce
jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki. W tym roku do zmagañ matematycznych
przyst¹pi³o czternaœcie szkó³ podstawowych z powiatu nowotomyskiego. W rywalizacji zespo³owej I miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa nr 2 im. M. Sk³odowskiej-Curie w Nowym Tomyœlu, na II miejscu uplasowa³a siê Szko³a Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zb¹szyniu, natomiast na III – Szko³a Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej we Lwówku. W rywalizacji indywidualnej najlepszy okaza³ siê Tomasz Kornosz – uczeñ Szko³y Podstawowej w Brodach, II miejsce zajê³a Emilia Intek ze Szko³y Podstawowej nr 2 im. M. Sk³odowskiej-Curie w Nowym Tomyœlu, a III – Micha³
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Szczechowicz ze Szko³y Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zb¹szyniu.
Majówka z Ksi¹¿k¹
Drog¹ Mleczn¹, przez komety w poszukiwaniu Bajkowej Planety – pod takim has³em
w Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu up³ynê³a tegoroczna Majówka z Ksi¹¿k¹. W pogodny poranek, 10 maja, grupy przebranych w kosmiczne stroje przedszkolaków i uczniów przyby³y do nowotomyskiej muszli koncertowej, by doskonale bawiæ siê podczas wiosennego œwiêta
ksi¹¿ki. Jak co roku na dzieci czeka³ szereg atrakcji, które zapewnili specjalnie zaproszeni na imprezê goœcie: pisarka Urszula Koz³owska, artyœci: Aleksandra Antoniewicz- Kaszczyñska, Edward Kupiec, Krystyna Koz³owska oraz Agnieszka
Ostrowska i prowadz¹ca zabawê -rozœpiewana Ewa Rakowska. Po konkursowej
prezentacji niezwykle pomys³owych przebrañ tematycznie nawi¹zuj¹cych do has³a imprezy, scena – za spraw¹ Kosmicznych Zajêcy, w które wcielili siê nowotomyscy gimnazjaliœci pod okiem Aleksandry Antoniewicz-Kaszczyñskiej – wype³ni³a
siê wszystkimi kolorami têczy. Przedstawienie, do którego scenariusz napisa³y Weronika Gawron oraz Natalia Skierecka – studentki WSPiA w Nowym Tomyœlu,
spotka³o siê z entuzjastycznym przyjêciem dzieci. Kolorowe zaj¹ce do koñca imprezy mog³y liczyæ na zainteresowanie przedszkolaków, tym bardziej, ¿e po zejœciu
ze sceny zaprasza³y do wspólnego kosmicznego sprejowania, w wyniku którego
powsta³y bajkowe, niezwykle barwne planety. Na scenie zaprezentowali siê tak¿e
m³odzi tancerze, zdobywaj¹cy swoje umiejêtnoœci w Nowotomyskim Oœrodku
Kultury. Urszula Koz³owska – autorka bajek i wierszyków dla najm³odszych,
z uœmiechem zachêca³a do odwiedzania swojego stoiska, gdzie mo¿na by³o kupiæ
jej ksi¹¿ki, uzyskaæ autograf i pokolorowaæ bajkowych bohaterów, a wraz z nowotomyskim artyst¹ Edwardem Kupcem dzieci tworzy³y kosmiczny pejza¿. Niestan-

Jak co roku Majówka z ksi¹¿k¹ obfitowa³a w szereg atrakcji
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dardowe zabawy farb¹ da³y zaskakuj¹cy efekt w postaci obrazu, który na sta³e bêdzie zdobi³ dzia³ z literatur¹ fantastyczn¹ w Oddziale dla Dzieci. Atrakcj¹ sceny
niew¹tpliwie by³a Dzitka Kosmitka, czyli prowadz¹ca imprezê Ewa Rakowska.
Œpiewem, tañcem i konkursami sprawi³a, ¿e scena nieustannie by³a pe³na œwietnie
bawi¹cych siê dzieci.
Poczuj smak biblioteki
Pod has³em Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzê, w ca³ej Polsce œwiêtowano tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek, w które tradycyjnie w³¹czy³a siê nowotomyska ksi¹¿nica. Chc¹c zachêciæ nowotomyœlan do odwiedzania biblioteki
nie tylko od œwiêta, bibliotekarki zaproponowa³y trzy aromatyczne wieczory: kawowy, herbaciany i winny, które po³¹czy³o wspólne has³o: Poczuj smak biblioteki.
Rozpoczêto 10 maja od spotkania Przy ma³ej czarnej w rytmie swingu, w klimaty którego wprowadzili: Arkadiusz £apiñski – gitara, œpiew, Wojciech Winiarski – gitara
i Piotr Patora – perkusja. Muzykê dope³nia³y aromatyczne opowieœci o kawie, które snu³y Maria Bielak i Joanna Szulc-Wrzos z Centrum Rekreacji RECREO,
na oczach goœci przygotowuj¹ce kawê po arabsku. W czwartkowy wieczór 12 maja
miejsce kawy zaj¹³ inny napój, bez którego nie wyobra¿amy sobie ¿ycia – herbata.
Goœciem specjalnym bibliotecznej herbaciarni by³a Ma³gorzata Gutowska-Adamczyk – autorka m. in. smakowitej sagi Cukiernia pod Amorem, a w œwiat herbacianych
sensów i nonsensów, a tak¿e do smakowania orientalnego naparu ponownie zaprosi³y przedstawicielki Centrum RECREO. Ostatni z aromatycznych wieczorów 13
maja poœwiêcony by³ napojowi, o którym ju¿ Homer mówi³, ¿e to cudotwórca, bowiem rozwi¹zuje jêzyki i uwalnia niezwyk³e historie. Mowa rzecz jasna o winie, o którego tajemnicach i walorach opowiada³a znawczyni tego trunku – Ewa Kapelska.

Jeden z wieczorów poœwiêcony by³ opiewanej m.in. przez rosyjskich pisarzy herbacie
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Przedtem jednak biblioteczni goœcie udali siê wraz z nowotomysk¹ podró¿niczk¹
Stanis³aw¹ Waszkowiak na toskañski winny szlak. Wszyscy goœcie, którzy odwiedzili bibliotekê w Tygodniu Bibliotek zostali obdarowani przez bibliotekarki z³otymi
myœlami i sentencjami mówi¹cymi o kawie, herbacie i winie, a dyrektor Lucyna Koñczal-Gnap uatrakcyjnia³a ka¿de spotkanie fragmentami literackimi, anegdotami i ciekawostkami, traktuj¹cymi oczywiœcie o trzech magicznych napojach.
Wrêczono nagrody
11 maja w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu odby³o siê spotkanie, podczas
którego wrêczono nagrody przyznane w ramach, zorganizowanego przez Urz¹d
Miejski w Sulêcinie pod patronatem Burmistrza Sulêcina Micha³a Deptucha, konkursu na Naj³adniej udekorowane jajko wielkanocne. Spoœród wielu prac zg³oszonych
na konkurs wybrano trzy, które nagrodzone zosta³y nagrodami ufundowanymi
przez gminê Sulêcin oraz zaprezentowane 17 kwietnia na wystawie podczas Jarmarku Koguciego w Sulêcinie. I miejsce zajê³a praca wykonana przez Jadwigê Ba³utê, II miejsce przyznano Katarzynie Ró¿añskiej, natomiast III – Patrykowi Marcinkowskiemu.
Komisja konkursowa oceniaj¹ca z³o¿one na konkurs pisanki postanowi³a dodatkowo przyznaæ 9 wyró¿nieñ dla: Œwietlicy Socjoterapeutycznej w Nowym Tomyœlu, Marii Kucz, Aliny Œniegu³y, Agnieszki Grzeœkowiak, Aleksandry Woœ, Patrycji Górniaczyk, Artura Kryma, Agnieszki PrzewoŸnej i Micha³a Boronia. Nagrody za wyró¿nienia ufundowa³a gmina Nowy Tomyœl. Wszystkie dzieci, które
wziê³y udzia³ w konkursie otrzyma³y s³odycze.
Œwiatowy Dzieñ Inwalidy
Rehabilitacja zawodowa i spo³eczna – szans¹ na lepsze ¿ycie niepe³nosprawnych – pod takim has³em zorganizowane zosta³y 12 maja przez Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Oœrodek Pomocy Spo³ecznej obchody Œwiatowego Dnia Inwalidy w Nowym Tomyœlu. W uroczystoœci wziê³o
udzia³ liczne grono seniorów i osób niepe³nosprawnych. Spotkanie otworzy³a dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Danuta Micha³owicz, która w imieniu organizatorów przywita³a zaproszonych goœci. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejonowego
PZERiI Roman Kruszelnicki w swym wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na problemy
osób niepe³nosprawnych oraz koniecznoœæ podejmowania przez ró¿ne podmioty
i instytucje dzia³añ, umo¿liwiaj¹cych niepe³nosprawnych funkcjonowanie w spo³eczeñstwie i podnosz¹cych ich jakoœæ ¿ycia. Wa¿nym akcentem obchodów by³o
odznaczenie, za wk³ad pracy na rzecz swoich kó³, ma³ymi honorowymi odznakami PZERiI pañ M. Kozber i U. Nawrockiej ze Lwówka oraz H. Gawe³ ze Starego
Tomyœla. Obchody wzbogaci³y wystêpy artystyczne. Przed publicznoœci¹ swoje talenty w przedstawieniu pt. Zraniony anio³ zaprezentowali domownicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy oraz zespó³ seniorów Jarzêbina dzia³aj¹cy przy Klubie
Seniora Srebrny W³os.
Znane autorki goœæmi nowotomyskiej biblioteki
Tegoroczny Tydzieñ Bibliotek w nowotomyskiej bibliotece nie by³ pozbawiony
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tradycyjnych spotkañ autorskich. W ramach cyklu Pisarz nas goœci w œwiecie swojej
twórczoœci ze swoimi czytelnikami w dniach 12 i 13 maja spotka³y siê Urszula Koz³owska oraz Ma³gorzata Gutowska – Adamczyk. Urszula Koz³owska goœci³a
w Nowym Tomyœlu przez dwa dni, w tracie których odwiedzi³a dzieci w S¹topach
i Kuœlinie, by³a goœciem odbywaj¹cej siê w plenerze Majówki z Ksi¹¿k¹ oraz spotka³a siê z przedszkolakami w Oddziale dla Dzieci. Czytane na g³os, pe³ne humoru wierszowane bajeczki spotka³y siê z entuzjastycznym przyjêciem przez dzieci.
Autorka opowiedzia³a równie¿ jak powstaj¹ ksi¹¿kowe ilustracje oraz rozdawa³a
kolorowanki, na których nastêpnie chêtnie sk³ada³a swój autograf. Atrakcj¹ dla
nieco starszych i starszych czytelników by³o spotkanie z Ma³gorzat¹ Gutowsk¹
– Adamczyk – pisark¹, scenarzystk¹ filmow¹ i dziennikark¹. O swoich ksi¹¿kach
i wszechstronnych zainteresowaniach opowiedzia³a najpierw nowotomyskim
gimnazjalistom a podczas popo³udniowego spotkania równie¿ doros³ym czytelnikom jej sagi Cukiernia pod Amorem.
„Zobacz we mnie cz³owieka”!
XIII Gminne Obchody Dnia Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ odby³y siê 13 maja w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. W tym roku, w blisko 2. godzinnym wspólnym koncercie wyst¹pili wychowankowie Przedszkola
nr 3 „Bajkowe Zacisze” przygotowani przez Annê Matuszak, Katarzynê Michalszczak – Gortat i Leonardê Nowak, uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym
Tomyœlu pod kierunkiem Teresy Kondrat i El¿biety Cybal, uczniowie Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej przygotowani przez Irenê Fornalik, Bognê Niemiec
i Arkadiusza £apiñskiego oraz najstarsi – nowotomyscy gimnazjaliœci przygotowani przez Emiliê Wa³êsê i Sylwiê Pyrsk¹. Muzyczno-teatralno-taneczny wystêp obejrza³o wielu goœci. Mottem tegorocznego œwiêta by³y s³owa piosenki Stanis³awa Sojki Zobacz we mnie cz³owieka. Jak co roku te¿ wszyscy uczestnicy i goœcie koncertu zostali obdarowani pami¹tkami.
I Bieg Rekreacyjny „Chy¿ego”
Z inicjatywy niedawno zawi¹zanego Klubu Biegacza „Chy¿y”, przy wsparciu
Oœrodka Oœwiaty i Sportu oraz Starostwa Powiatowego, 14 maja zorganizowany
zosta³ I Bieg Rekreacyjny na dystansie 2500 m. W biegu móg³ uczestniczyæ ka¿dy,
komu zdrowie na to pozwala³o. Najstarszy uczestnik biegu liczy³ sobie 63 lata,
a najm³odszy zaledwie 8. Ka¿dy z biegaczy otrzyma³ na starcie okolicznoœciowy
znaczek, a po ukoñczeniu biegu – ostrzegawcz¹ kamizelkê. W tej sportowej imprezie nie liczy³o siê zajête miejsce, a sam fakt ukoñczenia biegu.
Ludzie, jêzyki, literatura
16 maja podsumowany zosta³, zrealizowany wspólnie przez Miejsk¹ i Powiatow¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu oraz Nauczycielskie Kolegium Jêzyków
Obcych w Starym Tomyœlu, trwaj¹cy od stycznia do maja 2011r., projekt edukacyjny pt. Ludzie, jêzyki, literatura. Realizacja projektu by³a jednym z dzia³añ przeprowadzonych w ramach Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Bibliotek, bêd¹cej
owocem udzia³u nowotomyskiej biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek. Dzia-

120

PRZEGLĄD NOWOTOMYSKI 2(18)2011

³anie to idealnie wpisa³o siê w ideê wspó³pracy pomiêdzy lokalnymi instytucjami
kulturalnymi i edukacyjnymi, a jego celem by³o poszerzenie oferty edukacyjnej
skierowanej do m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych, a tym samym wzbogacenie
jej wiedzy z dziedziny jêzykoznawstwa, literatury obcej, realioznawstwa i psychologii oraz uœwiadomienie m³odym ludziom koniecznoœci nauki jêzyków obcych jako niezbêdnego narzêdzia komunikacji we wspó³czesnym œwiecie. Adresatami
projektu byli uczniowie nowotomyskich szkó³ ponadgimnazjalnych: Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika, Zespo³u Szkó³
nr 2 im. Stanis³awa Staszica i Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi. Pomys³odawczyni¹ i inicjatork¹ ca³ego przedsiêwziêcia by³a nauczycielka NKJO – Ewa Górczak, koordynatorkami Danuta Beyga i Ma³gorzata
Gucia, a z ramienia M i PBP Izabela Putz. Inauguracyjny wyk³ad z dziedziny psychologii wyg³osi³ Tomasz Raginia. Wyk³ady z zakresu realioznawstwa – Maciej Laskowski, Szymon Jandy oraz Adam Zieliñski; z zakresu jêzykoznawstwa – Ewa
Górczak, Maciej Zwanzig i Przemys³aw Bia³czyk, a wyk³ady temat literatury angielskiej – Ewa Górczak i Iwona Janiak. Jak w nauce jêzyka niemieckiego wspieraæ siê
tekstami literackimi pokaza³a Dorota Marciniak.

Ewa Górczak – pomys³odawczyni i inicjatorka projektu – podczas wyk³adu

VIII Powiatowe Forum Bibliotekarzy
Tradycyjnym zwieñczeniem Tygodnia Bibliotek w nowotomyskiej ksi¹¿nicy by³o, odbywaj¹ce siê ju¿ po raz ósmy, Powiatowe Forum Bibliotekarzy. Tym razem
bibliotekarze z ca³ego powiatu spotkali siê 16 maja z Agnieszk¹ Wolny-Hamka³o
z Wroc³awia – krytykiem literackim, poetk¹ i publicystk¹ wspó³pracuj¹c¹ z Polityk¹ i Gazet¹ Wyborcz¹, redaktorem wideotygodnika Kultuba, wspó³prowadz¹c¹ telewizyjny program Hurtownia ksi¹¿ek. Wspólnie zastanawiano siê, jak w interesuj¹cy
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i niekonwencjonalny sposób prowadziæ spotkania autorskie. Pod zabawnym tytu³em prezentacji goœcia Ping-pong, balony i naleœniki kry³y siê nietuzinkowe przyk³ady, które z pewnoœci¹ warto wykorzystaæ przy organizowaniu spotkañ z pisarzami i poetami. W formu³ê Powiatowego Forum wpisa³y siê tak¿e uroczystoœci z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w których uczestniczyli tak¿e w³odarze powiatu i gmin powiatu nowotomyskiego. Jubileusze pracy zawodowej obchodzi³y: Aldona Henicz – z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuœlinie; Miros³awa Mnich, Aldona Bociañska, Iwona Rutkowska i El¿bieta Ko³odziej z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Opalenicy; Ma³gorzata Ziemba – z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Lwówku; Barbara Kostyra z Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Zb¹szyniu oraz Barbara Rogacz i Ró¿a Mleczak
– z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Gratulacje
i ¿yczenia odebra³a przechodz¹ca na emeryturê Danuty Kortus z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zb¹szyniu. Zakoñczeniem bibliotekarskiego œwiêta
by³a Plenerowa biblioteka, tj. integracyjne spotkanie w wigwamie w Przy³êku.

Bibliotekarki obchodz¹ce jubileusze pracy zawodowej wraz z goœæmi Forum

Portrety wspó³czesnych Polek
Majowe Spotkanie niebanalne, które odby³o siê w nowotomyskiej bibliotece w œrodê 18 maja by³o prób¹ ukazania zmian w roli i wizerunku Polki – od stra¿niczki
domowego ogniska, a¿ do kobiety odwa¿nie realizuj¹cej siê na ró¿nych p³aszczyznach ¿ycia. Ciekaw¹, bogat¹ w wyniki socjologicznych badañ prelekcjê pt. Portrety wspó³czesnych Polek. Kobiety w rodzinie, pracy, kulturze, polityce... wyg³osi³y Monika
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Fr¹ckowiak-Sochañska (psycholog i socjolog) oraz Sabina Królikowska (socjolog),
redaktorki ksi¹¿ki Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy. Autorzy i autorki zamieszczonych w niej artyku³ów reprezentuj¹
zró¿nicowane dziedziny nauk: socjologiê, psychologiê, prawo, ekonomiê historiê,
politologiê, filozofiê, pedagogikê, kulturoznawstwo, filologiê polsk¹ i antropologiê. Spotkanie, wzbudzi³o ¿yw¹ reakcjê nielicznie przyby³ych panów, a poruszony
temat zachêci³ do dalszych, podjêtych ju¿ w wê¿szym gronie rozmów i to nie tylko
o kobietach.
Koncert charytatywny
18 maja w sali widowiskowej NOK-u odby³ siê koncert charytatywny pt. Wdziêczni Tobie Ojcze Œwiêty, zorganizowany z okazji beatyfikacji Papie¿a Jana Paw³a II. Organizatorami koncertu byli Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a
w Nowym Tomyœlu oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury, patronat honorowy
nad koncertem obj¹³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing.
Zgodnie z przes³aniem Jana Paw³a II, dochód z koncertu przeznaczony zosta³
w ca³oœci na wsparcie uzdolnionej m³odzie¿y z rodzin gorzej sytuowanych. Na scenie wyst¹pili znani i lubiani wykonawcy z Nowego Tomyœla i okolic: Kopernik
Band, Œpiewaj¹cy Przyjaciele, Edyta Kaczmarek – Rogacz, Marta Borkiewicz, Ma³gorzata Nowak, Jacek Szofer, Appenzeller, Aleksandra Czajka, Paula Pr¹¿yñska i rodzina Pr¹¿yñskich oraz uczniowie z grupy integracyjnej nowotomyskiego gimnazjum.

Koncert otworzyli Jerzy Kimstacz – prezes Zarz¹du Rejonowego PCK w Nowym Tomyœlu
oraz Emilia Jarczyñska – kierownik biura PCK
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Karkonosze Tour
Po raz 19., w dniu 18 maja, przez teren gminy Nowy Tomyœl przejecha³ peleton
Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskiego Ba³tyk – Karkonosze Tour. Drugi etap
tego wyœcigu, licz¹cy 119 km, rozpocz¹³ siê w Sierakowie, a zakoñczy³ w Grodzisku
Wlkp. Na teren naszej gminy kolarze wjechali w Wytomyœlu, a nastêpnie przez
Stary Tomyœl, Nowy Tomyœl, Paproæ, S¹topy i Bukowiec, skierowali siê do Grodziska Wlkp. Nowy Tomyœl by³ organizatorem lotnej premii, której finisz mia³ miejsce na placu Niepodleg³oœci. W peletonie jecha³o 19 grup zawodowych kolarzy
z Polski, Niemiec, S³owacji, Ukrainy. £¹cznie 126 kolarzy.
Osiedlowy Festyn Majowy
Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej zorganizowa³ 20 maja doroczny
Osiedlowy Festyn Majowy. Uczestnikom majówki czas wype³nia³y gry i zabawy
sportowo-rekreacyjne oraz program artystyczny w wykonaniu aktorów Dobrego Teatru z Poznania. Klauni organizowali zabawy, tañce oraz konkursy. Dzieci bawi³y
siê na trampolinie i dmuchanym zamku, a za udzia³ w konkursach otrzymywa³y
upominki.
Wyró¿nienie dla muzeum
Podczas obchodów Œwiêta Wis³y, odbywaj¹cego siê 21 i 22 maja w Warszawie, oficjalnie og³oszone zosta³y wyniki trzeciej krajowej edycji konkursu Komisji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN. W tym roku tematem
przewodnim konkursu by³a rewitalizacja miejsc i obiektów przeznaczonych na cele turystyczne, dlatego udzia³ w nim wziê³y te destynacje, które wykorzystuj¹ potencja³ obszarów zrewitalizowanych, na których rozwój turystyki wspó³gra w sposób zrównowa¿ony z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami mieszkañców.
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu Oddzia³ Muzeum
Narodowego Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Nowym Tomyœlu zajê³o w konkursie wysokie V miejsce.
Postaw na rodzinê
27 maja odby³ siê festyn pod nazw¹ Postaw na rodzinê, którego organizatorami
byli: pe³nomocnik burmistrza ds. uzale¿nieñ wraz z Pañstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Nowym Tomyœlu, Komend¹ Powiatow¹ Policji, Polskim Czerwonym Krzy¿em i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Impreza
odby³a siê przy muszli koncertowej. Na program festynu z³o¿y³y siê wystêpy artystyczne dzieci, pokaz udzielania pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci i doros³ych. Przeprowadzony zosta³ pomiar tlenku wêgla w wydychanym powietrzu.
Mo¿na by³o tak¿e skorzystaæ z alkogogli. Na stoiskach promocyjnych organizatorów festynu mo¿na by³o pozyskaæ materia³y informacyjno-edukacyjne traktuj¹ce
o zdrowiu i bezpieczeñstwie.
Godziny dla Rodziny
Jak kreatywnie i weso³o spêdziæ czas ze swoim dzieckiem przekonali siê uczestnicy cyklu spotkañ Godziny dla Rodziny zorganizowanych w Oddziale dla Dzieci no-
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wotomyskiej biblioteki. Podczas zajêæ, przeprowadzonych 27 maja oraz 3 i 10
czerwca przez Magdalenê Kêdziê-Kluj – pedagoga i dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Nowym Tomyœlu, rodzice w praktyce mogli przekonaæ
siê, jak poprzez twórcze zabawy rozwijaæ w dziecku wyobraŸniê, s³ownictwo i wiedzê o samym sobie. Wszystkim spotkaniom towarzyszy³o czytanie ksi¹¿ki, bêd¹cej
punktem odniesienia dla dalszych dydaktycznych zadañ, w których dzieci wraz
z rodzicami wspólnie bra³y udzia³. Zajêcia poœwiêcone by³y m. in. dzieciêcym emocjom i umiejêtnoœciom, z jakimi maluchy uporaæ siê musz¹ w codziennym ¿yciu.
Proponowane zabawy sprzyja³y wyzwalaniu kreatywnej postawy wœród najm³odszych, a tak¿e kszta³towaniu ich umiejêtnoœci wspó³dzia³ania w grupie. Wszystko
to bowiem, mo¿e okazaæ siê bardzo cenne w trakcie przysz³ej nauki szkolnej.
Swobodna, rodzinna atmosfera panuj¹ca w trakcie zajêæ, dodatkowo podnios³a
ich atrakcyjnoœæ. Z racji du¿ego zainteresowania rodziców tak¹ form¹ spêdzania
czasu ze swoimi pociechami w bibliotece, po wakacjach spotkania z cyklu Godziny
dla Rodziny zostan¹ wznowione.

Cykl spotkañ Godziny dla Rodziny to okazja do twórczego spêdzenia czasu ze swoim dzieckiem

Pó³ wieku kap³añstwa
28 maja na wieczornej Mszy œw. w koœciele pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu jubileusz 50. lecia przyjêcia œwiêceñ kap³añskich obchodzi³ proboszcz tej parafii, ks. kanonik W³adys³aw Kasprzak. Rok 2011 jest dla Jubilata rokiem szczególnym, bowiem oprócz jubileuszu kap³añstwa ks. Proboszcz obchodzi
tak¿e 75. urodziny oraz 30. lecie pracy duszpasterskiej w nowotomyskiej parafii.
Na uroczyst¹ Mszê œw. do œwi¹tyni licznie przybyli parafianie, którzy wspóln¹
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Ksi¹dz Jubilat

modlitw¹ pragnêli uczciæ ten wyj¹tkowy jubileusz. Wœród wielu delegacji obecne
by³y m. in. delegacje w³adz samorz¹dowych gminy i powiatu, Akcji Katolickiej,
grup parafialnych, placówek oœwiatowych, instytucji kultury, s³u¿b mundurowych, stowarzyszeñ i zak³adów pracy, a tak¿e liczne grono osób zaprzyjaŸnionych
z ks. W³adys³awem Kasprzakiem, a tak¿e wielu ksiê¿y z dekanatu lwóweckiego.
Ksi¹dz Jubilat, oprócz kwiatów, otrzyma³ w darze obrazy oraz mapê, na której zaznaczone zosta³y wszystkie pielgrzymki i podró¿e, które odby³ czcigodny Jubilat.
Uroczystoœæ jubileuszowa nie oby³a siê te¿ bez tortu, który skosztowaæ móg³ ka¿dy uczestnik jubileuszu.
X Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom
Niemal od pocz¹tku zainicjowania przez Fundacjê ABCXXI akcji Ca³a Polska
Czyta Dzieciom nowotomyska biblioteka aktywnie w³¹cza siê w promowanie czytelnictwa wœród najm³odszych i uœwiadamianie doros³ym, jak wa¿n¹ rolê w rozwoju dziecka pe³ni ksi¹¿ka i codzienne czytanie. W tym roku od 29 maja do 5 czerwca obchodzony by³ X Ogólnopolski i jednoczeœnie I Miêdzynarodowy Tydzieñ
Czytania Dzieciom. W zwi¹zku z tym, w przygotowanym przez nowotomysk¹ bibliotekê programie nie zabrak³o miêdzynarodowych akcentów. Fest the best a la
francaise – to has³o, jakim opatrzono tydzieñ czytelniczych atrakcji.
Czytamy the best! – czytamy najlepiej, jak umiemy i to w dodatku po angielsku. Takie za³o¿enie przyœwieca³o zabawie, w której udzia³ wziê³y przedszkolaki z „Plastu-
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Dzieci z nowotomyskich szkó³ i przedszkoli z radoœci¹ wziê³y udzia³ w czytelniczych spotkaniach

siowego Osiedla”. Na placu przy muszli koncertowej, Agata Kaczmarek ze Szko³y
Jêzyków Obcych Progress przeprowadzi³a plenerow¹ lekcjê jêzyka angielskiego, któr¹ rozpoczê³a g³oœna od lektury anglojêzycznej bajki o Brzydkim Kacz¹tku. Czytamy koncertowo! – przy dŸwiêkach skrzypiec wype³niaj¹cych biblioteczn¹ salê wystawow¹ up³yn¹³ drugi dzieñ czytania. Uczniowie nowotomyskiej Szko³y Muzycznej,
z klasy Dominiki Staniewskiej oraz Boles³awa Pietraszkiewicza zaprezentowali
swoje umiejêtnoœci, graj¹c tañce pochodz¹ce z ró¿nych czêœci Europy. Z europejskich krajów pochodzi³y równie¿ czytane dzieciom – przez Gra¿ynê Matuszak,
Adama Polañskiego i Aleksandrê Tabaczyñsk¹. Czytamy fest! – podczas spotkania
uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 w sali treningowej LKS Budowlani o trening
umys³u zadbali ucz¹ca jêzyka niemieckiego w nowotomyskim gimnazjum – Dorota Nawacka i Robert Salwowski – szef marketingu LKS Budowlani, który zapewni³
tak¿e atrakcje sportowe. Czytamy a la francaise! – przy fontannie na Placu Niepodleg³oœci Joanna Kozber – WoŸniczka z prywatnej szko³y Jêzyk Francuski 24, prezentowa³a uroki jednego z naj³adniej brzmi¹cych jêzyków œwiata. Dzieciom z wszystkich miejskich przedszkoli czytali te¿ samorz¹dowcy: Marzena Kortus, Arkadiusz
Wieczorek, Bogus³aw Nawrot, Ireneusz Józefowski, Marek Nyækowiak oraz Maria
Wysocka – Raginia. Muzyczny przerywnik zapewni³y uczennice Ma³gorzaty Paszke z nowotomyskiego gimnazjum. Czytamy rodzinnie! -uczestnicy warsztatów przeprowadzonych przez Magdalenê Kêdziê – Kluj z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przekonali siê, ¿e mo¿na kreatywnie i weso³o wspólnie spêdzaæ czas
na lekturze.
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Dla dzieci na ich œwiêto
Z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca, w Nowotomyskim Oœrodku Kultury z premier¹ Zaczarowanego podwórka wyst¹pi³ Teatrzyk Malutki, dzia³aj¹cy pod okiem Renaty
Œmiertelnej. Po spektaklu w muszli koncertowej odby³a siê druga czêœæ imprezy. Zainaugurowa³ j¹ wystêp dzieci bior¹cych udzia³ w cotygodniowych zajêciach utaneczniaj¹cych. Na scenie wyst¹pi³o ponad 40. dzieci. Du¿¹ atrakcj¹ by³a obecnoœæ animatorów z „Dobrego Teatru” z Poznania, którzy przygotowali dla ma³ych nowotomyœlan wiele gier i zabaw. Do wspólnego dzia³ania zostali tak¿e zaanga¿owani rodzice,
którzy razem z dzieæmi brali udzia³ w przygotowanym programie. Do dyspozycji
ma³ych uczestników imprezy oddano dmuchany zamek i trampolinê.

Zaczarowane podwórko zaprezentowa³ Teatrzyk Malutki

Na miêdzynarodowej wymianie
Od 2 do 5 czerwca przebywa³a w Nowym Tomyœlu 24. osobowa grupa goœci
z partnerskiego miasta Goch. Goœcie przyjechali na zaproszenie Stowarzyszenia
Przyjació³ Nowego Tomyœla, w ramach trwaj¹cej ju¿ ponad 15 lat wspó³pracy partnerskiej. 4 czerwca w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu odby³o siê spotkanie
z Burmistrzem Henrykiem Helwingiem, na które goœcie z Goch przybyli wraz z zaprzyjaŸnionymi polskimi rodzinami. W zwi¹zku z tym, ¿e dla wielu goœci z Niemiec by³a to pierwsza wizyta w Nowym Tomyœlu, w czasie spotkania zaprezentowany zosta³ film promocyjny, który pomóg³ im lepiej poznaæ nasze miasto.
XVI Big Band Festiwal
Dziesiêæ big bandów z ró¿nych zak¹tków Polski walczy³o 3 czerwca o miano najlepszego zespo³u jazzowego. Na XVI Big Band Festiwal do Nowego Tomyœla zjecha³y nastêpuj¹ce formacje muzyczne: Big Band Zespo³u Szkó³ Muzycznych z Ra-
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domia, Big Band Zespo³u Szkó³ Muzycznych z Bia³egostoku, Jazz Big Band 75
z Bydgoszczy, Szymanowski Big Band 75 z Warszawy, Big Band Akademii Muzycznej z Gdañska, Swingulance z Tarnowa Podgórnego, Big Band Ma³opolski
z Przytkowic, Jan Konop Big Band z Gdañska, Sharp Eleven z Poznania. Nowy Tomyœl reprezentowa³ Karol Band. Prezentowany przez big bandy repertuar ocenia³o profesjonalne jury, w którym tym roku zasiedli: Krystyna Proñko, Jan Ptaszyn
Wróblewski oraz Piotr Ka³u¿ny. Po przes³uchaniach konkursowych niespodziankê Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu sprawili organizatorzy festiwalu oraz nowotomyska publicznoœæ. Z okazji urodzin nestor polskiej muzyki otrzyma³ ¿yczenia oraz wys³ucha³ chóralnego Sto lat, zagranego na kilkudziesiêciu instrumentach
dêtych. Gwiazd¹ tegorocznego Big Band Festiwalu by³a Krystyna Proñko. W tej
edycji I miejsce i statuetkê Grand Prix otrzyma³ Jan Konop Big Band z Gdañska, II miejsce przyznano Big Bandowi Akademii Muzycznej z Gdañska, na III pozycji uplasowa³ siê Big Band Ma³opolski z Przytkowic. Honorowe wyró¿nienie
otrzyma³ Big Band Sharp Eleven z Poznania. Puchar dla najlepszego instrumentalisty festiwalu, ufundowany przez tygodnik „Nasz Dzieñ po Dniu” powêdrowa³
do r¹k perkusisty Big Bandu Jazz Band 75 z Bydgoszczy Mateusza Krawczyka.

Jedna z prezentacji konkursowych XVI Big Band Festiwalu

Festyn w Glinnie
2 czerwca na terenie gospodarstwa agroturystycznego Chata pod ¯urawiem
w Glinnie odby³ siê festyn z okazji Dnia Dziecka. Na ten dzieñ przygotowano dla
dzieci mnóstwo atrakcji. Przeprowadzono wiele konkurencji w trzech kategoriach
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wiekowych m. in. bieg w workach, lina: trzymaj – puœæ czy rzut kaloszem. Przewidziano tak¿e zawody dla doros³ych, dla pañ – bieg w nartach, dla panów – przeci¹ganie liny. Na zwyciêzców poszczególnych konkurencji oraz uczestników loterii
czeka³o wiele nagród. Maluchy pod opiek¹ doros³ych chêtnie korzysta³y z przejazdów bryczkami. Przez ca³y czas trwania festynu dzieci mog³y bawiæ siê na ustawionym przy scenie placu zabaw oraz dmuchanym zamku i zje¿d¿alniach. Atrakcj¹
by³a te¿ przelatuj¹ca motolotnia, z której rzucane by³y cukierki, a tak¿e przyjazd
pojazdów uprzywilejowanych. Wszystkim uczestnikom tego dzieciêcego pikniku
zapewniono s³odycze, przek¹ski i ciep³y posi³ek.

W festynie w Glinnie uczestniczy³o ponad 600 osób – dzieci i doros³ych

XXXIII Ogólnopolski Plener Wikliniarski „Wiklina 2011”
Od 3 do 12 czerwca na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym
Tomyœlu odbywa³ siê XXXIII Ogólnopolski Plener Wikliniarski „Wiklina 2011”.
Jego organizatorem by³o Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu Oddzia³ Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie, natomiast wspó³organizatorem Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu. Tegoroczny plener przebiega³ pod has³em Artystyczne i u¿ytkowe formy przestrzenne z wikliny aran¿acj¹ otoczenia Muzeum. Impreza mia³a charakter plenerowy, odbywa³a siê na zasadzie otwartych pokazów wyplatania, w trakcie których wykonywane by³y, wed³ug przygotowanych wczeœniej projektów, artystyczne i u¿ytkowe formy z wikliny. Wykonanych zosta³o 16 prac – artystycznych form wiklinowych.
W plenerze uczestniczy³o 21 osób z ca³ej Polski: 12 projektantów i 9 wykonawców,
rzemieœlników – plecionkarzy. Zakoñczenie imprezy po³¹czone zosta³o z otwarciem wystawy poplenerowej.
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Otwarcia pleneru dokona³ kierownik Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
w Nowym Tomyœlu Andrzej Chwaliñski.

Plener malarski
Od 3 do 15 czerwca trwa³ zorganizowany przez Starostwo Powiatowe V Miêdzynarodowy Plener Malarski Piêkno ziemi powiatu nowotomyskiego. Artyœci malarze
z Bia³orusi, Ukrainy i Polski, wypowiadaj¹cy siê w rozmaitych technikach plastycznych, uwiecznili na p³ótnie ciekawe miejsca i zabytki ziemi nowotomyskiej.
Opiekê artystyczn¹ nad plenerem sprawowa³ artysta Zdzis³aw Po³¹carz. Wykonane prace mo¿na by³o ogl¹daæ, a tak¿e zakupiæ, podczas wystawy poplenerowej, która odby³a siê 14 czerwca w pobli¿u muszli koncertowej.
Zainspirowani panem Sienkiewiczem
6 czerwca Teatr Tymczasowy dzia³aj¹cy w Nowotomyskim Oœrodku Kultury wystawi³ premierê sztuczki pt. Krzy¿aki. By³o to przedstawienie inspirowane internetowymi streszczeniami dzie³a Henryka Sienkiewicza. W obsadzie aktorskiej znalaz³o
siê wiele znanych ju¿ nowotomyœlanom twarzy: Agata Kowalska jako Ksiê¿na Mazowiecka, Justyna Mleczak – Danuœka Jurandówna, Patrycja Heliñska – Jagienka Zychówna, Amanda Dziechciarz – dwórka Orszulka, Kamila Pietrucha – karczmarka
Anulka, Arnold Prz¹dka – Zbyszko z Bogdañca, Marcin Pogonowski – rycerza Kuno, Jakub Stachecki – Maæko z Bogdañca, Patryk Œliwiñski – rycerza Fulko, Krystian
Kwiatkowski – Sanderus, Micha³ Œmiertelny – paŸ i £ukasz Mleczak – paŸ. Sztuka zosta³a bardzo ciep³o przyjêta przez publicznoœæ. Ca³oœci wra¿eñ artystycznych dope³ni³y piêkne kostiumy, o które zadba³a Karolina Uryzaj oraz scenografia wykonana przez plastyczki Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Mariê Gawron i Elwirê Wol-
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n¹. Oprawê muzyczn¹ przedstawienia zapewnili Jakub Stachecki oraz Piotr Mañka.
Ca³oœæ zosta³a wyre¿yserowana przez Renatê Œmierteln¹.
Powiatowa Olimpiada dla Seniorów
8 czerwca w hali widowiskowo-sportowej Gimnazjum w Nowym Tomyœlu odby³a siê Powiatowa Olimpiada dla Seniorów. Jej organizatorami byli: Polski Zwi¹zek
Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarz¹d Rejonowy w Nowym Tomyœlu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gimnazjum im. F. Szo³drskiego. Olimpiada
zorganizowana zosta³a w ramach projektu Aktywny Senior, wspó³finansowanego
przez Wojewodê Wielkopolskiego. Uczestniczy³o w niej 8 dru¿yn reprezentuj¹cych oddzia³y Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów: Ko³o nr 5
w Bukowcu, Ko³o nr 3 we Lwówku, Ko³o nr 4 w Kuœlinie, Ko³o nr 7 w Miedzichowie, Oddzia³ Rejonowy w Opalenicy, Zarz¹d Rejonowy w Nowym Tomyœlu oraz
Dom Dziennego Pobytu i Klub Seniora w Nowym Tomyœlu.
Pod tajemniczymi okreœleniami g¹ski do domu, samolotem na kres œwiata czy grona gniewu, kry³y siê takie konkurencje jak: rzut pi³k¹ lekarsk¹ do nape³nionych wod¹ butelek, ³owienie wêdk¹ pluszaków, rzut na odleg³oœæ papierowym samolotem,
zbijanie balonów rzutkami. Zaanga¿owanie seniorów w ka¿d¹ konkurencjê budzi³o zachwyt i uznanie widowni, która dopingowa³a poszczególne dru¿yny. Zwyciêzc¹ olimpiady zosta³o lwóweckie Ko³o nr 3 Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów
i Inwalidów. Uczestnicy olimpiady otrzymali pami¹tkowe znaczki oraz skorzystali z posi³ku.

Po zaciêtej rywalizacji uczestnicy Powiatowej Olimpiady dla Seniorów odbierali nagrody
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Recital piosenki w³oskiej dedykowany Biblioentuzjastom
8 czerwca goœcie nowotomyskiej ksi¹¿nicy prze¿yli, wraz z Ewelin¹ Rajchel – piosenkark¹, autork¹ tekstów i muzyki oraz Jackiem Skowroñskim – pianist¹,
kompozytorem i aran¿erem, niezapomniany muzyczny wieczór w s³oñcu i b³êkicie w³oskiego nieba i klimacie nadmorskich klubów. Ten klimatyczny koncert dedykowany wszystkim Biblioentuzjastom by³ form¹ podziêkowania za: pe³n¹ pasji,
sta³¹, dyktowan¹ potrzeb¹ serca wspó³pracê z bibliotek¹, dzielenie siê w³asn¹ inwencj¹, talentem i dokonaniami, za wspieranie jej dzia³añ wszelkimi dostêpnymi dla siebie œrodkami
i wspó³tworzenie jej pozytywnego wizerunku, a tym samym za doskona³y przyk³ad partnerskiego wspó³dzia³ania. Certyfikaty Biblioentuzjasty, zawieraj¹ce takie w³aœnie pe³ne
wdziêcznoœci s³owa, odebrali: Burmistrz Henryk Helwing, Ewelina Szofer- Pajchrowska i Marzena Kortus z Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego,
Edward Kupiec, Ma³gorzata Go³¹bek z Hotelu Atrium, Gra¿yna Matuszak, Firma
Kiel Sp. z oo – reprezentowana przez Irenê Kubaœ, Aleksandra Antoniewicz – Kaszczyñska, Adam Polañski i Andrzej Kaszkowiak – z Firma Elektropomiar. Podziêkowania za wspó³pracê odebrali te¿ partnerzy nowotomyskiej biblioteki w realizowanych przez ni¹ w ostatnim roku projektach: Renata Andrzejczak, Dorota Wiœniewska i Andrzej Rucioch z Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu (Projekt: Akademia nad Szark¹), Danuta Beyga z Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych w Starym Tomyœlu (Projekt: Ludzie. Jêzyki. Literatura), Roman Stachecki z Tygodnika Nasz Dzieñ po Dniu (Projekt: Ma³e tajemnice naszego miasta), Robert Salwowski z LKS „Budowlani” (Projekt: Æwicz cia³o. Æwicz umys³), Rafa³ Putz

Ewelina Rajchel i Jacek Skowroñski w recitalu piosenki w³oskiej dedykowanym
wszystkim Biblioentuzjastom
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z debiutuj¹cej „pod skrzyd³ami biblioteki” Karawany Eskimosów, Aleksandra Tabaczyñska – moderatorka spotkañ w Dyskusyjnym Klubie Ksi¹¿ki, £ukasz B¹czyk
z Klub Turystyki Rowerowej „Szarka”, Marcin Brud³o z promuj¹cego dzia³ania biblioteki Portalu Internetowego „Echa Okolic” oraz wspieraj¹cy dzia³ania Oddzia³u dla Dzieci – Krystyna Koz³owska, Dominika Staniewska i Adam Fr¹ckowiak.
Zawody sportowo-po¿arnicze
Na boisku sportowym w Wytomyœlu 11 czerwca odby³y siê gminne zawody sportowo-po¿arnicze dru¿yn z terenu gminy Nowy Tomyœl, zorganizowane przez Urz¹d
Miejski, Zarz¹d Miejsko-Gminnego Oddzia³u Zwi¹zku OSP RP w Nowym Tomyœlu oraz Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, która zadba³a o komisjê
sêdziowsk¹. W zawodach wziê³o udzia³ 19 dru¿yn, w tym 6 sekcji seniorów i 13 sekcji
M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych (ch³opcy i dziewczêta w wieku od 12 lat do 18
lat). Podczas rywalizacji najlepszymi wœród seniorów okazali siê stra¿acy z OSP w Bukowcu, do których trafi³ Puchar Przechodni im. druha Franciszka Kucza. II miejsce
zajêli ochotnicy z Ró¿y, a III – cz³onkowie OSP w Borui Koœcielnej. W grupie dziewcz¹t w wieku od 12 do15 lat wygra³a M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Bukowca,
w tej samej grupie wiekowej ch³opców pierwsze miejsce zajê³a M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Wytomyœla. W kategorii wiekowej od 16 do 18 lat pierwsze miejsce
przypad³o dru¿ynie ch³opców z Bukowca, natomiast I miejsce w grupie dziewcz¹t
zdoby³a M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Jastrzêbska Starego. Na zawodach goœci³a grupa stra¿aków z niemieckiej gminy Biesenthal.
Nowa œwietlica w S¹topach
11 czerwca w S¹topach odby³ siê festyn integracyjny z okazji otwarcia œwietlicy
wiejskiej. Uroczystoœæ zainaugurowa³a Msza œw. w koœciele pw. œw. Andrzeja Boboli w S¹topach. Nastêpnie zaproszeni goœcie i mieszkañcy wsi w korowodzie, prowadzonym przez Orkiestrê Dêt¹ z Grodziska Wlkp. pod dyrekcj¹ Stanis³awa S³owiñskiego, przeszli do œwietlicy wiejskiej, rozbudowanej i przebudowanej w ramach
projektu pn. Rozbudowa infrastruktury u¿ytecznoœci publicznej we wsi S¹topy poprzez rozbudowê i przebudowê œwietlicy wiejskiej, wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi, objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Ca³kowity koszt zrealizowanego zadania wyniós³ 500.521,42 z³.
Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Nowy Tomyœl pozyska³a na tê inwestycjê kwotê 200.000,00 z³. Dziêki zrealizowanej inwestycji powsta³a sala spotkañ o powierzchni 152,88 m2 wraz z antresol¹
oraz zaplecze kuchenne i sanitarne, szatnia, pomieszczenie techniczne, magazyn
i kot³ownia. Œwietlica zosta³a wyposa¿ona przez Nowotomyski Oœrodek Kultury
w sto³y oraz krzes³a. Pozosta³e elementy wyposa¿enia pochodz¹ od sponsorów,
firm i osób prywatnych. Mieszkañcy we w³asnym zakresie zagospodarowali teren
wokó³ œwietlicy, u³o¿yli poz-bruk, nasadzili krzewy. Nowy obiekt poœwiêci³ proboszcz parafii pw. œw. Andrzeja Boboli w S¹topach ks. kanonik Pawe³ Szu³cik. Seniorom oraz osobom pe³ni¹cym w minionych latach funkcjê so³tysa wrêczono
podczas uroczystoœci listy pami¹tkowe za wk³ad i wysi³ek w³o¿ony w rozwój wsi
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Uroczystoœæ otwarcia œwietlicy wiejskiej w S¹topach

oraz aktywne uczestnictwo w rozwoju wsi S¹topy. Program artystyczny wype³ni³y
wystêpy zespo³ów: Duszniczanki z Dusznik, Zjednoczone Si³y Muzycznych Poszukiwañ
z Kuœlina, dzieci ze Szko³y Podstawowej w S¹topach oraz m³odzie¿y i mieszkañców wsi. Wyj¹tkowy solowy wystêp zaprezentowa³ zaproszony wokalista Marek
Fr¹ckowiak.
Otwórz siê na Nowy Tomyœl. Nowotomyskie drzwi ...
Motywem przewodnim wystawy zatytu³owanej Otwórz siê na Nowy Tomyœl. Nowotomyskie drzwi – pamiêæ, historia, szczegó³, której otwarcie mia³o miejsce 14 czerwca
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, a której wspó³organizatorem jest Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym
Tomyœlu z naczelnikiem Ewelin¹ Szofer-Pajchrowsk¹, by³y nowotomyskie drzwi,
ukazane nie tylko jako element architektury budynku, ale równie¿ jako symbol, jako zabytek i jako niemy stra¿nik historii dawnych dziejów. Osadzone w murach
zabytkowych kamienic, budynków, œwi¹tyñ, stanowi¹ ich integraln¹ czêœæ, nadaj¹c
tym obiektom wyj¹tkowy wygl¹d. Przez lata chroni¹c dostêpu do tych miejsc, by³y œwiadkami wielu zdarzeñ. S¹ œwiadectwem up³ywaj¹cego czasu oraz zdarzeñ
sprzed lat. Otwieraj¹c nowotomyskie drzwi i przekraczaj¹c ich progi wkraczamy
w obszar, który dot¹d znany by³ tylko nielicznym. Poznajemy tajemnice tych
miejsc oraz historie ludzi dawniej tam mieszkaj¹cych, œwiat, który ju¿ przemin¹³,
lecz który dziêki tej wystawie mo¿na by³o odkryæ na nowo i tym samym lepiej poznaæ nasze miasto. Wystawa Otwórz siê na Nowy Tomyœl. Nowotomyskie drzwi – pamiêæ, historia, szczegó³... nie powsta³aby, gdyby nie ludzie obdarzeni pasj¹, talentem,
oddani miastu: Przemys³aw Mierzejewski – pomys³odawca projektu, Adam Polañ-
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Prezentowane fotografie niezmiernie zaciekawi³y nowotomyœlan

ski – autor prezentowanych na wystawie zdjêæ, Gra¿yna Matuszak – autorka aran¿acji wystawy, Milena Leszczyñska i Ryszard Ratajczak z Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego, Lucyna Koñczal-Gnap – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Miros³aw Patan – w³aœciciel zak³adu
stolarskiego oraz artysta Edward Kupiec. (Wiêcej na ss. 35-40).
Podsumowanie projektu edukacyjnego Akademia nad Szark¹
Nowotomyska biblioteka, bêd¹ca uczestnikiem I rundy Programu Rozwoju Bibliotek, otrzyma³a dofinansowanie z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” na projekt: Akademia nad Szark¹ – Studium Edukacji Regionalnej dla Gimnazjalistów, której uroczyste zakoñczenie odby³o siê 16 czerwca. Ca³oœæ projektu, którego uczestnikami by³o 72 nowotomyskich gimnazjalistów, obejmowa³a: cykl wyk³adów dotycz¹cych tradycji i historii, dnia dzisiejszego i perspektyw rozwoju miasta i gminy (cykl: Nowotomyskie
a... b... c...); spotkania z niepospolitymi – tak¿e by³ymi – mieszkañcami Nowego Tomyœla i okolic (cykl: Nowotomyœlanie znani i mniej znani); warsztaty pomagaj¹ce
udokumentowaæ zdobyt¹ wiedzê na temat regionu (cykl: Portret mojego miasta) oraz
wycieczki piesza, rowerowa i autokarowa pozwalaj¹ce poznaæ walory turystyczno-rekreacyjne miasta, gminy i powiatu (cykl: Cudze chwalicie, swego nie znacie).
Pod okiem specjalistów powsta³y prace konkursowe, z których najlepsze bêd¹ stanowi³y szatê graficzn¹ kalendarza na rok 2012. G³ównymi partnerami projektu byli: Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu i Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, a kierownikiem projektu Lucyna Koñczal-Gnap – dyrektor M i PBP. (Czytaj wiêcej: ss. 23-34).
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Nagrodzeni w konkursach studenci Akademii nad Szark¹

50. lecie „Misia Uszatka”
15 czerwca Przedszkole nr 1 „Misia Uszatka” œwiêtowa³o 50. lecie istnienia. W organizacjê uroczystoœci jubileuszowej zaanga¿owa³a siê ca³a spo³ecznoœæ przedszko-

Pami¹tkowe zdjêcie osób zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Przedszkola nr 1 „Misia Uszatka”
w Nowym Tomyœlu
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la. Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury dzieci zaprezentowa³y program
artystyczny w formie tañców, piosenek, pl¹sów o tematyce ludowej, klasycznej, patriotycznej. Na rêce dyrektora placówki Iwony Jarzyna goœcie sk³adali ¿yczenia
i gratulacje oraz przekazywali upominki dla przedszkolaków. Uroczystoœæ by³a
tak¿e okazj¹ do przypomnienia historii tego najstarszego w Nowym Tomyœlu
przedszkola, które powsta³o 10 stycznia 1961 roku.
Roztañczone szko³y
16 czerwca Nowotomyski Oœrodek Kultury zorganizowa³ przegl¹d formacji tanecznych dzia³aj¹cych w nowotomyskich szko³ach. Równolegle z przegl¹dem tanecznym odbywa³ siê Piknik Mleczny zorganizowany przez Okrêgow¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹ TOP TOMYŒL. Na plenerow¹ zabawê do muszli koncertowej
przyby³y dzieci z nowotomyskich przedszkoli i szkó³ podstawowych. Na scenie zaprezentowa³y siê zespo³y taneczne z Nowotomyskiego Oœrodka Kultury prowadzone przez Katarzynê Staniszewsk¹, zespó³ taneczny z Gimnazjum w Nowym
Tomyœlu prowadzony przez Gra¿ynê ¯yczkowsk¹ oraz Wies³awê Skoczylas, zespó³
Szok Dance ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu prowadzony przez Annê Jankowicz, Smarkule ze Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej oraz zespó³ taneczny z tej samej szko³y – prowadzone przez Justynê Janowsk¹, a tak¿e zespó³ taneczny ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu prowadzony przez Annê
Beyer. Goœcinnie wyst¹pi³a tak¿e formacja taneczna z Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury prowadzona przez Malwinê Cichowsk¹. Pomiêdzy tanecznymi prezentacjami odbywa³y siê konkursy zwi¹zane z produktami mlecznymi oraz miejscow¹
mleczarni¹. Dzieci mia³y tak¿e okazjê do degustacji produktów mlecznych.
Dokument Kieœlowskiego w DKF-ie „16”
16 czerwca przedmiotem rozmów w bibliotecznym Dyskusyjnym Klubie Filmowym 16, by³ krótkometra¿owy film Krzysztofa Kieœlowskiego Z punktu widzenia
nocnego portiera – jedyny film re¿ysera, w którym bohater jest postaci¹ negatywn¹.
Moderator spotkania Rafa³ Putz poprowadzi³ rozmowê w kierunku poszukiwañ
wspó³czesnych Marianów Osuchów – bohaterów filmu, których jak siê okaza³o
równie¿ i w naszych czasach nie brakuje. By³y pytania o to, w jaki sposób system
mo¿e ukszta³towaæ cz³owieka, a tak¿e o to, czy tak krótki film jest w stanie pokazaæ ca³¹ prawdê o cz³owieku.
Fina³ „Kangura”
17 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury podsumowano kolejn¹ edycjê
Miêdzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” oraz wrêczono nagrody uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjów, którzy uzyskali najlepsze wyniki
w gminie Nowy Tomyœl. Nagrodzonych zosta³o ³¹cznie 56. uczestników konkursu z nastêpuj¹cych szkó³: Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej, Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu, Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku
Starym, Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu, Szko³y Podstawowej nr 2
w Nowym Tomyœlu, Szko³y Podstawowej w S¹topach, Gimnazjum w Borui Koœcielnej i Gimnazjum w Nowym Tomyœlu. Najlepsze wyniki na poszczególnych
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poziomach uzyskali: Wojciech Raczkowiak (kl. 1-2) ze Szko³y Podstawowej nr 2
w Nowym Tomyœlu, Martyna Lehmann – kl. 3 ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu, Krzysztof Chomontowicz – kl. 4 ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu, Marcin Okonek – kl. 5 ze Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym, Dominik Stanicki – kl. 6 ze Szko³a Podstawowej w S¹topach, Piotr Mania
– kl. 1 z Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, £ukasz Piêta – kl. 2
z Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu i Agnieszka Lipska – kl. 3
z Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. Podczas gali umiejêtnoœci
wokalno-taneczno-rytmiczne zaprezentowali artyœci z nowotomyskiego gimnazjum: Grupa Integracyjna, Zespó³ Bratz oraz Marta Zaremba. Wystêp przygotowa³y: Emilia Wa³êsa, Sylwia Pyrska i Renata Albrecht-Buda.
Zas³u¿ona Pani Skarbnik
Podczas XI Sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu, która odby³a siê 17 czerwca, mia³ miejsce podnios³y moment wrêczenia Mariannie Semczyszyn, wieloletniemu skarbnikowi gminy Nowy Tomyœl, odznaczenia „Zas³u¿ony dla Gminy
i Miasta Nowy Tomyœl”. Odznaczenia wrêczone zosta³o w obecnoœci radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzêdu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy oraz innych instytucji w mieœcie i powiecie nowotomyskim, z którymi Marianna Semczyszyn przez lata wspó³pracowa³a. Podczas obrad XI Sesji Rady Miejskiej podjêto tak¿e uchwa³ê dotycz¹c¹ odwo³ania z dniem 30
czerwca 2011 roku Marianny Semczyszyn ze stanowiska Skarbnika Gminy Nowy
Tomyœl. Odwo³anie by³o konsekwencj¹ z³o¿onej wczeœniej w Urzêdzie Miejskim
przez Mariannê Semczyszyn deklaracji o chêci skorzystania z nabytych ju¿ wczeœniej uprawnieñ emerytalnych i gotowoœci przejœcia na emeryturê.

Na zdjêciu od lewej: Wojciech Ruta, Henryk Helwing, Marianna Semczyszyn, Tomasz Wlek³y,
Leszek Dr¹¿kowiak, Krystyna Wilkoszarska
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Rok Karawany
17 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê ostatni przed wakacyjn¹ przerw¹ koncert z cyklu Czwartkowych wieczorów literacko – muzycznych organizowanych przez nowotomysk¹ bibliotekê. Goœcinne progi NOK-u przest¹pi³y
po raz kolejny rzesze sympatyków zespo³u Karawana Eskimosów. Choæ by³ to ju¿
kolejny wystêp lokalnego zespo³u, czerwcowy koncert by³ dla Karawany Eskimosów szczególny. Przed rokiem bowiem muzycy debiutowali na tej samej scenie
i przy tej samej okazji – bibliotecznych muzycznych czwartków – ze swoim pierwszym, autorskim materia³em. Roczny dorobek zespo³u wystêpuj¹cego w sk³adzie:
Rafa³ Putz – œpiew, gitara, teksty, Sebastian Ebol Koberling, -gitary, Dominik Tucho³ka – bas, Szymon Kapi Kandulski – perkusja, to nie tylko 20 koncertów w okolicznych domach kultury, poznañskim Eskulapie czy Zielonej Górze. To przede
wszystkim wydanie p³yty i podbicie serc (i uszu) muzycznych koneserów. Koneserów, bo twórczoœci Karawany bli¿ej jest do sztuki ni¿ rozrywki. Surowego rockowo – poetyckiego brzmienia dope³niaj¹ teksty, które – jak mówi ich autor i lider zespo³u Rafa³ Putz – s¹ w utworach najwa¿niejsze. Wyj¹tkowoœci aran¿y, ubogaconych rokiem wytê¿onej pracy muzyków towarzyszy³a te¿ wyj¹tkowa forma przekazu w wykonaniu Rafa³ Putza, który swojemu wystêpowi nada³ formê parateatraln¹. Okaza³o siê, ¿e paradoksalnie to, co trudne podoba³o siê publicznoœci najbardziej – przebojami zosta³y piosenki Pos³uchaj Jezu i Przestroga Judasza, gor¹co oklaskiwane by³y tak¿e wykonywane na bis Spokojnie na wojnie i Nadpomarañcz. Dla
podkreœlenia faktu, i¿ debiutowali na bibliotecznej scenie, cz³onkowie Karawany
Eskimosów, wyst¹pili w koszulkach Biblioentuzjastów. Zagrali na bis i zapowiedzieli kolejn¹ – po Didaskaliach – p³ytê. (Zob. te¿ ss. 62-84 i 98-103).
Bukowiec na kabaretowo
18 czerwca w Wiejskim Domu Kultury w Bukowcu, z inicjatywy miejscowego kabaretu BRAK, zorganizowany zosta³ wieczór kabaretowy. Do udzia³u w tym wydarzeniu cz³onkowie Kabaretu BRAK zaprosili goœcinnie kabarety „Kszak” z Grodziska Wlkp. oraz „Dlaczego?” z W¹growca. Imprezê poprowadzi³ Jakub Skrzypczak, cz³onek stowarzyszenia „Rychtyk Eka”. Kabaretowe wystêpy nie by³y jedyn¹
atrakcj¹ tego spotkania. Dla goœci przygotowano loteriê, z której dochód przeznaczony zosta³ na dalszy rozwój miejscowego kabaretu. Degustacja wêdlin i ciast
ufundowanych przez sponsorów dope³ni³y atmosfery kabaretowego wieczoru.
Rajd samochodowy „Wiklinowym szlakiem”
18 czerwca odby³ siê motoryzacyjny rajd samochodowy „Wiklinowym szlakiem”, który zorganizowa³a nowotomyska Delegatura Automobilklubu Wielkopolski we wspó³pracy z Urzêdem Miejskim w Nowym Tomyœlu. W rajdzie udzia³
wziê³o 12 za³óg. Trasa o d³ugoœci 62 km wiod³a z Opalenicy przez Uœciêcice, WoŸniki, Grodzisk Wlkp., Bukowiec do Nowego Tomyœla. Na poszczególnych odcinkach rajdu zorganizowane zosta³y trzy próby samochodowe, na których liczy³ siê
najlepszy czas przejazdu. By³y te¿ próby rekreacyjno – sprawnoœciowe, podczas
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których mogli wykazaæ siê piloci poszczególnych za³óg. Pytania konkursowe,
na które trzeba by³o odpowiedzieæ, dotyczy³y wikliny oraz okolicy, przez któr¹
przebiega³a trasa. W Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyœlu odby³o siê
zakoñczenie imprezy. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu, gdzie zorganizowany zosta³ pokaz plecionkarstwa
z mo¿liwoœci¹ wyplecenia w³asnego kosza. W klasyfikacji generalnej rajdu I miejsce zajêli Mariusz i Zofia Zakrzewscy, II miejsce – Marek Œmiglak i Dominik Wegner, natomiast III – Norbert Frydrychowicz i Adam Peliñski. Nagrody zwyciêzcom wrêczyli zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Wojciech Ruta oraz prezes
Delegatury w Nowym Tomyœlu Rados³aw Halasz.
„Tañce po³amañce pod chmurk¹”
18 czerwca na boisku sportowym w Jastrzêbsku Starym odby³ siê festyn pod nazw¹ Tañce po³amañce pod chmurk¹. Zabawa rozpoczê³a siê od wystêpu dzieci z oddzia³u przedszkolnego. Po nich zaprezentowa³y siê dzieci i m³odzie¿ ze Szko³y
Podstawowej w Jastrzêbsku Starym, które przygotowa³y pokazy taneczne oraz zaœpiewa³y piosenki. Czêœæ artystyczn¹ zakoñczy³ wystêp zespo³u DIRTY R. Po po³udniu przeprowadzone zosta³y miêdzyuliczne rozgrywki pi³ki no¿nej. Do rywalizacji na boisku stanê³y dru¿yny reprezentuj¹ce poszczególne ulice Jastrzêbska Starego oraz dru¿yna firmy kamieniarskiej Kamex. W czasie festynu dla wszystkich
przyby³ych przygotowano wiele atrakcji m. in. konkurencje i pokazy przygotowane przez stra¿ po¿arn¹ i strzelanie z ³uku. Przez ca³y czas zabawy trwa³a loteria fantowa. W godzinach wieczornych odby³y siê koncert zespo³u The Saturn Band oraz
zabawa taneczna.
VII Festyn Parafialny – Dzieñ M³odoœci
Przy muszli koncertowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 19 czerwca odby³
siê VII Festyn Parafialny – Dzieñ M³odoœci pod has³em Abyœmy byli jedno. Festyn
przygotowa³y grupy duszpasterskie parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa,
a w szczególnoœci duszpasterstwo m³odzie¿y „Oaza”, Akcja Katolicka i Wspólnota ¯ywego Ró¿añca. W tym dniu przed licznie zgromadzonymi uczestnikami festynu wyst¹pi³y dzieci z nowotomyskich przedszkoli, uczniowie z Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu,
uczennica z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. K. Ho³ogi w Nowym Tomyœlu, Zespó³ Tañca Towarzyskiego z Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym
Tomyœlu, ministranci, zespó³ m³odzie¿owy z parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu i goœæ wieczoru – Kapela Zza Winkla. Zorganizowano te¿
wiele konkursów, m. in. na naj³adniejszego psa i najd³u¿szy warkocz. Doroœli mogli odwiedziæ stoiska medyczne i skonsultowaæ wyniki badañ z lekarzem. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³a siê kawiarenka, w której serwowano domowe wypieki.
O godz. 1930 odœpiewano Apel Jasnogórski oraz pieœñ Abyœmy byli jedno. Nastêpnie ksiê¿a Marek Denisiuk i Waldemar Jaœkowiak pob³ogos³awili chleb, którym
dzielono siê z uczestnikami festynu. Ostatnim punktem programu by³a licytacja
nagród.
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Wakacyjnie w DKK
We wtorek, 21 czerwca, w pierwszym dniu astronomicznego lata, opiekunki Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki dzia³aj¹cego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu sprawi³y wiernym klubowiczkom mi³¹ niespodziankê, organizuj¹c klubowe spotkanie w stylowej restauracji Gala. Szef lokalu Andrzej Kardach uraczy³ panie pyszn¹ kaw¹ z piank¹ i deserem. Jak zwykle nie zabrak³o g³ównej bohaterki – ksi¹¿ki – a by³a ni¹ tym razem Mo¿liwoœæ wyspy kontrowersyjnego
francuskiego pisarza – Michela Houellebecq’a. Ta pe³na filozoficznych odniesieñ
ksi¹¿ka by³a punktem wyjœcia do rozmów o wspó³czesnym cz³owieku, jego potrzebach i aspiracjach. Jako ¿e by³o to letnie, utrzymane w wakacyjnym klimacie spotkanie, nie mog³o rzecz jasna zabrakn¹æ opowieœci o bliskich i dalekich podró¿ach, najpiêkniejszych miejscach w Polsce i urlopowych planach.

Ostatnie przed wakacyjn¹ przerw¹ spotkanie w DKK obfitowa³o w niespodzianki

Festyn na powitanie lata
Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu 22 czerwca zorganizowa³ Powitanie lata. Festyn rozpocz¹³ siê konkursami sprawnoœciowymi na rowerach i ³y¿worolkach, a najm³odsi uczestnicy mogli wykazaæ siê zdolnoœciami wokalnymi, œpiewaj¹c swoje ulubione piosenki. W bloku programowym dla dzieci wyst¹pi³ zespó³ taneczny Rego ze Zb¹szynia, dzia³aj¹cy przy Zb¹szyñskim Centrum
Kultury. Do wspólnej zabawy zaprosili dzieci tak¿e aktorzy z Dobrego Teatru z Poznania. Swoje stoisko mia³ zb¹szyñski pasjonat modeli lataj¹cych Robert Bocian, natomiast cz³onkowie motocyklowego klubu £abêdŸ ze Zb¹szynia zaprezentowali swoje
dwuko³owe maszyny. Organizatorzy zaplanowali tak¿e czêœæ programu dla starszej
widowni, zapraszaj¹c Grodzisk¹ Orkiestrê Dêt¹, która zaprezentowa³a koncert
i musztrê paradn¹. Wystêp orkiestry przeplata³y piosenkami w wykonaniu m³odzie-
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¿owego zespo³u wokalnego dzia³aj¹cego w Klubie Osiedlowym: Dominiki Piechowiak, Sandry Ruga³a i Oliwii Tomaszewicz, Festyn osiedlowy zakoñczy³ koncert muzyki country w wykonaniu zespo³u Urszula Chojan & Country Band.
Kwesta PCK
Zarz¹d Rejonowy PCK w Nowym Tomyœlu zorganizowa³ 25 czerwca kwestê
uliczn¹. Jej celem by³o zebranie pieniêdzy na letni wypoczynek dla dzieci z rodzin
s³abo sytuowanych materialnie. W to wa¿ne przedsiêwziêcie zaanga¿owa³ siê Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, który równie¿ kwestowa³ na ulicach
miasta. Wraz z Burmistrzem zbiórkê pieniêdzy prowadzi³y uczennice z Zespo³u
Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu: Paulina Go³¹bek, Patrycja
Budych i Aleksandra Czajka.

Nowotomyœlanie chêtnie wsparli inicjatywê PCK

Jubileusz powstania groty
25 czerwca odby³a siê w Starym Tomyœlu uroczystoœæ z okazji 11. rocznicy powstania Groty œw. Antoniego, œw. Anny i Matki Bo¿ej Ró¿añcowej oraz wspomnienie poleg³ych mieszkañców wioski. Przyby³ych powita³ so³tys wsi Adam Krym.
Przy Grocie odmówiona zosta³a modlitwa, której przewodniczy³a Teofila Kaczmarek. Nastêpnie wszyscy zebrani w asyœcie Orkiestry Dêtej ze Lwówka udali siê
do œwietlicy, gdzie odby³a siê mniej oficjalna czêœæ – wspólna biesiada, której oprawê artystyczn¹ zapewni³ zespó³ Karawana Eskimosów oraz zespó³ Wiklinki.
Po¿egnanie wieloletniego proboszcza
Ks. kanonik Jerzy Juja, wieloletni proboszcz parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu, 26 czerwca odprawi³ Mszê œw. dziêkczynn¹ za 30 lat
pracy duszpasterskiej w parafii. Ksi¹dz Jerzy Juja powo³any zosta³ na proboszcza
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nowo utworzonej w Nowym Tomyœlu parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
w dniu 1 czerwca 1981 roku. W latach 1983 – 2005 pe³ni³ tak¿e funkcjê dziekana dekanatu lwóweckiego. W ubieg³ym roku ksi¹dz œwiêtowa³ 50. lecie kap³añstwa,
a z dniem 1 lipca 2011 roku przechodzi na emeryturê. Podczas uroczystej Mszy œw.
grupy duszpasterskie, parafianie, przedstawiciele samorz¹du i nowotomyskiego
spo³eczeñstwa podziêkowali wieloletniemu proboszczowi za pe³n¹ oddania pos³ugê duszpastersk¹. Uchwa³¹ Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2011 r.
ks. kanonikowi Jerzemu Juji nadano tytu³ Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego.(Czytaj wiêcej: ss. 41-50).
Na wymianie doœwiadczeñ w Nowym Tomyœlu
Od 27 do 28 czerwca w Nowym Tomyœlu goœci³y osoby tworz¹ce Grupê Wymiany Doœwiadczeñ powsta³¹ w ramach projektu Doskonalenie zarz¹dzania us³ugami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorz¹du lokalnego (gminach i powiatach), realizowanego przez Zwi¹zek Miast Polskich. Do GWD w sektorze: Komunalna gospodarka mieszkaniowa, oprócz Nowego Tomyœla nale¿¹ tak¿e przedstawiciele Z³otowa, Dzia³dowa, M³awy, Bia³ej Podlaskiej, D¹browy Górniczej i Olsztyna. Do prac
w grupie nowotomyskiej zaanga¿owani zostali: zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Wojciech Ruta, prezes Zarz¹du Przedsiêbiorstwa Us³ugowego Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu sp. z o.o. Adam Janelt oraz zastêpca
naczelnika Wydzia³u Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska Damian Pyliñski. Podczas dwudniowych obrad zastêpca Burmistrza Nowego
Tomyœla Wojciech Ruta przedstawi³ g³ówne za³o¿enia polityki mieszkaniowej
gminy Nowy Tomyœl. Cz³onkom grupy zaprezentowano tak¿e obiekty budownictwa komunalnego na terenie gminy Nowy Tomyœl.
Laury dla nowotomyskich samorz¹dów
30 czerwca odby³y siê w Poznaniu dwie uroczyste gale, podczas których wrêczono wyró¿nienia dla nowotomyskich samorz¹dów, gminnego i powiatowego.
Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu otrzyma³ tytu³ Lidera Programu Kompleksowego
Zarz¹dzania Jakoœci¹ i wyró¿nienie znakiem Wielkopolska Jakoœæ za osi¹gniêcia
w doskonaleniu zarz¹dzania zgodnego z Modelem EFQM. Certyfikat Europejskiego Systemu Wyró¿nieñ i Nagród Jakoœci przyznany przez Wielkopolski Instytut Jakoœci odebra³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. W XV Edycji
Konsumenckiego Konkursu Jakoœci Us³ug Najlepsze w Polsce Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyœlu otrzyma³o Z³oty Laur – Laurus Aureus oraz dyplom za urzeczywistnianie idei zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym wykorzystaniu
specyfiki regionu ziemi nowotomyskiej oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, promowanie
bran¿y turystycznej i produktów regionalnych. Nagroda wrêczona zosta³a Staroœcie Nowotomyskiemu Andrzejowi Wilkoñskiemu.
Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz
Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury oraz
Zak³ad Fotograficzny Foto- Gabi
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Zdzis³aw Koœciañski

Wspomnienie o doktorze Zenonie Czes³awie Wartelu (1938-2011)
22 maja 2011 roku, w Luboniu, w 73. roku ¿ycia zmar³
Zenon Czes³aw Wartel – wspó³pracownik PRZEGL¥DU
NOWOTOMYSKIEGO, wieloletni wiceprzewodnicz¹cy
Komisji Historycznej Zarz¹du G³ównego Towarzystwa
Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, autor znacz¹cych
publikacji o tematyce powstañczej i dotycz¹cej wysiedleñ
Wielkopolan w czasie drugiej wojny œwiatowej. Wielki
patriota, upominaj¹cy siê piórem historyka o prawdê
i prawa Polski i Polaków. Cz³owiek wielkiej kultury i dobra. Odszed³ w pe³ni si³ twórczych, niespo¿ytej do koñca
werwy pisarskiej.
Urodzi³ siê 7 lipca 1938 roku we wsi Kozielaski, w rodzinie Jana i Weroniki z domu Janelt. Jego ojciec by³ œlusarzem i pochodzi³ z niedalekiej Grudnej. Ze œrodowiskiem nowotomyskim zwi¹zany by³ przez ca³e ¿ycie, wychowa³ siê tutaj i pobiera³ pierwsze nauki. Choæ losy ¿ycia rzuci³y go do Poznania i Lubonia, czêsto bywa³ w rodzinnym Nowym Tomyœlu.
By³ absolwentem Pañstwowego Liceum Pedagogicznego w Poznaniu, (1957 r.),
Studium Nauczycielskiego w Poznaniu, kierunek historia, (1959 r.), Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, magister historii (1965 r.). Tematyka jego pracy magisterskiej obejmowa³a okres II wojny œwiatowej w powiecie nowotomyskim. Jego rozprawie doktorskiej, obronionej w 1975 roku na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza
w Poznaniu pt.: Polityka Rz¹du Polskiego wobec mniejszoœci niemieckiej w latach 19181939 , patronowa³ prof. dr hab. Antoni Czubiñski, a recenzentami byli prof. dr Tadeusz Jêdruszczak i prof. dr hab. Janusz Pajewski.
Zatrudniony by³ w latach 1957 – 1969 w wydzia³ach oœwiaty miasta Poznania i powiatu poznañskiego jako: nauczyciel, kierownik szko³y podstawowej, nauczyciel
historiiw LO, podinspektor szkolny. Jednym z jego uczniów by³ obecny pose³ Stanis³aw Kalemba . W latach 1969 – 1995 pracowa³ w katedrze nauk spo³ecznych i pedagogicznych Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Przez dwie kadencje by³ kierownikiem Zak³adu Nauk Polityczno - Prawnych. Ze wzglêdów zdrowotnych od 1995 roku by³ rencist¹, a od 1998 roku emerytem, zatrudnionym w niepe³nym wymiarze godzin na stanowiskach pedagogicznych, w Ochotniczych Hufcach Pracy w Poznaniu.
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Posiada³ liczne odznaczenia, m. in.: Krzy¿ „Semper Fidelis” – 1996, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2003; Srebrny Medal „Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej „- 2004.
W pracy badawczej koncentrowa³ siê na zagadnieniach polskiej myœli politycznej
lat 1918-1939 oraz stosunków polsko-niemieckich w XX wieku. Szczegó³owo zajmowa³ siê tak¿e kwestiami ruchu ludowego w Polsce. Publikowa³ artyku³y w „Kwartalniku Historycznym”, „Dziejach Najnowszych” i „Przegl¹dzie Zachodnim”, natomiast w formie ksi¹¿kowej opublikowa³ pracê: Koncepcje ustrojowe i spo³eczno-gospodarcze w latach 1918-1939, Poznañ 1988.
Przeprowadzi³ prace badawcze dotycz¹ce problematyki losu dzieci, które w latach II wojny œwiatowej by³y wiêzione w obozach hitlerowskich o charakterze eksterminacyjnym. Napisa³ dziesi¹tki artyku³ów i kilka ksi¹¿ek poœwiêconych tej tematyce. Ksi¹¿ki z tego zakresu to:
Obóz hitlerowski w M³yniewie k. Grodziska Wielkopolskie (Grodzisk Wlkp., 2002).
Wysiedlenia niemieckie 1939-1945. Wojenne losy mieszkañców powiatu Nowy Tomyœl/
Grodzisk (Opalgraf, Opalenica 2002);
Niemiecki obóz przesiedleñczy w GnieŸnie w latach 1939-1940 (Gniezno 2003);
Pod butem Hitlera i Stalina. Ludnoœæ Zachodniej Wielkopolski pod okupacj¹ niemieck¹
i przemoc¹ komunistyczn¹ (1939 – 1945 – 1956). Analizy, wspomnienia i dokumenty
(Opalgraf, Opalenica 2009);
Opublikowa³ kilkanaœcie artyku³ów dotycz¹cych problemów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r. oraz wyg³osi³ liczne wyk³ady, odczyty i prelekcje w tym zakresie, m. in. podczas obchodów rocznicowych, w ko³ach Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, szko³ach, jednostkach OHP i innych.
Wspó³redagowa³ ze Zdzis³awem Koœciañskim dwie ksi¹¿ki dotycz¹ce grobów powstañców wielkopolskich: Mogi³y Powstañców Wielkopolskich poleg³ych i zmar³ych
w czasie walk powstañczych 1918/1919 r., Poznañ 2002 oraz Zachowane mogi³y Powstañców Wielkopolskich poleg³ych i zmar³ych w czasie walk powstañczych 1918/1919, Poznañ 2003.
Zenon Czes³aw Wartel by³ aktywnym cz³onkiem Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, cz³onkiem Wielkopolskiego Zarz¹du Okrêgowego
TPPW oraz wiceprzewodnicz¹cym Komisji Historycznej Zarz¹du G³ównego Towarzystwa. W ramach zbierania Ÿróde³ i materia³ów dotycz¹cych uczestników Powstania Wielkopolskiego spo³ecznie prowadzi³ korespondencjê z oko³o trzystu adresatami.
Jego poszukiwania mia³y rozleg³y zasiêg. m. in. bra³ udzia³ w wyprawie do Katynia w dniu 11 kwietnia 2010 roku oraz w akcji sadzenia Dêbów Pamiêci. By³ nieprzeciêtn¹ osobowoœci¹, jednym z najwiêkszych autorytetów w zakresie pracy organicznej, który mia³em mo¿noœæ poznaæ i z którym mog³em wspó³pracowaæ.
Dzia³alnoœæ dr. Zenona Czes³awa Wartela zostawi³a w sercach Wielkopolan trwa³y istotny wychowawczy œlad. Jednoczeœnie tworzy ona istotny rozdzia³ w historii
naszej lokalnoœci. By³ godnym naœladowania wzorem pracy dla naszej Ma³ej Ojczyzny. Jest nie tylko zas³u¿onym reprezentantem wielkopolskiej oœwiaty, ale jednoczeœnie historykiem, który przybli¿y³ Wielkopolanom okruchy przesz³oœci.
Uroczystoœci pogrzebowe œp. Zenona Czes³awa, odby³y siê 27 maja w Luboniu,
w ¿abikowskim koœciele pw. œw. Barbary. Jego cia³o zosta³o z³o¿one w grobowcu
na miejscowym cmentarzu. Zostawi³ ¿onê Barbarê i córkê Ma³gorzatê.
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Lucyna Kończal-Gnap – polonistka i bibliotekarz, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
nauczycielka z wieloletnim stażem, obecnie dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu,
wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, animatorka wielu wydarzeń kulturalnych, działań edukacyjnych
i wydawniczych. Zainteresowania: literatura piękna, poezja
śpiewana, film, turystyka i edukacja regionalna.

Zdzisław Kościański – doktor nauk humanistycznych, autor
blisko 400 publikacji, przewodniczący Komisji Historycznej
Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Komisarz wielu wystaw o tematyce historyczno- patriotycznej oraz prelegent sesji naukowych i popularnonaukowych; laureat honorowej nagrody Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1919/1919 Dobosz
Powstania Wielkopolskiego w roku 2000.

PRZEGLĄDU

Sylwia Kupiec – kulturoznawca, pracownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu. Zainteresowania: socjologia kultury, współczesne zjawiska społeczno
– kulturowe, media tradycyjne i elektroniczne, najnowsza historia Polski, muzyka, film.

AU T O R Z Y

Marzena Kortus – zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju
i Promocji Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Zainteresowania: literatura, fotografia i kulinaria. Publikowała w prasie codziennej i periodykach: Kronika Wielkopolski i Przegląd
Wielkopolski.

N OWO T O M Y S K I E G O

Zbigniew Chodyła – historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor ponad 125 publikacji naukowych (wśród nich 7. w językach francuskim, niemieckim i angielskim), rozpraw, artykułów, haseł problemowych i biograficznych. Edytor wydawnictw źródłowych, redaktor i współredaktor publikacji, głównie z zakresu historii społecznej i gospodarczej Polski w wiekach XVI-XVIII, dotyczących m. in.
dziejów osadnictwa wiejskiego, szczególnie olęderskiego.

Anna Łuczak – polonistka; nauczycielka w Zespole Szkół
w Miedzichowie.

AUTORZY
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Grażyna Matuszak – absolwentka Studium Technik Teatralno – Filmowych w Łodzi, prywatny przedsiębiorca. Interesuje się historią naszego regionu. Miłośniczka etnografii, folkloru i kultury ludowej. Swe pasje rozwija m.in. tkając na krosnach ręcznych wg, starych już prawie zapomnianych technik, których uczyła na Podlasiu.

Izabela Putz – romanistka, pracownik Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu. Dziennikarka tygodnika Nasz Dzień po Dniu. Zainteresowania: psychologia społeczna, realia społeczno-polityczne, kultura Białorusi i Ukrainy, a także muzyka i literatura francuska.

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska – pracuje na Wydziale
Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Jest językoznawcą, autorką dwóch monografii z zakresu toponimii zachodniej Wielkopolski. Publikuje w polskich oraz zagranicznych pismach
onomastycznych. Pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu
Onomastycznego przy Komisji Badań Regionalnych Oddział PAN w Poznaniu oraz członka International Council of
Onomastic Sciences (ICOS) i Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN w Krakowie.
Aleksandra Tabaczyńska – dziennikarka związana ze środowiskiem mediów chrześcijańskich, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów
Dziennikarskich na UAM. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej, redaktor naczelny dwumiesięcznika Jego Serce. Współpracuje m.in. z Przewodnikiem Katolickim. Zainteresowania: literatura polska od pozytywizmu
po międzywojnie, XIX. wieczne malarstwo.
Bogumił Wojcieszak – absolwent UAM, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Publikował m. in. w lońdyńskim „Marsie”, „Przeglądzie Zachodnim”, „Forum Naukowym”, „Kronice Wielkopolski”, „Poznańskim Roczniku Archiwalno-Historycznym” oraz w wydawnictwach Instytutu Nauk Politycznych UAM w Poznaniu. Autor blisko 400 publikacji.
Daria Zarabska – doktorantka Wydziału Biologii UAM
w Poznaniu, absolwentka ochrony środowiska na Wydziale
Biologii UAM. Członkini Kółka Artystycznego w Wytomyślu i Lwóweckiej Orkiestry Dętej. Zainteresowania naukowe
– lichenologia, ekologia, biologiczne podstawy ochrony przyrody; pozanaukowe – haft (richelieu, hardanger, lagarterski),
muzyka ludowa, hodowla roślin doniczkowych.
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