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Od frontu mieœci³ siê sklep, potocznie nazywany sklepem ze sznurami ...
Kamienica przy ul. D³ugiej 9 – wystawowe okno jest dziœ brudne, a stolarka bardzo
zaniedbana.
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PowroŸnicy z ulicy D³ugiej
Jest rok 1912. Johannes Seidel, pastor parafii staroluterañskiej w Neutomischel, stoi
w przydomowym ogrodzie, przygl¹daj¹c siê budowie czynszowej kamienicy, któr¹ po s¹siedzku stawia mistrz powroŸnictwa, Gustav Tietze. Kamienica przez nastêpnych kilkadziesi¹t lat bêdzie najwy¿sz¹ przy Lange Strasse (dziœ ulica D³uga), bowiem do 1912 r. dominowa³a tuam przede wszystkim parterowa zabudowa.
Pomiêdzy d³ugim na kilkadziesi¹t metrów ogrodem, a nowo wybudowan¹ kamienic¹,
mieœci³ siê zak³ad powroŸniczy rodziny Tietze. Od 1910 roku sta³a tu murowana przêdzalnia, a drewniana szopa, w której byæ mo¿e Gustav skrêca³ pierwsze sznury i uczy³ siê
fachu, powsta³a tu jeszcze wczeœniej.
W 1912 roku Gustav Tietze ma czterdzieœci cztery lata. Jest mê¿em o cztery lata
m³odszej Ernestine (geboren Krüger) i ojcem dwójki dzieci: osiemnastoletniego Gerharda
(który po œmierci ojca, w latach 30., przejmie rodzinny powroŸniczy interes) i siedemnastoletniej Fridy (która po œlubie z Polakiem, zamieszka w Berlinie).
W 1912 roku w architekturze europejskiej koñczy siê epoka secesji. Nowo wybudowana, dwupiêtrowa kamienica, daleka jest jednak od jakiegokolwiek architektonicznego
stylu. Przy jej zewnêtrznej dekoracji zastosowano tylko obramienia okienne z minimalnym
geometrycznym wzorem. Jednak z za³o¿enia kamienica nie mia³a zdobiæ ulicy i miasta. Mia³a przede wszystkim s³u¿yæ rodzinie powroŸnika oraz przynosiæ zysk z wynajmu, po³o¿onych na pozosta³ych piêtrach mieszkañ. Na parterze urz¹dzono dwa mieszkania. Jedno
z nich, zlokalizowane z prawej strony parteru kamienicy, nazywane mieszkaniem „za sklepem”, sk³ada³o siê z dwóch pokoi z przestronn¹ kuchni¹ i po³o¿on¹ od strony podwórza
oszklon¹ werand¹. By³o w niej zawsze czysto i schludnie. Tam najczêœciej przyjmowano powa¿niejszych interesantów. Werandê zdobi³ stó³ z krzes³ami i wazon z kwiatami. Mieszkanie to, od pocz¹tku istnienia kamienicy, zawsze nale¿a³o do w³aœciciela zak³adu powroŸniczego. Od frontu mieœci³ siê sklep, potocznie nazywany sklepem ze sznurami.
Sam sklep mia³ powierzchniæ ok. 15 m . Vis a vis drzwi wejœciowych znajdowa³a siê
drewniana lada, za któr¹ przy œcianie sta³ rega³. Na pó³kach prezentowano powroêniczy
asortyment. Tietzowie handlowali powrozami, sznurkami do snopowi¹za³ek, linkami do
bielizny, siatkami targowymi, szczotkami w³osianymi, wycieraczkami, przyrz¹dami gimnastycznymi, huœtawkami dla dzieci, torebkami siatkowymi produkowanymi z jednokolorowego i dwukolorowego sznurka, miot³ami pokojowymi, miot³ami do zamiatania ulic, klaPowroŸnicy z ulicy D³ugiej
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merkami, s³omiankami, szczotkami wszelkiego gatunku, szpagatem, przêdz¹ siodlarsk¹,
przêdz¹ wêdliniarsk¹, dratw¹ szewsk¹, woskiem drzewnym, rafi¹ do wyrobu koszyczków i torebek. Sklep mia³ wysokie wystawowe okno, w którym eksponowano towary.
Nad g³ównymi drzwiami wisia³ dzwoneczek, który dawa³ sygna³ przebywaj¹cym najczêœciej w mieszkaniu za sklepem w³aœcicielom, o przybyciu nowego klienta. Wystroju sklepu dope³nia³y przymocowane do œcian haki, na których ozdobnie zawieszone by³y powrozy.
PowroŸniczy warsztat by³ d³ugi na ponad 50 metrów. Ci¹gn¹³ siê wzd³u¿ ogrodu (mi³oœci Ernestine Tietze) i ma³ego sadu. Warsztat rozpoczyna³ siê od jednopiêtrowego budynku przêdzalni, w której ustawione by³y maszyny. W warsztacie by³o zawsze bardzo
czysto i panowa³ w nim nienaganny porz¹dek. W soboty, po zakoñczonej pracy, w przêdzalni spotykali siê znajomi Tietzów i d³ugi warsztat zamienia³ siê w pomieszczenie do gry
w krêgle. Pomiêdzy ogrodem kolejno nastêpuj¹cych po sobie luterañskich pastorów (Johanesa Seidla, Ludwiga Greve i Otto Schiltera), a ogrodem rodziny Tietze, bieg³a w¹ska
dró¿ka, która jeszcze d³ugo po II wojnie œwiatowej, nazywana by³a przez nowotomyœlan,
pastorsztykiem (pastorstück – kawa³ek ziemi pastora). Œcie¿ka ta do 1945 roku s³u¿y³a
luteranom ze wsi Glinno jako skrót prowadz¹cy do staroluterañskiego koœció³ka.
We wtorek, 20 listopada 1934 roku, Gustav Tietze da³ do lokalnej prasy og³oszenie
nastêpuj¹cej treœci: „Kupujê ka¿d¹ iloœæ czesanego i nieczesanego lnu”. Piêæ miesiêcy póŸniej, w sobotê 27 kwietnia 1935 roku, ukaza³o siê inne og³oszenie: „Tylko piêæ groszy
kosztuje robocizna jednego powrozu, o ile materia³ zostanie dostarczony”. Rodzina Tietze og³asza³a siê w nowotomyskiej, polskiej prasie ju¿ od lat 20, najpierw w wychodz¹cym
do 1930 roku, maj¹cym swoj¹ redakcjê w Nowym Tomyœlu, „Kurierze Zachodnim”,
a nastêpnie w wychodz¹cym od lat 30., „Orêdowniku”. Szczególny urok ma dzisiaj og³oszenie, które przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia 1934 roku, nada³a w „Orêdowniku”
Ernestine Tietze: „Huœtawki dla dzieci, przyrz¹dy gimnastyczne, linki do bielizny, s³omianki, szczotki w³osiane, poleca jako praktyczny podarek gwiazdkowy E. Tietze, powroŸnictwo, N. Tomyœl, ul. D³uga 4”. Kto z nas kupi³by dziœ swoim bliskim, jako podarek gwiazdkowy, linkê do bielizny czy w³osian¹ szczotkê?
W okresie miêdzywojennym kamienica s³u¿y³a trzypokoleniowej rodzinie Tietze i kilku polskim rodzinom. Wraz z Tietzami i ich niemieck¹ s³u¿¹c¹ w kamienicy mieszkali: Sza³owie, Piechowiakowie, WoŸniakowie, Kuczowie, Langowie, Roszkowiakowie. Ka¿dego
ostatniego dnia miesi¹ca w³aœciciel z wiklinowym koszyczkiem w rêku, puka³ do mieszkañ, by zebraæ czynsz od swoich lokatorów. Kamienica zamykana by³a latem o godzinie
22: 00, zim¹ natomiast o godzinê wczeœniej. Dysponowa³a w³asn¹ pralni¹ i strychem, na
którym suszono pranie. Po klucze do obu pomieszczeñ nale¿a³o udaæ siê do w³aœciciela.
W czasie okupacji zak³ad powroŸniczym nale¿a³ ju¿ do urodzonego w 1894 roku Gerharda Tietze, który z ¿on¹, córk¹ Ingrid i synami Godfrydem i Heinrichem, zamieszkiwali w mieszkaniu „za sklepem”. Ernestine w czasie okupacji by³a ju¿ wdow¹
po Gustavie i zajmowa³a s¹siednie mieszkanie na parterze kamienicy. Polskim dzieciom mówi³a, by zwraca³y siê do niej – babciu. Czêsto siedzia³a przy oknie lub sta³a
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Kamienica przy ul. D³ugiej 9 - widok od strony podwórza

przed kamienic¹. Ubiera³a siê z niemieck¹ schludnoœci¹, w ciemne stroje. Dla s¹siadów
by³a zawsze serdeczna i pomocna. Bliska relacja ³¹czy³a j¹ z polsk¹ s¹siadk¹ Wiktori¹
Sza³ow¹.
W czasie okupacji rodzina Tietze nie pozwoli³a na wysiedlenie z kamienicy swoich
polskich lokatorów.
W styczniu 1945 roku do Nowego Tomyœla wkroczyli Rosjanie. Nim jednak
„czerwoni wyzwoliciele” pojawili siê w mieœcie, wiêkszoœæ zamo¿nych niemieckich rodzin, uciek³a. Wyjechali równie¿ Tietzowie. Uciekli wszyscy, z wyj¹tkiem babci Ernestine. Dlaczego pozosta³a w kamienicy przy ulicy D³ugiej? Dlaczego nie uciek³a razem
z m³odymi? Czy siedemdziesiêciodwulatka nie ba³a siê ju¿ rosyjskich gwa³tów? Czy te¿
za bardzo kocha³a swoje miejsce na ziemi, swój dom, ogród, o który z ogromn¹ mi³oœci¹ dba³a przez ponad 30 lat? A mo¿e nie potrafi³a rozstaæ siê z grobem mê¿a Gustava, pochowanego na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Cmentarnej? Na pewno od
koñca wojny na Nowy Tomyœl nie patrzy³a ju¿ z okien swojego przestronnego mieszkania na parterze.
Od koñca wojny babcia Ernestine mieszka³a w pokoju na ostatniej kondygnacji kamienicy. Jej przestronne mieszkanie na parterze zaj¹³ ju¿ ktoœ inny. Od koñca wojny,
byæ mo¿e z obawy przed now¹ w³adz¹, rzadko wychodzi³a z domu. Niemka, przedwojenna w³aœcicielka kamienicy, nie by³a w nowej rzeczywistoœci po¿¹danym obywatelem. W 1946 roku po raz ostatni posz³a na cmentarz. Na grobie mê¿a po³o¿y³a kwiaPowroŸnicy z ulicy D³ugiej
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ty, po¿egna³a siê równie¿ z zaprzyjaŸnionymi s¹siadami sprzed wojny, spakowa³a
skromny baga¿, na³o¿y³a ciemn¹ garsonkê, czarny kapelusz i wyjecha³a do Niemiec, do
Magdeburga.
Gustav Tietze i jego nastêpca, syn Gerhard, zatrudniali przed wojn¹ polskich i niemieckich pracowników. Spoœród Polaków pracowali u nich m. in. p. Dominiak i p. Dunajski. Pierwszy – pomaga³ w zak³adzie powroŸniczym w wolnych chwilach. Drugi – po wyuczeniu siê fachu, otworzy³ w latach 30. w³asn¹ przêdzalniê przy ul. Wiatrakowej. Gdy
w 1945 roku Tietzowie wyjechali do Niemiec, zostawili dobrze wyposa¿ony zak³ad powroŸniczy, kamienicê i po³¹czone ze sklepem mieszkanie. Przej¹³ je (wy³¹czaj¹c kamienicê) w³aœnie Andrzej Dunajski.
Po wojnie w kamienicy czêœciowo zmienili siê te¿ lokatorzy. Po³o¿one na parterze
mieszkanie po babci Ernestine zaj¹³ milicjant z rodzin¹. Do kamienicy wprowadzi³a siê
równie¿ p. Piosikowa z córkami. Zamieszka³o w niej kilka rodzin repatriantów z Kresów
Wschodnich. Nowymi mieszkañcami kamienicy by³a rodzina Leokadii i Wac³awa Grabowskich. W kamienicy nadal mieszka³a Wiktoria Sza³owa z córkami, rodzina Œmiertelnych i Piechowiakowie.
Andrzej Dunajski pochodzi³ spod Gniezna. Urodzi³ siê w 1906 roku w Glatz (dziœ
K³odzko). Z zak³adem powroŸniczym przy ul. D³ugiej zwi¹za³ siê na d³ugich 45 lat. Gdybym dziœ na ulicach Nowego Tomyœla przeprowadzi³ sonda¿ uliczny, pytaj¹c nowotomyœlan, z kim kojarzy siê im dawny sklep ze sznurami przy ul. D³ugiej, w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci, przynajmniej od reprezentantów starszego i œredniego pokolenia, w odpowiedzi
us³ysza³bym, ¿e z rodzin¹ Dunajskich. Gdy Andrzej Dunajski przejmowa³ w 1945 roku
zak³ad powroŸniczy, by³ mê¿em Marii i ojcem kilkunastoletniego Mariana. Maria (z pochodzenia nowotomyœlanka) by³a eleganck¹, zadban¹ kobiet¹. Na pewno jej ¿yciow¹ ambicj¹ nie by³o pomaganie mê¿owi przy krêceniu sznurów. Splot wydarzeñ sprawi³, i¿ pañstwo Dunajscy rozstali siê, a Andrzej o¿eni³ siê ponownie z pochodz¹c¹ z Buku, córk¹ lokalnego rzeŸnika, Jadwig¹. „Jadwiga Dunajska mia³a osobowoœæ!” – tak wspominaj¹ j¹ do
dziœ s¹siedzi z kamienicy. To ona przyczyni³a siê do rozkwitu powroŸniczego interesu.
Mia³a do niego ¿y³kê. Nie ba³a siê ciê¿kiej fizycznej pracy w przêdzalni, chêtnie stawa³a za
sklepow¹ lad¹. W latach siedemdziesi¹tych, w Glinnie uruchomi³a hodowlê œwiñ. Dunajscy lubili otaczaæ siê ówczesn¹ elit¹ miasta, a ta chêtnie bywa³a na urz¹dzanych przez nich,
wystawnych przyjêciach. Bywali u nich kolejno nastêpuj¹cy po sobie komendanci milicji,
przychodzi³ prokurator i pracownicy prokuratury. Pani Jadwiga szczególnie smacznie
przyrz¹dza³a ryby. Byæ mo¿e dlatego Andrzej Dunajski wynaj¹³ w Sêkowie stawy, w których z powodzeniem hodowa³ karpie.
Niebanalnym domownikiem w mieszkaniu pañstwa Dunajskich, o którym do dziœ
wspomina siê w Nowym Tomyœlu, by³ zakupiony nad Ba³tykiem koczkodan o imieniu Kuba. Dla niego je¿d¿ono do poznañskich Pewexów po banany i inne smako³yki. Ma³pka
czêsto siada³a w oknie wystawowym sklepu, serdecznie zapraszaj¹c do wejœcia. W czasie
przyjêæ bawi³a goœci. Wystarczy³a jednak chwila nieuwagi i jedzenie znika³o z talerza. Dunajscy kochali zwierzêta. W szczytowym momencie na utrzymaniu Dunajskich by³o szes6
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Andrzej Dunajski

naœcie kotów i dwa psy. W oszklonej werandzie, w której do 1945 roku Tietzowie przyjmowali interesantów, pan Andrzej umieœci³ klatki z papu¿kami.
W latach prosperity zak³ad prowadzony przez Dunajskich wytwarza³ oko³o 70 lin
dziennie. Zbyt mieli w prawie ca³ej Polsce, np. w Gorzowie, Zielonej Górze, £odzi, Poznaniu, Szczecinie, Gdañsku, Gdyni (sk¹d statkami ich wyroby p³ynê³y za ocean). Choæ
pan Andrzej by³ fanem motoryzacji i prezesem nowotomyskiego oddzia³u Klubu Automobilowego Wielkopolska, zatrudnia³ dwóch kierowców, jednego osobistego i drugiego
do rozwo¿enia sznurów po kraju. Fan i posiadacz (w Peerelu!) trzech osobowych samochodów, mia³ ¿yczenie, by po jego œmierci w kondukcie pogrzebowym jecha³y wszystkie
trzy. W marcu 1990 roku z Nowego Tomyœla na cmentarz w Buku wyjecha³y wiêc kolejno: Citroen, Skoda i Polski Fiat 126 p. Andrzej Dunajski zmar³ w okresie przemian

PowroŸnicy z ulicy D³ugiej
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Andrzej Dunajski z ¿on¹ Mari¹ ( pierwsza od lewej) i synem Marianem

ustrojowych w Polsce. Na rok przed œmierci¹ ogl¹da³ w kolorowym telewizorze Dziennik Telewizyjny, w którym prezentowano fragmenty obrad Okr¹g³ego Sto³u. Pierwszych
wolnych demokratycznych wyborów prezydenckich nie doczeka³. Choæ w socjalizmie ¿y³
jak kapitalista, gospodarczego kapitalizmu nie zazna³. Jadwiga Dunajska zupe³nie nie potrafi³a odnaleŸæ siê w nowej polskiej rzeczywistoœci. Zak³ad powroŸniczy i sklep prowadzi³a do œmierci, jednak z czasem, sklep zacz¹³ podupadaæ. W ostatnich dniach, gdy Jadwiga le¿a³a ju¿ w nowotomyskim szpitalu, mia³a ¿yczenie, by s¹siadka (ta sama, która bêd¹c
ma³¹ dziewczynk¹, mówi³a do Ernestine Tietze babciu) przynios³a jej œwie¿¹ gazetê, okulary i niebieskie myde³ko „Fa”. Niestety, s¹siadka nie zd¹¿y³a spe³niæ tego ¿yczenia.
Ta opowieœæ mia³a zakoñczyæ siê w momencie œmierci Jadwigi Dunajskiej. Wydawa³o siê, i¿ z jej odejœciem zamkniêta zosta³a karta z historii sklepu ze sznurami i nowotomyskiego powroŸnictwa. Jednak internetowe poszukiwania informacji o zak³adzie powroŸniczym Tietzów lub Dunajskich, pozwoli³o natrafiæ na firmê „Sznurpol” z dobrze znanym
adresem – Nowy Tomyœl, ul. D³uga 9. Niemo¿liwe, by pani Jadwiga pod koniec ¿ycia reklamowa³a swoje sznury w sieci. Zatem kto kontynuuje tradycjê nowotomyskiego powroŸnictwa? Przy jednym z og³oszeñ Zak³adu PowroŸniczego „Sznurpol” podany by³ stacjonarny numer telefonu. Zadzwoni³em. G³os w s³uchawce odpowiedzia³ uprzejmie, ¿e
nie ma takiego numeru. ¯adnej komórki, ¿adnego œladu, zupe³nie nic. Jednak kto szuka,
ten znajduje. W taki sposób uda³o siê ustaliæ, ¿e „Sznurpol” to Wytwórczy Zak³ad Po8
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Kamienica przy ul. D³ugiej 9 – widok wspó³czesny

wroŸniczy Tadeusza Walkowiaka, S¹topy 18. Wystarczy³o przeprowadziæ wœród przyjació³ i rodziny, mieszkaj¹cych w okolicy wsi S¹topy, rozeznanie, czy ktokolwiek kojarzy
Tadeusza Walkowiaka i jego firmê powroŸnicz¹. Okaza³o siê, ¿e powroŸnik jest rozpoznawalny oraz ¿e mieszka przy polnej drodze pomiêdzy S¹topami a Bukowcem. Nadal
nie by³o jednak pewnoœci, czy pan Tadeusz ma jakikolwiek zwi¹zek z rodzin¹ Dunajskich.
Nie mog¹c telefonicznie umówiæ siê na spotkanie w S¹topach, trzeba by³o pojechaæ do
niego bez zapowiedzenia. Za przejazdem kolejowym w S¹topach, pierwsz¹ drog¹ w prawo, po drodze, po lewej stronie, za gospodarstwem agroturystycznym, ma³y las i na polanie za laskiem wy³ania siê dom pana Tadeusza. Wyszed³ syn, ojca nie by³o w domu.
„Tak, jutro popo³udniu tata na pewno bêdzie w domu, ale mo¿e pan te¿ zadzwoniæ na
komórkê”. Musia³em jednak zapytaæ syna o coœ, co nie dawa³o mi od kilku dni spokoju.
„Proszê mi powiedzieæ, czy tata ma jakikolwiek zwi¹zek z zak³adem powroŸniczym z ulicy D³ugiej i rodzin¹ Dunajskich?” „Tak, tata u nich pracowa³, a sznury skrêca na jeszcze
przedwojennych maszynach”. Taka odpowiedŸ wystarczy³a, by nastêpnego dnia zadzwoniæ do pana Tadeusza i umówiæ siê na spotkanie.
Przy drugiej wizycie, sam gospodarz wyszed³ na próg, przywita³ siê serdecznie i zaprosi³ do kuchni. Usiedliœmy przy stole przykrytym cerat¹, ja wy³o¿y³em mój notes i d³ugopis. „To ma pan do mnie jakieœ konkretne pytania?” Zaczêliœmy od Andrzeja Dunajskiego. Z uznaniem mówi³ o swoim by³ym pracodawcy, ¿e solidny, ¿yczliwy, ¿e powa¿any
PowroŸnicy z ulicy D³ugiej
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w mieœcie, ¿e mi³oœnik samochodów. Gdy Dunajscy wystawiali siê na targach rzemieœlniczych w Poznaniu, ich produkty by³y zawsze najlepsze, pierwszej jakoœci i zawsze zdobywa³y nagrody. W obecnoœci pana Tadeusza Andrzej Dunajski nigdy nie wspomina³ Tietzów. Maszyny, owszem, mia³ poniemieckie. Kilka z nich, podobno w latach 50., odebra³a Dunajskiemu w³adza. Kto je przej¹³ i czy na pewno? Jeœli na pewno, to gdzie s¹ i czy
w ogóle jeszcze s¹?
Po œmierci pani Jadwigi, pan Tadeusz kupi³ maszyny od jej rodziny z Buku. Sznury skrêca tylko, gdy ma na nie zlecenia. Nie prowadzi regularnej produkcji. Dzisiaj ludzie kupuj¹
wszystko z Chin – mówi. „Ludzie nie znaj¹ siê na jakoœci, ale te¿ patrz¹ na ni¿sz¹ cenê” –
dodaje. A produkty pana Tadeusza s¹ najwy¿szej jakoœci. Fachu nauczy³ siê od Andrzeja
Dunajskiego, a Andrzeja Dunajski od Gustava Tietza. To zobowi¹zuje. Pan Tadeusz myœla³
nawet, by w oknie wystawowym sklepu przy ul. D³ugiej, wy³o¿yæ kilka swoich produktów,
tak, by zapewniæ kontynuacjê powroŸniczej tradycji tego miejsca. Ponad 100 lat tradycji –
uœwiadamiam mu. Nowy Tomyœl ma 227 lat, wiêc 100 lat tradycji w tak m³odym mieœcie,
to chyba sporo. Wystawowe okno jest jednak brudne, a stolarka bardzo zaniedbana.
Wœród wyrobów pana Tadeusza znaleŸæ mo¿na powrozy, liny ze sznurków jedwabnych i bawe³nianych, sznurki pakowe, sznurki konopne, linki gospodarcze, smycze dla
psów, a nawet lasso kowbojskie. Po wys³uchaniu pe³nej pasji opowieœci pana Tadeusza
o produkcji lin, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e w tej dziedzinie, nie ma dla niego rzeczy niemo¿liwych. Ze sznurka potrafi zrobiæ wszystko. Gdy odje¿d¿a³em, powiedzia³, ¿e jeœli
dziêki temu artyku³owi stanie siê bogaty, to podzieli siê ze mn¹. ¯yczê mu tego.

Post scriptum
Pan Tadeusz nadal skrêca powrozy na stuletnich maszynach. Po Tietzach pozosta³y
prochy mistrza powroŸnictwa Gustava, spoczywaj¹ce na ewangelickim cmentarzu przy
ul. Komunalnej. Po Dunajskich pozosta³y w Nowym Tomyœlu barwne wspomnienia.
Familie Tietze (Gerhard z ¿on¹ i najm³odszym synem) w okresie Peerelu dwukrotnie
odwiedzili Nowy Tomyœl. Ostatni raz w po³owie lat 70. Przyjechali z wizyt¹ do rodziny
Dominiaków (pan Dominiak przed wojn¹ pomaga³ Tietzowi w zak³adzie powroŸniczym).
To by³a serdeczna, zakoñczona rewizyt¹ w Magdeburgu, goœcinna i dobra miêdzyludzka
relacja. W po³owie lat 70., po cmentarzu ewangelickim przy ul. Komunalnej (wczeœniej
Cmentarnej) nie by³o ju¿ œladu. Pozosta³ tylko cmentarny drzewostan, wiêc w miejscu
cmentarza ówczesne w³adze urz¹dzi³y park. W parku wybudowano restauracjê, któr¹
nazwano „Parkow¹”. Wra¿liwsi nowotomyœlanie do „Parkowej” nie chodzili. Niektórzy
z nich mieli jeszcze w oczach ewangelickie pogrzeby swoich s¹siadów i bogato zdobione
niemieckie grobowce.
Tekst nie powsta³by bez wspomnieñ p. Zofii Œmiertelnej, p. Janiny Paw³owskiej, p.
Mariana Dunajskiego, p. Zbigniewa Dominiaka, p. Tadeusza Walkowiaka, którym za poœwiêcone mi chwile serdecznie dziêkujê.
Autor
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Szymon Konieczny

Per³a rodowa rodziny Mroczkiewiczów
Z dziejów m³yna parowego we Lwówku
M³yn parowy we Lwówku by³ per³¹ rodow¹ lwóweckiej rodziny Mroczkiewiczów.
W tym roku przypada 100. rocznica rozpoczêcia jego dzia³alnoœci. Historia tego budynku z pewnoœci¹ warta jest przypomnienia, z tego przede wszystkim wzglêdu, ¿e
przez wiele dziesi¹tek lat, mieszcz¹cy siê w nim m³yn spe³nia³ bardzo istotn¹ rolê na
lokalnym rynku m³ynarskim. Jego historia, to nie tylko historia samego budynku, ale
tak¿e jego w³aœcicieli, których losy s¹ równie ciekawe.

Budowa m³yna
Inicjatorem budowy m³yna parowego we Lwówku by³ Jan Mroczkiewicz. Postanowi³
on na ziemi otrzymanej od swojego szwagra – Franciszka Szczechowskiego – zbudowaæ
m³yn parowy. Ziemia ta mieœci³a siê przy szosie prowadz¹cej ze Lwówka do Pniew (obecna ulica Pniewska), naprzeciw stacji kolejki w¹skotorowej.
Budowê m³yna rozpoczêto w drugiej po³owie 1911 roku. Architektem i wykonawc¹ jego konstrukcji by³ mistrz budowlany Franciszek Polaszek z Gostynia, który prywatnie by³ równie¿ szwagrem Jana Mroczkiewicza. Prowadzeniu praco budowlanych towarzyszy³y utrudnienia ze strony w³adz pruskich, które nie by³y zainteresowane wspieraniem polskiego przemys³u. Wykorzystawszy fakt, i¿ ówczesne pañstwo niemieckie by³o
pañstwem prawa, Jan Mroczkiewicz, w efekcie swych starañ, uzyska³ finalnie pozwolenie
na budowê. By³o to nie lada sukcesem, zw³aszcza w okresie œcierania siê dwóch nacjonalizmów polskiego i niemieckiego. Jak wspomina³ jego syn, Lech Mroczkiewicz – W³adze
niemieckie bardzo przeszkadza³y, by budowa nie dosz³a do skutku, a gdy ojciec uzyska³ ju¿ zezwolenie na budowê – urzêdnicy stawiali na ka¿dym kroku przeszkody.
Do budowy m³yna zu¿yto 250 tysiêcy cegie³, które zakupiono w cegielni mieszcz¹cej
siê w pobliskim Pakos³awiu.

Pierwsze lata dzia³alnoœci
Bez wzglêdu na przeciwnoœci ze strony niemieckich w³adz Lwówka, m³yn zosta³ uruchomiony 29 wrzeœnia 1913 roku. Pierwszy klientem by³ – wspomniany ju¿ wczeœniej –
Franciszek Szczechowski, który przywióz³ do niego swoje zbo¿e. Do 1925 roku lwówecki m³yn dzia³a³ pod szyldem: „J. Mroczkiewicz. M³yn Parowy – wymiana zbo¿a”. PóŸniej
zosta³ przekszta³cony w spó³kê o ograniczonej odpowiedzialnoœci, w sk³ad której wchoZ dziejów m³yna parowego we Lwówku
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Lokomobila napêdzajaca m³yn - 1912 r.

dzili: ¿ona Jana, Maria Mroczkiewiczowa – z 15 udzia³ami, Franciszek Szczechowski
– z 5 udzia³ami oraz sam Jan Mroczkiewicz – z 1 udzia³em. Zmiana statusu firmy na
spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ by³a konsekwencj¹ zagro¿enia, które
spowodowa³y problemy finansowe spó³ki handlowej w Opalenicy, której Jan
Mroczkiewicz by³ równie¿ udzia³owcem. W spó³ce tej reprezentowa³ interesy
swojego brata Antoniego, a jej kondycja zosta³a zagro¿ona przez nieuczciwego
wspólnika, który zreszt¹ nieco póŸniej uciek³ do Argentyny. W nastêpnych latach Jan
Mroczkiewicz do parku maszynowego m³yna dokoptowa³ postaw walcowy i osiewacz dwudzia³owy, które zakupiono we wroc³awskiej firmie „Miag”.
W historii lwóweckiej m³yna w latach 30. – jak wspomina³ Lech Mroczkiewicz –
mia³ miejsce proceder kradzie¿y m¹ki przez pracowników m³yna. Dowiedzia³em siê
te¿ od Ojca, ¿e w Poznaniu odby³ siê proces przeciw pracownikom m³yna, którzy okradali
go wynosz¹c lub wywo¿¹c m¹kê, któr¹ nastêpnie potajemnie sprzedawali piekarzom. (...)
Sprawê u³atwiaj¹c¹ nadu¿ycia stanowi³ fakt braku ogrodzenia m³yna. Ponadto Ojciec
udzielaj¹c siê spo³ecznie jako cz³onek wieloletni magistratu, dyrygent ko³a œpiewaczego
(...) oraz innych towarzystw spo³ecznych czêsto opuszcza³ m³yn.
W latach 30. w Polsce zaczêto odczuwaæ skutki œwiatowego kryzysu ekonomicznego. Odbi³ iê on tak¿e na sytuacji rolników. Ceny zbó¿ spad³y kilkakrotnie, a to
z kolei musia³o odbiæ siê tak¿e na finansach m³yna. W zwi¹zku z kiepskimi wynikami
finansowymi, Jan Mroczkiewicz postanowi³ oddaæ m³yn w dzier¿awê, której udzieli³
12
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Jan Mroczkiewicz z rodzin¹ - 1938 r.

braciom Pacholakom. Dzier¿awcy prowadzili m³yn nied³ugo, bo do po³owy 1935 roku. Wówczas to Jan Mroczkiewicz postanowi³ za³o¿yæ now¹ firmê pod nazw¹ „Spó³ka Dzier¿awna M³yna Parowego w Lwówku”.
Do nowopowsta³ej spó³ki nale¿eli: Franciszek Polaszek, Szymon Mroczkiewicz,
a tak¿e Lech Mroczkiewicz, który ponadto stanowi³ jej jednoosobowy zarz¹d. Kolejni synowie Jana, czyli Karol i Stanis³aw, równie¿ uczestniczyli w prowadzeniu przedsiêbiorstwa. Karol zajmowa³ siê techniczn¹ stron¹ funkcjonowania m³yna, a Stanis³aw
kierowa³ ksiêgowoœci¹.
Firma tak zarz¹dzana wychodzi³a „na prost¹” i notowa³a coraz wiêksze przychody. Zadbano tak¿e o aspekt reklamowy, np. wprowadzono nazwê dla produkowanej
m¹ki pszennej, któr¹ nazwano – „Banatk¹”. Przed samym wybuchem II wojny œwiatowej planowano tak¿e zakup ci¹gnika, który mia³ usprawniæ pracê m³yna. Plany
przerwa³a zawierucha wojenna.
W trakcie wojny Jan Mroczkiewicz – jako jeden z wybitniejszych mieszkañców
Lwówka – zosta³ aresztowany przez hitlerowców i osadzony w obozie. Zgin¹³ w Dachau w 1943 roku. Jego synowie Lech i Karol wziêli udzia³ w kampanii wrzeœniowej
1939 roku. Lech walczy³ w szeregach 17. Pu³ku U³anów (za zas³ugi na polu walki
otrzyma³ Order Virtuti Militari), a Karol zosta³ zmobilizowany do szwadronu ³¹cznoœci Wielkopolskiej Brygady Kawalerii.

Z dziejów m³yna parowego we Lwówku
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Czasy wojenne i powojenne
Tymczasem w listopadzie 1939 roku m³yn zosta³ przejêty przez okupacyjne w³adze niemieckie, które jego kierownikiem ustanowi³y Niemca o nazwisku Thäme
(w³aœciciela m³yna w Nowym Tomyœlu). Stan ten trwa³ do 1945 roku, kiedy to po
14
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M³yn w 1945 r.

wypêdzeniu Niemców ze Lwówka kuratelê nad m³ynem przejê³o nadci¹gaj¹ce ze
Wschodu wojsko sowieckie. Eksploatacja m³yna przez Sowietów trwa³a do lipca
1945, mimo i¿ wojna siê skoñczy³a. Po II wojnie œwiatowej m³yn by³ w bardzo kiepskim stanie. Oto jak ten okres wspomina³ Lech Mroczkiewicz, który powróci³ wówczas z obozu II b Woldenberg (dziœ: Dobiegniew):
Stan techniczny m³yna by³ op³akany. Lokomobila parowa by³a w takim stanie, ¿e przy
spaleniu 100 kg wêgla mog³a wydo³aæ przemia³ 150 kg zbo¿a. (...) Wobec tak z³ego stanu maszyny, po opuszczeniu m³yna przez wojsko – rozpocz¹³em organizowanie kapitalnego remontu (...).
Bracia Mroczkiewiczowie szybko zabrali siê do pracy i w ci¹gu kilku nastêpnych
lat wprowadzili w m³ynie wiele usprawnieñ. Niestety polityka rz¹du PRL wobec prywatnych w³aœcicieli spowodowa³a upadek rodzinnego przedsiêbiorstwa.
W 1951 roku m³yn zosta³ przejêty przez Skarb Pañstwa. Ustaw¹ o upañstwowienie m³yna, og³oszon¹ w Dz. Ustaw Polska Rzeczpospolita Ludowa – zabra³a go bez jakiegokolwiek odszkodowania oraz zwrotu pieniêdzy, poniesionych dooko³a rozwoju m³yna
w okresie powojennym 1945–50. Nasta³y stalinowskie czasy; zapanowa³a niesprawiedliwoœæ, niszczenie wszelkiej inicjatywy, walka z sektorem prywatnym a¿ do jego wyeliminowania w perfidny sposób z obrotu ¿ycia gospodarczego – pisa³ w swoich wspomnieniach
Lech Mroczkiewicz.
Z dziejów m³yna parowego we Lwówku
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M³yn w 1944 r.

Wspó³czeœnie
Do 1988 roku m³yn rodziny Mroczkiewiczów eksploatowany by³ przez lwówecki
GS. W tym te¿ roku Lech Mroczkiewicz skierowa³ skargê do Rzecznika Praw Obywatelskich, w której wskaza³ na bezpodstawne decyzje, które doprowadzi³y do przejêcia m³yna przez Skarb Pañstwa. Przez ponad 4 lata starano siê o odzyskanie m³yna. Zwrócono
go rodzinie Mroczkiewiczów dopiero w maju 1993 roku. Wówczas to powo³ano nowy
jego zarz¹d, który sk³ada³ siê z wnuków Jana Mroczkiewicza. Pod ich zarz¹dem m³yn
funkcjonowa³ do 2005 roku, kiedy to wskutek problemów finansowych zaprzestano jego dzia³alnoœci. Dwa lata póŸniej firma budowlana z Kwilcza wykupi³a wszystkie udzia³y
od wszystkich wspólników i zaadaptowa³a budynek m³yna na wielorodzinny dom mieszkalny, który zachowa³ swoj¹ historyczn¹ nazwê „Jan Mroczkiewicz. M³yn Parowy sp.
z o. o.”. Tak¹ funkcjê pe³ni do dnia dzisiejszego.
W tekœcie wykorzystano: Wspomnienie Lecha Mroczkiewicza z okazji 75. rocznicy uruchomienia m³yna, Lwówek 1988 (wersja elektroniczna udostêpniona przez Krystyna Mroczkiewicza);
Kronikê rodziny Mroczkiewiczów (kopia przechowywana w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
we Lwówku), Lwówek 1907; relacjê Krystyna Mroczkiewicza – syna Lecha. W tekœcie
wykorzystano: Wspomnienie Lecha Mroczkiewicza z okazji 75. rocznicy uruchomienia m³yna,
Lwówek 1988 (wersja elektroniczna udostêpniona przez Krystyna Mroczkiewicza); Kronikê
rodziny Mroczkiewiczów (kopia przechowywana w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we
Lwówku), Lwówek 1907; relacjê Krystyna Mroczkiewicza – syna Lecha.
Fot. archiwum domowe rodziny Mroczkiewiczów
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Lucyna Koñczal Gnap

Kartki z dziejów i tradycji
nowotomyskiego rzemios³a
W 60. lecie nowotomyskiego Cechu Rzemios³ Ró¿nych
Z kart rzemieœlniczej historii
Tradycja nowotomyskiego rzemios³a, podobnie jak historia miasta, liczy sobie niewiele ponad dwieœcie lat. Od pocz¹tku istnienia miasta, obok kupiectwa, to w³aœnie rzemios³o by³o g³ównym Ÿród³em utrzymania mieszkañców miasta. Nowotomyscy rzemieœlnicy zaspokajali nie tylko potrzeby miejscowego rynku, ale tak¿e powiatu nowotomyskiego. Jak podaje Zdzis³aw Koœciañski w „Dziejach Nowego Tomyœla”, w 1923 roku istnia³o w Nowym Tomyœlu 87 warsztatów rzemieœlniczych. Najliczniej reprezentowane by³y warsztaty krawieckie, piekarskie, stolarskie, a nastêpnie – zak³ady rzeŸnickie,
szewskie oraz œlusarskie. Lata 20. oraz pocz¹tek lat 30. przynios³y nowotomyskiemu
rzemios³u stagnacjê. By³o to bez w¹tpienia konsekwencj¹ trudnoœci, które dotknê³y ca³¹ polsk¹ gospodarkê. W 1931 roku na terenie naszego miasta funkcjonowa³o 86 zak³adów rzemieœlniczych, spoœród których tylko 37 nale¿a³o do Polaków, a pozosta³e znajdowa³y siê w rêkach obywateli narodowoœci niemieckiej. Podobna sytuacja utrzyma³a siê
do wybuchu wojny, kiedy to w mieœcie obok 64 polskich warsztatów dzia³a³o 65 warsztatów niemieckich.
II wojna œwiatowa przynios³a nowotomyskiemu rzemios³u du¿e straty, zarówno materialne, jak i osobowe. Lata powojenne sprzyja³y rozwojowi rzemios³a, które – szczególnie w bran¿ach budowlanej i metalowej – rozwija³o siê niezwykle dynamicznie. W 1947
roku w Nowym Tomyœlu istnia³o ponad 120 zak³adów us³ugowych i produkcyjnych o takich specjalnoœciach jak: krawiectwo, piekarnictwo, ko³odziejstwo, œlusarstwo, kowalstwo, cholewkarstwo, zduñstwo i tokarstwo. W 1949 roku w naszym mieœcie i powiecie
zarejestrowanych by³o blisko 390 zak³adów rzemieœlniczych.
Niekorzystna w stosunku do rzemios³a polityka pañstwa w latach 50. – likwidowanie prywatnych zak³adów i warsztatów, zastêpowanie ich spó³dzielczymi – spowodowa³a znacz¹cy ich spadek. Korzystne dla rozwoju rzemios³a zmiany, które nast¹pi³y po
roku 1956, w wyniku bardziej liberalnej w stosunku do rzemios³a polityki podatkowej
i kredytowej (zwiêkszy³o siê zaopatrzenie w surowce i narzêdzia pracy, zniesiono przymus stosowania urzêdowych cenników za us³ugi, a po roku 1965 objêto rzemieœlników
tak¿e ubezpieczeniem spo³ecznym), sprawi³y, ¿e ju¿ w 1958 roku w powiecie nowotoW 60. lecie nowotomyskiego Cechu Rzemios³ Ró¿nych
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myskim dzia³a³y 632 zak³ady rzemieœlnicze, co stawia³o nasz powiat na trzecim miejscu
w Wielkopolsce.
Nastêpne dziesiêciolecia przynios³y nowotomyskiemu rzemios³u kolejne zmiany. Na
skutek dynamicznego rozwoju miasta, a szczególnie budownictwa mieszkaniowego i komunikacji, w latach 70. zmieni³a siê struktura bran¿owa nowotomyskiego rzemios³a, które zdominowane zosta³o przez zak³ady bran¿y budowlanej, betoniarskiej i tynkarskiej.
W 1974 roku stan nowotomyskiego rzemios³a to: 650 zak³adów zatrudniaj¹cych ponad
1300 pracowników i szkol¹cych 450 uczniów. W kolejnych latach równie¿ odnotowaæ
nale¿y bardzo szybki rozwój nowotomyskiego rzemios³a.
ROK
1977
1978
1979
1980
1981

STAN ZAK£ADÓW
793
801
830
859
873

PRACOWNICY
1630
1752
1808
1970
2174

UCZNIOWIE
550
544
696
690
727

PóŸniej da³ o sobie znaæ pog³êbiaj¹cy siê kryzys gospodarczy w kraju, który m. in. spowodowa³, ¿e liczba zak³adów rzemieœlniczych zaczê³a gwa³townie spadaæ. Ograniczenia
i trudnoœci w funkcjonowaniu gospodarki odbi³y siê znacz¹co tak¿e na rzemioœle, które
przechodzi³o kryzys ekonomiczny, jakiego nie by³o w ca³ym powojennym okresie.
Nowe perspektywy przed rzemios³em zaczê³y otwieraæ siê wraz z przemianami spo³eczno-gospodarczymi lat 90. XX stulecia

Uczestnicy uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru Cechu Rzemios³ Ró¿nych w Nowym Tomyœlu;
w œrodku pierwszego rzêdu pierwszy starszy Cechu Kazimierz Kañdu³a – 1953 r.
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Odnowienie cechowego sztandaru – 15 sierpnia 1959 r.

Wspólne zdjêcie aktywu rzemieœlniczego i pracowników Samorz¹dowego Gospodarstwa Rzemios³a
– 15 kwietnia 1967 r.

W 60. lecie nowotomyskiego Cechu Rzemios³ Ró¿nych
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Cechowa tradycja
Powstaj¹ce dla obrony interesów rzemieœlników w warunkach konkurencji ich stowarzyszenia, zwane cechami, maj¹ sw¹ wielowiekow¹ tradycjê, siêgaj¹c¹ w Europie Zachodniej prze³omu wieków XI i XII, a w Polsce 2 po³. wieku XIII.
Cz³onkami cechu byli samodzielni rzemieœlnicy (mistrzowie cechu), którzy rozporz¹dzali w³asnymi œrodkami produkcji; zatrudniali uczniów, których wynagrodzeniem by³o
zdobywanie umiejêtnoœci zawodowej i utrzymanie (czasem p³atne) oraz czeladników (towarzyszy cechowych), którzy byli pracownikami najemnymi, ale po zdobyciu odpowiednich œrodków dla za³o¿enia w³asnego warsztatu i zdaniu egzaminu mistrzowskiego mogli
siê usamodzielniæ. W pe³nieniu swych funkcji gospodarczych cechy kierowa³y siê doktryn¹ chrzeœcijañsk¹, zobowi¹zywa³y cz³onków do udzia³u w ¿yciu religijnym i do przestrzegania zasad moralnych. Ka¿dy cech mia³ swego patrona i zwi¹zany by³ z okreœlonym koœcio³em, w którym m. in. posiada³ w³asn¹ kaplicê lub o³tarz (fundowa³ go, zdobi³ i siê nim
opiekowa³) i tzw. ³awki kolatorskie. Posiada³ te¿ w³asn¹ chor¹giew (sztandar cechowy)
z wizerunkiem œw. patrona; np. blacharze, murarze i œlusarze czcili œw. Piotra Aposto³a,
cieœle i stolarze – œw. Józefa Oblubieñca, cukiernicy – œw. Macieja Aposto³a, dekarze – œw.
Jakuba Mniejszego, garncarze – œw. Fabiana, Justa i Rufina, kaletnicy i rymarze – œw. Bart³omieja Aposto³a, kamieniarze – œw. Szczepana, ko³odzieje – œw. Katarzynê Mêczennicê,
koszykarze – œw. Antoniego Pustelnika, kowale – œw. Longinê lub œw. Barbarê, krawcy –
œw. Marcina z Tours, m³ynarze – œw. Miko³aja, piekarze – œw. Annê, piwowarzy – œw.
Ludgardê, rzeŸnicy – œw. £ukasza Ewangelistê lub œw. Bart³omieja Aposto³a, szewcy – œw.
Kryspina, z³otnicy – œw. Eligiusza. Dzieñ ich patrona by³ œwiêtem, które obchodzono niezwykle uroczyœcie, zarówno w koœciele (nieszpory, msza œw., procesja), jak i we wspólnocie cechowej.
Przez wiele stuleci cechy pe³ni³y równie¿ wa¿n¹ rolê spo³eczno-polityczn¹. Ich cz³onkowie zasiadali w samorz¹dach miejskich, czêsto – mimo silnej konkurencji organizacji kupieckich zw. gildiami – opanowywa³y je ca³kowicie. Pe³ni³y równie¿ funkcjê wojskow¹ jako zbrojne pogotowie obrony miasta. Ka¿dy cech mia³ sw¹ czêœæ murów miejskich lub
basztê, któr¹ musia³ utrzymaæ w nale¿ytym stanie oraz zakupiæ i przechowywaæ w nale¿ytym stanie tzw. sprzêt wojenny, by móg³ byæ w chwili zagro¿enia u¿yty.
Na czele ka¿dego cechu sta³ mistrz wiarygodny, który by³ wybierany spoœród ogó³u
rzemieœlników. Podlegali mu wszyscy mistrzowie, czeladnicy oraz uczniowie zrzeszeni
w danym cechu. Do dziœ kadencja cechmistrza (starszego cechu) trwa zwykle 4 lata, zwykle te¿ cechmistrz ma swojego zastêpcê – zwanego podstarszym cechu.
Zasadnicze zmiany w organizacji polskiego rzemios³a wprowadzi³ dekret z 3. kwietnia 1948 roku „o czêœciowej zmianie prawa przemys³owego”. Nowa struktura organizacyjna oparta zosta³a na powi¹zaniach bran¿owych i terytorialnych. Podstawow¹ komórk¹ organizacyjn¹ rzemios³a pozosta³y cechy rzemieœlnicze – skupiaj¹ce teraz jednak rzemieœlników ró¿nych bran¿ (st¹d nazwa: Cech Rzemios³ Ró¿nych). Wy¿sz¹ formê organizacyjn¹ tworzy³y okrêgowe zwi¹zki cechów, nastêpnie izby rzemieœlnicze, wreszcie Zwi¹20
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zek Izb Rzemieœlniczych Rzemios³a Polskiego z siedzib¹ w Warszawie, stanowi¹cy wspóln¹ organizacjê izb rzemieœlniczych i reprezentacjê ca³ego polskiego rzemios³a.
30. czerwca 1953 roku – zarz¹dzeniem Prezydium Rady Narodowej w Poznaniu powo³ano w Nowym Tomyœlu Cech Rzemios³ Ró¿nych z komisarycznym zarz¹dem, na
którego czele, jako starszy Cechu, stan¹³ najbardziej aktywny dzia³acz i organizator rzemios³a w okresie powojennym, mistrz œlusarski Kazimierz Kañdu³a. W sk³ad Zarz¹du weszli ponadto: Adolf Beyl – podstarszy, Ludwik Kroma – sekretarz, Antoni Puk – skarbnik
oraz Micha³ Preisler, Jan Niemyt i Bernard Bandarowicz – cz³onkowie.
Pierwsze posiedzenie Zarz¹du Cechu Rzemios³ Ró¿nych odby³o siê 10. sierpnia
1953 roku w biurze Cechu, mieszcz¹cym siê wówczas przy ul. Pi³sudskiego. Pierwsze zebranie ogólne cz³onków Cechu zwo³ano 14. lutego 1954 roku. Podjêto na nim m. in.
uchwa³ê dotycz¹c¹ uczestnictwa koszykarzy i szczotkarzy w wystawie drobnej wytwórczoœci organizowanej w kwietniu tego roku w Poznaniu.
Druga po³owa lat 50. to okres korzystny dla rozwoju rzemios³a. Rozwi¹zane zosta³y dotychczasowe komisaryczne (mianowane) Zarz¹dy. Odt¹d w³adze Cechu wybierane
by³y przez samych rzemieœlników.
16. grudnia 1956 roku odby³o siê Walne Wyborcze Zgromadzenie Cechu, na którym wybrano nowe w³adze cechowe. Starszym Cechu zosta³ ponownie, ciesz¹cy siê
w swym œrodowisku ogromnym zaufaniem i szanowany powszechnie Kazimierz Kañdu³a,
I podstarszym – W³adys³aw Zeidler, II podstarszym – Stanis³aw Horowski, skarbnikiem –
Micha³ Preisler, sekretarzem – Wojciech Nowaczyk, a opiekunem Ko³a M³odzie¿y – Franciszek Ring, który po oœmiu latach, podczas Walnego Wyborczego Zebrania Cechu 8. maja 1962 roku, zosta³ wybrany na starszego Cechu i funkcjê tê pe³ni³ do 1981 roku.
Dynamiczny rozwój rzemios³a w latach 60., wsparcie, jakie jednostki nadrzêdne na
terenie ca³ego kraju udziela³y cechom podejmuj¹cym siê budowy w³asnych siedzib, zachêci³y miejscowych rzemieœlniczych aktywistów do podjêcia siê takiego zadania. Rodzi³y siê
coraz to nowe pomys³y i koncepcje, jak ma wygl¹daæ ich „w³asny dom”. 30. maja 1967
roku na Walnym Zgromadzeniu Cechu jednomyœlnie zapad³a historyczna decyzja co do
budowy nowotomyskiego Domu Rzemios³a.
Upowa¿niony przez Walne Zgromadzenie, Zarz¹d Cechu powo³a³ Spo³eczny Komitet Budowy Domu Rzemios³a, w którego sk³ad weszli: Franciszek Ring (starszy Cechu),
Mieczys³aw Kowalewski (kierownik Biura Cechu), Jan Ko³ata (I podstarszy Cechu) i Ludwik Kroma (skarbnik). 17. lipca 1967r. Spo³eczny Komitet Budowy Domu Rzemios³a
zwróci³ siê do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Tomyœlu z pismem
o przekazanie w wieczyste u¿ytkowanie gruntu, na którym mia³ stan¹æ budynek. Powo³ane zosta³y te¿ œrodowiskowe komitety spo³eczne maj¹ce na celu zbieranie funduszy na
budowê. 15. stycznia 1968 roku Wydzia³ Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Tomyœlu wyrazi³ zgodê na lokalizacjê budynku przy ul. Nowotki nr 9 (obecnie ul. Witosa 1). W lipcu tego roku zlecono architektowi Mieczys³awowi P¹gowskiemu wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku.
W 60. lecie nowotomyskiego Cechu Rzemios³ Ró¿nych
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STARSI
NOWOTOMYSKIEGO
CECHU
RZEMIOS£ RÓ¯NYCH
W LATACH 1953 – 2013
Kazimierz Kañdu³a 1953 – 1961

Franciszek Ring 1961 – 1981

Stanis³aw Kaczmarek 1981 – 1984

Marian Komorowski1984 – 1987

Grzegorz B³aszak 1987 – 1989

Stanis³aw Trêbacz 1989 – 1993

Stanis³aw Ring 1993 – 1997
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Roman Stolarz 1997 – 2001

Stanis³aw Wilczek 2001 – 2005

W³odzimierz Szymañski od 2005 r.

13. grudnia 1968 r. Zarz¹d Cechu wyst¹pi³ do Biura Budowy i U¿ytkowania Domów Rzemios³a w Warszawie o wydanie formalnej zgody na jego budowê. Zgodê
tak¹ otrzyma³ 17 lutego 1969 roku. W miêdzyczasie z pracy w Spo³ecznym Komitecie zrezygnowali Jan Ko³ata i Micha³ Preisler, w ich miejsce Zarz¹d Cechu powo³a³
nowe osoby. Na przewodnicz¹cego Komitetu wybrano Mariana Komorowskiego, jego cz³onkiem zosta³ Jan Biskupski.
20. czerwca 1970 roku ukoñczone zosta³y wykopy pod budynek. Prace posuwa³y siê w szybkim tempie, tak wiêc 27. marca 1971 roku budynek Domu Rzemios³a znajdowa³ siê ju¿ pod dachem. W maju 1973 roku budynek by³ ju¿ praktycznie
gotowy w stanie surowym. 22. czerwca 1974 roku uroczyœcie zosta³ oddany do
u¿ytku, staj¹c siê w tym czasie wizytówk¹ miasta.
Z dniem 1. stycznia 1984 roku. powsta³ Cech Rzemios³ Ró¿nych w Grodzisku
Wlkp. Z nowotomyskiego Cechu odesz³y wiêc zak³ady rzemieœlnicze z Grodziska
Wlkp., Rakoniewic, Wielichowa, Granowa i Kamieñca. Nowotomyski Cech liczy³
wówczas 628 zak³adów rzemieœlniczych zatrudniaj¹cych 1248 pracowników i szkol¹cych 465 uczniów.
14. maja 1984 roku na starszego Cechu wybra³o mistrza szewskiego Mariana Komorowskiego z Nowego Tomyœla, który obj¹³ tê funkcjê po piastuj¹cym j¹ w minionej
kadencji Stanis³awie Kaczmarku. Liczebnoœæ zak³adów zrzeszonych w nowotomyskim
Cechu wynosi³a wówczas ju¿ 710 zak³adów.
Uchwalona przez Sejm w dniu 22. marca 1989 roku ustawa o rzemioœle stanowi³a dalszy krok w kierunku rozszerzania swobód demokratycznych w ¿yciu gospodarczym i samorz¹dowym rzemios³a, zapewniaj¹c pe³n¹ swobodê zrzeszania siê rzemieœlników w organizacje i tworzenie dobrowolnych struktur organizacji rzemieœlniczych.
W jej nastêpstwie skrócona zosta³a kadencja Zarz¹du Cechu. Podczas Walnego Wyborczego Zgromadzenia Cechu 29. czerwca 1989 roku na starszego Cechu wybrano
W 60. lecie nowotomyskiego Cechu Rzemios³ Ró¿nych
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Nowotomyski Dom Rzemios³a w budowie - 1970 r.

Stanis³awa Trêbacza z Nowego Tomyœla. 13. grudnia tego roku S¹d Rejonowy w Poznaniu dokona³ wpisu nowotomyskiego Cechu Rzemios³ Ró¿nych do Krajowego Rejestru S¹dowego.
Wprowadzona ustaw¹ o rzemioœle dobrowolnoœæ zrzeszania siê spowodowa³a
w 1990 roku spadek do 500 liczby zak³adów zrzeszonych w nowotomyskim Cechu.
Niestety tendencja malej¹ca utrzymywa³a siê nadal, w 1993 roku w nowotomyskim Cechu zrzeszonych by³o ju¿ tylko 350 zak³adów, na co niew¹tpliwy wp³yw mia³
fakt, ¿e rzemieœlnicza dzia³alnoœæ przypada³a wówczas na bardzo trudny okres w ¿yciu
politycznym, gospodarczym i spo³ecznym naszego kraju. W tym jak¿e trudnym czasie
starszym Cechu zosta³ mistrz malarski Stanis³aw Ring z Nowego Tomyœla.
Pomimo bardzo trudnej sytuacji Cech Rzemios³ Ró¿nych podejmowa³ intensywne
dzia³ania konsoliduj¹ce i aktywizuj¹ce œrodowisko rzemieœlnicze. Organizowano turnieje strzeleckie, mecze pi³ki no¿nej i inne imprezy integruj¹ce nowotomyskich rzemieœlników. Bardzo wa¿n¹ rolê odegra³ w tamtym czasie cykl szkoleñ prowadzonych w ramach polsko-szwajcarskiego projektu popierania wolnej przedsiêbiorczoœci dla ma³ych
i œrednich firm.
Po up³ywie kolejnej kadencji, 10 maja 1997 roku nowym starszym Cechu zosta³ Roman Stolarz z Nowego Tomyœla. Œrodowisko rzemieœlnicze coraz aktywniej zaczê³o w³¹czaæ siê w ¿ycie gospodarcze, a tak¿e polityczne regionu. W szeregach radnych Rady Miasta i Gminy oraz Rady Powiatu znaleŸli siê równie¿ przedstawiciele œrodowisk rzemieœlniczych.
24
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Zarz¹d Cechu Rzemios³ Ró¿nych w Nowym Tomyœlu; od lewej: Sylwester Jokœ (II podstarszy),
Leon Horowski (cz³onek zarz¹du), Franciszek Ring (starszy Cechu), Ludwik Kroma (skarbnik), Marian
Komorowski (opiekun m³odzie¿y), Jan Ko³ata (I podstarszy) i Wojciech Nowaczyk (sekretarz) – 1967 r.

Pracownicy Cechu Rzemios³ Ró¿nych w Nowym Tomyœlu; od lewej: Kazimiera Minge,
Mieczys³aw Kowalewski (kierownik), Joanna Szymanowska i starszy Cechu Franciszek Ring – 1967 r.

W 60. lecie nowotomyskiego Cechu Rzemios³ Ró¿nych
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50. lecie Cechu Rzemios³ Ró¿nych; na czele uczestników przemarszu ulicami miasta poczet
sztandarowy Cechu w sk³adzie
(od lewej): Zdzis³aw Przybylak,
Zdzis³aw Worsa – chor¹¿y
i Józef Bochniak
– 20 wrzeœnia 2003 r.

Uczestnicy uroczystoœci 50. lecia
Cechu Rzemios³ Ró¿nych podczas mszy œw. w koœciele pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa; na pierwszym planie Zarz¹d
Cechu (od lewej):
Zenon Jankowski (podstarszy
Cechu), Stanis³aw Wilczek (starszy Cechu)
i W³odzimierz Szymañski (przewodnicz¹cy œrodowiska rzemieœlniczego Nowego Tomyœla)
– 20 wrzeœnia 2003 r.

Zarz¹d Cechu Rzemios³ Ró¿nych podczas Jubileuszu 50. lecia; (od lewej):
W³odzimierz Szymañski (przewodnicz¹cy œrodowiska rzemieœlniczego Nowego Tomyœla),
Stanis³aw Wilczek (starszy Cechu) i Zenon Jankowski
(podstarszy Cechu)
– 20 wrzeœnia 2003 r.
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Z wrêczonymi podczas uroczystoœci w sali widowiskowej NOK-u dyplomami okolicznoœciowymi
Wielkopolskiej Izby Rzemieœlniczej w Poznaniu stoj¹ (od lewej):
Andrzej Szumiñski,
Leopold Bujalski,
Andrzej Szymanowski,
Stanis³aw Trêbacz,
Ryszard Sosiñski,
Grzegorz B³aszak,
Kazimierz Napiera³a,
Marian Ko³ata, Stanis³aw Ring,
Henryk D³u¿ewski,
Roman Stolarz, Ludwik Kroma,
Jan Biskupski, Stefan £odyga,
Stanis³aw Wilczek
i W³odzimierz Szymañski
– 20 wrzeœnia 2003 r.

Stopniowo zacieœnia³y siê wiêzi œrodowiskowe. Nowotomyskie rzemios³o zaczê³o coraz bardziej dostosowywaæ siê do wymogów Unii Europejskiej.
Walne Wyborcze Zgromadzenie Cechu 29. czerwca 2001 roku funkcjê starszego Cechu powierzy³o Stanis³awowi Wilczkowi z Opalenicy, a po czterech latach
w wyniku kolejnych wyborów odbytych w dniu 18. czerwca 2005 roku, starszym
Cechu zosta³ W³odzimierz Szymañski z Nowego Tomyœla, który powierzon¹ mu
wówczas funkcjê sprawuje ju¿ 3 kadencjê.
W czasie minionych 3 kadencji, od chwili objêcia funkcji starszego Cechu przez
Stanis³awa Wilczka, a tak¿e przez okres sprawowania funkcji starszego Cechu
przez W³odzimierza Szymañskiego, w nowotomyskim Domu Rzemios³a przeprowadzono szereg remontów, wymagaj¹cych niema³ych nak³adów finansowych, które czêœciowo zosta³y pokryte z specjalnych wp³at pozyskanych od cz³onków Cechu.
Wiele prac remontowych zosta³o wykonanych spo³ecznie b¹dŸ za symboliczn¹
op³at¹.
Budynek wypiêknia³ w oczach. Wymienione zosta³y okna, budynek zosta³ ocieplony i odmalowany, wyremontowano schody wejœciowe do budynku, stare lastriko zast¹pi³ granit, wstawiono nowe drzwi wejœciowe, korytarz i klatka schodowa
zosta³y odmalowana zmywaln¹ farb¹ natryskow¹, na pod³odze po³o¿ono p³ytki,
wyremontowano biura Cechu, sala Zarz¹du Cechu zosta³a dostosowana do nowych technologii, wymieniono instalacjê elektryczn¹ oraz oœwietlenie w biurach i na
korytarzu, zakupiono nowe meble do biur i sali Zarz¹du. Niema³a w tym zas³uga
firm, na których pomoc Zarz¹d Cechu zawsze mo¿e liczyæ, w szczególnoœci Firmy
Koberling, Firmy Patora, Zak³adu Elektrycznego Józefa Bochniaka, Us³ugowego Zak³adu Œlusarskiego Zdzis³awa Przybylaka oraz zak³adu prowadzonego przez Marka
Wartla.
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W roku Jubileuszu 60. lecia
Niezaprzeczalnym faktem jest, ¿e w dobie dokonuj¹cych w ogromnym tempie technologicznych przemian, zanik³o lub stopniowo zanika wiele tradycyjnych rzemieœlniczych
zawodów. Rzemieœlnicy nadal jednak stanowi¹ licz¹c¹ siê na lokalnym rynku grupê pracodawców. W chwili obecnej w nowotomyskim Cechu Rzemios³ Ró¿nych zrzeszonych jest
219 zak³adów rzemieœlniczych, w tym: 111 zak³adów z gminy Nowy Tomyœl, 49 z gminy Opalenica, 29 z gminy Lwówek, 25 z gminy Buk i 5 zak³adów z gminy Kuœlin.
Na czele jego Zarz¹du stoi – prowadz¹cy us³ugowy zak³ad ciesielsko-stolarski –
W³odzimierz Szymañski (starszy Cechu), który od czerwca 2010 r. zasiada tak¿e w Radzie Wielkopolskiej Izby Rzemieœlniczej w Poznaniu. W cechowej dzia³alnoœci wspieraj¹
go: Eugeniusz Golon (I podstarszy), Lech Loba (II podstarszy), Renata Garczarek (sekretarz) oraz cz³onkowie Zarz¹du: Zdzis³aw Przybylak, Grzegorz B³aszak, Tadeusz Kachel,
Henryk D³u¿ewski i Leszek Nowak.
Nowotomyski Cech zrzeszony jest w Wielkopolskiej Izbie Rzemieœlniczej w Poznaniu, a jego cz³onkowie maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z bezp³atnych us³ug Punktu Konsultacyjnego Izby Rzemieœlniczej, dotycz¹cych m. in. prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
w obecnych uwarunkowaniach prawnych, sposobów wspierania przez pañstwo ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw, finansowych programów pomocowych z bud¿etu pañstwa
i funduszy strukturalnych, ale tak¿e podatków, szkoleñ czy marketingu. Wspó³czesna misja Cechu sprowadza siê natomiast przede wszystkim do ochrony praw jego cz³onków
i reprezentowania ich interesów wobec administracji pañstwowej, organów samorz¹du
terytorialnego, s¹dów, zwi¹zków zawodowych, urzêdów i instytucji. Nie bez znaczenia
jest te¿ prowadzona przez Cech dzia³alnoœæ spo³eczno-organizacyjna i kulturalna.
To przede wszystkim staraniem cz³onków Zarz¹du 27 wrzeœnia zorganizowane zosta³y uroczyste obchody Jubileuszu 60. lecia Cechu Rzemios³ Ró¿nych w Nowym Tomyœlu. Rozpoczê³a je msza œw. w intencji rzemieœlników i ich rodzin, odprawiona w koœciele
pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy, sk¹d poprowadzony przez orkiestrê dêt¹ korowód
uczestników uroczystoœci przemaszerowa³ ulicami miasta do Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury. Tam bowiem odby³a siê oficjalna czêœæ jubileuszowego spotkania, na które przyby³ m. in. Jerzy Bartnik – prezes Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego w Warszawie. Z jego r¹k
przedstawiciele nowotomyskiego rzemios³a odebrali, przyznane Cechowi rok wczeœniej,
w uznaniu wybitnych zas³ug dla rzemios³a oraz ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci, najwy¿sze wyró¿nienie w rzemioœle, tj. Odznakê Honorow¹ „Szablê Kiliñskiego”. Odznaczenie to nadawane jest przez Kapitu³ê sk³adaj¹c¹ siê z cz³onków Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego za: wybitne zas³ugi dla rozwoju rzemios³a polskiego i propagowanie jego osi¹gniêæ
w kraju i zagranic¹, inicjatywê, zaanga¿owanie i ofiarna dzia³alnoœæ w organach statutowych rzemios³a i ma³ej przedsiêbiorczoœci, zw³aszcza szczebla krajowego.
Kolejnym podnios³ym momentem uroczystoœci by³o bez w¹tpienia wrêczenie Cechowi Odznaczenia Honorowego potwierdzaj¹cego nadanie tytu³u „Zas³u¿ony dla Powiatu
Nowotomyskiego”.
W 60. lecie nowotomyskiego Cechu Rzemios³ Ró¿nych
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Cechowe sztandary podczas
uroczystej jubileuszowej mszy
œw. w koœciele pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym
Tomyœlu – 27 wrzeœnia 2013 r.

Przemarsz ulicami miasta
– 27 wrzeœnia 2013 r.

Podnios³y moment wrêczenia
Cechowi tytu³u „Zas³u¿ony dla
Powiatu Nowotomyskiego” –
27 wrzeœnia 2013 r.
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Moment wrêczenia nowotomyskiemu Cechowi najwy¿szego
rzemieœlniczego odznaczenia –
Szabli Kiliñskiego
– 27 wrzeœnia 2013 r.

Za szczególne zas³ugi dla wielkopolskiego rzemios³a „Kordzik”
Wielkopolskiej Izby Rzemieœlniczej wrêczono
Zdzis³awowi Przybylakowi
– 27 wrzeœnia 2013 r.

Podczas jubileuszowych uroczystoœci w sali NOK-u nagrodzono
i wyró¿niono wielu rzemieœlników – 27 wrzeœnia 2013 r.

W 60. lecie nowotomyskiego Cechu Rzemios³ Ró¿nych
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Aktu tego dope³nili Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski wraz z Przewodnicz¹cym Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniewem Markowskim.
Nie zabrak³o jubileuszowych odznaczeñ i wyró¿nieñ dla rzemieœlników i wspó³pracowników nowotomyskiego rzemios³a, w sumie wrêczono ich blisko osiemdziesi¹t. By³
wœród nich tak¿e „Kordzik” Wielkopolskiej Izby Rzemieœlniczej, przyznany Zdzis³awowi
Przybylakowi za szczególne zas³ugi dla wielkopolskiego rzemios³a.
Nastrój radosnego œwiêtowania podtrzyma³ z pewnoœci¹ doskonale przyjêty przez
publicznoœæ, dedykowany nowotomyskim rzemieœlnikom, koncert zespo³u „Œpiewaj¹cy
Przyjaciele”.

Uczestnicy Jubileuszu 60. lecia Cechu Rzemios³ Ró¿nych w Nowym Tomyœlu na schodach koœcio³a NMP
Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu – 27 wrzeœnia 2013 r.

W tekœcie wykorzystano:
1. Dzieje Nowego Tomyœla. Praca zbiorowa pod red. Bogus³awa Polaka. Nowy Tomyœl 1998
2. Powiat nowotomyski – od rzemios³a do przemys³u. Bydgoszcz 2006
3. Ksiêga rzemios³a polskiego. Spnia Wydawnicza INGOS 1949
oraz tekst wyst¹pienia Starszego Cechu W³odzimierza Szymañskiego podczas uroczystoœci jubileuszowych i materia³y zamieszczone na witrynie internetowej polskiego rzemios³a:
www.rzemios³o.q4.pl
Fot. archiwum Cechu Rzemios³ Ró¿nych w Nowym Tomyœlu
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Zamkniêty etap i nowy rozdzia³
Ludowego Klubu Sportowego „Budowlani”
Ludowy Klub Sportowy „Budowlani” Nowy Tomyœl dziœ kojarzony jest powszechnie z sekcj¹ podnoszenia ciê¿arów. Jednak nie zawsze by³ klubem jednosekcyjnym.
Na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego stulecia „Budowlani” prowadzili cztery sekcje sportowe, a ich zawodnicy przywozili medale z mistrzostw rangi wojewódzkiej i krajowej.
Jak wiêc wygl¹da³y pocz¹tki „Budowlanych” i jakie nastêpstwa mia³o powstanie tego
klubu dla rozwoju sportu w Nowym Tomyœlu?
Pocz¹tek dzia³alnoœci klubów sportowych w Nowym Tomyœlu datuje siê na trzeci¹
dekadê XX wieku. Wczeœniej, od stycznia 1922 roku, istnia³o gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”, które zajmowa³o siê g³ównie upowszechnianiem æwiczeñ gimnastycznych. W tym samym roku powsta³ pierwszy w mieœcie klub sportowy. Przybra³ on
nazwê K. S. „Huragan”, a jego powstanie datuje siê na 12 wrzeœnia 1922 roku. W tym
z za³o¿enia jednosekcyjnym klubie æwiczono pi³kê no¿n¹, jednak propagowano równie¿
inne dyscypliny sportu. „Huragan” prze¿ywa³ spore k³opoty organizacyjne, dlatego kilkakrotnie rozwa¿ano mo¿liwoœæ po³¹czenia go z innym towarzystwem sportowym lub zawieszenie jego dzia³alnoœci. Z pomoc¹ przyszed³ za³o¿ony w 1929 roku Nowotomyski
Klub Tenisowy, który w marcu 1932 roku zaproponowa³ „Huraganowi” po³¹czenie siê
i utworzenie jednego, wielosekcyjnego klubu. Do fuzji dosz³o 12 kwietnia 1932 roku,
w jej rezultacie powsta³ Klub Sportowy „Polonia”. Do 1939 roku w tym najbardziej znanym nowotomyskim klubie sportowym, oprócz sekcji tenisa i sekcji pi³ki no¿nej, powsta³y tak¿e i inne sekcje: siatkówki, koszykówki, kolarstwa turystycznego, lekkiej atletyki
oraz boksu. Jeszcze przed wybuchem II wojny œwiatowej, w 1939 roku, w Starostwie Powiatowym zarejestrowany zosta³ Policyjny Klub Sportowy, jednak jego nieoficjaln¹ dzia³alnoœæ datuje siê ju¿ znacznie wczeœniej.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1945 roku, powsta³ w Nowym Tomyœlu wielosekcyjny Klub Sportowy „Zryw”, a nastêpnie reaktywowano dzia³alnoœæ K. S. „Polonia”. Przez kolejne dziesiêciolecia, po rozwi¹zaniu „Zrywu”, jedynym nowotomyskim
klubem pozostawa³a „Polonia”. Stan ten trwa³ a¿ do 1983 roku.
W 1983 roku powsta³ w Nowym Tomyœlu Ludowy Zespó³ Sportowy (LZS) „Budowlani” – klub, którego zawodnicy odnieœli zdecydowanie najwiêksze – spoœród klubowych zawodników z terenu naszego miasta – sukcesy, zdobywaj¹c medale mistrzostw
Polski w dwóch dyscyplinach sportu i reprezentuj¹c Polskê w rozgrywkach o randze mi-
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M³odzicy i dzieci – zawodnicy w zapasach w stylu klasycznym – po Wojewódzkich Igrzyskach M³odzie¿y
Szkolnej w Swarzêdzu. Stoj¹ od lewej: T. Goliñski, T. Kud³aszyk, P. Kowalski – trener, A. Pilarski,
P. Fija³kowski, T. Janelt, G. Goliñski, S. Cieœlak, M. Iks, R. B¹k – 1990

strzostw Europy i œwiata. Zanim do tego dosz³o, „Budowlani” d³ugo musieli mierzyæ siê
z popularnoœci¹, jak¹ od dziesi¹tków lat cieszy³a siê w Nowym Tomyœlu „Polonia”. A nie
by³o to ³atwe. „Polonia” mia³a od lat rzesze oddanych kibiców, którym – podobnie jak
wielu dzia³aczom sportowym – wydawa³o siê, ¿e w Nowym Tomyœlu nie ma miejsca na
drugi klub. Najczêstszymi argumentami wymierzonymi przeciwko powstaniu drugiego
klubu, by³a obawa przed doprowadzeniem do niezdrowej rywalizacji pomiêdzy klubami
oraz rozdzia³ przeznaczonych na sport miejskich pieniêdzy na dwa kluby sportowe. Jak
wiêc dosz³o do powstania „Budowlanych”?
Wiosn¹ 1983 roku, tradycyjnie, odby³a siê liga pi³karska nowotomyskich zak³adów
pracy. W rozgrywkach tych zwyciê¿y³a dru¿yna „Chify”, pokonuj¹c w finale Zak³ad Budowlano-Monta¿owy „Samopomoc Ch³opska” (ZBM). Po tych rozgrywkach zawodnicy
reprezentuj¹cy ZBM postanowili za³o¿yæ w³asny klub pi³karski. Potencja³ sportowy tkwi³
w samym ZBM-ie, gdy¿ pracownicy tego zak³adu byli zawodnikami okolicznych dru¿yn
pi³karskich m. in. w Bolewicach, Chmielinku, G³uponiach, W¹sowie i Wytomyœlu. Sprawami organizacyjnymi zajêli siê zawodnicy oraz dyrekcja zak³adu. Zasiêgnêli opinii co do
mo¿liwoœci powstania dru¿yny i procedur, jakie nale¿y przedsiêwzi¹æ, a tak¿e mo¿liwoœci
ewentualnego wsparcia.
Nowotomyski ZBM nale¿a³ do Wojewódzkiego Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni
Samopomoc Ch³opska (WZGS) z siedzib¹ w Poznaniu. Musia³ wiêc mieæ zgodê prze34
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Siatkarze LZS „Budowlani”. Stoj¹ od lewej: (.) Grablewski, T. Szu³czyñski, R. Marcinkowski, T. Kasper,
P. ¯urek, M. Polcyn – trener sekcji pi³ki siatkowej „Budowlanych”; w przysiadzie: (.) £ukaszewski,
G. Wawrzyniak, T. Markowski, £. Sroczyñski, G. Macio³ek. Siedzi NN. Wszyscy widoczni na zdjêciu zawodnicy „Budowlanych” byli uczniami Szko³y Podstawowej nr 2 i trenowali pod okiem Marka Polcyna – trenera,
a zarazem nauczyciela wychowania fizycznego

³o¿onych na rozpoczêcie oficjalnej dzia³alnoœci. Okaza³o siê, ¿e WZGS by³ statutowo
zobowi¹zany do wspierania, poprzez comiesiêczne sk³adki, dzia³alnoœci Wojewódzkiej Rady Ludowych Zespo³ów Sportowych. Sytuacja ta sprzyja³a utworzeniu dru¿yny, za któr¹ „odgórn¹” odpowiedzialnoœæ przejmowa³a poznañska centrala. Warunkiem utworzenia dru¿yny by³o wst¹pienie w szeregi Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów
Sportowych, do których zg³oszono zespó³ „Budowlani” Nowy Tomyœl. Pierwszym
przewodnicz¹cym LZS „Budowlani” zosta³ Mieczys³aw Wojtkowiak. Adresem klubu
by³a siedziba ZBM –u, mieszcz¹ca siê przy ulicy Kolejowej 40a w Nowym Tomyœlu.
Po dope³nieniu wszystkich procedur, nowopowsta³a dru¿yna zosta³a zg³oszona
do rozgrywek Poznañskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej (POZPN) i latem
1983 roku rozpoczê³a rozgrywki w grupie III klasy („C”), maj¹c za rywali: LZS
„Borusja” Boruja Koœcielna, „Pogoñ” Lwówek, LZS „Concordia” £agwy, LZS
Posadowo, LZS W¹sowo i LZS Wojnowice. Dru¿ynê tworzyli g³ównie zawodnicy
zatrudnieni w ZBM-ie. Wielu z nich zrezygnowa³o z gry w dotychczasowych klubach,
aby wzmocniæ zespó³ swojego pracodawcy. Wœród zawodników „Budowlanych”
znaleŸli siê równie¿ pi³karze reprezentuj¹cy w przesz³oœci lokaln¹ „Poloniê”.
W pierwszym sezonie zespó³ nie mia³ trenera. Pi³karze trenowali na ul.
Wypoczynkowej, na terenie nale¿¹cym do Zak³adów Wikliniarskich, a tu¿ przed
Zamkniêty etap i nowy rozdzia³ LKS „Budowlani“

35

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

rozgrywanym meczem odbywali trening na stadionie Klubu Sportowego „Polonia” przy
pl. Chopina. Wartym podkreœlenia jest fakt, ¿e nowotomyska „Polonia” (wówczas
oficjalnie nosz¹ca nazwê „Start-Polonia”) gra³a w tym czasie w rozgrywkach klasy „A”.
Ju¿ w pierwszym sezonie „Budowlani” odnieœli du¿y sukces, jakim by³ awans do klasy „B”. W tej klasie rozgrywek zespó³ z Nowego Tomyœla wystêpowa³ dwa sezony –
1984/85, kiedy to zaj¹³ szóst¹ lokatê oraz 1985/86, uzyskuj¹c promocjê do klasy „A”.
W sezonie 1985/86 du¿ym sukcesem by³ te¿ udzia³ w rozgrywkach okrêgowego Pucharu Polski, w których nowotomyœlanie doszli a¿ do æwieræfina³u.
W okresie gdy „Budowlani” grali w klasie „B”, trenerem pierwszej dru¿yny by³ Stanis³aw Kañdu³a, nie posiadaj¹cy ¿adnych uprawnieñ trenerskich, jednak posiadaj¹cy wieloletnie doœwiadczenie zdobyte w charakterze gracza „Polonii”. Po awansie zespo³u do
klasy „A”, trenerem dru¿yny na jeden sezon (1986/87) zosta³ nauczyciel wychowania fizycznego z W¹sowa, Eugeniusz Marek. W kolejnych sezonach trenerem pi³karzy by³ Eugeniusz Melerowicz – znakomity zawodnik, wychowanek „Korony” Bukowiec, a nastêpnie przez wiele lat zawodnik poznañskich klubów: „Lecha”, „Olimpii” oraz „Warty”. To
pod jego fachowym okiem „Budowlani” uzyskali promocjê do klasy okrêgowej. Zmiany
dokonywa³y siê nie tylko na stanowisku trenera, ale równie¿ w Zarz¹dzie LZS „Budowlani”, w tym tak¿e na stanowisku przewodnicz¹cego, gdzie miejsce Mieczys³awa Wojtkowiaka zaj¹³ Jerzy Stachowiak, którego z kolei pod koniec lat 80. zast¹pi³ Zbigniew Kroma.
Dzia³ania „Budowlanych” w du¿ym stopniu ukierunkowane by³y na pracê z m³odzie¿¹, któr¹ traktowano niezwykle powa¿anie i priorytetowo. Ju¿ w 1987 roku sekcja pi³ki
no¿nej zg³osi³a do poznañskiego OZPN ³¹cznie cztery dru¿yny m³odzie¿owe, podczas
gdy „Polonia” – dla porównania – tylko trzy. Z myœl¹ o dzieciach i m³odzie¿y powstawa³y kolejne klubowe sekcje. W kwietniu 1987 roku przy „Budowlanych” powsta³a sekcja
zapasów w stylu klasycznym. Twórc¹ sekcji by³ Ryszard Karpowicz, który wczeœniej sam
uprawia³ tê dyscyplinê jako zawodnik. Nastêpnie do sekcji do³¹czy³ Piotr Kowalski, który
równie¿ uprawia³ zapasy, tyle ¿e w stylu wolnym. Obaj trenerzy podzielili zakres obowi¹zków. Ryszard Karpowicz zaj¹³ siê naborem m³odych zawodników na terenie Szko³y
Podstawowej nr 1, a Piotr Kowalski odpowiada³ za nabór uczniów w Szkole Podstawowej nr 2, w której pracowa³ jako nauczyciel wychowania fizycznego. Treningi odbywa³y
siê w sali „starego” Domu Kultury przy ul. M. Nowotki (obecnie ul. Witosa).
Ju¿ w 1988 roku m³odzi zapaœnicy „Budowlanych” odnieœli wymierne sukcesy, najwiêksze podczas Mistrzostw Polski Zrzeszeñ LZS oraz Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej. Do czo³owych zawodników sekcji nale¿eli: Jacek Skrzypczak (mistrz Polski
LZS w wadze do 51 kg., reprezentant województwa), Artur Pilarski (wicemistrz Polski
m³odzików, objêty szkoleniem centralnym), a tak¿e pozostali medaliœci wspomnianych
imprez: Dariusz Friedrich, Zbigniew Gniadek, Adam Musia³, Rafa³ Nowak i Krzysztof Redlich oraz ich m³odsi koledzy: Rafa³ B¹k, Grzegorz Goliñski, Tomasz Goliñski, Micha³ Gostyñski, Grzegorz Kañdu³a, Tomasz Kud³aszyk i Artur Pañczak. W 1990 roku zapasy trenowa³o ju¿ ponad 40 zawodników.
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Sekcja podnoszenia ciê¿arów LZS „Budowlani” w 1990 roku. Stoj¹ od lewej: M. Bia³kowski, M. Gajewski,
J. Stroiñski, P. Najdek, J. Wróblewski, P. Kuster, J. Nowak – trener. Klêcz¹ od lewej: M. Kud³aszyk,
M. £uszczak, R. Korbanek

W miêdzyczasie powsta³a sekcja tenisa sto³owego. Klub zakupi³ cztery sto³y, przy
których trenowa³o kilkanaœcie osób. Sekcja ta istnia³a krótko, oko³o pó³ roku i zosta³a
rozwi¹zana. Przyczyn¹ by³ brak osób, które chcia³yby podj¹æ siê kierowaniem sekcj¹.
Kolejn¹ dyscyplin¹ któr¹ prowadzili „Budowlani” by³a pi³ka siatkowa. Sekcjê za³o¿y³
w 1989 roku Marek Polcyn, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej
nr 2. Dru¿yna siatkarskich juniorów m³odszych zosta³a zg³oszona do rozgrywek organizowanych przez Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej w Poznaniu. W 1991 roku „Budowlani” zajêli w tych rozgrywkach II miejsce w województwie. Dodatkowym wyró¿nieniem
by³o powo³anie zawodnika Paw³a ¯urka na obóz centralny, w którym brali udzia³ najzdolniejsi m³odzi siatkarze z ca³ej Polski.
W marcu 1989 roku powsta³a, istniej¹ca do dziœ, sekcja podnoszenia ciê¿arów. Organizacj¹ tej dyscypliny w „Budowlanych” zaj¹³ siê Jerzy Nowak, by³y zawodnik „Promienia” Opalenica, absolwent AWF-u ze specjalizacj¹ – trener podnoszenia ciê¿arów. Osob¹ kieruj¹c¹ sekcj¹ by³ Zbigniew Kroma, a ciê¿arowcy – podobnie jak zapaœnicy – æwiczyli w „starym” Domu Kultury.
M³odzi ciê¿arowcy „Budowlanych” szybko stali siê znani w ca³ej Polsce, zdobywaj¹c
szereg medali na imprezach rangi mistrzostw województwa i Polski w kategorii m³odzie¿y czy juniorów. Do czo³owych zawodników z pierwszych lat dzia³alnoœci sekcji podno-

Zamkniêty etap i nowy rozdzia³ LKS „Budowlani“

37

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

szenia ciê¿arów nale¿eli: Rafa³ Bia³kowski, Ireneusz Bielawski, Marcin Ciesielczyk, Krzysztof Franc, Marek Gajewski, Przemys³aw Kuster, Maciej Kud³aszyk, Pawe³ Kud³aszyk, Tomasz Kud³aszyk, Micha³ Lipowicz, Mariusz £uszczak, Pawe³ Najdek, Wojciech Piechowiak, Dariusz Pietruszyñski, Janusz Stroiñski, Daniel Urbañski, Janusz Wróblewski oraz
Adrianna Adamczyk. W Mistrzostwach Europy juniorów w latach 1989-92 uczestniczyli
Maciej Kud³aszyk i Pawe³ Najdek. Dru¿yna „Budowlanych” piê³a siê te¿ w krajowej hierarchii klubowej, awansuj¹c w 1991 roku do II ligi pañstwowej.
Na prze³omie lat 80 i 90., coraz lepiej poczynali sobie pi³karze „Budowlanych”. W sezonie 1989/90 „Budowlani” zajêli w klasie okrêgowej (czwarty poziom rozgrywek) 10
lokatê, a nowotomyska „Polonia” ostatni¹ 14 pozycjê, która zadecydowa³a o jej spadku
do klasy „A”. Tym samym, po raz pierwszy w rozgrywkach prowadzonych przez Poznañski Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, to nie zespó³ „Polonii” by³ najwy¿ej sklasyfikowan¹ nowotomysk¹ dru¿yn¹.
Pi³karski sezon1990/91 okaza³ siê najlepszym w historii klubu. „Budowlani” do
ostatnich kolejek mieli szansê na awans do III ligi, ostatecznie zajêli drugie miejsce, które
plasowa³o nowotomyski klub wœród najlepszych dru¿yn pi³karskich w Wielkopolsce.
W kolejnej edycji rozgrywek (1991/92) „Budowlani”, pod wodz¹ znanego poznañskiego trenera W³odzimierza Bajera, ponownie zajêli 10 miejsce w klasie okrêgowej. By³
to te¿ ostatni sezon istnienia sekcji pi³ki no¿nej.

Uroczyste spotkanie po zwyciêstwie „Budowlanych” we wspó³zawodnictwie Ludowych Zespo³ów Sportowych województwa poznañskiego w 1989 roku. Na zdjêciu od lewej goœcie: Tadeusz Tomaszewski (wówczas cz³onek, a od 1994 r. przewodnicz¹cy Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS, obecnie pose³ na Sejm RP),
Andrzej Kraœnicki (dyrektor Wydzia³u Kultury Fizycznej i Sportu Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu,
obecnie prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego), Wies³aw Deptu³a (wicedyrektor Wydzia³u Kultury Fizycznej i Sportu Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu)
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Kadra pi³karzy LKS „Budowlani” w sezonie 91 -/92 przed rozpoczêciem ostatniego w historii klubu sezonu
pi³karskiego. Stoj¹ od lewej: M. Po³omka, £. Henicz, M. Intek, J. Wróbel, S. Chwirot, Jerzy Stachowiak – wiceprezes klubu, W. Witkowski, W. Czajka – kierownik dru¿yny, T. Kolecki, Z. Okrent, L. O¿ga, R. Kliszewski – kapitan dru¿yny, J. Flak – trener dru¿yny juniorów, E. Melerowicz – trener I dru¿yny. Klêcz¹ od lewej:
Koza, R. Kupœ, D. Jendruch, M. Mia³kas, D. Miczyñski, W. B³achowiak, J. £uczak, M. Adamski, I. Czapracki –
boisko NOS i R -u w Nowym Tomyœlu; sierpieñ 1991 r.

Dzia³alnoœæ Ludowego Zespo³u Sportowego „Budowlani” Nowy Tomyœl zosta³a doceniona w 1989 roku, gdy zosta³ on uznany za najlepsze ogniwo LZS w województwie
poznañskim. By³ to sukces na du¿¹ skalê, bowiem w tym okresie w Zrzeszeniu LZS zrzeszonych by³o 439 ogniw. Z tej okazji do Nowego Tomyœla przyjechali m. in. przedstawiciele Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS i przedstawiciele Urzêdu Wojewódzkiego.
Rozwój wielosekcyjnego zespo³u „Budowlanych” by³o g³ównym powodem utworzenia Ludowego Klubu Sportowego „Budowlani” (LKS). Do za³o¿enia LKS-u dosz³o 27
grudnia 1990 roku. Nowopowsta³y klub przej¹³ wszystkie sekcje dotychczasowego Ludowego Zespo³u Sportowego „Budowlani” wraz z zawodnikami, trenerami i instruktorami. Równoczeœnie zosta³ cz³onkiem Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS-ów w Poznaniu
oraz Rady G³ównej LZS-ów w Warszawie. Prezesem klubu zosta³ Zbigniew Kroma, a wiceprezesami: Piotr Kowalski (zapasy klasyczne), Jerzy Nowak (podnoszenie ciê¿arów),
Marek Polcyn (pi³ka siatkowa) oraz Jerzy Stachowiak (pi³ka no¿na). Po pewnym czasie
Zbigniewa Kromê na stanowisku prezesa zmieni³ Jerzy Stachowiak.
Zmiany, jakie zasz³y w okresie przeobra¿eñ ustrojowych, a co za tym idzie spo³ecznych, dotknê³y równie¿ „Budowlanych”. Zak³ad Budowlano Monta¿owy „Samopomoc
Ch³opska”, który przez wszystkie lata finansowa³ klub, uleg³ przekszta³ceniu i nie by³ ju¿
w stanie wspieraæ dzia³alnoœci sportowej. Rozwi¹za³y siê sekcja pi³ki siatkówkowej i zapasów. W 1992 roku sekcja pi³ki no¿nej, za zgod¹ poznañskiego okrêgu ZPN, zosta³a przekazana – wraz z miejscem w lidze makroregionalnej – „Pogoni” Lwówek.
Zamkniêty etap i nowy rozdzia³ LKS „Budowlani“
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Jeden z wa¿niejszych momentów w dziejach klubowej sekcji pi³ki no¿nej – presti¿owe towarzyskie spotkanie
z aktualnym wówczas mistrzem Polski „Lechem” Poznañ, w którego dru¿ynie zagra³o wówczas kilku reprezentantów Polski. Od lewej stoj¹: L. O¿ga, M. Po³omka, S. Chwirot, M. Mia³kas, R. Kliszewski, w ciemnych strojach NN sêdziowie, Cz. Jako³cewicz, R. Jankowski, M. Gêbura, P. Wojtala, T. Kurek, M. Trzeciak, M. Rzepka
– 1990 r.

M³odzi zawodnicy szukali mo¿liwoœci realizowania swoich sportowych pasji w innych
dyscyplinach sportu, m. in. czêœæ zawodników uprawiaj¹cych zapasy zaczê³a uprawiaæ
podnoszenie ciê¿arów, a pi³karze wybierali najczêœciej grê w „Polonii”.
Rozszerzenie dzia³alnoœci o nowe, nie istniej¹ce do tej pory w Nowym Tomyœlu dyscypliny, doprowadzi³o do tego, ¿e na prze³omie lat 80 i 90. „Budowlani” stali siê wiod¹cym – nie tylko w Nowym Tomyœlu – klubem, który przyci¹ga³ rzesze m³odych adeptów
sportu, szukaj¹cych innych wyzwañ ni¿ sporty dru¿ynowe. Popularnoœæ pi³ki no¿nej,
uprawianej do tej pory na szczeblu najwy¿ej trzeciej ligi, musia³a siê zmierzyæ z nowymi
dyscyplinami, które dziêki zaanga¿owaniu trenerów i dzia³aczy „Budowlanych” przynios³y sukcesy na szczeblu wojewódzkim i krajowym.
W 2011 roku ze sportowej mapy Nowego Tomyœla zniknê³a „Polonia”, która przez
lata by³a nieformalnym liderem nowotomyskich klubów. LKS „Budowlani” jest wiêc obecnie najstarszym istniej¹cym klubem sportowym w mieœcie. W czwart¹ dekadê swojej dzia³alnoœci „Budowlani” wchodz¹ jako klub, w którym licencje zawodnicze Polskiego Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów posiada blisko 150 zawodników i jest to najwiêksza liczba
wœród klubów w ca³ym kraju.
•ród³a:
1.Archiwum domowe Henryka Królika
2.Jaros³aw Owsiañski, Tomasz Siwiñski. Historia futbolu wielkopolskiego, Poznañ 2013
3.Komunikaty Poznañskiego OZPN 1983-93
4.Marian G³uszek, Janusz Weso³owski. Ludowe Zespo³y Sportowe w Wielkopolsce 1946-2006, Poznañ
2007
5.Wiadomoœci Nowotomyskie 1988-91
6.Wiadomoœci Sportowe 1988-93
Zdjêcia: archiwum domowe Henryka Królika
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II Nowotomyskie Koncerty Organowo
– Kameralne „U Serca Jezusowego”
lipiec – sierpieñ – wrzesieñ 2013 r.
Koncert na smyczki i organy – 7 lipca 2013 r.
Zainaugurowane zosta³y II Nowotomyskie Koncerty Organowo-Kameralne
„U Serca Jezusowego”, odbywaj¹ce siê w koœciele parafialnym pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu. W powitalnych s³owach ks. proboszcz Tomasz
Sobolewski stwierdzi³: Mo¿emy œmia³o powiedzieæ, ¿e ten festiwal ma ju¿ charakter
miêdzynarodowy, gdy¿ na piêæ zaplanowanych koncertów a¿ w trzech wyst¹pi¹ artyœci
zagraniczni – z Bia³orusi, Rosji i Niemiec.
W inauguracyjnym „Koncercie na smyczki i organy” wyst¹pili: trio smyczkowe
„Camerata” z Poznania, w sk³adzie: Andre Kasztelan – I skrzypce, Jan Adamczyk – II
skrzypce, Aleksandra Awtuszewska – wiolonczela oraz Krzysztof Wilkus – organy.
Wykonany na organach Chora³ Wir Glauber All an einen Gott z Mszy organowej Esdur (w j. pol. „Wierzymy w jednego Boga”) Jana Sebastiana Bacha nawi¹zywa³ do
trwaj¹cego w koœciele Roku Wiary. Nastêpny utwór tego samego kompozytora, piêkne,
spokojne i melodyjne Arioso z kantaty 156, z nut¹ melancholii wykonany zosta³ na
organach przez Krzysztofa Wilkusa.
Pozostaj¹c nadal w okresie baroku, s³uchacze mieli okazjê us³yszeæ 4-czêœciow¹ Sonatê da chiesa d-moll na dwoje skrzypiec i continuo Archangelo Corellego – kompozytora
wczesnego baroku w³oskiego, w wykonaniu zespo³u m³odych artystów „Camerata”,
wspólnie z organami. Do Roku Wiary nawi¹zywa³ tak¿e kolejny utwór organowy – Ricercar dopo il Credo z Mszy maryjnej Girolamo Frescobaldiego. Ten w³oski kompozytor prze³omu renesansu i baroku przez wiele lat zwi¹zany by³ z Bazylik¹ œw. Piotra w Rzymie, dok¹d pod¹¿a³y tysi¹ce wiernych chc¹cych pos³uchaæ jego gry organowej. W wykonaniu tria
smyczkowego i organów us³yszeliœmy jeszcze dwa utwory barokowe – bardzo znan¹,
piêkn¹, utrzyman¹ w wolnym tempie ariê Ombra mai fu z oper J. F. Haendla Xerxes (znan¹ tak¿e pod nazw¹ Largo) oraz s³ynny Kanon D-dur – pogodny, o miarowej rytmice, napisany przez niemieckiego, barokowego kompozytora i organistê Johanna Pachelbela.
Jest to cykl wariacji, w których stopniowo rozwijaj¹cy siê temat muzyczny wraz z narastaj¹c¹ dynamik¹ osi¹ga w finale pe³niê brzmienia i koñczy siê piêknym akordem. Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e jego kompozytor – protestant pracowa³ m. in. w katolickiej katedrze
œw. Szczepana w Wiedniu.
II Nowotomyskie Koncerty Organowo - Kameralne
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W wiosenno-letni nastrój wprowadzi³ publicznoœæ Krzysztof Wilkus wykonaniem
dwóch czêœci koncertów skrzypcowych Antonio Vivaldiego z cyklu: Cztery pory roku
– Wiosna i Lato, w aran¿acji organowej Colina Handa. Kompozytor ten – jeden z najwiêkszych twórców baroku, by³ tak¿e wybitnym skrzypkiem oraz ksiêdzem katolickim. Piêknym brzmieniem organów mo¿na by³o siê cieszyæ s³uchaj¹c spokojnego,
utrzymanego w tempie andante Gavotte – utworu Mathew Camidga – kompozytora
i organisty anglikañskiej katedry w Yorku. W twórczoœci Wolfganga Amadeusza Mozarta du¿¹ czêœæ stanowi muzyka religijna. Fragmentem jednej z 16. sonat koœcielnych
jest motet Exultate, jubilate, a jego cz. III Alleluja w oryginale napisana na g³os solowy,
wykonana zosta³a w aran¿acji organowej. Po wznios³ym Alleluja us³yszeliœmy
nastêpn¹ „pere³kê” muzyki religijnej tego samego kompozytora – Ave verum corpus.
Akcentem ekumenicznym by³y wykonane przez Krzysztofa Wilkusa organowe
wariacje na temat hymnu Dymitra Bortniañskiego z liturgii prawos³awnej I¿e
Cheruvimy, skomponowane przez niemieckiego kompozytora i organistê – Augusta
Freyera. Jest on tak¿e zwi¹zany z Polsk¹, bowiem w wieku 20. lat osiad³ w Warszawie
i by³ organist¹ w ewangelickiej Katedrze œw. Trójcy. By³ nauczycielem Stanis³awa
Moniuszki, chêtnie s³ucha³ go Fryderyk Chopin.
W koncercie znalaz³a siê tak¿e muzyka filmowa. W wykonaniu tria smyczkowego
i organów us³yszeliœmy popularn¹ melodiê Ennio Moricone z filmu Misja – Gabriel’s
Oboe. Na zakoñczenie koncertu Krzysztof Wilkus zaprezentowa³ w³asne kompozycje
– impresje gregoriañskie na temat Antyfony na uroczystoœæ Trójcy œw.
Repertuar koncertu by³ bardzo bogaty i urozmaicony, brawa na zakoñczenie
œwiadczy³y o tym, ¿e melomani byli usatysfakcjonowani, zarówno doborem utworów,
jak i ciekawym ich wykonaniem.

Koncert wokalno-organowy – 28 lipca 2013 r.
Drugi koncert z cyklu: Nowotomyskich Koncertów Organowo-Kameralnych mia³
charakter recitalu wokalno-organowego. Wykonawcami byli artyœci z Bia³orusi: Tamara Remez (solistka Pañstwowej Filharmonii w Miñsku) – sopran oraz organista katedralny z Miñska – Uladzimir Neudach. W programie ich recitalu dominowa³a muzyka dawna.
Koncert rozpoczê³o dostojne, organowe Preludium in D austriackiego kompozytora VIII w., organisty i kapelmistrza w wiedeñskiej katedrze œw. Stefana – Johanna Georga Albrechtsbergera. Nastêpny zaprezentowany utwór Magnificat Steffano Bernardiego – utrzymany we w³oskim stylu, da³ s³uchaczom mo¿liwoœæ podziwiania kunsztu
wykonawczego œpiewaczki. Z tego samego okresu pochodzi nastêpna wykonana
kompozycja, tym razem w³oskiego kompozytora i organisty – Girolamo Frescobaldiego pt. Se ¾aura spira. Utwór ozdobiony du¿¹ iloœci¹ melizmatów, wykonany bardzo
zwiewnie przez wokalistkê, przy delikatnym akompaniamencie organów, doskonale
ilustrowa³ tytu³ – pogoda ducha. Zupe³nie inaczej zabrzmia³y 4 Bia³oruskie pieœni psalmowe z XVII i XVIII w., oparte na b³agalnych, lamentacyjnych i refleksyjnych Psalmach
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Dawidowych nr 125,52, 90 i 51. Pierwsza z nich zaskakiwa³a ró¿norodnoœci¹ kolorystyki i du¿ymi kontrastami dynamicznymi. W drugiej, utrzymanej w tanecznym charakterze, piêknie zabrzmia³y wykorzystane raz po raz tercje pikardyjskie. Po trzeciej
pieœni – najbardziej lirycznej, ostatnia rytmiczna i szybsza zakoñczy³a cykl pieœni mocnym akcentem. Mimo tych zró¿nicowañ interpretacyjnych ³¹czy³ je modlitewny nastrój. Piêknym g³osem solistki mo¿na by³o zachwycaæ siê w nastêpnych 2. pieœniach ludowych: Tuha i Hanusija z XVII. wiecznych tabulatur. Pierwsza z nich liryczna i spokojna zachwyca³a kantylenowym wykonaniem, druga szybsza i bardziej rytmiczna
stanowi³a efektowne zakoñczenie wystêpu sopranistki. Po utworach wokalnych
us³yszeliœmy organowe improwizacje U. Neudacha na temat w³asny. Artysta
rozpocz¹³ bardzo tajemniczo, dalej prezentuj¹c ca³¹ paletê barw dŸwiêków jasnych,
ciep³ych, mrocznych, a¿ do burzliwych dŸwiêków peda³owych, co sprawi³o, ¿e utwór
by³ bardzo ciekawy i efektowny, a s³uchacze zachwycali siê mistrzowskim wykonaniem oraz mo¿liwoœciami brzmieniowymi nowotomyskich organów. Nie wybrzmia³
jeszcze ostatni akord improwizacji, a ju¿ szykowa³a siê kolejna uczta dla duszy – Panis
Angelicus (w j. pol.- chleb anielski) Cezara Francka – belgijskiego kompozytora i organisty z XIX w. Pieœñ ta pochodzi z napisanego na uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a hymnu Sacris solemnis. Obecnie jest samodzieln¹ pieœni¹, nazywan¹ hitem muzyki religijnej. Doczeka³a siê przeró¿nych aran¿acji i wykonañ. W interpretacji Tamary Remez, z towarzyszeniem organów, zabrzmia³a piêknie. W koncercie pojawi³ siê te¿ polski akcent,
artyœci wykonali utwór Stanis³awa Moniuszki, kompozytora wspólnego dla obu narodów (urodzi³ siê w Ubielu ko³o Miñska, póŸniej zwi¹zany by³ z Wilnem, Miñskiem
i Warszaw¹). Jego piêkn¹ pieœñ O Mario b¹dŸ pozdrowiona zaœpiewa³a artystka w jêzyku bia³oruskim i polskim. Na zakoñczenie koncertu wykonano utwór, który w³aœciwie
ma dwóch kompozytorów. Jest to Ave Maria Jana Sebastiana Bacha i Charlesa Gounoda. Bach skomponowa³ pasa¿owe Preludium C-dur, które zosta³o potraktowane
przez Gounoda jako akompaniament do utworzonej przez niego g³ównej melodii. Do
tego dosz³y ³aciñskie s³owa i powsta³a pieœñ, która podobnie jak wczeœniej wys³uchany Panis Angelicus jest hitem muzyki religijnej z mnóstwem opracowañ i wykonañ. Po
tym piêknym utworze owacjom nie by³o koñca. Artyœci pozostaj¹c w temacie maryjnym, na bis wykonali Ave Maria Giulio Cacciniego.

Koncert na flet i organy - 18 sierpnia 2013 r.
W ten niedzielny wieczór odby³ siê 3. koncert, którego wykonawcami byli
rosyjscy artyœci z Kaliningradu: Evgenij Avramenko – organy i jego ma³¿onka Ksenija
Avramenko – flet. Na pocz¹tek us³yszeliœmy utwór organowy póŸnobarokowego
kompozytora niemieckiego Johanna Friedricha Fascha – Concerto d-moll. Jego czêœci
Allegro-Siciliana-Allegro zró¿nicowane pod wzglêdem tempa, dynamiki, motoryki i kolorystyki, pozwoli³y nie tylko zachwyciæ siê kompozycj¹ i precyzj¹ wykonawcz¹ organisty, ale te¿ podziwiaæ piêkne brzmienie nowotomyskiego instrumentu. Nastêpne
kompozycje – 2 krótkie, pe³ne uroku czêœci znanej suity orkiestrowej D-dur Jana SeII Nowotomyskie Koncerty Organowo - Kameralne

45

TU I TERAZ

bastiana Bacha wykonane zosta³y przez flet i organy. Spokojny i dostojny Menuet,
a po nim szybka, motoryczna, ¿artobliwa i popisowa Badinerie s¹ koñcowymi czêœciami tej suity. Kolejna barokowa kompozycja to Fantazja nr 2 na flet solo, napisana
przez niemieckiego multiinstrumentalistê i kompozytora Georga Philippa Telemanna, by³a ona popisem ogromnych mo¿liwoœci wykonawczych artystki, która zachwyca³a, zarówno z wdziêkiem prowadzon¹ kantylen¹, jak i zwiewnymi biegnikami. Po
utworach barokowych przyszed³ czas na utwory kompozytorów francuskich XX
wieku. Jak¿e inaczej pod wzglêdem stylistycznym, harmonicznym, rytmicznym czy
melodycznym zabrzmia³a Aria Eugena Bozzy i 3 Mouvements Jehana Alaina na flet
i organy.
Krzysztof Wilkus – kierownik artystyczny nowotomyskich koncertów organowo-kameralnych „U Serca Jezusowego”, organista i pedagog, skomponowa³ oko³o
150 utworów, m. in. Andante religioso na flet i organy wykonany przez Ksenijê i Evgenija Avramenko. Utwór ten o charakterze medytacyjnym, wykorzystuj¹cy bogat¹
paletê barw dŸwiêkowych, dla wra¿liwego s³uchacza by³ z pewnoœci¹ modlitw¹ przepiêknie wygran¹ na instrumentach. Równie wspaniale i bardzo ekspresyjnie zabrzmia³a Sonata organowa d-moll Augusta Gottfrieda Rittera, kompozytora XIX w.
Rosyjski kompozytor, pianista i dyrygent Sergiusz Rachmaninow to twórca kolejnego z zaprezentowanych tego wieczoru utworów – Wokalizy, w oryginale napisanej
na g³os i fortepian. Podczas koncertu s³yszeliœmy j¹ w wykonaniu fletu z organami.
Taka aran¿acja niczego nie ujê³a utworowi, wrêcz przeciwnie – piêkna kantylena
prowadzona przez flet i ciekawa kolorystyka organów z³o¿y³y siê na bardzo interesuj¹ce brzmienie. Równie efektownie artyœci wykonali Wariacje na rosyjski temat Nikolaja Platonowa. Na zakoñczenie artyœci wykonali utwór Aleksandra Alabjewa –
S³owik.
Publicznoœæ d³ugo i gor¹co oklaskiwa³a wykonawców – Ksenijê i Evgenija Avramenko, którzy prywatnie s¹ ma³¿eñstwem, a podczas licznych koncertów tworz¹
bardzo zgrany, perfekcyjny duet. Ku radoœci s³uchaczy artyœci na bis wykonali popisowy, efektowny utwór zaprezentowany na pocz¹tku koncertu – Badinerie J. S. Bacha.

Koncert na tr¹bkê i organy – 1 wrzeœnia 2013 r.
Czwarte muzyczne spotkanie wype³ni³ koncert na tr¹bkê i organy. Przed nowotomysk¹ publicznoœci¹ wyst¹pi³ organista z Niemiec Tomasz Glanc i trêbacz Damian
Kurek z Poznania. Koncert w przewa¿aj¹cej czêœci by³ prezentacj¹ dorobku twórczego i talentu improwizatorskiego Tomasza Glanca, absolwenta dwóch kierunków, organów i dyrygentury na Akademii Muzycznej w Gdañsku.
Swój wystêp muzycy rozpoczêli pod koniec mszy œw., wykonuj¹c wspólnie na
uwielbienie bardzo znany, uroczysty utwór W. A. Mozarta – Ave verum corpus. Po
mszy œw. Tomasz Glanc rozpocz¹³ koncert w³asn¹ kompozycj¹ – Preludium na organy g-moll In memoriam, poœwiêconym ofiarom II wojny œwiatowej. Za pomoc¹ dŸwiê46
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ków artysta odda³ grozê tamtych wydarzeñ, wykorzystuj¹c mo¿liwoœci brzmieniowe
instrumentu. Wœród niepokoju, burzy dŸwiêków i wzmo¿onej dynamiki nastêpuje
chwila spokoju, w której pojawia siê kantylenowa melodia znanej pieœni S. Moniuszki Kozak. Po tym burzliwym, sugestywnym utworze, artyœci wspólnie wykonali chora³ Johanna Sebastiana Bacha – Jesus bleibet meine Freude z donios³ej kantaty 147 (w j.
pol. Jezu, b¹dŸ moj¹ radoœci¹). W kantacie tej Bach rozmyœla o obecnoœci Chrystusa
w sercach ludzi. Rytmiczny akompaniament przeciwstawiony jest spokojnemu i uroczystemu tematowi, to jakby odpowiednioœæ Bo¿ej obecnoœci w codziennej ludzkiej
krz¹taninie. Nastêpny utwór, tak¿e J. S. Bacha – Bourreé ze suity na lutniê, opracowany i wykonany przez Tomasza Glanca, by³ z pewnoœci¹ zaskoczeniem dla wielu
s³uchaczy. Przedstawiony na pocz¹tku zgodnie z oryginalnym zapisem kilkunastotaktowy utwór, w dalszym przebiegu zosta³ nasycony elementami jazzowymi, uzyskuj¹c
ciekawe, niekonwencjonalne brzmienie. Pamiêci J. S. Bacha poœwiêci³ Tomasz Glanc
swój kolejny utwór Baroccio na tr¹bkê i organy, powierzaj¹c piêkn¹ kantylenê tr¹bce.
Niespodzianki muzyczne mia³y ci¹g dalszy – artysta zaproponowa³ organowe wykonanie I czêœci V Symfonii c-moll Ludwiga van Beethovena we w³asnej transkrypcji.
W interpretacji Tomasza Glanca nietrudno by³o us³yszeæ symfoniczne, orkiestrowe
brzmienie. Nastêpna kompozycja – Saxtinum na tr¹bkê i organy, poœwiêcona jest Maxowi Regerowi – niemieckiemu kompozytorowi, dyrygentowi, pianiœcie i organiœcie
prze³omu XIX i XX w. Na tle niskich, cichych dŸwiêków organów pojawia siê bardzo œpiewny temat tr¹bki, którym zachwyca³ nie tylko w tym utworze Damian Kurek. Tomasz Glanc jest œwietnym improwizatorem, o czym mogli przekonaæ siê s³uchacze w dalszej czêœci koncertu. Wystarczy³ temat wybrany przed koncertem –
pieœñ ze œpiewnika siedleckiego Kiedyœ o Jezu chodzi³ po œwiecie, a organista uczyni³
z niej wspania³y utwór. W interpretacji artysty melodia pojawi³a siê cicho, jakby na
fujarce, po czym dochodzi³y ciekawe dysonanse, typowa dla jazzu rytmika, narasta³a dynamika, g³ówna melodia znalaz³a siê w g³osie peda³owym (organista gra nogami)
i piano rozpoczêty utwór zakoñczy³ siê wielkim forte. Na uspokojenie wys³uchaliœmy
kompozycji Jeremiaha Clarka na tr¹bkê i organy – The Prince of Danmark’s March. W
tym uroczystym, nasyconym ornamentami utworze piêknie brzmia³a tr¹bka ze
swym jasnym, wyraŸnym dŸwiêkiem.
Na zakoñczenie koncertu ks. Proboszcz zaproponowa³ obu artystom improwizacje na temat hymnu naszej parafii – Serce Jezusa. Spokojny i uroczysty temat zmienia³ siê stopniowo, dochodzi³y elementy jazzu, ros³a dynamika, dochodzi³y kolejne
g³osy, co sprawi³o, ¿e zakoñczenie by³o bardzo burzliwe, potê¿ne i okaza³e. Po takim wykonaniu brawa nie milk³y, wiêc muzycy zgodzili siê na bis ponownie improwizowaæ na temat pieœni wybranej przez publicznoœæ. Zaproponowano ulubion¹ pieœñ
papie¿a Jana Paw³a II – Barka. Nawet tonacjê wybrali s³uchacze. Koncert w du¿ej czêœci by³ prezentacj¹ dorobku twórczego, talentu improwizatorskiego i wirtuozowskiej
gry Tomasza Glanca, ale tak¿e kunsztu wykonawczego Damiana Kurka i widocznej
dobrej wspó³pracy obu artystów.
II Nowotomyskie Koncerty Organowo - Kameralne
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Trio smyczkowe
CAMERATA z organist¹
Krzysztofem Wilkusem

Artyœci z Bia³orusi: Tamara
Remez - sopran
i Uadzimir Neudach - organy

Ksenija (flet) i Evgenij
(organy) Avramenko
z Kaliningradu
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Organista Tomasz Glanc
z Niemiec i trêbacz
Damian Kurek z Poznania

Prof. El¿bieta Karolak
z Poznania - organy

Zespó³ Muzyki Dawnej
ICTUS z Poznania oraz
Barbara Wiliñska - lira
korbowa
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49

TU I TERAZ

W krêgu œredniowiecza – 15 wrzeœnia 2013 r.
Pi¹ty i ostatni koncert z cyklu: Nowotomyskich Koncertów Organowo–Kameralne „U Serca Jezusowego” nosi³ tytu³ „W krêgu œredniowiecza”. W koncercie wyst¹pili: prof. El¿bieta Karolak z Poznania – organy oraz Zespó³ Muzyki Dawnej „ICTUS”
z Poznania w sk³adzie: Ewa Domaga³a, Agnieszka Fiecek i Magdalena Szczeœniewska –
œpiew oraz Barbara Wiliñska – instrumenty dawne. Atrakcj¹ programu by³y bez w¹tpienia: saz – d³ugoszyjkowa lutnia pochodzenia tureckiego, kankles – cytra ludowa
z Litwy oraz lira korbowa – instrument œredniowiecznej Europy; instrumenty dawne,
o których interesuj¹co mówi³a graj¹ca na nich Barbara Wiliñska.
Ju¿ pierwszy utwór Pro organo Adama z W¹growca – polskiego muzyka i zakonnika, przeniós³ s³uchaczy w odleg³e czasy, w klimat dawnych koœcio³ów, kaplic i katedr. Po nim jednog³osowy polski hymn œredniowieczny Przydzi, Dusze Œwiêty wykona³
zespó³ wokalny przy akompaniamencie liry korbowej, instrumentu znanego w œredniowieczu i renesansie. Anonimowy utwór 3. g³osowy, bogaty w melizmaty, piêknie
wykonany a cappella – Veni Sancte Spiritus to kolejna melodia chora³owa, ze szko³y
Notre Dame. Z nieco póŸniejszego okresu pochodzi polifoniczna Fantasia Primi toni
Piotra ¯elechowskiego – polskiego kompozytora, którego dzie³a zachowa³y siê w tabulaturze przeznaczonej dla nabo¿eñstw grekokatolickich. Kolejny utwór ciekawy
z tego wzglêdu, ¿e gregoriañsk¹ melodiê hymnu do Ducha œw. Veni Creator Spiritus do
tekstu niemieckiego zaadaptowa³ Marcin Luter, z kolei Jan Sebastian Bach wykorzysta³ tê melodiê w chorale organowym Komm Gott, Schoepfer, Heiliger Geist. W barokowym brzmieniu us³yszeliœmy go w wykonaniu El¿biety Karolak. Dla uczczenia przypadaj¹cego 15 wrzeœnia œwiêta Matki Boskiej Bolesnej, zespó³ „Ictus” wykona³ pieœni
o tematyce maryjnej: Maria en militissima – z rêkopisu Biblioteki Krasiñskich z ok.
1420r. oraz radosn¹, w tanecznym rytmie utrzyman¹ pieœñ anonimowego twórcy
z XIII w.,– Laude Novella. Obu pieœniom towarzyszy³y dawne instrumenty: cytra i lutnia.
Feliks Nowowiejski – poznañski kompozytor, organista, dyrygent i pedagog jest
autorem wielu wspania³ych utworów organowych. W interpretacji El¿biety Karolak
us³yszeliœmy cz. I Disputa z VII Symfonii organowej, do której kompozytor wplót³ melodie pieœni eucharystycznych: Tantum ergo Sacramentum oraz Twoja czeœæ chwa³a. Choæ
utwór ten przeznaczony jest do wykonania przez wielkie organy, dziêki mistrzowskim
umiejêtnoœciom artystki, nowotomyski instrument sprawdzi³ siê znakomicie. Zespó³
„Ictus” ponownie wprowadzi³ s³uchaczy w klimat œredniowiecza dwoma pieœniami
maryjnymi. Pierwsza – 3. g³osowa Mariam Matrem z XIII w. ze zbioru klasztoru benedyktyñskiego Montserrat, œpiewana m. in. przez hiszpañskich pielgrzymów, zosta³a interesuj¹co wykonana przy akompaniamencie cytry z u¿yciem smyczka o ³ukowym
kszta³cie. Druga pieœñ – Regina coeli letare, to antyfona 2. g³osowa z chora³u gregoriañskiego, zbudowana na zasadzie naprzemiennych odpowiedzi. Utwór organowy Priere
(w jêz. pol. modlitwa) belgijskiego kompozytora XIX w. Nicolasa Lemmensa wprowadzi³ melomanów w g³êbok¹ zadumê, podobnie jak piêknie wykonany przez zespó³
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hymn maryjny œw. Nektariusza Agni Parthene, w jêzyku greckim z liturgii bizantyjskiej.
Na zakoñczenie koncertu us³yszeliœmy utwór francuskiego kompozytora póŸnego romantyzmu – Eugene Gigout – radosne, zwiewne Scherzo E-dur, bêd¹ce pogodnym fina³em letnich koncertów „U Serca Jezusowego”. D³ugotrwa³e owacje sk³oni³y artystów do bisów. Zespó³ „Ictus” wykona³ pieœñ Laude Novella, a El¿bieta Karolak na organach Taniec hajducki z tabulatury Jana z Lublina z XVI w.
***
W niedzielny wrzeœniowy wieczór zakoñczy³ siê cykl letnich koncertów „U Serca
Jezusowego”, zorganizowanych po raz drugi w nowotomyskiej parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Artyœci z czterech krajów zaprezentowali s³uchaczom wiele
ró¿norodnych dzie³, pocz¹wszy od skromnych, lecz pe³nych uroku tañców, pieœni, miniatur, poprzez bardziej rozbudowane sonaty, fantazje, koncerty, na wielkich dzie³ach
J. S. Bacha, W. A. Mozarta czy L. van Beethovena skoñczywszy. By³y wœród nich
utwory od œredniowiecza do wspó³czesnoœci, czyli historia muzyki podana w wielkim
skrócie. Ogó³em us³yszeliœmy ponad 60 utworów kompozytorów ró¿nych
narodowoœci. Wœród artystów byli znani i cenieni w swoim kraju i w Europie instrumentaliœci i wokaliœci, laureaci wielu konkursów, soliœci licznych orkiestr, organizatorzy i jurorzy powa¿nych konkursów czy festiwali muzycznych, kompozytorzy licznych dzie³ i cenieni pedagodzy. Wszystkie koncerty by³y wspania³e, choæ ka¿dy inny.
Dostarczy³y wielu wra¿eñ i niezapomnianych prze¿yæ duchowych.
Inicjatorem tego muzycznego wydarzenia by³ ks. proboszcz parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa – Tomasz Sobolewski. Kierownictwo artystyczne nad nim obj¹³ ponownie Krzysztof Wilkus – organista katedralny z Poznania. Patronem medialnym by³ miesiêcznik parafialny „Jego Serce”. Wszystkim, którzy przyczynili siê do
przygotowania i zrealizowania letnich koncertów, tak¿e artystom – za odwiedzenie
naszej œwi¹tyni i wype³nienie jej piêknym brzmieniem ró¿norodnych instrumentów –
nale¿¹ siê s³owa serdecznych podziêkowañ. Nowotomyscy melomani ciesz¹ siê ju¿ na
zapowiedziane w 2014 roku koncerty.
Zdjêcia: archiwum parafii NSPJ w Nowym Tomyœlu

II Nowotomyskie Koncerty Organowo - Kameralne
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Tropem unikatowej architektury olêderskiej
– interdyscyplinarne miêdzyuczelniane
warsztaty badawcze w Sêkowie
Specyfika regionu, którego dotyczy³y badania
Ziemia nowotomyska, po³o¿ona na sandrze nowotomyskim, zosta³a zasiedlona
w XVIII wieku na zasadach osadnictwa olêderskiego. Na tym terenie, w wyniku wymieszania siê kultury niemieckich protestantów i miejscowych katolików, wykszta³ci³ siê typ budownictwa o cechach regionalnych.
Specyfika osadnictwa olêderskiego, daj¹ca ch³opom – osadnikom wiêksze ni¿ w pañszczyŸnianych wioskach swobody i prawa oraz oczynszowanie wsi pozwoli³y Olêdrom uzyskiwaæ wiêksze przychody i umo¿liwi³o im ich inwestowanie we w³asne budynki. Nowotomyscy Olêdrzy budowli porz¹dniej i trwalej ni¿ mieszkañcy s¹siednich polskich wsi folwarcznych i kmiecych, pozostaj¹cych w znacznej zale¿noœci od w³aœciciela gruntu. Czêsto
nakazywa³y im to te¿ umowy lokacyjne, czy osobne ugody z w³aœcicielami gruntów, które
narzuca³y im koniecznoœæ budowania obiektów bardziej trwa³ych i bezpiecznych pod
wzglêdem ogniowym. Wp³yw na to mia³ te¿ dostatek dobrej jakoœci drewna, pozyskiwanego podczas karczunku lasów pod pola uprawne. Nawet budynki mieszkalne i gospodarcze o konstrukcji drewnianej, wybudowane pod koniec XIX w., wykonane s¹ z dobrej jakoœci materia³u budowlanego.
Poniewa¿ wiêkszoœæ wsi powsta³a jako wsie rozproszone, uk³ady zagród i ich rozmieszczenie w terenie jest zdecydowanie inne ni¿ w starszych, zwartych wsiach znajduj¹cych siê na obrze¿ach i poza nieck¹ nowotomysk¹ (tzw. ulicówkach i wsiach wrzecionowych). Wyj¹tek stanowi¹ wsie wtórnie lokowane na prawie olêderskim, które zachowa³y
swój pierwotny sposób rozplanowania – np. S¹topy, œredniowieczna wieœ o wyraŸnym
kszta³cie wrzeciona z zabudowan¹ pó³wsi¹, czy te¿ wsie folwarczne o uk³adzie ulicowym,
takie jak niegdysiejszy Tomyœl – obecny Stary Tomyœl i Ró¿a.
Ca³y teren osadniczy zosta³ pokryty przez gêst¹ siatkê rozproszonych gospodarstw,
a odleg³oœci pomiêdzy nimi wynikaj¹ z wielkoœci przeciêtnej dzia³ki osadniczej, wynosz¹cej
18 do 20 ha, zbli¿onej w swym kszta³cie do prostok¹ta. Zabudowania z powodu podmok³ego terenu lokalizowano na najwy¿ej po³o¿onej czêœci dzia³ki, w pobli¿u jej centrum.

Zakres warsztatów badawczych
Tegoroczne, podjête ju¿ po raz drugi terenowe badania nad architektur¹ olêdersk¹,
w tym roku objê³y pozosta³oœci obiektów olêderskiej zabudowy we wsi Sêkowo. Przepro52
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wadzono je w dniach 14 – 25 lipca 2013 roku. Po zesz³orocznych badaniach osadnictwa
olêderskiego we wsi Grubsko studenckie zespo³y badawcze z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii Sztuk Piêknych im. W³adys³awa Strzemiñskiego w £odzi podjê³y kolejn¹ udan¹ próbê odnalezienia kilkunastu charakterystycznych przyk³adów architektury o wyraŸnych cechach regionalnych. Po wywiadach
œrodowiskowych i opracowaniu map, do wnikliwej analizy wybrano 17 zagród, a 23 obiekty do dok³adnej inwentaryzacji, obejmuj¹cej szczegó³y wnêtrz, detale architektoniczne
i rozwi¹zania konstrukcyjne.
Celem badañ by³o tak¿e pozyskanie w trakcie badañ i wywiadów œrodowiskowych informacji, umo¿liwiaj¹cych odtworzenie chronologii przebudowy zastanych gospodarstw.
W kontakcie z zachowan¹ unikatow¹ architektur¹ regionaln¹ oraz w trakcie dok³adnych
pomiarów, wykonania niezliczonej iloœci rysunków, szkiców, notatek, studenci kierunków
projektowych nie tylko doskonalili swój warsztat i umiejêtnoœci, ale przede wszystkim
uwra¿liwiali siê na piêkno, proporcje, dopracowanie detali w – z pozoru prostych – rozwi¹zaniach i odnajdywali wiele niekwestionowanych wartoœci architektury olêderskiej.
Trwa³oœæ dokumentowanych obiektów niew¹tpliwie wywo³ywa³a spore wra¿enie, zwa¿ywszy, ¿e dotykano solidnych konstrukcji zabudowañ datowanych na drug¹ po³owê XIX
wieku.

Przebieg badañ naukowych i warsztatów
Zanim przyst¹piono do studiowania w terenie obecnego stanu krajobrazu, przeprowadzona zosta³a analiza map aktualnych i archiwalnych, zdjêæ lotniczych i satelitarnych.
Dzia³ania te wsparte kwerend¹ w Ÿród³ach archiwalnych, mia³y byæ zweryfikowane poprzez interdyscyplinarne badania terenowe. Dla uzyskania pe³nego obrazu przeprowadzano, zarówno wywiady œrodowiskowe, jak i dzia³ania maj¹ce na celu dokumentacjê istniej¹cych zwi¹zków przestrzennych, obiektów architektonicznych i detali krajobrazowych. Pozwoli³o to skonfrontowaæ wypracowane podczas wczeœniejszych studiów wnioski z obecnym stanem zachowania poddanych badaniom za³o¿eñ przestrzennych. Taka metoda badawcza pozwala na unikniêcie wielu pomy³ek i umo¿liwia weryfikacjê czêsto zbyt pochopnie wyci¹gniêtych wniosków.
Po wnikliwej i bezpoœredniej obserwacji krajobraz ods³ania swoje tajemnice. To umys³
obserwatora i jego doœwiadczenia oraz umiejêtnoœci ³¹czenia wniosków pochodz¹cych
z badañ zarówno Ÿród³owych, jak te¿ bezpoœrednich doœwiadczeñ wyniesionych z terenu
pozwala okreœliæ jego unikatowoœæ. Te drugie s¹ niezbêdne, nie sposób sobie wyobraziæ,
aby ktokolwiek móg³ zrozumieæ specyfikê danego regionu bez bezpoœredniej w nim wizji:
bez wejœcia w œwiat rzeczywisty, bez dotkniêcia reliktów przesz³oœci i próby odtworzenia
warunków, jakie panowa³y na danym obszarze, w czasach gdy kszta³towano jego dzisiaj widoczn¹ postaæ.
Poruszaj¹c siê polnymi drogami po rozproszonych siedliskach, uczestnicy badañ mieli mo¿liwoœæ bezpoœrednio doœwiadczyæ przestrzeni, krajobrazu i architektury, jak te¿ poznaæ rodzime tradycje kulturowe. Dziêki nowoczesnej aparaturze oraz narzêdziom inTropem unikatowej architektury olêderskiej
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Zatopione w zieleni
gospodarstwo olêderskie
- Sêkowo, 2013 r.
Fot. P. Szwiec

Edukacja w terenie w³aœciciel gospodarstwa
poolêderskiego
t³umaczy studentom
dzia³anie zabytkowego
p³uga - Sêkowo, 2013 r.
Fot. J. Smietañska

¿ynieryjnym i pomiarowym zespo³y badawcze precyzyjnie i sprawnie dokona³y wszelkich niezbêdnych pomiarów, nawet w trudno dostêpnych miejscach obiektów przeznaczonych do rozbiórki lub remontu.
Badaniom naukowym towarzyszy³y interdyscyplinarne warsztaty inwentaryzacyjno – badawcze, realizowane na tym samym obszarze. Organizatorem tych przedsiêwziêæ by³a Pracownia Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego z Katedry
Bioniki na Wydziale Architektury Wnêtrz i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu oraz Zak³ad Architektury Wnêtrz z Wydzia³u Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego i Akademia Sztuk Piêknych im. W³adys³awa Strzemiñskiego,
przy wspó³pracy Gminy Nowy Tomyœl i Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu.
W trakcie trwania warsztatów odby³y siê szkolenia techniczne z zakresu obs³ugi specjalistycznego sprzêtu oraz programów.
Bezpoœredni¹ organizacj¹ z ramienia Pracowni Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (g³ównego organizatora)
54
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Studenci podczas badañ
terenowych - przed
budynkiem
gospodarczym z
prze³omu wieku XIX
i XX; Sêkowo, 2013 r.
Fot. P. Szwiec

zajêli siê: dr hab. Piotr Szwiec – prof. ndzw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
i asystent Patrycja Miko³ajczak wraz z kierownikami zespo³ów badawczych: Wies³awem Krzy¿aniakiem – profesorem ndzw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
Bogumi³em Kaczmarkiem – prof. ndzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr. in¿. arch.
Robertem Sobañskim – st. wyk³adowc¹ Akademii Sztuk Piêknych w £odzi, dr. hab.
Bartoszem Hungerem – st. wyk³adowc¹ na tej samej uczelni oraz Joann¹ Legiersk¹ –
Dutczak – asystentem na Uniwersytecie Zielonogórskim, dr. in¿. arch. Rafa³em Lamorskim z ³ódzkiej ASP – koordynatorami badañ naukowych i zajêæ warsztatowych
ze studentami.
Dodatkowo dzia³ania terenowe i organizacjê warsztatów wspierali mieszkañcy
gminy Nowy Tomyœl, so³tys wsi Sêkowo Piotr Protas wraz z przewodnicz¹cym Rady
So³eckiej Henrykiem Stasiñskim.
Zaproszone zosta³y nastêpuj¹ce osoby, które prowadzi³y Zajêcia warsztatowe
i wyk³ady prowadzili zaproszeni do wspó³pracy naukowcy: profesorowie nadzwyczajni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – Wies³aw Krzy¿aniak i Jerzy Stiller, reprezentuj¹cy tak¿e – Politechnikê Œl¹sk¹; profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego
Bogumi³ Kaczmarek i Witold PrzewoŸny – kustosz Muzeum Etnograficznego w Poznaniu.
Bazê szkoleniow¹ i noclegow¹ zapewni³o Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu.

Przewidywane efekty
Podczas intensywnych badañ terenowych zespo³y badawcze z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii Sztuk Piêknych im. W³adys³awa Strzemiñskiego w £odzi podjê³y udan¹ próbê odnalezienia kilkunastu charakterystycznych przyk³adów architektury o cechach regionalnych. Udokumentowane zosta³y elementy dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzglêdTropem unikatowej architektury olêderskiej
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Zabytkowa stodo³a olêderska - obiekt przebadany podczas warsztatów - Sêkowo, 2013 r.
Fot. P. Miko³ajczak

nieniem tradycyjnej architektury oraz spisano informacje dotycz¹ce historii poszczególnych rodzin zamieszkuj¹cych te tereny.
Szczegó³owym opracowaniom i badaniom w terenie objêto a¿ 23 obiekty, pochodz¹ce z ró¿nych okresów osadniczych. Zosta³y one przebadane pod wzglêdem: formy, konstrukcji, technologii oraz rodzaju u¿ytych materia³ów. Ka¿dorazowo zosta³y
przeœledzone ich zwi¹zki z krajobrazem. W sumie w trakcie pracowitego pleneru badawczego zespo³y zajê³y siê analiz¹ 17 zagród olêderskich.
Nie tylko studenci, ale i sami mieszkañcy wsi uwra¿liwili siê na piêkno dawnych architektonicznych rozwi¹zañ, szlachetnoœæ i trwa³oœæ swoich domów. Docenili jakoœæ
stosowanych materia³ów, czy te¿ ponadczasowe funkcjonalne uk³ady niemal¿e 200.
letnich domostw i zabudowañ. Wskazuj¹c proporcje stosowane na elewacjach, rozmieszczenie dawnych otworów okiennych, wymienianych zbyt pochopnie na plastikowe odpowiedniki, zespo³y badawcze uzmys³awia³y w³aœcicielom domostw i zagród
wartoœæ istniej¹cych rozwi¹zañ, których piêkno nie wynika z przepychu czy dekoracyjnoœci, ale z pragmatycznego planowania funkcji i dba³oœci o detal i proporcje.
Rezultaty projektu zostan¹ opublikowane w formie cyklu wystaw, prezentacji
multimedialnych oraz wydawnictw. W drugiej po³owie wrzeœnia w Nowotomyskim
Oœrodku Kultury odby³a siê pierwsza poplenerowa wystawa rysunków. Na 2 grudnia
br. zaplanowano podsumowuj¹c¹ badania sesjê naukow¹ w nowotomyskiej bibliote56
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Studenci w trakcie wyjazdu edukacyjnego do Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej
Wielkopolski w Wolsztynie -2013 r. Fot. Joanna Legierska - Dutczak

ce. Towarzyszyæ jej bêdzie obszerna wystawa fotograficzna. Planowana jest tak¿e interdyscyplinarna publikacja naukowa, zawieraj¹ca nie tylko wnioski wyprowadzone
z pracy w terenie, ale tak¿e zgromadzony w trakcie badañ materia³ rysunkowy i fotograficzny.
Prezentuj¹c zgromadzone materia³y, autorskie komentarze i szkice, liczymy na
konsultacje spo³eczne i rozmowy dotycz¹ce sposobów wykorzystania materia³ów
i ocalenia unikatowych eksponatów, a tak¿e wykorzystania badañ do promocji regionu, jak równie¿ popularyzacji projektów wzorniczych nawi¹zuj¹cych do rodzimej tradycji, z myœl¹ o kreowaniu wizytówki regionu.

Fot. Piotr Szwiec, Patrycja Miko³ajczak, Joanna Œmietañska, Joanna Legierska-Dutczak

Tropem unikatowej architektury olêderskiej
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Nasz Motyli Wolontariat
Cierpienia nie da siê unikn¹æ. Jest ono wpisane w ludzk¹ egzystencjê, w œwiadome
prze¿ywanie naszej obecnoœci w œwiecie. A obecnoœæ ta, wœród wielorakich
doœwiadczeñ, niesie równie¿ to, co trudne i nieuniknione. Cierpimy, bo jesteœmy
ludŸmi. Mamy odczuwaj¹ce ból cia³o i odczuwaj¹c¹ ból duszê. Nie zmienia to jednak
faktu, ¿e œwiat jest piêkny, a ¿ycie niezwyk³e. Warto ¿yæ i walczyæ o prawo do ¿ycia
pe³nego mi³oœci. Od pocz¹tków œwiata, obok dobra istnia³o z³o, obok radoœci –
smutek, obok szczêœcia – nieszczêœcie, a obok jasnoœci – mrok. Zwyczajny cz³owiek
odruchowo odwraca siê albo wrêcz ucieka od cierpienia. Boimy siê biedy,
niepe³nosprawnoœci, samotnoœci…
Od wieków wielcy myœliciele, poeci i odkrywcy zadaj¹ sobie pytania: jak zmieniæ na
lepszy ten œwiat? Czy w ogóle mo¿emy coœ zmieniæ? Nie wiadomo. Ale skoro nie ma
³atwych odpowiedzi na trudne pytania, to mo¿e nie nale¿y ich po prostu zadawaæ.
Wiadomo jednak, ¿e aby œwiat by³ piêkny, a ¿ycie niezwyk³e, warto pomagaæ
potrzebuj¹cym.

Motyle w szkole
Nie istniej¹ zbiegi okolicznoœci, a ju¿ na pewno nic nie dzieje siê przypadkowo. Do
Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyœlu pod patronatem dra
Kazimierza Ho³ogi, przyjecha³a Barbara Grochal, która jest koordynatorem
wolontariuszy przy Hospicjum Palium w Poznaniu. Do jej wielu obowi¹zków nale¿y tak¿e
popularyzowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie nowych chêtnych do Motylego
Wolontariatu, dzia³aj¹cego na rzecz rozbudowy hospicjum. W ZSZiL trafi³a na bardzo
podatny grunt. To w³aœnie m³odzi ludzie, licealiœci najchêtniej podejmuj¹ dzia³ania
podyktowane intuicj¹ czy odruchami serca. Pracuj¹ z radoœci¹ i wystarcza im po prostu
wiara w to, ¿e tak trzeba. Nie potrafi¹ czêsto odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego
pomagaj¹, dlaczego poœwiêcaj¹ swój czas chorym, samotnym i cierpi¹cym. Tê naturaln¹
potrzebê bezinteresownego czynienia dobra u nowotomyskich licealistów œwietnie
wykorzysta³y Iwona Knop - pedagog szkolny oraz Jolanta Adamczewska - nauczycielka i
bibliotekarka w ZSZiL. „Nasz Motyli Wolontariat” – wyjaœnia Iwona Knop - do³o¿y³yœmy
zaimek „nasz” poniewa¿ pomys³ zrodzi³ siê z rodzimego Motylego Wolontariatu. Dziêki temu,
¿e szko³a nosi imiê dra Kazimierza Ho³ogi, a Barbara Grochal jest krewn¹ naszego patrona,
bywa³a i bywa w szkole na ró¿nych uroczystoœciach. Wiedzia³a i widzia³a, ¿e na naszych uczniów
mo¿na liczyæ. Dok³adnie w paŸdzierniku 2012 powsta³ w szkole „Nasz Motyli Wolontariat”. Od
dawna mia³am zamys³ stworzenia wolontariatu, takiego na w³asn¹ rêkê, bez jakiœ struktur
Nasz Motyli Wolontariat
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Do Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyœlu przyjecha³a Barbara Grochal, która
jest koordynatorem wolontariuszy przy Hospicjum Palium w Poznaniu. Na zdjêciu z opiekunkami
szkolnego wolontariatu: Jolant¹ Adamczewsk¹ (z prawej) i Iwon¹ Knop (w œrodku)

organizacyjnych. Anga¿owa³am m³odzie¿ w ró¿ne akcje i próbowa³am rozwijaæ dzia³alnoœæ
charytatywn¹. Gdzieœ te plany Barbary i moje siê skrzy¿owa³y. - Darujmy sobie myœlenie, ¿e kiedyœ
bêdziemy mieæ wiêcej czasu – dopowiada Jolanta Adamczewska - na dzia³alnoœæ na rzecz
potrzebuj¹cych, a zw³aszcza ludzi terminalnie chorych. Jedyne, co mo¿emy zrobiæ, to wybraæ
sposób i zacz¹æ pomagaæ od zaraz!
Na specjalnych zajêciach promuj¹cych Motyli Wolontariat, prowadzonych przez
Barbarê Grochal, zainteresowane wolontariatem osoby dowiedzia³y siê, na czym polega
wolontariacka pomoc, kto mo¿e zostaæ wolontariuszem i sk¹d wziê³a siê taka jego nazwa.
Jednym s³owem, pomys³ zorganizowania dzia³alnoœci charytatywnej z udzia³em m³odzie¿y
ZSZiL w Nowym Tomyœlu, uwra¿liwiania jej na potrzeby innych, uczenia empatii - nabra³
konkretnego kszta³tu.
Jak zgodnie twierdz¹ obie nauczycielki, brakowa³o im kogoœ, kto by ich wspar³ w tym
zamyœle i wyjaœni³, na czym polega najbardziej efektywna dzia³alnoœæ. Nie wszystko trzeba
stwarzaæ samemu od zera, a szkoda, ¿eby energii m³odych ludzi nie wykorzystaæ w pe³ni.
Warto te¿ zapoznaæ siê z doœwiadczeniem innych, a ju¿ szczególnie krewnej patrona
szko³y, który jest przecie¿ kandydatem poznañskiej diecezji na o³tarze. Uczniowie, pod
czujnym okiem swoich nauczycieli, zaczêli wiêc dzia³aæ w Motylim Wolontariacie.
Wszyscy przeszli odpowiednie szkolenie w Poznaniu: nauczyciele - na koordynatorów
szkolnych wolontariatów, a uczniowie - dla wolontariuszy.
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Efekt motyla, czyli wszystko ma znaczenie
Mówi siê, ¿e trzepot skrzyde³ motyla mo¿e wywo³aæ tornado. Zjawisko to opisuje
tzw. teoria chaosu, która zak³ada równie¿, ¿e ka¿dy nasz najmniejszy ruch, a nawet myœl,
mo¿e mieæ ogromny wp³yw na nasz¹ przysz³oœæ. Twórc¹ tej teorii jest matematyk
Edward Lorenz. Jego zdaniem, lokalne zmiany ciœnienia wywo³ane ruchem skrzyde³
motyla w Brazylii, mog¹ spowodowaæ wyst¹pienie huraganu w Texasie. Efekt motyla
mo¿na porównywaæ z efektem, jaki powoduje staczaj¹ca siê w górach lawina. Do
powstania lawiny wystarczy czasem ma³y impuls, delikatne drgniêcie. Podobnie w ¿yciu,
aby spowodowaæ du¿¹ zmianê, czasem wystarczy jedna drobna, nawet przypadkowo
podjêta decyzja.
Motyle przywo³ane w okreœleniu wolontariatu - to symbol duszy. Symbolizuj¹
delikatnoœæ, wra¿liwoœæ, ale te¿ przemijanie. Zdobi¹ one wiele miejsc w poznañskim
hospicjum, a najbarwniej œciany pokoju, w którym wypoczywaj¹ w trakcie zajêæ
terapeutycznych pacjenci oddzia³u dziennego, czyli przebywaj¹cy w tym miejscu od rana
do pory obiadu. – Motyle by³y u nas od zawsze, ja je tylko „z³apa³am” – mówi Barbara
Grochal, wspominaj¹c Renatê, jedn¹ z pacjentek. – Ona robi³a piêkne motyle i mo¿na
powiedzieæ, ¿e nam ten temat tak trochê „zada³a”. Mówi³am zreszt¹ do niej: „Zobaczysz, ¿e
my coœ z tych motyli zrobimy”, ona wtedy odpowiada³a: „To bêdzie ku mojej pamiêci”. Kiedy
jeszcze ¿y³a, posadziliœmy w ogrodzie przy hospicjum budleje. Kwiaty tych krzewów pachn¹ tak
przyjemnie, ¿e przyci¹gaj¹ setki motyli.

W Zespole Szkó³ im. dra Kazimierza Ho³ogi idea wolontariatu trafi³a na bardzo podatny grunt
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Szkolni wolontariusze ze swymi opiekunkami Jolant¹ Adamczewsk¹ i Iwon¹ Knop

Trzepot „naszych” skrzyde³
Pierwsza akcja, w jak¹ zaanga¿owa³a siê m³odzie¿, odby³a siê na pocz¹tku grudnia
2012 w Galerii „Pawelec”. By³ to kiermasz œwi¹teczny, na którym sprzedawano – za
symboliczn¹ op³atê - ozdoby, stroiki i inne dekoracje, przygotowane przez Ko³o
Artystyczne pod kierunkiem Magdaleny Ba³uty . Celem przedsiêwziêcia by³o pozyskanie
funduszy dla najubo¿szych uczniów Liceum im. dra K. Ho³ogi. Du¿e zainteresowanie
mieszkañców Nowego Tomyœla przekona³o wolontariuszy, ¿e warto dzia³aæ i
podejmowaæ wyzwania, bo efekty czêsto przekraczaj¹ oczekiwania. Nie wolno te¿
marnowaæ okazji na zdobycie œrodków niezbêdnych do pomocy potrzebuj¹cym. W
takiej akcji chêtnie bior¹ te¿ udzia³ osoby, które nie s¹ wolontariuszami, ale zwyczajnie
chc¹ pomóc.
Pierwsz¹ akcj¹ przeprowadzon¹ ju¿ pod nazw¹ „Nasz Motyli Wolontariat” by³o
szycie lalek dla Elizy. Eliza Banicka cierpi na chorobê Niemanna-Picka. Do tej pory nikt z
tym schorzeniem nie do¿ywa³ doros³oœci. Koszt terapii, powstrzymuj¹cej rozwój
choroby, to ponad 600 000 z³ rocznie. Oczekuj¹c na decyzjê NFZ dotycz¹c¹ refundacji
kosztów leczenia, rodzice Elizy desperacko szukaj¹ funduszy.
W holu Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu odby³o siê wiêc wielkie szycie.
Cz³onkowie Motylego Wolontariatu szyli lalki. Tak¹ lalkê szy³o siê od podstaw, tzn.
wed³ug szablonu wycina³o siê czêœci tu³owia, wype³nia³o je i szy³o komplet ubrañ dla lalki.
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„Dzieñ Wra¿liwoœci - „Dzieñ Motyla" nowotomyscy wolontariusze spêdzili w Przedszkolu „Bolka
i Lolka", popularyzuj¹c ideê wolontariatu wœród najm³odszych

Na oczach obserwatorów powstawa³y bardzo estetyczne lalki - przytulanki: baletnice,
kucharki, czerwone kapturki, a nawet dziennikarki.
Wa¿nym dla Naszego Motylego Wolontariatu wydarzeniem by³ udzia³ w koncercie
charytatywnym w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Ze szko³y pojecha³a tam ca³a du¿a
grupa wolontariuszy, wraz ze swoimi opiekunami, nauczycielami. Nie zabrak³o te¿
dyrektor ZSZiL El¿biety Helwing oraz Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Helwinga.
Wolontariusze przygotowali, a w³aœciwie upiekli szeœæset pierniczków, ka¿dy
przyozdobili i zapakowali oraz do³¹czyli karteczkê. Na karteczce mo¿na by³o znaleŸæ
informacjê o mo¿liwoœci przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Hospicjum
Palium.
Trudno nie wspomnieæ o „Dniu Wra¿liwoœci - Dniu Motyla”. Ten dzieñ wymyœli³a
m³odzie¿ z Motylego Wolontariatu - jako dzieñ wra¿liwoœci na drugiego cz³owieka. W
tym roku by³ dniem pomocy Marysi Piechowskiej, 20.letniej dziewczynie, która wygra³a
walkê z rakiem, ale teraz pilnie potrzebuje protezy rêki. Jolanta Adamczewska i Iwona
Knop spêdzi³y ten dzieñ w Przedszkolu ”Bolka i Lolka” w Nowym Tomyœlu. Razem z
dzieæmi ze wst¹¿ek robi³y motyle. Do motyli do³¹czona by³a - skierowana do rodziców –
proœba: „Podaj rêkê Marysi” . W tej akcji, oprócz pieniêdzy, bardzo wa¿ny by³ czas. Aby
miêœnie rêki mog³y siê prawid³owo rozwijaæ, Marysia potrzebujê protezy natychmiast.
Nowotomyskie motyle bardzo chêtnie wspieraj¹ potrzebuj¹cych z naszego terenu.
W³aœciwie wspieraj¹ ka¿d¹ akcjê, która porusza ich serca. Ola Ziêtarska ma 8 lat i mieszka
Nasz Motyli Wolontariat
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Pierwsza akcja, w jak¹
zaanga¿owa³a siê m³odzie¿,
odby³a siê na pocz¹tku
grudnia 2012
w Galerii „Pawelec"

w W¹sowie. Dziewczynka trafi³a do poznañskiej Kliniki Onkologii, Hematologii i
Transplantologii. Dla Oli wolontariusze szukali dawcy szpiku. Czêœæ uczniów jest ju¿
pe³noletnia, a wiêc mogli zg³osiæ siê i zostaæ zarejestrowani w bazie dawców.
To dopiero pocz¹tek dzia³alnoœci Naszego Motylego Wolontariatu. Akcji przybywa z
ka¿dym miesi¹cem. Tu czas nie stoi w miejscu, a ka¿d¹ chwilê wykorzystuje siê dla dobra
innych. Wygl¹da na to, ¿e dla uczniów ZSZiL w Nowym Tomyœlu pomoc drugiemu
cz³owiekowi jest tak oczywista jak oddech.

Nie odlecimy, zostajemy?!
Wolontariuszem mo¿e zostaæ ka¿dy chêtny. Jednak uczeñ, który zg³osi chêæ
przyst¹pienia do wolontariatu, musi podpisaæ kodeks etycznego postêpowania.
Dowiaduje siê w ten sposób, jakie cechy powinien posiadaæ wolontariusz.
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By³ to kiermasz œwi¹teczny, na którym sprzedawano – za symboliczn¹ op³at¹ – ozdoby, stroiki i inne
dekoracje, przygotowane
przez Ko³o Artystyczne
pod kierunkiem
Magdaleny Ba³uty

- W Naszym Motylim Wolontariacie, ka¿dy chêtny uczeñ zapozna³ siê z tymi zasadami i
mia³ czas, aby przemyœleæ, czy zdo³a sprostaæ wymaganiom – mówi Iwona Knop. Weryfikujemy te¿ na bie¿¹co postawy i zachowania naszych uczniów. Trzeba sobie zdawaæ
sprawê, ¿e to jest dla wszystkich nowe, trudne wyzwanie. W takich sytuacjach m³odzie¿ musi
sama siê odnaleŸæ. Niektórzy potrzebuj¹ wiêcej czasu.
- To s¹ m³odzi ludzie maj¹cy prawo do rozpoznania, czy taka droga jest dla nich
odpowiednia – kontynuuje Jolanta Adamczewska - a my nauczyciele musimy im pomóc w
podjêciu w³aœciwej dla nich decyzji. Uczniowie te¿ maj¹ ³atwy codzienny kontakt z nami i o
swoich w¹tpliwoœciach zawsze mog¹ porozmawiaæ.
Trzy s³owa: umys³ – wola – serce najbardziej klasycznie opisuj¹ ludzk¹ osobowoœæ.
Cz³owiek mo¿e formowaæ swój umys³, ma równie¿ wp³yw na swoj¹ wolê. Pomoc
drugiemu cz³owiekowi wymaga nie tylko zaanga¿owania umys³u, ale i serca. Wymaga
wielkiej wra¿liwoœci na godnoœæ i los bliŸniego. Oprócz odwa¿nego serca i umys³u,
niezbêdna do dzia³ania jest te¿ wola. Wola, nie jest uczuciem, lecz decyzj¹ wynikaj¹c¹ z
troski o los drugiego cz³owieka w dobrej i z³ej doli, niezale¿nie od okolicznoœci i
nastrojów. Jest gwarantem wytrwa³oœci.
Odczuwamy potrzebê czynienia dobra, jednak realizacja tej potrzeby nikomu nie
przychodzi ³atwo. Trudno jest wychodziæ naprzeciw potrzebom innych spontanicznie,
bez wysi³ku i czujnoœci. Trzeba te¿ poœwiêciæ to, co dla nas najcenniejsze - nasz czas.
Naj³atwiej daæ pieni¹dze, najtrudniej czas.
Dziêki tym m³odym ludziom i ich opiekunom œwiat staje siê naprawdê lepszy.
Wnosz¹ radoœæ, dodaj¹ si³y, daj¹ wiarê w sens takiego dzia³ania. Pomagaj¹ bez zbêdnych
s³ów, bez narzekañ, bez oczekiwañ.

Fot. archiwum ZSZiL oraz Aleksandra Tabaczyñska
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NOWOTOMYŒLANIE...
Sylwia Kupiec

Cieszê siê, ¿e ludzie maj¹ do mnie zaufanie…
Rozmowa z Krzysztofem Sadowskim - nowotomyœlaninem, dziennikarzem Radia
Merkury i G³osu Wielkopolskiego o czasach nauki w nowotomyskim liceum, sensie
dziennikarskiej pracy, misji mediów publicznych, niesieniu pomocy ludziom,
Polakach na œwiecie, rodzinie, dziennikarskim ma³¿eñstwie i trzech córkach...
Zawód dziennikarza wymarzy³eœ sobie
biegaj¹c po podwórku jeszcze jako Krzyœ?
Faktycznie, biega³em po podwórku jako ch³opiec. Wychowa³em siê na ulicy
Kwiatowej w Nowym Tomyœlu i to by³y
naprawdê cudowne czasy. Nasza ulica rzeczywiœcie ¿y³a. Nie by³a pokryta asfaltem
i gdy graliœmy w pi³kê, wzbija³y siê tumany
kurzu. Samochodów by³o wtedy bardzo
ma³o, wiêc ¿aden kierowca nie przeszkadza³ nam w zabawie. Ulice Kwiatowa, Olchowa, Brzozowa, Topolowa tworzy³y
jakby osiedle – wszystkie domy powsta³y
tam w po³owie lat 60 i 70. W ka¿dym domu by³o troje, czworo, piêcioro dzieci. ¯yliœmy w jednej wielkiej rodzinie – chodziliœmy do siebie nawzajem, odwiedzaliœmy
siê. W jednym domu zjad³o siê obiad,
w drugim podwieczorek. S¹siedzi znali
wszystkie dzieci po imieniu, wiedzieli czyimi s¹ synami i córkami. Gdy ju¿ byliœmy
troszkê starsi, rodzice pozwalali nam chodziæ na boisko Szko³y Podstawowej nr 1,
której zreszt¹ póŸniej byliœmy uczniami,
gdzie te¿ do wieczora graliœmy w pi³kê.
Gdy teraz patrzê na dzieciaki, ale te¿ i doros³ych, widzê, ¿e popo³udniami wol¹ sie-

dzieæ przed komputerem, a z s¹siadami
graj¹ w pi³kê przez Internet lub czasem
wcale siê nie znaj¹. Ka¿dy rano wstaje, pêdzi, goni, dzieci wychowuj¹ siê tak naprawdê same. Moje dzieciñstwo pamiêtam jako
kolorowe i po prostu fajne. Mimo ¿e by³o
– jak to siê mówi – za komuny, w ¿yciu
bym siê nie zamieni³ z nikim, kto prze¿ywa
dzieciñstwo teraz. Wychowa³em siê
w œwiecie, w którym wszystko by³o otwarte, prawdziwe, nieudawane, w kontaktach
miêdzyludzkich nie by³o sztucznoœci. Nie
chcê œlepo wychwalaæ naszego pokolenia,
ale mam wra¿enie, ¿e nam bardziej siê
chcia³o. Teraz m³odzi ludzie, którzy przychodz¹ na przyk³ad do radia na praktyki albo próbuj¹ tam znaleŸæ pracê, zaczynaj¹
rozmowê od tego, czego oni by chcieli,
a nie od tego, co potrafi¹… Do kanonu redakcyjnych anegdot przesz³a historyjka
jednego z m³odych ludzi, który skoñczy³
studia, mia³ bardzo dobre oceny na dyplomie i szukaj¹c w naszym radiu pracy jako
dziennikarz, podczas rozmowy kwalifikacyjnej powiedzia³, ¿e mo¿e by i by³ zainteresowany etatem, ale pi¹tki i poniedzia³ki
musi mieæ wolne... Na pytanie - dlaczego
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Krzysztof Sadowski z m³odszym bratem – Piotrem, w nowotomyskim Parku Kultury
i Wypoczynku

Z pierwszym koleg¹
z ³awy szkolnej
– Maciejem Skwarczem

pi¹tki wolne? Odpowiedzia³, ¿e rozpoczyna siê weekend i on siê musi do niego przygotowaæ. A poniedzia³ki? Bo w poniedzia³ki do po³udnia odpoczywa, a póŸniej idzie
na fitness…
I to jest historia z ¿ycia wziêta – sam to
s³ysza³em i to jest zupe³nie niesamowite...
Ju¿ nie mówiê o pieni¹dzach, które on
chcia³ zarabiaæ. Ale to mo¿e te¿ jest taki
znak czasów, ¿e wszystko stanê³o na g³owie, ¿e liczy siê kasa, kasa, kasa i jeszcze
raz kasa… i pó³ biedy, je¿eli za t¹ kas¹ id¹
jeszcze umiejêtnoœci…
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Wiesz, nigdy nie myœla³em, ¿e tak bêdê
mówi³ (œmiech), ¿e za moich czasów by³o
lepiej... Jednak coraz czêœciej mam wra¿enie, ¿e jakoœ tak l¿ej siê ¿y³o, spokojniej.
Przede wszystkim ludzie ze sob¹ rozmawiali, to by³o najwa¿niejsze.
Zawód, który wykonujesz by³ Twoim
wymarzonym, czy dziennikarzem zosta³eœ
bardziej przez przypadek?
To by³ w³aœciwie przypadek. Gdy skoñczy³em Liceum im. M. Kopernika w Nowym Tomyœlu i zda³em maturê, by³ taki
pêd w grupie moich znajomych, ¿eby iœæ na
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politologiê. By³ 1994 rok – pocz¹tek wolnej Polski i wszyscy interesowaliœmy siê histori¹ i polityk¹. Egzamin na politologiê na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu zda³em, ale by³o tylu chêtnych, ¿e
z braku miejsc siê nie dosta³em. Trudno –
stwierdzi³em – jak nie politologia, to chyba
nic nie bêdzie…. A ¿e ka¿de wakacje licealne spêdza³em u mojej ciotki, która mia³a
w Krynicy Morskiej oœrodek wczasowy
i tam pracowa³em, myj¹c – mówi¹c brzydko – gary, to stwierdzi³em, ¿e jadê tam.
No i siedzê sobie w tej Krynicy, odpoczywam, pracujê i nagle dostajê telefon od rodziców, ¿e w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze jest drugi nabór na
polonistykê. Nigdy nie myœla³em o polonistyce, ale lubi³em jêzyk polski – pani profesor Dorota Matusiewicz by³a moj¹ polonistk¹ w liceum, co dobrze wspominam,
wiêc pomyœla³em – dobra, spróbujê. Pojecha³em, zda³em i dosta³em siê. Tak trafi³em
do Zielonej Góry, do akademika, w którym tworzy³y siê w³aœnie kabarety „Potem” i „Tej”, gdzie æwiczy³a grupa „Raz,
dwa, trzy” Adama Nowaka i kwit³o ¿ycie
towarzyskie. Zdarza³y siê tam takie sytuacje, ¿e o 2 w nocy nasz kolega, nosz¹cy
ksywê Slesh, jak gitarzysta z Guns N'
Roses, wyci¹ga³ gitarê, piecyk i dawa³
koncert na korytarzu. Wszyscy wychodzili
z pokojów i do 5 rano by³a zabawa. Oczywiœcie, w pewnym momencie zaczê³o mnie
to ju¿ mêczyæ i na IV i V roku, gdy ju¿ zajêæ
by³o du¿o mniej, zacz¹³em pracê w Nowym Tomyœlu, jako polonista, w Szkole
Podstawowej nr 3, u pana Andrzeja Wa³êsy i wróci³em do rodzinnego domu.
Ci¹gle pracowa³em w szkole, gdy pewnego dnia przysz³a do nas s¹siadka mojej

mamy i mówi, ¿e w Radiu Merkury szukaj¹ dziennikarza – reportera na zachodni¹
Polskê. Przynios³a mi karteczkê, na której
zapisa³a telefon i adres radia oraz godzinê
i dzieñ, w którym bêd¹ przes³uchania kandydatów. Pomyœla³em – dlaczego nie? –
i pojecha³em. Zg³osi³o siê wtedy kilkanaœcie osób, dostaliœmy m. in. zadania z dykcji, coœ trzeba by³o napisaæ, narysowaæ i coœ
powiedzieæ. Zakwalifikowa³y siê trzy osoby – miêdzy innymi i ja. Wziêli nas na trzy
miesi¹ce próby i tak zacz¹³em pracê w radio. Jednoczeœnie, jeszcze przez 4 lata,
uczy³em w szkole. W Merkurym robi³em
jakieœ relacje, pracowa³em g³ównie przez
telefon. W 2000 roku, kiedy mia³em siê
¿eniæ, poszed³em do prezesa Piotra Frydryszka i powiedzia³em mu, ¿e chcia³bym
na sta³e pracowaæ w radiu, bo to mnie interesuje. Zak³adaj¹c rodzinê potrzebujê te¿
stabilizacji i pewnej pracy. Prezes na to:
„Dobrze, od 1 wrzeœnia masz etat.” I tak
30 sierpnia 2000 roku skoñczy³em pracê
w szkole, wypuszczaj¹c moj¹ ósm¹ klasê,
której by³em wychowawc¹ przez 4 lata,
a od 1 wrzeœnia zacz¹³em pracê w radiu,
na etacie.
Zanim przejdziemy do zawodowych
tematów – jeszcze coœ o czasach nowotomyskiego liceum – jak wspominasz profesorów, kolegów? Masz z nimi jakiœ kontakt?
W przysz³ym roku up³ynie 20 lat od naszej matury. Widzieliœmy siê na zorganizowanych spotkaniach 2 razy. Nie mam konta na facebooku, co te¿ pewnie jest problemem w tych kontaktach, bo inni w³aœnie
tam, z tego co wiem, siê „widuj¹”... By³o
kolorowo i naprawdê bardzo ¿a³ujê, ¿e nie
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ma ju¿ tych kontaktów. Fajnie by³oby zobaczyæ, jak ludzie siê pozmieniali. Nasze
wiêzi z osiedlowej paczki te¿ siê rozluŸni³y,
ka¿dy poszed³ na studia do innego miasta –
Poznañ, Zielona Góra, Warszawa, Szczecin, Kraków. Teraz, niestety, z kilkoma
osobami w ogóle nie mam kontaktu. To
jest smutne, ¿e z kolei nasze pokolenie dopad³a „choroba cywilizacyjna”, zamykaj¹ca nasz¹ aktywnoœæ tylko do pola zawodowego, ewentualnie dzieci i rodziny. Nie ma
miejsca na spotkania z innymi ludŸmi tak na
co dzieñ, niestety…
Czasy szko³y œredniej wspominam bardzo dobrze, tak¿e jako okres spokoju,
a jednoczeœnie fajnego towarzyskiego ¿ycia. Profesor Emilia Sill, nasza wychowawczyni i „pani od historii” zabiera³a nas na
ró¿ne wycieczki, wyjazdy. PóŸniej by³y
osiemnastki, imprezy na dzia³kach u kolegi,
który jest teraz szanowanym profesorem
w Koperniku. Bardzo dobrze wspominam
te¿ lekcje angielskiego. To by³ taki czas, ¿e
przyje¿d¿ali tu amerykañscy nauczyciele
z Korpusu Pokoju, co dla nas by³o niez³ym
szokiem. W 1990 roku przyszliœmy do liceum, prze³om w Polsce, otwarcie ¿elaznej
kurtyny, a do szko³y przyje¿d¿a Amerykanka prosto z USA, z Ohio i opowiada po
angielsku o Ameryce. To naprawdê by³
szok. Do dzisiaj pamiêtam te konwersacje,
du¿o w mojej g³owie zosta³o z tamtych
czasów. Bardzo dobrze wspominam – niestety œwiêtej pamiêci – profesora Matusiewicza. Œwietny goœæ, który niesamowicie
szanowa³ m³odzie¿. Typ nauczyciela, który
teraz trudno spotkaæ. Z wielk¹ klas¹, surowy, stanowczy, ale bardzo wyrozumia³y,
rozumiej¹cy m³odzie¿, lubi¹cy z m³odzie¿¹
rozmawiaæ. Pamiêtam do dziœ nasze spotkania, rozmowy na ró¿ne tematy. Zawsze
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siê tak szelmowsko uœmiecha³, t³umaczy³,
a potem mówi³, „a ju¿ idŸ Sadowski…”
Nie mia³eœ ksywy? Do mnie zawsze
zwraca³ siê per „handlowiec”...
Mia³em, pewnie. Mówi³ do mnie „Sadowy” (œmiech).
Od samego pocz¹tku swojej pracy
w radiu zajmujesz siê tym samym?
W 2000 roku wystartowa³em jako reporter w terenie. Jedyny, na doœæ spory
obszar – od powiatu nowotomyskiego,
przez wolsztyñski, miêdzychodzki, obornicki, grodziski, a¿ do szamotulskiego. Do
2010 roku robi³em wy³¹cznie relacje dotycz¹ce lokalnych spraw tych powiatów,
miast, miasteczek, wsi. Od trzech lat z kolei, dodatkowo prowadzê programy na ¿ywo i magazyny. Pierwszy, to Jest taka sprawa, czyli poranne rozmowy Merkurego
o 8.20, do którego zapraszam ekonomistów, samorz¹dowców, aktorów, piosenkarzy – w zale¿noœci od tego, jakie s¹ bie¿¹ce tematy. Na przyk³ad w czasie festiwalu „Transatlantyk” w Poznaniu by³ u mnie
Jan A. P. Kaczmarek, a dzisiaj marsza³ek
Marek WoŸniak, który w³aœnie wróci³
z Brukseli, gdzie by³ dyskutowany bud¿et
unijny na przysz³e lata. Rozmowy te prowadzê na przemian z Wojtkiem Biedakiem. Druga moja audycja na ¿ywo, to cotygodniowe rozmowy z politykami – Politycy do tablicy. O 18.15 przychodz¹ wielkopolscy parlamentarzyœci – pos³owie, senatorowie i przez 45 minut rozmawiamy
w studiu o tym, co siê dzieje w Sejmie. Robiê te¿ dwa magazyny nagrywane wczeœniej do emisji, pierwszy – Zmieniliœmy Wielkopolskê, poœwiêcony pozyskiwaniu i wykorzystaniu unijnych œrodków i program
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W drugiej klasie liceum z wychowawczyni¹ Emili¹ Sill

W sieci – na temat Internetu i jego przydatnoœci w ró¿nych sferach ¿ycia. Równolegle dalej pracujê w terenie, ale si³¹ rzeczy
mniej ni¿ kiedyœ. Nie da siê byæ w dziesiêciu
miejscach w jednym czasie. I to siê zmieni³o, myœlê, ¿e na plus. Dodatkowym elementem mojej pracy s¹ wyjazdy w ró¿ne
zak¹tki œwiata. W 2009 roku poszed³em
do Prezesa z pomys³em, ¿eby odwiedzaæ
Wielkopolan, którym gdzieœ „w œwiecie”
siê uda³o, albo robi¹ coœ wa¿nego daleko
od nas i tak siê faktycznie sta³o. Droga
przez te trzynaœcie lat by³a skomplikowana, ale jest dobrze, teraz robiê to, co chcê.
Pamiêtasz jeszcze swoje pocz¹tkowe
trudnoœci, mia³eœ wpadki wynikaj¹ce z braku dziennikarskiego doœwiadczenia i war sztatu?
Pamiêtam, pamiêtam. Swoj¹ pierwsz¹
relacjê do radia robi³em z majowych Dni

Wolsztyna. Relacja mia³a trwaæ 30 sekund,
a ja robi³em j¹ przez 4 i pó³ godziny... Co
zrobi³em, to by³o Ÿle – albo Ÿle napisane,
albo Ÿle przeczytane, albo nie taka intonacja, albo Ÿle wymawiane koñcówki. Wydawc¹ by³a moja szefowa, dziœ moja kole¿anka Ma³gosia Rybczyñska, która tak
mnie przeæwiczy³a, ¿e pomyœla³em wtedy,
¿e to radio, to chyba by³ b³¹d... Przez 4 godziny pisaæ 30. sekundow¹ relacjê? Koszmar… Inna historia mia³a miejsce, gdy
w Grodzisku Wlkp. odbywa³y siê jeszcze
mecze Groclinu Grodzisk, który gra³ wtedy w I lidze. Czasami nasi komentatorzy
nie mogli przyjechaæ na mecz i prosili mnie,
¿ebym zrobi³ relacjê. Pamiêtam pierwszy
raz, gdy wchodziliœmy na ¿ywo na antenê
i mia³em opowiadaæ o tym, co siê dzieje na
boisku... Przekona³em siê na w³asnej skórze, ¿e praca komentatora sportowego
w radiu, to jest ogromna sztuka. Na po-
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Reporter w terenie... tym razem w studiu poznañskiego Radia „Merkury”

cz¹tku i jêzyk mi siê pl¹ta³, i nie wiedzia³em,
co powiedzieæ, by³y zawieszenia i przerwy,
co póŸniej – gdy tego sobie pos³ucha³em –
brzmia³o œrednio…
Mia³em te¿ wpadki jêzykowe – kiedyœ
opowiadaj¹c na ¿ywo o jakimœ wypadku na
A2 nie mog³em wypowiedzieæ s³owa
volksvagen – wychodzi³o „fowagen, folwagen..” – i to wszystko posz³o na antenê…W koñcu, gdy koñczy³em ju¿ tê relacjê, spiker mówi do mnie: „Powiedzmy po
prostu, ¿e jechali busem”. (œmiech)
Du¿o czasu zajê³o Ci uzyskanie poczucia osadzenia w zawodzie?
Mam wra¿enie, ¿e po tych 13 latach na
etacie i 14 latach wspó³pracy z radiem,
wci¹¿ nie mam takiej pewnoœci, ¿e ju¿
wszystko potrafiê i mogê wchodziæ na
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pewniaka do studia. Dobre i niedobre jednoczeœnie w tym zawodzie jest to, ¿e w³aœciwie codziennie pracujesz nad innym tematem. W poniedzia³ek mówisz o aferze
bankowej – trzeba szybko poznaæ mechanizmy, które doprowadzi³y do tego, co siê
w tym banku wydarzy³o. We wtorek zdarza siê jakiœ wypadek, trzeba jechaæ, nawet
w nocy – ostatnio na przyk³ad na rozszczelnienie gazoci¹gu pod Miêdzychodem.
Trzeciego dnia prowadzisz rano w radio
rozmowê z rzecznikiem kurii w Poznaniu,
a wiêc tematy stricte duchowne. Wachlarz
tych tematów jest tak ogromny, ¿e nigdy
nie czujesz siê na 100% przygotowany.
W bardzo krótkim czasie musisz staæ siê
ekspertem od wszystkiego. Oczywiœcie, to
te¿ wi¹¿e siê z wpadkami merytorycznymi.
Zdarza³o siê, ¿e gdy jakiœ specjalista s³ucha³
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programu, dzwoni³ ze sprostowaniem –
np. lekarz, ¿eby zwróciæ uwagê, ¿e ktoœ
pomyli³ dwunastnicê z dziesiêciotnic¹.
Z drugiej strony praca w radiu daje takie
mo¿liwoœci, ¿e mo¿esz dotkn¹æ ró¿nych
sfer, niedostêpnych czasem dla innych ludzi. Jeœli ktoœ jest ksiêgowym, to zajmuje siê
ksiêgowoœci¹, jeœli jest nauczycielem, to
g³ównie zajmuje siê nauczaniem. W¹ska
specjalizacja. U nas, przy wszystkich tego
minusach, ogromn¹ frajd¹ jest uczestniczenie codziennie w nowych wydarzeniach,
codzienne spotykanie nowych ludzi, wyjazdy zagraniczne – na Syberiê, do Tanzanii,
Madagaskaru, do œw. Miko³aja w Rovaniemi... To s¹ rzeczy, których trudno by³oby
doœwiadczyæ pracuj¹c, w cudzys³owie,
w jakimœ „zwyk³ym” zawodzie.
Sk¹d tematy na audycje o lokalnych
sprawach? Dostajesz zamówienie od redakcji albo wydawcy, czy sam zbierasz informacje?
To jest praca bardzo kreatywna, nikt nic
nie narzuca – ja wybieram tematy. Czêsto
zdarza siê, ¿e ludzie przychodz¹ z ró¿nymi
sprawami. Teraz, gdy pracujê ju¿ 14 rok,
bardzo wiele osób ma mój numer telefonu, maila – na stronie radia te¿ jest kontakt
do mnie, wiêc dzwoni¹, pisz¹, zaczepiaj¹
na ulicy. To jest te¿ bardzo ciekawe, ¿e na
pocz¹tku mojej pracy – w 2000 roku, gdy
pojawia³em siê z mikrofonem na ulicach
Nowego Tomyœla czy Grodziska, ludzie od
razu uciekali. Nie chcieli w ogóle s³uchaæ,
o co mi chodzi. A teraz sami podchodz¹,
pytaj¹: „Czego pan szuka? Mo¿e coœ mamy
powiedzieæ? A jaki temat pan teraz robi?”
To siê bardzo zmieni³o. Podobnie jest z samorz¹dowcami. Kiedyœ, gdy siê wchodzi³o
do jednego czy drugiego urzêdu w Wiel-

kopolsce, to przys³owiowa pani Czesia,
która siedzia³a w sekretariacie, zagadniêta
o szefa, potrafi³a tylko powiedzieæ: „Nie
ma burmistrza”, a na pytanie „Kiedy bêdzie?” odpowiedzieæ: „Nie bêdzie.” Czasami bezczelnie, wrêcz ordynarnie. Teraz
absolutnie to ju¿ siê nie zdarza. Samorz¹dowcy wiedz¹, ¿e naprawdê reprezentuj¹
spo³eczeñstwo i my, jako media publiczne,
te¿ je reprezentujemy, wiêc mamy prawo
do informacji. Albo oddzwaniaj¹, albo maj¹ swoich rzeczników prasowych, z którymi mo¿na siê kontaktowaæ. Przez 13 lat
pod tym wzglêdem zasz³y rewolucyjne
zmiany. Jeœli chodzi o zdobywanie informacji, najbardziej siê cieszê, gdy ludzie sami do
mnie przychodz¹, bo wiedz¹, ¿e uprawiam
takie dziennikarstwo „interwencyjne”,
a po drugie dlatego, ¿e maj¹ do mnie zaufanie.
Chyba nie wszyscy s¹ tacy przyjaŸni
i przychylnie nastawieni?
Ró¿nie bywa, ale z dziennikarzem jest
tak, ¿e jak mu zamkn¹ drzwi, to wchodzi
innymi, albo szuka okna… Kiedyœ pojecha³em na sesjê rady miejskiej do Ostroroga,
gdzie poruszany by³ jakiœ dra¿liwy temat
i z jednym z radnych, który ten temat wywo³a³, chcia³em porozmawiaæ. Notabene
by³ to radny, który wczeœniej zaproponowa³ powieszenie na drzwiach prowadz¹cych do sali sesyjnej kartki z napisem:
„Dziennikarzom i psom wstêp wzbroniony”. Podszed³em do niego w czasie przerwy, a on mnie pobi³... Da³ mi trzy razy piêœci¹ po twarzy, wyrzuci³ mikrofon i poszed³ sobie…. Policja, sprawa w s¹dzie,
prokurator, facet skazany i tak dalej, ale fajne by³o to, ¿e ludzie, którzy widzieli, co
zrobi³, nie wystraszyli siê, nie odwrócili g³o-
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wy, tylko zeznawali w tym procesie. On
zreszt¹ twierdzi³, ¿e mnie nie pobi³
(œmiech). Ale oni zeznawali, ¿e tak jednak
by³o. Wtedy czu³em, ¿e ludzie stoj¹ za
mn¹. Cieszê siê te¿, gdy ludzie traktuj¹
mnie, jak kogoœ, kto mo¿e siê przydaæ
w trudnych sytuacjach.
Masz poczucie sprawczoœci jako dziennikarz?
W jakiœ sposób tak. Faktycznie, raz uda³o siê za³atwiæ wêgiel dla jakiegoœ starszego
ma³¿eñstwa, które zadzwoni³o z proœb¹
o pomoc, bo mimo ich biedy, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej nie chcia³ udzieliæ pomocy. Kiedyœ te¿ przyszed³ do mnie mê¿czyzna, który wyszed³ z wiêzienia i powiedzia³, ¿e Oœrodek Pomocy Spo³ecznej nie
chce mu pomóc w zdobyciu dowodu osobistego, który on gdzieœ zgubi³. Nie chc¹
mu napisaæ pisma do urzêdu miasta, a on
potrzebuje dowodu, by cokolwiek zacz¹æ
robiæ w ¿yciu. Chodzi³ dwa miesi¹ce do
OPS-u i nic. Wybra³em siê do kierownika
i pytam: „Dlaczego mu pan nie pomóg³?” –
„E tam, bo to wie pan, pijaczyna, menel taki”. Mówiê: „Wie pan, bez dowodu, on
dalej bêdzie menelem”. I wtedy, w dwie
godziny uda³o siê wyrobiæ mu ten dowód.
Inny przyk³ad – ma³ej dziewczynki Ró¿y
spod Wronek... W wiejskiej rodzinie urodzi³o siê ma³e dziecko, któreœ tam z kolei,
i urzêdnicy zareagowali bardzo sztampowo – jest ba³agan w domu, matka niezaradna, zabieramy noworodka do Domu
Dziecka, do adopcji. Gdy ta informacja zosta³a upubliczniona, wszyscy dziennikarze
– od mediów publicznych po komercyjne
– stanêli murem za t¹ rodzin¹. Po kilku
miesi¹cach okaza³o siê, ¿e Ró¿a mo¿e jednak wróciæ do matki, ¿e mo¿na spróbowaæ
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za³atwiæ pomoc socjaln¹, ¿e ktoœ mo¿e
przychodziæ i mo¿e z t¹ kobiet¹ pracowaæ,
rozmawiaæ, pomagaæ jej… Dzisiaj, gdybyœ
pojecha³a do B³ot Wielkich ko³o Wronek,
zobaczy³abyœ fajn¹ rodzinê i uœmiechniêt¹
Ró¿ê, która ma ju¿ pewnie 5 lat i mieszka
z rodzicami. Co z tego, ¿e matka ma trzydzieœci lat, a ojciec 60? To nikogo nie powinno interesowaæ. Wa¿ne, ¿e chcieli mieæ
dziecko, ¿e ono dobrze siê rozwija, ¿e s¹
razem i nauczyli siê sprz¹taæ dom, gotowaæ, robiæ zakupy. I ta sprawa zosta³a od
pocz¹tku do koñca za³atwiona przez
dziennikarzy... Czasami wystarczy jeden
telefon, ¿eby w spokoju wyjaœniæ problem
z dyrektorem czy kierownikiem i jakieœ
wyjœcie natychmiast siê znajduje.
Myœlê, ¿e dziennikarze nie s¹ po to, by
kogoœ straszyæ, bez powodu kogoœ krytykowaæ. Wa¿ne jest to, ¿e sprawy nie do
przeskoczenia dla zwyk³ego cz³owieka,
czêsto nieporadnego spo³ecznie czy ¿yciowo, my mo¿emy za³atwiæ od rêki. W naszym radiu jest taka dobra zasada, ¿e gdy
nasz reporta¿ komuœ pomo¿e, po miesi¹cu, dwóch, wracamy znów do tematu,
sprawdzamy, jak ten cz³owiek sobie radzi.
Pomoc bardzo czêsto dzia³a. By³y wiêzieñ,
o którym wspomnia³em, dziêki dowodowi
osobistemu móg³ wynaj¹æ mieszkanie, znalaz³ pracê – kiepsk¹, bo kiepsk¹, ale zawsze… i móg³ stan¹æ na nogi. I to s¹ takie
momenty, gdy cz³owiek czuje siê potrzebny. Brzmi to mo¿e górnolotnie, ale tak to
jest….
Skoro jesteœmy przy misji dziennikarskiej… Znalaz³eœ siê kiedyœ w swojej pracy
w sytuacji konfliktu etycznego?
Mo¿e to nie by³ jakiœ wybór etyczny, ale
na pewno poczucie rozdarcia pomiêdzy
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oczekiwaniami s³uchacza, a miêdzy tym, co
my chcemy robiæ… Jako media publiczne,
ca³y czas miêdzy tymi dwoma interesami
lawirujemy. Media komercyjne mog¹ sobie
pozwoliæ na beznadziejne „tokszo³y”,
nadawanie ¿enuj¹cych czasem piosenek
przez ca³¹ dobê, a nasz program ma byæ
misyjny, mamy nadawaæ o wiele mniej reklam, ale jednoczeœnie walczyæ o s³uchacza
i wzrost s³upków s³uchalnoœci. Czasami
mia³em wiêc taki niesmak, bo zdarza³o siê,
¿e „obs³ugiwaliœmy” ró¿ne wypadki. I to
jest dopiero dramat, gdy jedziesz do takiego wypadku…Pamiêtam taki pod Grodziskiem, gdy w samochodzie sp³onê³a piêcioosobowa rodzina. Przyje¿d¿asz i w³aœciwie
mo¿na tylko stan¹æ obok tej rodziny i te¿
szlochaæ, a ty masz zrobiæ relacjê – ¿e w samochodzie byli rodzice i troje dzieci, ¿e nie
¿yj¹, ¿e zginêli od razu, ¿e policja jest na
miejscu. Tak naprawdê kogo to interesuje?
Okazuje siê, ¿e niestety interesuje. Jest taka grupa ludzi. I wtedy cz³owiek czuje niesmak, ¿e musi to robiæ. Nasuwa siê pytanie, czy musimy dawaæ to, czego ludzie
chc¹, czy jako media powinniœmy te potrzeby kreowaæ? Grzegorz Miecugow, który pracuje w TVN, nieraz krytykowa³ swoj¹ stacjê, mówi¹c: „Nie jest tak, ¿e ludzie s¹
idiotami i potrzebuj¹ idiotycznych programów…”. Gusta widzów, to du¿a wina mediów, które id¹ na ³atwiznê, wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e skoro ludzie lubi¹ „tokszo³y”, to dajmy „tokszo³y”, skoro lubi¹ fabularyzowane reality shows, to niech to bêd¹
ca³y czas na antenie. W³¹czysz kilka stacji
radiowych – wszêdzie ta sama muzyka.
Cieszê siê, ¿e dopóki mo¿emy, w naszym
radiu nie puszczamy takich rzeczy. Oczywiœcie, to siê póŸniej przek³ada na wp³ywy
z reklam, no bo wiadomo, ¿e reklamo-

dawcy patrz¹ na s³upki s³uchalnoœci...
Jak wygl¹da typowy dzieñ Twojej pracy?
Je¿eli jadê na porann¹ audycjê do Poznania, to wstajê o 5.00 rano, o 6.00 jestem w Poznaniu. Czytam gazety i pijê kawê do godziny 8.00, kiedy przychodzi
goœæ, bo przed wejœciem na antenê jeszcze
sobie rozmawiamy. O 8.20 zaczyna siê
program, a o 8.30 jestem „po robocie”.
Wtedy wracam na mój teren i robiê jak¹œ
publicystykê. Czasem mam program
o 8.20 i jeszcze wieczorem o 18.15, wiêc
ca³y dzieñ spêdzam w Poznaniu. Je¿eli jestem na miejscu o 8.30 zawo¿ê córki do
przedszkola i ruszam w teren – Miêdzychód, Oborniki, Szamotu³y, Nowy Tomyœl. Jeœli mam temat, to po prostu go robiê, sk³adam w laptopie, wysy³am. Teraz
monta¿ i wysy³ka zajmuj¹ mi godzinê –
pó³torej, gdy zaczyna³em pracê, jeden materia³ robi³em dwa dni. W jednym dniu nagrywa³em rozmówców, póŸniej ca³y czas
myœla³em o zebranym materiale, a do pracy szed³em na przyk³ad o 4.00 rano, bo
ba³em siê, ¿e na 16.00 nie zd¹¿ê zrobiæ
materia³u (œmiech). Wszyscy siê œmiali, ¿e
nied³ugo bêdê tam nocowa³.
Ostatnio na przyk³ad, robi³em temat:
„W Szamotu³ach nie powstanie przedszkole dla niepe³nosprawnych dzieci”. Pytanie, dlaczego? ¯eby siê tego dowiedzieæ,
jadê do Szamotu³, wczeœniej umawiam siê
z burmistrzem, z radnymi opozycji, nagrywam burmistrza – ¿e chcia³ wybudowaæ,
nagrywam radnych – dlaczego nie chc¹ siê
na to zgodziæ, idê na ulicê, nagrywam ludzi,
montujê i wysy³am z tego miejsca gotowy
materia³. Kiedyœ, a¿ do 2008 roku, trzeba
by³o zrobiæ materia³, a potem wróciæ do
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Sklep miêsny
w Antananarivo,
stolicy Madagaskaru

Grodziska do biura, gdzie sta³ komputer
stacjonarny pod³¹czony do sieci i dopiero
stamt¹d s³aæ materia³.
Który z aspektów tej pracy daje Ci najwiêcej zawodowego spe³nienia, satysfakcji?
To, ¿e mogê byæ w takich miejscach,
które s¹ dostêpne dla niewielu, uczestniczyæ w historycznych wydarzeniach, dostawaæ informacje z pierwszej rêki... Gdy Polska szykowa³a siê do wejœcia do Unii Europejskiej, by³y straszne targi – prawica mówi³a „nie idŸmy do Unii”, lewica „idŸmy, to
jest nowoczesna Europa”, i tak dalej…
A mnie wtedy, w 2003 roku zdarzy³o siê
pojechaæ w delegacjê do Rzymu i trafiæ na
s³ynne przemówienie Jana Paw³a II, kiedy
powiedzia³: „Polska potrzebuje Europy,
Europa potrzebuje Polski”. I wiesz, byæ
wtedy na placu œw. Piotra, us³yszeæ na w³asne uszy zdanie, o którym wszyscy mówi¹,
¿e da³o zielone œwiat³o do wejœcia do Unii
Europejskiej i zamknê³o usta eurosceptykom, to naprawdê by³o prze¿ycie. Pozostaj¹c przy naszym Papie¿u – gdy umiera³,
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byliœmy akurat z kolegami w delegacji na Litwie. Informacja, ¿e Papie¿ nie ¿yje, zasta³a
nas na litewskiej prowincji, w polskiej wiosce. I wyobraŸ sobie ten widok, gdy nagle
we wszystkich oknach pojawiaj¹ siê œwieczki, wszyscy mówi¹ po polsku i jest niesamowity klimat…
Podró¿e zagraniczne to te¿ fantastyczny aspekt tej pracy. Ostatnio nawet ktoœ
mnie pyta³, ile krajów odwiedzi³em i siê
okaza³o, ¿e by³em w 32 pañstwach – prywatnie i s³u¿bowo. Dziêki „Merkuremu”
mog³em poznaæ i odwiedziæ dziewczyny
z Poznania, które za³o¿y³y fundacjê „Dzieci Madagaskaru”. Rzuci³y pracê, prywatne
¿ycie, wyjecha³y na Madagaskar i tam ¿yj¹
i pomagaj¹ biednym dzieciakom. To jest
coœ niesamowitego... Tak sobie kiedyœ myœla³em, ¿e pokazywanie takich tematów
jest mo¿liwe tylko w mediach publicznych.
Media komercyjne zrobi³yby z tego dwa
newsy i tyle. Podobn¹ satysfakcjê czu³em,
gdy z Brukseli przyjecha³ marsza³ek Marek
WoŸniak i w moim programie pierwszy
raz powiedzia³, ¿e Wielkopolsce w nowym
unijnym bud¿ecie przydzielono o miliard
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Sierociniec Akany Awuko

Z malgaskimi lemurami

euro œrodków wiêcej. Kto siê na tym trochê zna, wie, jak Unia zmieni³a Wielkopolskê przez ostatnie 7 lat, od kiedy dzia³a
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. To jest news, bo mamy miliard euro
wiêcej do wydania! Satysfakcja jest te¿ wtedy, gdy Wojewoda chce coœ og³osiæ, albo
do czegoœ siê ustosunkowaæ i dzwoni pytaj¹c, czy móg³by przyjœæ do programu, powiedzieæ to i tamto. Cieszê siê, ¿e „Merkury” jest postrzegany jako medium miaro-

dajne i powa¿ne, gdzie warto siê pokazaæ
i coœ powiedzieæ.
Rozmawiamy o trudnych spo³ecznie sytuacjach. Dzieli³eœ siê kilkakrotnie smutnymi refleksjami o otaczaj¹cym œwiecie. Znajomoœæ ca³ego spektrum ludzkich b³êdów,
wyrz¹dzanego innym z³a, wp³ywa pesymistycznie na Twoje postrzeganie œwiata?
Mimo dysponowania tak¹ wiedz¹,
o której mówisz, z roku na rok coraz bar-
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Podczas wyjazdu z „darami”
do polskiej wsi Strycza
w Mo³dawii

dziej wydaje mi siê, ¿e ludzie s¹ jednak fajni i dobrzy. W sytuacjach kryzysowych potrafi¹ pomóc innym. Wróæmy choæby do
rodziny tej Ró¿y spod Wronek. Oni tam
¿yli w takich warunkach, ¿e œwinie chodzi³y po dachu ich cha³upy... Kiedy jednak
w tê sprawê zaanga¿owa³y siê media z wielu stacji, ludzie z ich wioski zorganizowali
dy¿ury, zaczêli przychodziæ do matki Ró¿y, pomagali, t³umaczyli. To cenne, ¿e
dziennikarz mo¿e uruchomiæ tak¹ lawinê
dobra. Kiedyœ bardzo chcia³em, ¿eby jakaœ
polska szko³a nawi¹za³a kontakt ze szko³¹
w Pojanie Mikuli na rumuñskiej Bukowinie,
dok¹d z Rafa³em Biernackim z „Teleskopu” od 2000 roku jeŸdzimy z pomoc¹. Zawozimy tam telewizory, ksi¹¿ki, buty, ró¿ne rzeczy, ale oni zawsze chcieli, bardziej
ni¿ tych przedmiotów, ¿ywego kontaktu
z Polakami, ¿eby przyjechali do nich do Rumunii, ¿eby ktoœ tymi rumuñskimi Polakami siê zainteresowa³. No i w koñcu znalaz³em szko³ê w Grodzisku, w której mog³em zorganizowaæ zbiórkê ksi¹¿ek, zeszytów, przyborów szkolnych i tak to siê roznios³o po Grodzisku, ¿e ludzie z miasta zaczêli przynosiæ ró¿ne rzeczy... Kole¿anka,
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która ma dziecko w I klasie szko³y podstawowej, mówi do mnie któregoœ dnia:
„Krzychu, mój Mateusz przyszed³ ze szko³y z informacj¹, ¿e jest zbiórka dla dzieci
z Rumunii i od razu poszed³ do swojego
pokoju, ze skarbonki „wytrzepa³” swoje
kieszonkowe i powiedzia³ – idê kupiæ dla
nich jakieœ pisaki...”. Gdy jest potrzeba, ludzie okazuj¹ siê dobrzy. Cieszy mnie to, ¿e
spokojnym dziennikarstwem mo¿na zdzia³aæ wiele, zaraziæ innych dobr¹ ide¹. Mo¿e
to banalne i „mikroskopijne” przyk³ady,
ale wa¿ne, ¿e mo¿na pozytywnie wp³ywaæ
na ludzi. Po miesi¹cu zbiórki mieliœmy pe³en samochód. Dziêki tej wspó³pracy dzieci z Rumunii maj¹ przyjechaæ do Grodziska, a nasi uczniowie pojad¹ póŸniej do
nich, co niew¹tpliwie zmienia ten nasz ma³y œwiat...
Jak trafi³eœ do Polaków w Rumunii?
Sk¹d ten temat?
Tu¿ przed rozpoczêciem etatowej pracy w radiu, pozna³em Micha³a Kruszonê
i Waldka Górnego z Szamotu³, zajmuj¹cych siê kultur¹ i histori¹, i to oni opowiedzieli mi o polskich wioskach w Rumunii.
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Polska wioska Plesza
w Rumunii

By³em bardzo zdziwiony… W Rumunii, na
Bukowinie, polskie wioski…? Trochê tak,
jakby w lesie, pod Nowym Tomyœlem, stanê³a nagle wioska Eskimosów…Ta opowieœæ utkwi³a mi w pamiêci i w³aœnie dlatego Rumunia by³a celem mojej pierwszej radiowej, zagranicznej podró¿y. We wrzeœniu 2000 roku znalaz³em siê tam po raz
pierwszy. Dróg nie by³o, œwiat³a nie by³o.
Polacy ¿yli na marginesie rumuñskiego spo³eczeñstwa. Mieli swoj¹ szko³ê, swój koœció³, ale ma³o asymilowali siê z rumuñsk¹
spo³ecznoœci¹, ¿enili siê te¿ tylko miêdzy
sob¹. Jadzia z wioski Pleszy, wychodzi za
m¹¿ za Kazika z Pojany Mikuli… i tak przez
pokolenia siê to miesza³o. Po tym pierwszym razie odwiedzi³em te strony jeszcze
kilkukrotnie. Kolega Rafa³ Biernacki z „Teleskopu”, by³ tam – przez ostatnie 13 lat –
37 razy. Na pocz¹tku chodzi³o o wsparcie
w postaci ksi¹¿ek, czy sprzêtu rtv, ale Rafa³
kiedyœ za³atwi³ sponsora, który przekaza³
1000 par butów. Opowiada³, ¿e jak przyjechali z nimi do Nowego So³onca i stanêli
pod koœcio³em, to ludzie takiego szoku dostali, ¿e buty s¹ za darmo, i to jeszcze takie

fajne, ¿e brali jak lecia³o. Na drugi dzieñ rano, gdy Rafa³ jeszcze spa³, przyszed³ jeden
z mê¿czyzn i mówi: „Panie, ja mam dwa lewe buty!” (œmiech), a potem przez ca³y
dzieñ przychodzili kolejni i Rafa³ biega³ po
tej wsi i tylko zamienia³ prawe na lewe. Po
tym zdarzeniu stwierdzi³, ¿e ju¿ wiêcej butów tam nie zawiezie (œmiech). W 2007
roku, gdy Rumunia wesz³a do Unii Europejskiej, pop³ynê³a tam doœæ mocnym strumieniem unijna pomoc, wiêc oni teraz ju¿
maj¹ drogi, œwiat³o. W Pojanie Mikuli jest
po prostu Europa. Teraz ju¿ nie potrzebuj¹ tak bardzo naszych darów, ale na pewno
wsparcia, kontaktu na co dzieñ.
Dwa lata temu z kolei pojechaliœmy do
Mo³dawii – jednego z dwóch czy trzech
w tej chwili najbiedniejszych krajów europejskich, gdzie te¿ s¹ polskie wioski. Sytuacja Polaków tam jest bardzo trudna. Do
Mo³dawii te¿ wieŸliœmy sprzêt rtv i ksi¹¿ki,
ale myœlê, ¿e jeszcze tam pojedziemy. Na
pewno s¹ plany wyjazdu na wiosnê do Serbii, gdzie te¿ mieszkaj¹ Polacy.
Je¿eli chodzi o inne moje wyjazdy – na
Madagaskar czy do Tanzanii – zwi¹zane
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Z kolegami – m. in. z poznañskiej telewizji –
w Nowym So³oñcu
w Rumunii

by³y one z konkretnym celem, reporta¿em. Rumunia, Mo³dawia, Serbia, to wyprawa w „innym klimacie”. Jedziesz do ludzi, spotykasz siê z nimi, oni czekaj¹ na Ciebie i to jest fantastyczne. W Rumunii dzieci
dostaj¹ nasze staropolskie imiona: Stasiu,
Henryk, W³adys³awa. Oczywiœcie, u nas
te¿ jest moda na stare imiona, ale 3. letniej
W³adys³awy, Wies³awy czy 4. letniego
Czes³awa u nas nie spotkasz. Widok takiego malucha, który deklamuje ze swoim silnym rumuñskim akcentem na przyk³ad
wiersz „Dziad i baba”, jest poruszaj¹cy…
Kiedyœ bêd¹c tam, pojechaliœmy doœæ daleko od Nowego So³ojca, na pole bitwy pod
Cecor¹, chodzimy, rozmawiamy i nagle
s³yszymy: „Jeszcze Polska nie zginê³a” –
ktoœ zaczyna œpiewaæ takim dr¿¹cym ze
staroœci g³osem… Okaza³o siê, ¿e w lesie
siedzia³a stara kobieta, taka chyba po dziewiêædziesi¹tce, która s³ysz¹c nas rozmawiaj¹cych po polsku, zaczê³a œpiewaæ, wysz³a zza krzaków i dos³ownie pad³a przed
nami na kolana i zaczê³a nas ca³owaæ po rêkach! To by³ totalny szok... Ledwie 1500
kilometrów st¹d, a tam ludzie tak bardzo
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potrzebuj¹ Polski… Jedziesz Bukowin¹,
która wygl¹da jak polskie Bieszczady, widzisz krowy, œwinie, a nagle zza zakrêtu
wy³ania siê polska wioska, Nowy So³oniec.
Idziesz do sklepu i rozmawiasz po polsku…
To jest niesamowite! Oni tam ka¿dego Polaka witaj¹ tak, jakby by³ królem. Trzy lata
temu, kiedy byliœmy w Pleszy, Polanie Mikuli i Nowym So³oñcu, miejscowy ksi¹dz
zaprosi³ Rafa³a i mnie na otwarcie wystawy
prac lokalnego artysty. Strasznie nie chcia³o nam siê na tê wystawê iœæ, ale wiadomo
– jest wydarzenie kulturalne we wsi, trzeba iœæ. Wzi¹³em mikrofon, Rafa³ kamerê
i idziemy. Obejrzeliœmy rêkodzie³o, jakieœ
rzeŸby, a ksi¹dz mówi: „S³uchajcie, muszê
zmykaæ, bo za chwilê mam œlub i wesele
w Pojanie Mikuli”. O, wesele … a kto siê ¿eni? – pytamy. Oczywiœcie okaza³o siê, ¿e
Polacy. „To my te¿ jedziemy do koœcio³a!”
– postanowiliœmy. Szybko pozbieraliœmy
jakieœ kwiaty, a w symbolicznym prezencie
mieliœmy zamiar daæ gad¿ety z radia i z telewizji, ¿eby tylko zobaczyæ polski œlub
w polskim – rumuñskim koœciele. Garniturów oczywiœcie nie mieliœmy, bo kto siê
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spodziewa³, ¿e trafimy na wesele... Wchodzimy do koœcio³a, a tam pe³no ludzi, ca³a
wioska po prostu. Ksi¹dz poinformowa³,
¿e bêdziemy, wiêc ojciec panny m³odej ju¿
na nas czeka³. Jako goœci z Polski zaprowadzi³ nas do pierwszej ³awki. Msza by³a absolutnie wzruszaj¹ca, po polsku. W Rumunii jest tak, ¿e msza œlubna jest o godzinie
15.00, ale wesele zaczyna siê o 22.00. Po
mszy zostaliœmy zaproszeni przez pañstwa
m³odych na wesele. Mieliœmy koniecznie
przyjœæ i nie by³o o czym gadaæ… Oczywiœcie, nie musieli nas w ogóle namawiaæ.
Uznaliœmy to za œwietny pomys³, ale uprzedziliœmy, ¿e wpadniemy na chwilê, bo przecie¿ byliœmy w zwyk³ych koszulach i jeansach… Pojechaliœmy do miasta i kupiliœmy
ju¿ porz¹dny prezent, bo skoro wesele, to

wesele... Przyje¿d¿amy o 22.00 do sali tanecznej Domu Polskiego, a w œrodku ze
400 osób... Weszliœmy jakimiœ bocznymi
drzwiami, a ojciec weselny przez mikrofon
mówi, ¿e zaprasza nas do przodu, do siebie. I wyobraŸ sobie, ¿e przy stole siedzia³a
para m³oda, rodzice i my zaraz za nimi
(œmiech)! Ludzie bili nam brawo, ciesz¹c
siê, ¿e przyjecha³ ktoœ z Polski, ¿e ktoœ pamiêta³ o Rumunii. To s¹ prze¿ycia wyj¹tkowe…. Oni maj¹ w g³owach ca³kowicie wyidealizowany obraz Polski, myœl¹, ¿e tu
mieszkaj¹ sami fajni ludzie, ¿e w Polsce
wszystko jest najlepsze...
By³eœ te¿ ostatnio w Rosji – równie¿
ze wzglêdu na mieszkaj¹cych tam Polaków?

Astrachañ - delegacja nad Morze Kaspijskie, delta Wo³gi - 1 maja 2012 r.

Cieszê siê, ¿e ludzie maj¹ do mnie zaufanie...

81

NOWOTOMYŒLANIE

Malgaski krajobraz
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Sierociniec Akany Awuko niedaleko stolicy Madagaskaru, prowadzony przez poznanianki

O. Maciej Braun - zakonnik z Grodziska Wlkp. na misji w Tanzanii
Cieszê siê, ¿e ludzie maj¹ do mnie zaufanie...
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W ubieg³ym roku by³em dwa razy
w Rosji. Pierwszy raz w Astrachaniu z Micha³em Kruszon¹, który w miêdzyczasie
zosta³ dyrektorem Zamku Górków w Szamotu³ach i akurat pisa³ ksi¹¿kê, której akcja dzieje siê w Astrachaniu. Chcia³, ¿eby
opisy ulic, miejsc by³y prawdziwe, wiêc musia³ zobaczyæ je na w³asne oczy i w ten sposób mnie tam zaci¹gn¹³. I znów fajnie siê
z³o¿y³o, ¿e mog³em ten wyjazd po³¹czyæ
z prac¹, robi¹c dla radia relacjê z pracy Micha³a nad ksi¹¿k¹ i programy o samym
miejscu. Codziennie mieliœmy na ¿ywo ³¹czenia z radiem – jedno wejœcie by³o o Michale, a reszta by³a poœwiêcona Astrachaniowi. Jesiotrom, kawiorowi astrachañskiemu, wielb³¹dom, które ¿yj¹ w stepie
astrachañskim. To by³o w maju, a w sierpniu jechaliœmy na Syberiê, do Usola Syberyjskiego, bo tam z kolei mieszka³a zakonnica z Poznania, która wraz z innymi siostrami prowadzi³a oœrodek dla niepe³nosprawnych dzieci. Dziêki tej wizycie powsta³a dla radia opowieœæ o zakonnicy, ale
te¿ o Bajkale, o tajdze syberyjskiej, o tych
wszystkich cudach.
Podobnie by³o z wyjazdem na misje do
ksiêdza Brauna, o którym opowiada³eœ na
spotkaniu w bibliotece?
Tak. Gdy mieszka³em w Grodzisku –
od 2000 roku do niedawna, bo teraz
mieszkamy z ¿on¹ pod Grodziskiem – dowiedzia³em siê, ¿e stamt¹d pochodzi taki
fajny ch³opak w moim wieku, Maciej
Braun, zmartwychwstaniec, który wyjecha³ do Afryki, bo stwierdzi³, ¿e jego powo³aniem jest pos³uga na tamtejszych misjach. Wyjazd do niego, to by³a moja
pierwsza tak daleka podró¿. Maciej pokaza³ mi swoj¹ rzeczywiœcie ciê¿k¹ pracê. Ca84
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³ymi tygodniami nie ma tam pr¹du, komary
roznosz¹ malariê, na któr¹ on sam te¿ chorowa³. Tutaj ju¿ msze by³y za jego zdrowie
i duszê... Czêsto s³yszymy w koœciele, ¿e
sk³adka przeznaczona jest na misje, ale dla
nas jest to jednak jakaœ abstrakcja... Myœlimy, ¿e te pieni¹dze nie wiadomo gdzie
przepadaj¹. A gdy siê zobaczy w Tanzanii
te dzieciaki, które nie potrafi¹ liczyæ, czytaæ, œpiewaæ, albo na Madagaskarze dziecko, które wygl¹da na 5 lat, a jego nauczycielka mówi, ¿e ono ma lat 10, tylko nie
uros³o, bo tam s¹ najbardziej niedo¿ywione dzieci na œwiecie. Najbardziej szokuj¹ce
jest to, ¿e one s¹ czêsto pozostawione same sobie. W czasie, gdy przebywa³em
w tym sierociñcu, trafi³a tam dwójka dzieci, które pracownica ambasady hiszpañskiej znalaz³a na œmietniku. I to s¹ takie historie, które zmieniaj¹ myœlenie, wyostrzaj¹ wra¿liwoœæ na tych ludzi…
Oczywiœcie zdarza³y mi siê podczas tych
podro¿y i zabawne historie. Bêd¹c na Madagaskarze pozna³em studenta z Gdañska.
Razem z poznaniankami poszliœmy do pubu w Antananarivie – stolicy Madagaskaru.
Wychodzimy, a tu id¹ Japoñczycy... Nagle
zatrzymuj¹ siê naprzeciwko nas i zaczynaj¹
pstrykaæ fotki, mnóstwo fotek… Myœlê sobie – o co chodzi?! A dodam tu, ¿e w ogóle nie znam siê na muzyce m³odzie¿owej,
wiêc nic mi to nie mówi³o, ¿e ci Japoñczycy
z aparatami krzycz¹: Justin Bieber! Justin
Bieber! Jak ju¿ mi wyt³umaczyli, kto to
i zajrza³em do Internetu, stwierdzi³em, ¿e
faktycznie ten ch³opak by³ po prostu identyczny jak Bieber. Sobowtór. (œmiech) Sebastian nie wyprowadza³ nikogo z b³êdu,
zacz¹³ nawet pozowaæ do zdjêæ, wiêc faktycznie sytuacja by³a œmieszna.
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Wizyta u Hanny Suchockiej w Ambasadzie Polskiej w Watykanie - luty 2013 r.

Dochodzimy do pytania osobistego –
Twoja ma³¿onka jest równie¿ dziennikark¹. Czy to Wam pomaga, czy przeszkadza? Rozmawiacie o pracy w domu, inspirujecie siê wzajemnie?
To by³o tak... Gdy pracowa³em tutaj jako nauczyciel i wspó³pracowa³em z radiem, wybra³em siê do Niemiec poci¹giem. Jecha³ do Frankfurtu i zatrzymywa³
siê te¿ w Nowym Tomyœlu. Id¹c na stacjê
kupi³em „G³os Wielkopolski”, w którym
przeczyta³em, ¿e oddzia³ „G³osu” w Grodzisku Wlkp. szuka wspó³pracownika.
Pomyœla³em – œwietnie, to siê po³¹czy jedno z drugim. No i tak siê po³¹czy³o, ¿e …
moja przysz³a ¿ona, która by³a szefow¹
tego oddzia³u, przyjê³a mnie do pracy…
no i póŸniej...

... do swojego ¿ycia (œmiech)
Tak, tak to w³aœnie wygl¹da³o. No i nasza praca, to jest taki punkt, który spaja.
Wszyscy mówi¹ – zostawcie pracê w pracy, ale jak robisz takie rzeczy, to nie da rady. Czêsto w domu rozmawiamy o pracy
– jak ugryŸæ dany temat, z kim porozmawiaæ, faktycznie czêsto siê siebie radziliœmy. Szczególnie ja du¿o skorzysta³em
z wiedzy Ani, bo choæ m³odsza ode mnie,
to d³u¿ej pracuje w tym zawodzie. Czêsto
robiliœmy podobne tematy, albo ja robi³em jeden temat i do radia i do „G³osu
Wielkopolskiego” czy do tygodnika
„Dzieñ Nowotomysko – Grodziski”.
Wci¹¿ tak jest, ¿e rozmawiamy i siê siebie
radzimy, chocia¿ teraz, odk¹d mamy trójkê ma³ych dzieci, to jednak nie ma na to
czasu, bo one ca³y poch³aniaj¹. To jest
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Z córkami podczas imprezy „Przystanek: Biblioteka!“ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Nowym Tomyœlu – 7 wrzeœnia 2013 r

symptomatyczne, ¿e obojêtnie co by siê
nie dzia³o, mam tak dzieñ zorganizowany, ¿e o godzinie 15.15 jestem w przedszkolu, ¿eby odebraæ dziewczyny.
Dobrze, ¿e to trojaczki, bo przynajmniej w jednym miejscu (œmiech). To
chyba spory szok dowiedzieæ siê, ¿e zostanie siê od razu potrójnym tat¹?
Tak, to siê zdarza raz na 8 tysiêcy urodzin...
Przera¿enie, czy poczucie bycia wybranym?
To by³o tak, ¿e gdy Ania zaczê³a podejrzewaæ, ¿e jest w ci¹¿y, pojechaliœmy do
naszego lekarza. A ¿e on przyjmowa³ tylko 2 razy w tygodniu i mia³ mnóstwo pa86

Sylwia Kupiec

cjentów, kaza³ nam przyjechaæ o pó³nocy.
(œmiech) Dotarliœmy po godzinie 22.00.
Pe³na poczekalnia ludzi. Bardzo ciep³y
wieczór, sierpieñ, wchodzimy do niego
po pó³nocy do gabinetu. Ja zostajê, ¿ona
za parawan, no i zalega taka cisza... Pomyœla³em: „Ooo, chyba nic z tego..”. No
i s³yszê, jak profesor mówi: „Tu jest
jeden, drugi… Myœlê sobie: “ Ooo,
bliŸniaki” - niez³y czad - “„a tu jest
trzeci…”. ¯ona w p³acz ze szczêœcia, a ja
z wra¿enia usiad³em. Drogi z Poznania nigdy nie zapomnê. Ania zasnê³a z wra¿enia, w sumie prawie nie rozmawialiœmy,
bo to dla nas, po d³u¿szym czasie, kiedy
dzieci nie mieliœmy, by³ ogromny szok.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e radoœæ odebra³a
nam mowê. Ania spa³a ju¿ w domu twardo, a ja o 3.00 w nocy nie mog³em zasn¹æ
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W rozmowie z autork¹ tekstu Sylwi¹ Kupiec
w nowotomyskiej ksi¹¿nicy

i zacz¹³em jeŸdziæ samochodem po okolicy… (œmiech) Pamiêtam, ¿e znalaz³em siê
na autostradzie do Nowego Tomyœla
i o wpó³ do pi¹tej za¿yczy³em sobie na
stacji szasz³yk. Ekspedientka na to: „Co
pan? Zwariowa³? O wpó³ do pi¹tej szasz³yk? Nie ma. Kawa jest” Czeka³em tylko,
a¿ wstan¹ moi rodzice, brat, ¿eby im to
powiedzieæ... Olga, Lena i Kalina teraz
maj¹ trzy i pó³ roku. Jest sza³, bo ka¿da inna i z wygl¹du, i z charakteru…
Która z Twoich ról wydaje Ci siê dziœ
najwa¿niejsza i najtrudniejsza? Pana redaktora, mê¿a, czy taty?
Najpierw najwa¿niejsza by³a praca –
¿eby dobrze wypaœæ w radio, póŸniej budowaliœmy z ¿on¹ dom. Dzieci nie by³o,
wiêc najwa¿niejsza sprawa – dom, dom,

dom... PóŸniej wakacje, co roku gdzieœ,
bo gdy byliœmy we dwoje – Egipt i Tunezja, nie wiadomo co tam jeszcze… A teraz
nic nie jest wa¿niejsze ni¿ te ma³e. Ca³e
¿ycie zosta³o im podporz¹dkowane i nie
mówiê tego tylko po to, by powiedzieæ.
Tak po prostu jest, bo trójka dzieci w jednym wieku to jest absorbuj¹ca sprawa.
Gdy by³y ca³kiem ma³e, pora karmienia
jednej by³a o 20.00, drugiej o 21.00, trzeciej o 22.00. A ¿e ma³e dzieci jedz¹ co
3 godziny, to gdy ostatnia zjad³a, pierwsza ju¿ by³a g³odna. Przez pierwsze miesi¹ce praktycznie wiêc nie spaliœmy. K³adliœmy siê na zmianê. Schud³em kilkanaœcie kilogramów. By³oby bardzo ciê¿ko,
gdyby nie pomoc rodziny i opiekunek.
Teraz dzieci podros³y, lubi¹ rysowaæ,
œpiewaæ, tañczyæ. S¹ bardzo dynamiczne.

Cieszê siê, ¿e ludzie maj¹ do mnie zaufanie...
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(œmiech) Gdy byliœmy ostatnio w teatrzyku w Centrum Kultury „Zamek” by³y
wszystkim wokó³ bardzo zaabsorbowane...
W kontekœcie szerokich perspektyw
myœlenia o œwiecie, jaki daje Twój zawód, co z tego, czego siê nauczy³eœ,
chcia³byœ im przekazaæ, jako coœ najwa¿niejszego, jako prawdê o œwiecie? Co
chcia³byœ im przekazaæ jako ojciec?
Chcia³bym, ¿eby wiedzia³y, ¿e s¹ najwa¿niejsze. Staramy siê je wychowywaæ
indywidualnie, chocia¿ to trojaczki. Mo¿e
to œmieszne, ale ubieramy je inaczej.
Z wygl¹du s¹ te¿ ró¿ne, wiêc nie jest to
taki problem. Chocia¿ s¹ ma³e, staramy
siê im pokazywaæ ró¿ne strony ¿ycia.
Dziecku wydaje siê, ¿e wszystko mo¿e
dostaæ, wszystko by chcia³o. To jest w³aœnie sztuka, wychowaæ je tak, by nie mia³y przekonania, ¿e wszystko im siê nale¿y. Powinny wiedzieæ, ¿e dooko³a s¹
udzie, którym ró¿nie wiedzie siê w ¿yciu,
biedniejsi, z problemami – ¿eby pokazaæ
im prawdziwie otaczaj¹cy œwiat, który
nie spe³nia wszystkich naszych zachcianek. Rodzice z jednej strony chc¹ otoczyæ swoje dzieci tym, co najlepsze, ale
z drugiej czêsto zapominaj¹, ¿e w ten
sposób mo¿na zrobiæ dziecku krzywdê.
Aczkolwiek ja tak teraz mówiê, ale prawda jest taka, ¿e gdy wchodzê gdzieœ do
sklepu, to kupujê im wszystko to, czego
chc¹. Dlatego ¿ona nie chce mnie puszczaæ z nimi na zakupy. Czego chc¹, to
maj¹. A to, bym powiedzia³, nie jest wychowawcze...(œmiech)
A co pozosta³o w Tobie towarzyszy
z rodzicielskich lekcji?
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Wa¿ne by³o to, ¿e rodzice zawsze
z nami rozmawiali. Nie chowaliœmy siê
z bratem w swoich pokojach. Je¿eli by³
jakiœ problem, to byliœmy pewni swoich
rodziców, na tyle im ufaliœmy i wiedzieliœmy, ¿e mo¿emy na nich liczyæ, ¿e szliœmy
do nich z ka¿dym problemem. I nigdy nie
by³o z nami ¿adnych problemów, nie
uciekaliœmy z lekcji, nie rozbijaliœmy siê.
WiêŸ z rodzicami by³a bardzo silna,
zreszt¹ jest tak do dziœ, ¿e codziennie, albo najrzadziej co drugi dzieñ, rozmawiam z moj¹ mam¹ przez telefon. To jest
niesamowite, ale tak to powinno funkcjonowaæ. Chcia³bym, ¿eby nasze dzieci
wiedzia³y, ¿e rodzic jest wa¿ny i ¿e dziecko te¿ jest w tym wszystkim wa¿ne.
A najwiêksz¹ sztuk¹ jest rozmawiaæ. Jeœli
jest problem, to siê siada i siê rozmawia.
Obserwuj¹c œwiat z perspektywy swojej
pracy, widzia³em wielokrotnie, jak brak
rozmowy prowadzi³ do dramatów... 17.
latka, która pope³nia samobójstwo, w liœcie pisze, ¿e nie rozumieli jej nauczyciele, nie rozumieli jej rówieœnicy i nie rozumieli jej rodzice…
Z zawodem dziennikarza zwi¹zane
jest to, ¿e ogl¹da siê te¿ takie rzeczy. Nie
rozmawiamy o tym na antenie, nie publikujemy, ale takie jest t³o historii... Mówiê
o tym, bo dzieci to fajna sprawa, ale to
te¿ jest niesamowita odpowiedzialnoœæ.
Gdy siê jest samemu, albo tylko ze wspó³ma³¿onkiem, jest inaczej. Gdy pojawiaj¹
siê dzieciaki, to nastêpuje kompletne
przewartoœciowanie ¿ycia. Zawsze uwa¿a³em, ¿e to bana³, ale tak naprawdê jest,
to jest inna optyka, po prostu...
Jakieœ marzenia zawodowe?
Hmm..
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Trochê spokoju?
O tak! Wœród dziennikarzy, którzy
wiele lat pracuj¹ w zawodzie, jest coœ takiego, ¿e maj¹ doœæ tej pogoni. £ukasz
Grass z TVN 24, newsowiec, swego czasu twarz TVN-u, z dnia na dzieñ rzuci³ to
wszystko i zacz¹³ prowadziæ offowy program w jakiejœ nieznanej stacji. Tomasz
Sekielski tak samo – zacz¹³ pisaæ ksi¹¿ki...
Gdy by³em na Madagaskarze i widzia³em ludzi, którzy nie maj¹ kompletnie niczego – ¿yj¹ w jakichœ lepiankach, nawet
nie maj¹ pod³ogi, tylko utkane z trawy
materace, ale rodzice z dzieæmi s¹ przez
ca³y czas, jest czas na zabawê, na rozmowê i oni s¹ po prostu szczêœliwi, to im
w jakiœ sposób zazdroœci³em... Nie widzia³em tam ludzi pijanych, czy po narko-

tykach. By³o spokojnie, radoœnie… Z naszej perspektywy to jest skrajna bieda
i brak przysz³oœci, ale tam nie ma ludzi
smutnych... W Tanzanii z kolei, gdy wracaliœmy do probostwa Macieja i po godzinie 20.00 by³o ju¿ ciemno, przed wieloma chatami ojciec rodziny rozpala³ ognisko, matka przynosi³a jedzenie, tañczyli,
bawili siê, co wygl¹da³o naprawdê sympatycznie. Nieraz ju¿ ³apa³em siê na myœli, ¿e gdybym wygra³ w totolotka, to
bym siê ewakuowa³ – no, mo¿e nie na
Madagaskar, ale w jakieœ spokojne miejsce...

Fot. archiwum domowe Krzysztofa Sadowskiego

Cieszê siê, ¿e ludzie maj¹ do mnie zaufanie...
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O ksi¹¿ce wa¿nej, piêknej i przejmuj¹cej …
Cz³owiek – w ziemskim wymiarze – umiera dwa razy. Pierwszy raz wtedy, gdy koñczy sw¹
ziemsk¹ wêdrówkê, a ponownie wówczas, gdy zanika indywidualna i zbiorowa pamiêæ o nim, o
jego losach i dokonaniach.
B. Wojcieszak, Nie dajmy zgin¹æ ofiarom…
Opaleniczanie w latach II wojny œwiatowej,

II wojna œwiatowa zakoñczy³a siê zaledwie 68 lat temu. Nic wiêc dziwnego, ¿e do
dziœ uwa¿ana jest za najwiêksz¹ tragediê nowoczesnej Europy. Tragediê, która
zgarnê³a ofiary na ka¿dym kontynencie i jednoczeœnie postawi³a pytanie, pozostaj¹ce
do dziœ bez odpowiedzi: dlaczego? Dlaczego nowoczesny i – wydawa³oby siê –
chroni¹cy ludzkie ¿ycie oraz godnoœæ œwiat, stworzy³ w tym samym czasie tak
precyzyjnie bezwzglêdne machiny terroru, jakimi niew¹tpliwie by³y nazistowska
ideologia niemiecka oraz radziecki socjalizm? Obydwie okrutne, szalone i traktuj¹ce
jako wrogie wszystko to, co stanowi³o o wyj¹tkowoœci Europy.
Z drugiej strony, paradoksalnie, tych 68 lat wystarczy³o, by wspó³czeœni, przepojeni
relatywizmem, zaczêli zacieraæ granice pomiêdzy oprawc¹ a ofiar¹, g³osz¹c, ¿e w obliczu
tak potwornych zbrodni ka¿dy powinien byæ traktowany jako ofiara. Có¿, jak powiada
stare przys³owie – piek³o jest wybrukowane w³aœnie tego typu dobrymi chêciami, zaœ
pok³osiem owego myœlenia jest miêdzy innymi niemiecki serial „Nasze matki, nasi
ojcowie”, wprost zak³amuj¹cy powszechnie znane fakty i bezczelnie zrzucaj¹cy winê
na… polskich ¿o³nierzy Armii Krajowej. Jednoczeœnie, m¹dr¹ wydaje siê decyzja o
pokazaniu tego filmu w polskiej telewizji, gdy¿ uœwiadamia on, z jak wielkimi problemami
dotycz¹cymi to¿samoœci musz¹ siê borykaæ narody, które w swej historii najnowszej
posiadaj¹ tak krwawe karty, jak choæby te, zapisane przez niemieckie obozy zag³ady.
Dodatkowo – niemiecki serial wskaza³, ¿e wbrew pozorom, ka¿dy zbiór faktów
mo¿na dowolnie szeregowaæ, przestawiaæ i usuwaæ z niego niewygodne elementy.
Dlatego wa¿nym jest, by takich ksi¹¿ek, jak „Nie dajmy zgin¹æ ofiarom” Bogumi³a
Wojcieszaka, pojawia³o siê coraz wiêcej, gdy¿ potrafi¹ one obiektywnie, bez gniewu, lecz
z du¿ym zaanga¿owaniem, przywróciæ historii II wojny œwiatowej prawdziwy obraz i rzeczywiste proporcje.
O ksi¹¿ce wa¿nej...
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Oficjalna prezentacja ksi¹¿ki odby³a siê podczas konferencji popularnonaukowej,
zorganizowanej 27 wrzeœnia przez Burmistrza Opalenicy w Miejsko-Gminnym
Oœrodku Kultury „Taklamakan”. Obok w³odarzy Opalenicy, przedstawicieli Rady
Miejskiej oraz osób zaanga¿owanych w powstawanie publikacji, nie zabrak³o na niej
potomków tych, których nazwiska zosta³y uwiecznione w ksi¹¿ce Bogumi³a Wojcieszaka, m. in. Ireny Roszykiewicz, której ojciec – Tadeusz Wawrzyniak – zgin¹³
w drugim tygodniu wojny, Marii Pasiciel-Ró¿anek, której czteroletni braciszek zosta³
œmiertelnie ranny podczas nalotu niemieckiej Luftwaffe czy te¿ Barbary Przybylskiej,
której wujowie – Mieczys³aw i Felicjan Stankowscy – s³u¿yli w szeregach Armii Krajowej i obydwaj zginêli: Mieczys³aw z r¹k Niemców, Felicjan z r¹k partyzantów sowieckich. Ka¿dej z tych osób Bogumi³ Wojcieszak osobiœcie wrêczy³ sw¹ ksi¹¿kê, nie
kryj¹c przy tym wzruszenia.
Podczas wspomnianej konferencji regionalista Zygmunt Duda przybli¿y³ postaæ
autora omawianej publikacji, natomiast dr Zdzis³aw Koœciañski przedstawi³ zebranym udzia³ Batalionu Obrony Narodowej „Opalenica” w kampanii wrzeœniowej
1939 r. Dr Wojcieszak omówi³ zaœ wojenne losy ksiê¿y z parafii, których obszar –
w ca³oœci lub czêœciowo – znajdowa³ siê na terenie dzisiejszej gminy Opalenica. W tym
miejscu warto zaznaczyæ, ¿e jedn¹ z podstawowych dyrektyw, którymi kierowa³ siê
w swym dzia³aniu okupant niemiecki, by³o wyeliminowanie z polskiej spo³ecznoœci
duchowieñstwa, ju¿ podczas zaboru pruskiego bêd¹cego niezrównanym stra¿nikiem
polskiego jêzyka, obyczajów i mentalnoœci. By unikn¹æ hitlerowskich przeœladowañ,
ksiê¿a mieli „tylko” wyrzec siê wiary i zaprzestaæ duszpasterskiej pos³ugi. W parafiach, do których odnosi siê w swej ksi¹¿ce Bogumi³ Wojcieszak, ¿aden z ksiê¿y tego
nie uczyni³. Jak zaznaczy³ sam prelegent – temat martyrologii duchownych wybra³
z nastêpuj¹cych powodów: dla podkreœlenia heroicznego patriotyzmu owych ludzi,
z chêci ukazania, jak bardzo odmienne idee polskie duchowieñstwo przeciwstawia³o
bezwzglêdnej doktrynie nazistowskiej i wreszcie – by w tym nieprzychylnym polskiemu Koœcio³owi momencie przypomnieæ, jak wiele polskie spo³eczeñstwo temu Koœcio³owi zawdziêcza.
Spotkanie zakoñczy³y podziêkowania Burmistrza Opalenicy Romana Maternika
oraz jego zastêpcy Andrzeja Mainki za trud, zapa³ i pasjê badawcz¹, bez których publikacja dra Bogumi³a Wojcieszaka z pewnoœci¹ by nie powsta³a.
Wróæmy zatem do samej ksi¹¿ki. Lektura „Nie dajmy zgin¹æ ofiarom” jest tym
bardziej przejmuj¹ca, ¿e – przynajmniej w przypadku mieszkañców gminy Opalenica – pozbawia ona czytelnika, choæby poprzez zawarte w niej zdjêcia, ukazuj¹ce powszechnie znane opaleniczanom miejsca, mo¿liwoœci zdystansowania siê do ukazanych w ksi¹¿ce tragedii. Ów dystans jest tak¿e niemo¿liwy ze wzglêdu na fakt, ¿e
krewnych ofiar obydwu totalitaryzmów spotykamy na co dzieñ, w wielu ¿yciowych
sytuacjach. Znamy ich z ¿ycia prywatnego, zawodowego, byli naszymi nauczycielami.
Trudno o dystans, gdy historia okazuje siê dobrym znajomym, a od okrucieñstw II
wojny œwiatowej dzieli nas zaledwie odleg³oœæ do drugiego cz³owieka.
92

Karol Piotrzkiewicz

WOKÓ£ NAS

Jednak nie tylko to, zdaniem autora niniejszych s³ów, stanowi o wyj¹tkowoœci
ksi¹¿ki Bogumi³a Wojcieszaka. Przede wszystkim nieoceniony jest tutaj wysi³ek i zaanga¿owanie historyka regionalisty, by przebrn¹æ przez g¹szcz biografii, z których
wiele posiada fina³ najtragiczniejszy z mo¿liwych. Biografii mê¿czyzn, kobiet i dzieci,
które koñczy³y siê czêsto rozstrzelaniem, zrzuceniem niemieckiej bomby, œmierci¹
na polu bitwy, na wysiedleniu, z wycieñczenia w Dachau lub Auschwitz, œmierci¹
w wyniku obra¿eñ zadanych podczas tortur, œmierci¹ przez powieszenie, czy nawet
rozszarpanie przez psy. I ka¿da z tych œmierci nie pozostawia w¹tpliwoœci, gdzie w latach 1939-1945 przebiega³a granica miêdzy katem a ofiar¹. Zaœ uwa¿ny czytelnik
bez trudu dostrze¿e, ¿e pod pozornie beznamiêtn¹, wype³nion¹ suchymi faktami
narracj¹, kryj¹ siê w niniejszej ksi¹¿ce szczere emocje cz³owieka g³êboko poruszonego bezmiarem wojennych zbrodni i solidaryzuj¹cego siê z ka¿d¹ z ofiar.
W omawianej publikacji kilkakrotnie pojawia siê uwaga, ¿e w ówczesnych – zarówno polskich, jak i niemieckich – planach wojennych, Wielkopolska nie by³a brana pod
uwagê jako teren walk zbrojnych. Z tego te¿ powodu nasza gmina stosunkowo ³agodnie, w porównaniu z innymi obszarami Polski, przesz³a okres niemieckiej okupacji.
Tym bardziej zatrwa¿aj¹cym jawi siê obraz okrucieñstwa, niesprawiedliwoœci, szykan, tortur fizycznych i psychicznych, wy³aniaj¹cy siê z ksi¹¿ki Bogumi³a Wojcieszaka, gdy¿ uœwiadamia czytelnikowi, ¿e skoro jedna ma³a wielkopolska gmina, przez
pamiêtnych 6 lat musia³a wycierpieæ tyle z³ego, to straty w skali kraju i narodu musz¹
byæ niepoliczalne i trudne do objêcia jak¹kolwiek miar¹.
O wartoœci „Nie dajmy zgin¹æ ofiarom…” decyduj¹ te¿ przywo³ane w ksi¹¿ce wypowiedzi rodzin ofiar oraz wspomnienia z okresu okupacji autorstwa Henryka Zandka, Kazimierza Dr¹¿kiewicza i Zygmunta Dudy.

Wyst¹pienia:
mgr. Zygmunta Dudy...

O ksi¹¿ce wa¿nej...
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... dr. Zdzis³awa
Koœciañskiego ...

... i dr. Bogumi³a Wojcieszaka
– autora ksi¹¿ki

Konferencjê podsumowa³
mgr in¿. Andrzej Mainka
– Zastêpca Burmistrza
Opalenicy

94

Karol Piotrzkiewicz

WOKÓ£ NAS

Uczestnicy konferencji...

... otrzymali
egzemplarz prezentowanej
ksi¹¿ki

Dodatkowo autor podj¹³ siê ukazania siatki konspiracyjnej dzia³aj¹cej na naszym
terenie oraz zaznaczy³ obecnoœæ tajnego kszta³cenia w gminie Opalenica. I choæ niemal wszystkie tematy obecne w ksi¹¿ce by³y ju¿ sygnalizowane w m. in.: „Dziejach
Opalenicy”, publikacjach Zenona Czes³awa Wartela lub „Parafii opalenickiej w latach
okupacji hitlerowskiej” Zygmunta Dudy, dopiero opracowanie Bogumi³a Wojcieszaka – jako pierwsze – ukaza³o w tak wyczerpuj¹cy i przejmuj¹cy sposób ogrom
niemieckich okrucieñstw i niesprawiedliwoœci, jakie spotka³y mieszkañców gminy Opalenica podczas II wojny œwiatowej.
„Nie dajmy zgin¹æ ofiarom… Opaleniczanie w latach II wojny œwiatowej” (Opalenica
2013, ss. 240) to pozycja wydana we wspó³pracy z Burmistrzem Opalenicy oraz Stowarzyszeniem KOLD.
Fot. Kamil Ka³ek
O ksi¹¿ce wa¿nej...
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Z TEKI ...
...Mariana Ziomkowskiego

W grudniu br. w wydawnictwie LSW uka¿e siê drukiem „Akt eRosa” –
powieœæ Mariana Ziomkowskiego, mieszkañca gminy Miedzichowo. Pomys³
napisania tej powieœci zrodzi³ siê pod wp³ywem pewnej pracy naukowej...
W szpitalu umiera³ Amerykanin. Pocz¹tkowo mówi³ po angielsku
(amerykañsku), kiedy stan jego zdrowia siê pogorszy³, zacz¹³ mówiæ po
niemiecku, po kolejnym pogorszeniu stanu zdrowia zacz¹³ mówiæ po rosyjsku,
w dniu zgonu mówi³ ju¿ tylko w jêzyku jidysz. Okaza³o siê, ¿e by³ rosyjskim
¯ydem, wywiezionym w czasie wojny na roboty do Niemiec, który po
wyzwoleniu wyemigrowa³ do USA. Na jego przyk³adzie autor wspomnianej
naukowej pracy dowodzi³, ¿e tak w³aœnie obumiera ludzki mózg – cofa siê ku
Ÿród³u. Podobnie bohater powieœci Mariana Ziomkowskiego, Ryszard eR traci
przytomnoœæ (wskutek zawa³u, czy te¿ wylewu) i jego uwolniony od
rzeczywistoœci mózg wyœwietla sceny – niekiedy popl¹tane, pomieszane –
z tego, co prze¿y³.
W odredakcyjnym komentarzu do ksi¹¿ki przeczytaæ mo¿na: Akt eRosa jest
prze¿yciem niezwyk³ym, ksi¹¿k¹ do u¿ytku wielokrotnego. I jakby autor zajrza³ do
wnêtrz swych czytelników – tak wielu dostrze¿e tu coœ w³asnego. Przed nami 60
ods³on Ryszarda eR, w trakcie których bohater retrospektywnie wraca ku
narodzinom. Poznajemy sceny z ro¿nych okresów ¿ycia. Codziennoœæ wype³niaj¹:
Eros, Logos, Tanatos. Jeœli masz wysokie oczekiwania, cenisz dystans do œwiata, do
siebie, pytasz... znalaz³eœ lustro do przemyœleñ.
Powieœæ ta opatrzona zosta³a rekomendacj¹ Sergiusza Sterny – Wachowiaka,
prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich:
Akt eRosa to literacki, a wiêc kreatywny zapis „filmu ¿ycia”. Relacje miêdzyludzkie,
przede wszystkim intymne, stanowi¹ mi¹¿sz powieœci, mi¹¿sz ¿ywy i fermentuj¹cy in
status nascendi. Mamy tu do czynienia, toutes proportions garde’ens, z jak¹œ odmian¹ Gombrowiczowskiego „koœcio³a ludzko ludzkiego”, tym razem zrealizowanego
w przeciêtnym, wspó³czesnym Polaku. Walorem Aktu eRosa jest swoboda, a nawet
lekkoœæ narracji i jêzyka. Humor i poczucie absurdu demonstrowane s¹ celnie, ale
i powœci¹gliwie, z klas¹. Ziomkowski nie ocenia, nie moralizuje, a nawet /o dziwo/
wcale nie psychologizuje. Uderza wyrozumienie, przyjacielska empatia, z jak¹ pomimo ironicznego dystansu i przyprawy satyry obchodzi siê z tytu³owym bohaterem powieœci, z eR. Rekomendujê uwadze czytelnika powieœæ Mariana Ziomkowskiego „Akt
eRosa’.
Poni¿ej prezentujemy jej obszerne fragmenty.
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*
W sobotni¹ noc Ryszard eR z przyjació³mi wita³ wiosnê. Topi³ nie tylko Marzannê. Teraz, blisko po³udnia, wci¹¿ niedospany, wygrzewaj¹c siê na m³odym s³oñcu b³¹dzi³ myœlami:
– Nieprzeliczone zbrodnie, zemsty odrzuconych kochanek, kochanków, samobójstwa pêkniêtych serc, morderstwa dzieci (z pedofilskiego rozmi³owania), nie wspominaj¹c o takich filiach, jak zoo czy nekro. A prostytucja z przyleg³ym marginesem przestêpczoœci. Ile¿ cierpieñ! Wszystko za przyczyn¹ biologicznej machiny nieszczêœæ, maszynerii
napêdzanej p³ci¹; nic nie czyni wiêkszego spustoszenia. Na marginesie – ile¿ ma³¿eñstw
rozpada siê corocznie z powodu dymorfizmu. Od dawien dawna w prawych, ambitnych
nurtach naprawiaczy œwiata, uszlachetniania ludzkoœci nawo³uje siê do nieulegania pokusom zmys³ów, do wyzbycia siê po¿¹dliwoœci erotycznej – czyni¹c profesjonaln¹ wstrzemiêŸliwoœæ wzorcem uwznioœlonego cz³owieczeñstwa. Nie bez powodu, co cielesne, fizjologiczne jest nieczyste, niegodne, odra¿aj¹ce. Na poparcie tej tezy przywo³uje siê opinie ludzi uwolnionych od seksu, a wiêc niezale¿nych, z powo³ania obiektywnych (nie wnikajmy w przyczynê owej niezawis³oœci), którzy – mimo szykan: Ob³udnicy, potêpiaj¹, bo
nie mog¹! – jasno, wyraziœcie i z zapa³em brzydz¹ siê plugawoœci¹ kopulacji, tym obleœnym, rozœlimaczonym miêsiwem ociekaj¹cym œluzem i lepkoœci¹.
Darwin mia³ racjê – p³ynie w nas krew szczebli ni¿szych. I mo¿na powiedzieæ (w pewnym sensie), i¿ w pewnej czêœci – zachowa³y siê œlady wspólnoty z miêczakami. Œlimaki nie
przepadaj¹ za œwiat³em, wol¹ intymnoœæ pó³cienia, nie przeszkadza im ciemnoœæ. Ich istota – skupiaj¹ca uroki z jednej strony szcze¿uj, z drugiej pomrowików, œlinników, œwidrzyków i wszelkiego obœlizg³ego paskudztwa – przetrwa³a w nas w tym newralgicznym miejscu, które s³usznie skrywamy; choæ niektórzy maj¹ sobie za centralne. Chwaliæ siê nie ma
czym. Wracaj¹c do dramatu p³ciowoœci oczywisty nasuwa siê wniosek… ¿e te¿ nikt wczeœniej nie pomyœla³! Natura sama podpowiada rozwi¹zanie, sama rozwik³a³a ten problem.
Rozstrzygniêcie, które dzia³a (!), sprawdzone od wieków, znakomite. Widocznie seksualny hedonizm zaœlepia nas, nie pozwala zakrzykn¹æ o nagoœci króla, od ust sobie odj¹æ,
wykopaæ Erosa z ³ó¿ka. Tym leczniczym panaceum jest sezonowoœæ po¿¹dania; u zwierz¹t zwana ruj¹. Wystarczy przywróciæ j¹ cz³owiekowi. W laboratoriach molekularnych
genetyków spoczywa przysz³oœæ naszej planety. Dlatego organizacje miêdzynarodowe,
rz¹dy bogatych pañstw, ludzie dobrej woli i kto tam ¿yw a uczciwy, powinni zjednoczyæ
siê, by uwolniæ nasz gatunek od nieprzeliczonych tragedii i bólu. Nadszed³ czas – dziêki
postêpowi wszelakiemu – odwrócenia porz¹dku rzeczy. Mi³oœæ nie obci¹¿ona fizycznoœci¹ wzniesie siê ku przestworzom osi¹gaj¹c bosk¹ czystoœæ i doskona³oœæ. W rêkach, a raczej w mózgach in¿ynierów modyfikuj¹cych dziedziczenie, w zaciszu inkubatorów, w intymnoœci probówek, w czu³oœci „In vitro” drzemie sublimacja subtelnoœci, kastracja wrogoœci; i wszystko, co dobre. Wystarczy sprawiæ – dziêki zmyœlnym przesuniêciom chromosomów, korzystnemu zapêtleniu DNA – by cz³owiek mia³ tylko jeden miesi¹c prokreacji w roku. Nazwijmy go od tej chwili „miodowym”. Ile¿ by to rozwi¹za³o problemów!
Skoro i tak – ujmuj¹c rzecz statystycznie – kobiety nie mog¹ rodziæ czêœciej ni¿ ka¿e pro„Akt eRosa”

97

Z TEKI

rok (a ka¿e w roku raz), to komu potrzebna ustawiczna presja gonad, owo oko³o-kroczne, ca³odobowe nadciœnienie, zaprz¹taj¹ce „organella” tak, i¿ z powodu, i za przyczyn¹,
niektórzy potrafi¹ myœleæ tylko o jednym.
W przesz³oœci, kiedy niewiadomym by³o, kto zapanuje na planecie, kto stanie siê jej
w³adc¹ ostatecznym, mo¿liwoœæ permanentnej, rotacyjnej kopulacji zwiêksza³a potencja³
ekspansji, ale odk¹d opanowaliœmy l¹dy mno¿¹c siê bezustannie ku zatraceniu, sta³a siê
anachronizmem, podobnie jak wczeœniej odrzucone – bo zbêdne – ogon, sierœæ czy k³y
drapie¿cy. Ci¹g³oœæ po¿¹dania – z dzisiejszego punktu widzenia, z groŸby przeludnienia –
jest bez w¹tpienia prze¿ytkiem, atawizmem, zapóŸnieniem ewolucyjnym o geologiczn¹
erê, a nawet dwie.
Powiedzmy, i¿ po rozpisaniu ogólnoœwiatowego referendum miesi¹c sierpieñ wybierzemy okresem namiêtnoœci, burzy hormonów, zmartwychwstania cielesnoœci, zmys³owoœci i fitnessu. Erotyczn¹ kaniku³¹ na ³onach natur mêskich i ¿eñskich. Wtedy ³atwiej zapanujemy nad patologi¹, nad wachlarzem seksualnych odchyleñ; internuj¹c zboczeñców
na cztery tygodnie; wystarczy trzy dekady pod kluczem i po sprawie, po bólu. We wrzeœniu niegroŸni, zwiotczali, miêkcy wróc¹ do siebie, do pracy.
Pomyœleæ tylko – jedenaœcie miesiêcy wolnoœci! Niebiañsko bezp³ciowi, anielscy. Bez
zaœlepienia seksem, w spokoju, wyciszeniu, rozwadze, jakie dziœ znajdujemy u osób wiekowo zaawansowanych, czy u czynnych, wiecznych sopranistów.
Nadwaga – ju¿ tylko kwesti¹ zdrowotnoœci, a nie przymusem erotycznej estetyki.
Uwolnieni, zwrócimy siê ku sprawom wy¿szym, na które obecnie brakuje czasu. Mi³oœæ
– i owszem, ale w nowym nadrealnym, sur-zmys³owym, nadprzyrodzonym, pozaprzyrodzeniowym wymiarze. G³êboka, nieziemska, ocieraj¹ca siê o niebosk³on. Nikt by nikogo
nie napada³, molestowa³, przymusza³, gwa³ci³. ¯ony zasypia³yby spokojnie, bez poczucia
winy, wstawa³y te¿ po ludzku bez œwitañców. Mniej migren, pretensji, wymówek, mniej
zdrad, rozwodów. Ogólnie z³agodniejemy. Ucichn¹ k³ótnie, konflikty, wojny. Zniknie
przemoc. Organizacja Narodów Zjednoczonych og³osi: Kompromis – wiod¹c¹ ide¹ miêdzy wspólnotami. Pustostany w wiêzieniach, upadn¹ burdele. Feministki – do muzeum figur woskowych. Staniemy siê dobrotliwi, dobroduszni, dobroczynni jak muzyka: i lekka
i ³atwa i przyjemna. Doskona³a perspektywa – jedenaœcie miesiêcy w raju – wokó³ anio³owie cieleœnie obojêtni; „bezkopulacyjni” – jak zwierzêta poza sezonem. Bia³e ma³¿eñstwa, bia³e spo³eczeñstwa, ju¿ nie B³êkitna, a Bia³a Planeta. Suchy seks. Cudo. Kto chce kochaæ – kocha inaczej, bezinteresownie, bezgenitaliowo. Otwarta przestrzeñ dla inwencji
twórczych, wzbogacania swojego wnêtrza, dla sztuki, kontemplacji, smakowania przyrody. A w maju? Erupcja noworodków. Miêdzynarodowy Miesi¹c Dzieciobrania. Na pó³kuli pó³nocnej wiosenne ciepe³ko, a¿ siê chce rodziæ. Jeœli dama preferuje poród jesienny, leci na pó³kulê po³udniow¹. Zapach mleka i pieluch. Bebikowo – pampersowa krz¹tanina.
Astrolodzy siê obrusz¹: a co ze znakami Zodiaku? Nie sposób wszystkim dogodziæ, pewne zawody z czasem wymieraj¹. Nikogo te¿ nie zdziwi fakt, gdy wtajemniczeni podziel¹
miesi¹c na dwanaœcie czêœci i co szeœædziesi¹t godzin obdzielaæ bêd¹ noworodki kolejnym
astralnym przydzia³em; business is business.
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Ca³y ten pomys³, wywo³uj¹c uœmiech, kr¹¿y³ po g³owie – w tak zwanej b³¹dz¹cej bezmyœlnoœci – dochodz¹cego do siebie Ryszarda eR. Bynajmniej sympatyka inkwizycji czy
nawiedzonych uzdrawiaczy œwiata. I choæ literaturê SF mia³ za nudziarsk¹ i odnosi³ siê do
niej ze zrozumia³¹ niechêci¹, to nie trac¹c dobrego humoru, przygl¹da³ siê w³asnym myœlom wêdruj¹cym w nieprzewidywalnym kierunku. Bywa, i¿ motyw szmirowatej piosenki uczepi siê nas rzepowato i nucimy go trochê, jakby wbrew sobie…
Ju¿ widzia³ uliczne manifestacje pospólstwa, marsze gawiedzi, transparenty: Precz
z ruj¹, Chcemy powrotu do macierzy p³ci, Orgazm zdobycz¹ ludzkoœci, Seksu – jak powietrza… S³ysza³ nawo³ywania do linczu obrazoburczych genetyków, okrzyki pod ich adresem: Wykastrowaæ pseudonaukowych sukinkotów, pieprzonych eunuchów!. Niepogodzeni prostacy, zaœlepieni gonadotropin¹, sw¹ agresywn¹ napastliwoœci¹, potwierdz¹
destrukcyjn¹ stronê popêdu. Zwyk³a erotyczna swo³ocz, sex plebs.
Najpierw trzeba doœwiadczyæ bezp³ciowoœci, po¿yæ w atmosferze rezygnacji, w bezrybiu. Spróbowaæ „Niechcenia”, jak bêdzie, gdy nie bêdzie, by realnie, z dystansem, wyzbywszy siê uprzedzeñ wyraziæ opiniê. Odrobina ryzyka, a mo¿e okazaæ siê, ¿e jest dobrze... I dobre bêdzie, i zachwyceni ustanowimy nowe prawo. eR pod¹¿a³ dalej: najprostsze organizmy – by nie zabrzmia³o to negatywnie – bezkrêgowce i pierwotniaki maj¹
mo¿liwoœæ rozmna¿ania siê zarówno bezp³ciowego, jak i z u¿yciem p³ci. A my? Upieramy
siê przy niemodnym, przestarza³ym – p³ciowym. Nierozwa¿nie, lekkomyœlnie, krótkowzrocznie zagubiliœmy dawn¹ wegetatywn¹ opcjê, pozbawiaj¹c siê tym sposobem prawa
swobodnego wyboru.
Ale, ale… nie jest w koñcu tak Ÿle – jest nadzieja! W wyniku rozwoju nauki dotarliœmy ju¿ do klonowania, a wiêc zmierzamy ku Ÿród³u, ku naprawie. Zguba zosta³a odnaleziona. Musimy pod¹¿aæ dalej, bez zahamowañ… Nie szczêdŸmy grosza drobinkowym
genetykom!
Wystarczy. eR odetchn¹³ – potok dotychczasowych myœli urwa³ siê.
Wiosenna aura: – zimny wiatr, a z przecieraj¹cego siê miejscami nieba, wysypuj¹ siê
promienie s³oñca; nieœmia³e ciep³o.
– Dni coraz d³u¿sze, idzie lato… jak dobrze… – pomyœla³ eR.
Niestety upierdliwy refren niechcianej piosenki nie da³ za wygran¹, wróci³ w formie
postscriptum…
Nikomu nieznana, albo inaczej: nielicznym znana panna Wiesia, pielêgniarka, przedszkolanka, chórzystka, kasjerka – bez znaczenia – dwudziestokilkuletnia, zdrowa, ³adna,
zgrabna (harmonia ³uków, atrakcyjnie wype³niona do³eczkami), podobaj¹ca siê mê¿czyznom, dojrza³a do zam¹¿pójœcia. Któregoœ piêknego dnia – w bajkach dni zwyczajowo s¹
piêkne – póŸnym wieczorem poczu³a charakterystyczne ni to swêdzenie, ni pulsowanie –
takie nowe têtno w kroczu. Wiedzia³a, co ono oznacza. Nadszed³ czas! Nastêpnego dnia
za³atwi³a konieczne formalnoœci, poprosi³a o stosowny ustawowy urlop – coœ na wzór dzisiejszego macierzyñskiego – i spokojna, radosna wróci³a do domu. Posprz¹ta³a, jak przed
dalek¹ podró¿¹, kiedy opró¿nia siê lodówkê, s¹siadce podrzuca kwiatki, zakrêca gaz,
wy³¹cza pr¹d. Wiedz¹c, co i jak – po³o¿y³a siê na specjalnym dwuosobowym materacu
„Akt eRosa”
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(zagwarantowanym prokreacyjn¹ ustaw¹) bêd¹cym na wyposa¿eniu ka¿dej panny w wieku dwudziestu – dwudziestu piêciu lat, przyjmuj¹c pozycjê przed-podzia³ow¹. Proces
przebiega³ szybko i naturalnie. Tego stanu zwykle nie zak³óca³y ¿adne komplikacje. Niezbêdny by³ spokój i niska wilgotnoœæ powietrza. Pêkniêcie krocza po trzech dniach osi¹gnê³o wysokoœæ pêpka, a po trzech tygodniach dwie po³ówki (wtedy jeszcze prawa i lewa) gotowe by³y do oddzielenia siê od siebie. £¹czy³ je rodzaj pêpowiny, gdy¿ ca³oœæ obs³ugiwa³o nadal jedno serce. Geniusz regeneracji, potêga si³ natury, sprawiaj¹, ¿e po kolejnych trzech tygodniach, trzech dniach, trzech godzinach, trzech minutach, trzech sekundach – dwie identyczne, w pe³ni odtworzone Wiesie rozdzielaj¹ siê ostatecznie. Od tej
chwili bêd¹ Bi-jednoœci¹. Sprawy tocz¹ siê rutynowo. Wiesia Modulle (ta, przy której pozosta³o „stare” serce, zwane teraz pracorda), po urlopie regeneracyjnym, wraca do pracy na swoje stanowisko. Wiesi¹ Germen zajmie siê pañstwo. Dziêki programowi – Opieka nad Bisami (OnB) szybko poczuje siê potrzebna, bezpieczna i szczêœliwa. Niewykluczone, ¿e w bliskiej przysz³oœci za³o¿y rodzinê. Niestety, nie wszystko idzie tak, jakbyœmy
sobie ¿yczyli. Jest problem. Brakuje mê¿czyzn dla Bisów. Przez podzia³ i regeneracjê rozmna¿aj¹ siê tylko osobniki ¿eñskie. Przyrodzenia panów, twory wysoce wyspecjalizowane, usposobione wrogo do programu, stanowi¹ zaporê, tak zwan¹ Barierê Inicjacyjn¹.
Nie chc¹, nie potrafi¹ cofn¹æ siê do stadium robaków ob³ych (mimo z³udnego podobieñstwa), które jak wiemy znakomicie siê dziel¹ i odtwarzaj¹. Póki co, koœció³ zgodzi³ siê na
legalizacjê bigamii. Nie wszyscy s¹ zachwyceni. Tradycjonaliœci, faceci o niskich dochodach
i ci nielubi¹cy kobiet, trwaj¹ w urzêdowej monogamii z przydzia³u. Rozkwit³y za to córy
Safony. Nagroda Nobla czeka na pierwszego, któremu uda siê z³amaæ wspomnian¹ Barierê Pr¹cia. Badania trwaj¹…eR przysn¹³.
***
Ciep³a po³owa sierpnia. Dni pyszne, nie za gor¹ce, a bardzo przytulne. Kolor s³oñca
jeszcze œródziemnomorski, b³êkit te¿. Brzemiennoœæ drzew. Rozpoczê³o siê owocowanie, potrwa do chwili kiedy to spadaj¹ce jab³ka, œliwki, orzechy wcisn¹ resztki lata na powrót w trawê. Czas przycupn¹³ korzystaj¹c z letniej rozci¹gliwoœci, jakby razem z ciep³olubnymi ludŸmi, wybiegaj¹c myœl¹ ku zimie, chcia³ powygrzewaæ siê na zapas. Linia doby,
o w³aœciwoœciach kauczuku, przez kilka po³udniowych godzin napina³a siê, wyd³u¿a³a, zatrzymana ¿arem. Chwilowy skwar, wstrzymuj¹c czas, otwiera³ przestrzeñ, ujawnia³ tajemne przejœcia miêdzy jej enklawami, skryte na co dzieñ korytarze ³¹cz¹ce wewnêtrzne,
ró¿ni¹ce siê barw¹ obszary. Powo³ywa³ do ¿ycia dr¿¹ce mira¿e. Owady wisia³y na niewidocznych nitkach w teatrzyku lata. Sta³o powietrze i s³oñce. Do takich dni wraca siê póŸn¹ jesieni¹, przywo³uj¹c z pamiêci, przekraczaj¹c¹ zwyk³¹ codziennoœæ, minion¹ rozkosz,
by ³atwiej prze³kn¹æ perspektywê ch³odów, i zrobiæ sobie nadziejê na niepowtarzalnoœæ
pozimowej przysz³oœci; ciep³ej jak owo wspomnienie.
Ryszard eR po¿egna³ ich w bramie przy szosie. Odjechali, obiecuj¹c spotkanie: na
spokojnie, nie jak dziœ, przejazdem. Pogadamy bez poœpiechu, najpewniej w czwartek, jak
bêdziemy wracaæ – obiecali. Sta³ w promieniach, nieœpieszny, przygl¹da³ siê winniczkowi
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przekraczaj¹cemu asfaltow¹ pustyniê. Mimo nie tak rzadko przeje¿d¿aj¹cych samochodów, szczêœcie miêczaka unikaj¹cego rozjechania, z minuty na minutê stawa³o siê bardziej
frapuj¹ce; wprost niemo¿liwe. Fenomen splotu okolicznoœci? Przeoczenie wyroku statystyki? Przypadek? Palec bo¿y? Niepodobieñstwo! Przeszed³. Gdyby wczeœniej mia³ eR obstawiæ zak³ady totka na ewentualnoœæ przebrniêcia œlimaka przez komunikacyjn¹ d¿unglê,
nie da³by mu ¿adnych szans. Najmniejszych. A jednak… przepe³z³.
Nagle – z³owieszczy pomruk, fala uderzeniowa nieszczêœcia, któr¹ znaj¹ wszyscy
mieszkaj¹cy przy drodze. Karetka pogotowia na sygnale pêdzi³a w stronê wzgórza. Po
chwili ktoœ ze znajomych przyjecha³ z tamtej strony. Wstrz¹œniêty krzycza³: straszny wypadek na podjeŸdzie, w czerwonego fiacika wjecha³a czo³owo ciê¿arówka, wyprzedza³a
nieprawid³owo na podwójnej ci¹g³ej, masakra, dwa trupy, kobieta sprasowana pod kierownic¹, garstka miêsa, a obok – dziwne – jakby nietkniêty, siedzia³ facet, g³owa odchylona do ty³u, na zag³ówek i tylko stru¿ka krwi z ust. Lekarz stwierdzi³ zgon. W jednej
chwili dwa trupy.
eR ju¿ wiedzia³… Zahucza³o, jakby po chwilowym zakotwiczeniu, zahaczeniu o wystêp po³udnia, liana godzin, uwolniona z uwiêzi, wyj¹c rozcinanym powietrzem, pêdzi³a
na swoje miejsce, szuka³a aktualnych wskazañ zegarów. S³ysza³ s³owa: to ju¿ czwarty miesi¹c, jestem taka szczêœliwa, najwy¿szy czas, minê³a trzydziestka. Sta³, patrzy³ w tamt¹
stronê. Nadmierna emisja, chwilowo nieœmiertelnego S³oñca, przeœwietli³a obraz.
***
Kiedy na czwartym roku studiów przyszed³ do eR kumpel – ca³y bêd¹c niepewnoœci¹
(przyniós³ butelkê), rozdartym pytaniem: œlub za dwa tygodnie, a on nie wie, czy ona jest
t¹ jedn¹, jedyn¹, t¹ na ca³e ¿ycie. Siedli wygodnie, przybysz rozla³ do literatek. Wypili.
eR odpowiedzia³ pytaniem na pytanie: Dlaczego zak³adasz tak krótki ¿ywot? He, He,
He. Polej. I rozwin¹³ sw¹: – Teoriê Potrzeb.
- Sprawa jest œmiesznie prosta. Ty masz okreœlone potrzeby (rozumiane szeroko),
ona te¿ oczekuje spe³nienia swoich (te¿ rozumianych, te¿ jeszcze szerzej). Musisz
odpowiedzieæ sobie na dwa pytania. Wypili. Po pierwsze - polej - czy ona jest zadowolona
z twoich spe³nieñ wobec siebie? Wypili. Jak powiedzia³em? Wobec siebie? Tak, czyli… niej.
O!
Po drugie czyli punkt B - czy ty, i na ile, wype³niasz obraz jej idealnego mê¿czyzny,
czyli - polej - czy zaspokajasz jej potrzeby wobec siebie. Pola³. Czyli ciebie. Czyli niej.
Ciebie te¿… Jak widzisz rzecz ma³o skomplikowana, oczywista. Wypili.
- Sumuj¹c, zapytaj siebie o to wprost – czyli rozumiesz – na ile ona, i na ile ty
wype³niacie swoje potrzeby wobec siebie, czyli wobec ciebie i wobec niej, a odpowiedŸ
da ci odpowiedŸ. Koleœ pola³, wypili i siê zaduma³. Wype³niaj¹c milczenie – z potrzeby
cia³a (bez Potrzeby Teorii) – zapali³. Znów pola³. Chwilê trwa³o – wypili.
eR by³ œwiadkiem na ich œlubie. Nie wystarczy³a na ca³e ¿ycie. Odesz³a po dwóch
latach. Nic nie zrobisz. Tym „jedynym” te¿ przytrafia siê zdrada. Kumpel nie umar³, ma
siê nieŸle; ¿yje bez ¿ony, bez Mi³oœci ¯ycia. Niektórzy potrafi¹. Polej.
„Akt eRosa”
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***
Ka¿de miasto ma w sobie zaros³e krzakami zau³ki, jakieœ ma³o widoczne
zakamarki, skryte zachy³ki przestrzeni, zamkniête zbiegiem urbanistycznych p³aszczyzn zaplecza, zapad³e podwórka, labirynty uliczek, ruin, czy zapomniane ty³y. Ich œlepa intymnoœæ przygarnia swym odosobnieniem, dalekim od ha³aœliwego poœpiechu. Bez
s³owa komentarza daje schronienie zb³¹kanym, zmêczonym, Swoim, którzy przymuszeni egzystencjaln¹ potrzeb¹, by koniecznie coœ zrobiæ, „robi¹ flaszkê”, bo „coœ” to
najlepiej jest wypiæ. Nie tak szlachetne, nie tak rasowe, pominiête ptactwo, któremu nie
uda³o siê odfrun¹æ do ciep³ych krajów. Z tych czy innych powodów zostali. Komuœ
przetr¹cono skrzyd³o, ktoœ siê urodzi³ bez lotek, kogoœ doszczêtnie oskubano. Nie dane im bêdzie poznanie s³onecznych pla¿, bogatej, egzotycznej urody tropikalnych
wysp, do których odlecieli wspó³bracia. Mimo wrodzonego talentu szybowania w przestworzach, chodz¹ twardo po ziemi, to tam, to tu, ani próbuj¹c podskoczyæ. Nieloty.
Na rzut oka z przeje¿d¿aj¹cego samochodu wydaj¹ siê mniej barwni ni¿ negatyw fotografii czarno-bia³ej. Jednak na wyci¹gniêcie rêki, w bezpoœredniej bliskoœci odzyskuj¹
skalê têczy. Za³om muru, przystañ wnêki, umar³e schody, koœlawa ³aweczka, ukryte
gruzy, zmierzwione krzakory – miejsca gdzie letni¹ por¹, obserwuj¹c kolory chmur,
obchodz¹ swoje œwiêta. A jest ich tyle, ¿e kalendarz od dawna straci³ rachubê, tym bardziej wiêc ludzie. Na wszelki wypadek, by nie dopuœciæ siê grzechu pominiêcia, czcz¹
uroczyœcie – jak dzieci – ka¿dy nowo narodzony dzieñ. W jednej z takich kompanii –
za któr¹ warto by by³o daæ siê pokroiæ – dusz¹ towarzystwa, dobrze widzianym, by³
„Œlepy”. Osobnik drobny, lichy, po wierzchu wieszakowaty niczym obwis³e na sznurze
pranie, zaskoczone chmur¹ deszczow¹, za to w œrodku wype³niony figlami œmieszek;
pe³ne przeciwieñstwo wygl¹du. Bywa³ zawsze tam, gdzie w³aœnie coœ siê dzia³o. Lubiany ju¿ choæby z racji postury (fizycznie niegroŸny), gdy dorzuci³ jeszcze sw¹ ruchliwoœæ,
weso³kowatoœæ i uœmiech, stawa³ siê gwiazd¹ wieczoru. Ksywê „Œlepy” zawdziêcza³ nik³emu polotowi codziennego, ulicznego dowcipu, po prostu nie mia³ jednego oka, ale
jego zdaniem – które ka¿dorazowo podkreœla³ w swym jednostronnym spojrzeniu:
prawe oko mam szklane; a to ró¿nica. W pañstwie ociemnia³ych bêdê królem. I nie
z powodu owej protezy, ale z mocy fantazji i ogólnego optymizmu – nie widzia³ przeszkód we wszystkim, co robi³. Rysio eR lgn¹³ do Œlepego, jak do guru. Uwielbia³ jego
radoœæ ¿ycia równ¹ nieokie³znanemu tuzinowi noworodków. Œlepy na swój sposób te¿
lubi³ m³odego.
– Ma smyka³kê – komplementowa³ Rysia.
Kto wie, mo¿e w przysz³oœci przekaza³by wspania³omyœlnie tajniki swego fachu:
otwartego kieszonkowca, doliniarza bez ograniczeñ? Teraz awansowa³ Rysia do rangi
„lewej rêki”. Œlepy by³ mañkutem. Niemniej, rych³a asystentura wisia³a w powietrzu.
O mistrzu mówiono: smo³ê ma w d³oni.
Gdy nic nie by³o do roboty, Rysio z Wasylem, szli poszukaæ Œlepego, by wspólnie
posiedzieæ, pogadaæ, pos³uchaæ, po¿artowaæ, poœmiaæ siê, popaliæ. Œlepy dobrze pro102
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sperowa³. Wiedzia³, kogo danego dnia trzeba odwiedziæ, gdzie pójœæ, by znaleŸæ to, co
lubi; umia³ siê znaleŸæ. Wszêdzie mile widziany. Nigdy nie narzeka³, nikogo nie obgadywa³, nie krytykowa³, raczej s³ucha³, co przyczynia³o mu sympatii. Kiedy uda³o mu siê nie
wdepn¹æ, omin¹æ jakieœ psie odchody, mawia³ z satysfakcj¹: œlepy gówno widzi. Poza
jeszcze jednym powiedzonkiem – które wtr¹ca³, niekiedy bez zwi¹zku z sytuacj¹: „kurewstwo za konia”, mia³ swój „numer”, popis nie do podrobienia, rozbrajaj¹cy ka¿de
towarzystwo. Z chwil¹, gdy stê¿enie krwi – w wyniku rozcieñczenia popularnymi destylatami – spada³o o oko³o dwa promile, Œlepy z re¿yserskim wyczuciem sceny, panuj¹c aktorsko nad widowni¹, odgrywa³ monodram pt.: „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy”. Na skwerach, w parku, nad rzek¹, gromadz¹c wokó³ przypadkow¹ publicznoœæ,
niesiony „inwencj¹ twórcz¹ od organizmu”, spontaniczny mag, w ptasim tañcu Papuasa
(ruchem nieuchwytnym dla widza), umieszcza³ sw¹ szklan¹ kulkê pod napletkiem i po
wyg³oszeniu s³awetnej kwestii: Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy, ³ypa³ z rozporka
swym sztucznym okiem, pozbawionym brwi i rzês, jak œlimak, co szuka sera na pierogi – najchêtniej w stronê wybuchaj¹cych œmiechem i piskiem panienek. To by³o clou
programu. Nie pozostawi³ widza obojêtnym.
Któregoœ dnia, ca³kiem nagle, wszystko siê urwa³o…
Œlepy przepad³… zmieni³ miasto.
– Znikn¹³, bo siê zrobi³o ciasno...
– ¯ulowskie konszachty...
– Wyjecha³ w poszukiwaniu bia³ego kosa...
Pozostawi³ po sobie: Przekonaj innych, ¿e jesteœ dok³adnie taki, jacy naprawdê s¹
oni, daj im uœmiech, spraw, by na moment zapomnieli o tym, co wokó³, a zyskasz
wdziêcznoœæ kumpli i d³u¿ników.

„Akt eRosa”
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Wiklinowy Laur `2013
Ju¿ po raz szósty Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, wraz z Komitetem
Organizacyjnym Jarmarku Chmielo - Wikliniarskiego, zaprosi³o osoby obdarzone
poetyckim talentem do udzia³u w Ogólnopolskim Konkursie Literackim O Wiklinowy
Laur.
Po raz kolejny organizacjê tego konkursu wspar³o Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Plecionkarzy i Wikliniarzy – fundator nagród rzeczowych dla uczestników konkursu.
Jury konkursu w sk³adzie: Lucyna Koñczal-Gnap – przewodnicz¹ca jury oraz Dorota
Nowak, Renata Œmiertelna i Marian Ziomkowski zapozna³o siê z 41 utworami
lirycznymi i fragmentem prozy, nades³anymi przez 14 uczestników konkursu z ca³ej
Polski i przyzna³o:
W KATEGORII DOROS£YCH

I miejsce – Edycie Wysockiej (God³o: Powidoki) z Miastka woj. pomorskie za
wiersze: Nostalgia, W cieniu czasu, Tamte miejsca, doceniaj¹c ich g³êbiê i
bezpretensjonalnoœæ poetyckiego przekazu
II miejsce - Dorocie Ryst (God³o: Semtex) z Warszawy za wiersze: Salix purpurea,
Humulus lupulus, drobiazg, podkreœlaj¹c refleksyjnoœæ przekazu oraz zawrte w nich
interesuj¹ce poetyckie puenty
wyró¿nienia: Annie Piliszewskiej (God³o: Salix)z Wieliczki za wiersze: Parabola o
Siódmym Aniele Wikliny, Parabola o ³ozie, Parabola o trzech sercach; Annie Wawrzyniak
(God³o: Nulek) z Poznania za wiersze: Skarga; Panie, ju¿ pora; Moja œmieræ oraz Agnieszce
Szpala (God³o: szara mysz) z Krakowa za wiersze: Wiklinowy koszyk, Nowotomyski
rynek,***
W KATEGORII M£ODZIE¿Y
I miejsce - Jerzemu Piliszewskiemu (God³o: Informatyk) z Wieliczki za wiersze:
Wiklinowy œwiat, Stara wierzba, £oza, dostrzegaj¹c w nich œwiadome operowanie s³owem i
zrêcznoœæ poetyckich skrótów
Edyta Wysocka (God³o: Powidoki)
Miastko (woj. pomorskie)
I miejsce
Chocia¿ wiersze próbowa³a pisaæ od wczesnych lat szkolnych,
ze swoj¹ poezj¹ wysz³a na œwiat póŸno, bo w 1986 roku, wysy³aj¹c
swoje utwory do czasopisma „Konfrontacje”. Publikowa³a swoje
wiersze w prasie lokalnej i ogólnopolskiej; m. in. w „Akancie”, „Au-
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tografie”, „Bez Przys³ony”, „Twórczoœci” i wielu innych wydaniach literackich. Jej wiersze znalaz³y siê w wielu antologiach i wydawnictwach pokonkursowych. W ostatnich latach z sukcesami startowa³a w ponad 100 ogólnopolskich konkursach literackich.
W 2012 r. wyda³a tomik „Dzieci epoki” (nagroda g³ówna IV Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Janusza Ró¿ewicza)
Pracowa³a zawodowo jako g³ówny technolog w fabryce konfekcji skórzanej oraz
jako nauczyciel w zespole szkól wielozawodowych. Obecnie przebywa na emeryturze.

* Nostalgia
gdy milczysz
chwytam twoje myœli
i wiem
¿e szukasz beztroski
czasów kradzionych jab³ek
bo tam
przy furtce domu
pochylonego wiekiem
jeszcze te same zaroœla
i kpiarz ksiê¿yc ten sam
ukradkiem zerka
zza akantowych motywów
bujnych zawojów chmielu
chcia³byœ przywo³aæ
dni i wieczory na ganku
gdzie wszystko mia³o inne proporcje
bo nawet na wierzbowej fujarce
potrafi³eœ wygrywaæ
barwne dŸwiêki lata
i w lustro chcesz spojrzeæ
rzeki Szarki
gdzie mo¿e jeszcze
odbicie warkocza
nieœmia³ej dziewczyny
z zadartym œmiesznie noskiem
i matki cieñ utrudzony
gdy po drewnianej k³adce
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przemyka cicho
z narêczem witek
szarawej wikliny
mo¿esz us³yszeæ
¿e ktoœ ciê zawo³a
lask¹ zastuka
podejdzie zdyszany
i g³osem ze szkolnej ³awy
o zdrowie zapyta
i o znajomych dawnych
których ju¿ nie ma
chocia¿ ty
tamtej m³odoœci szukasz
utajonej
w nieprzebytych zaroœlach
wiklinowego zamyœlenia
* W cieniu czasu
stare fotografie
przywo³uj¹ zapachy przesz³oœci
igraszki na wierzbowych ³êgach
i bose stopy dzieciñstwa
s¹ w rumianych buziach
i grubych pajdach chleba
najsmakowitszych na œwiecie
tamten czas jak nietkniêty pejza¿
mruga do rozbieganych œcie¿ek
unosz¹c a¿ po chmury
beztroski œwiat rozœpiewania
niezwyk³oœæ codziennoœci
ciep³o i dom
to w nim
z najdelikatniejszej chabinki wikliny
sam Bóg wyczarowa³ babciê Mariannê
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drobn¹ i miêkk¹ jak szyszeczka chmielu
która ³agodzi³a st³uczone kolana
i ma³e grzechy dzieciñstwa w cieniu czasu
w zapachu zió³ek
w sepiowym k¹ciku
na ³ozinowym zydelku
z ró¿añcem
* Tamte miejsca
za festonami zaroœli ³ozinowy staw
tam mo¿na torami wzd³u¿ miêsistych rozchodników
a¿ do bo¿ej mêki zanurzonej w wodzie
pod wiaduktem wuj zwrotniczy
strze¿e nietoperzy z g³owami w dó³
a ciotka w porannych godzinkach
krz¹ta siê przy koziej polewce
na wysokim p³ocie samosiejki chmielin
i dawne cienie podró¿nych
przewijaj¹ siê
z biletami bez daty wa¿noœci
tu czas przybiera powoli
kropla za kropl¹ podchodzi
i rozrasta siê
w girlandy srebrzystych liœci
w trzepot przelatuj¹cych wron
w dym leniwie bury
w zawiasy skrzypniêæ…
na rudawych torach wieczyste anio³y
wysiaduj¹ w kucki z minami
jakby od zawsze rozumia³y te miejsca
uwiera pamiêæ
przechyla siê w wyobraŸniê
od której mo¿na siê oddaliæ
ale nie na zawsze
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przyjdŸ tu z koszykiem wiklinowych wspomnieñ
poka¿emy sobie wiêcej
jeszcze we w³osach pl¹cz¹ siê pajêczyny
i szyszki chmielu
powiem ci –
lustro nie zawsze jest pewne
czy chcia³byœ zasn¹æ z niedokoñczon¹ czu³oœci¹
gdy sen dopiero siê przeci¹ga

Jerzy Dobromir Piliszewski (God³o: Informatyk)
Wieliczka
I miejsce w kategorii m³odzie¿y
Jest uczniem Technikum Informatycznego w Wieliczce.
Interesuj¹ go: informatyka, jazdy rowerowe i sp³ywy kajakowe. Z poezji – ¿artuje – najbardziej ceni poetykê Billa Gatesa, czyli tê zwi¹zan¹ z komputerami. Wiersze ceni i lubi, ale
bardziej czytaæ ni¿ pisaæ, choæ udaje siê mu to czasem, je¿eli
coœ go wyj¹tkowo zainspiruje. Tak w³aœnie by³o w przypadku
wierszy z motywami wikliny i chmielu, poniewa¿ kocha przyrodê. Jest laureatem 1 nagrody w konkursie dla m³odzie¿y
w Krzanowicach na wiersz walentynkowy.
* Wiklinowy œwiat
Przestrzeñ pachnie witkami,
Zielono doko³a,
Szumi wierzba sêdziwa,
Ptak w ga³êziach wo³a.

Idê : kusznik z wikliny To wcale nie czary!
Pajêczyny we w³osach,
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Kleszcze i komary…
Tropiciela b³ysk w oku!
Patrzy siê dziewczyna.
Strza³a w s³oñcu migoce –
Ciêciwê napinam.

S³yszê œwist i oklaski :
Za z wikliny zwierzê
Otrzyma³em 100 punktów
Ja –
Na komputerze…

* Stara wierzba
Stara wierzba
Nad stawem
W wodzie siê odbija.
Pola,
Chmury wysoko.
I wszystko przemija…

* £oza
£oza :
Nitki paj¹ków,
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D³ugie witki nad ³¹k¹.
Szumi,
¯e deszcz i go³¹b,
I têcza nad stodo³¹…
£oza :
Pieñ, sieæ korzeni,
W³osy d³ugie – do ziemi.

Dorota Ryst (God³o: Semtex)
Warszawa
II miejsce
Absolwentka Wydzia³u Polonistyki na Uniwersytecie
Warszawskim. Od roku 1996 bierze czynny udzia³ w ¿yciu literackim. Od 1997 r. zdobywa nagrody w ogólnopolskich
konkursach poetyckich (w sumie blisko 100 nagród i wyró¿nieñ). Wyda³a 4 autorskie tomiki poezji: „Odmiana przez
przypadki” (1999), „widoczki. wiersze bezwstydne” (2005)
i „czasunek” (2009) i „Punkty przeciêcia” (2011). Jej utwory by³y publikowane w wielu almanachach, antologiach i czasopismach literackich. Jest jednym z za³o¿ycieli Stowarzyszenia „Salon Literacki”, zajmuj¹cego siê popularyzacj¹ i promocj¹ polskiej poezji. W Stowarzyszeniu tym pe³ni obecnie funkcjê zastêpcy prezesa.
Prowadzi³a warsztaty poetyckie dla doros³ych i m³odzie¿y. Czêsto bierze udzia³ w spotkaniach autorskich, a tak¿e organizuje i prowadzi wieczory innych autorów. Od wrzeœnia
2010 r. jest redaktorem naczelnym portalu „Salon Literacki”. Jest tak¿e redaktorem autorskich tomików z serii wydawniczej „Salonu Literackiego” oraz ró¿nych almanachów.

* Salix purpurea

spleæ mnie
w twoich d³oniach bêdê giêtka
poddam siê twoim palcom
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to ty wyprowadzisz z dna sztywne prêty
wpleciesz miêdzy nie cieñsze witki
wzmocnisz ca³oœæ mistern¹ obrêcz¹
splataj powoli pieszcz¹c splot po splocie
dla ciebie wyros³am w dolinie rzeki
czerwienia³am pêd po pêdzie
czeka³am
tylko ty mo¿esz mnie oswoiæ
zrobiæ ze mnie koszyk

* Humulus lupulus

od wieków sprowadzam na ciebie sen
spokojny
daj mi tylko trochê ¿yznej ziemi i du¿o ciep³a
wspieraj podporami
os³aniaj od wiatru
potem zrób ze mnie brzeczkê albo zaparz
i wypijaj do dna
dam ci sen
spokojniejszy ni¿ œmieræ
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* drobiazg

niedzielne popo³udnie
ty kosisz trawnik
ja robiê d¿em z truskawek
niespiesznie
s³oñce
³askocze twój kark
zagl¹da do mnie przez firankê
w koszyku pachnie jaœmin
jest zwyczajnie
czas przep³ywa bezboleœnie przez aorty

i tylko ten drobiazg
uwiera ostrym ziarnem
dwa adresy

Anna Piliszewska (God³o: Salix)
Wieliczka
Wyró¿nienie

* Parabola o Siódmym Aniele Wikliny
Siódmy anio³/ jest zupe³nie inny (…)
to nie to co Gabriel/ z³ocisty/ podpora tronu / i baldachim(…)
a tak¿e Azrael/ kierowca planet/ geometra nieskoñczonoœci…
Siódmy anio³, Z. Herbert
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W porze ciêcia wikliny
Bóg pos³a³ z wysoka
Siedmiu swych cherubinów – wys³anników niebieskich:
Stra¿ników kosmogonii i cyklów pór roku,
A ostatni z anio³ów by³ ³atanej sukience
I boso. Do wylinia³ych skrzyde³
Pan mu czule przytroczy³ pêk podniebnej ³ozy.
I frunê³y anio³y
Ponad wioski zaklête, stawy , r¿yska i groble –
Ko³uj¹ niestrudzenie, ceruj¹c zmêczone sny.
Tylko ostatni cupn¹³ pod wierzbami i dzierga
Cienie, i b³ogodarzy
Czerstwym, wêŸlastym rêkom
Tych, co w witki potrafi¹ poprzeplataæ marzenia.
A imiê jego Salix Purpurea b¹dŸ Alba – iwa jego siostrzyc¹.
Z ni¹ siê sennie nachyla nad g³owami
Przyby³ych ci¹æ pachn¹ce ga³¹zki
Trzeszcz¹cymi skrzyd³ami.

* Parabola o ³ozie
Krzywe œciany cha³upki w chmielu gêstym splocie:
Kêpy pokrzyw, wrotyczu i suchych badyli,
Wierzba w g³êbi ogrodu, staw – nad stawem mostek.
Wiêc to tutaj, w tym miejscu kochali siê, ¿yli…?
Potrzaskane sztachety, dziurawa stodo³a.
Œcie¿ki zielskiem poros³ej strzeg¹ dwa platany
I drewniany cherubin o skrzyd³ach jak wios³a,
I tocz¹cy siê ksiê¿yc – jak pieni¹dz miedziany.
Teraz przyszli tu obcy – kiwaj¹ g³owami,
Mierz¹ coœ, skubi¹c brody. Brzêkaj¹ stakany.
Wierzba œpi, nieœwiadoma pi³ i siekier ostrza,
Tynki œpi¹, nieœwiadome, ¿e rozbior¹ œciany…
Jeszcze noc – sun¹ Cienie izbami i kuchni¹,
Wiklinowy Laur2013
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Chwiej¹ siê poœród witek wierzbowych nad stawem.
Nim przed œwitem odejd¹, prze¿egnaj¹ próchna
Wys³u¿onych przedmiotów, i iwê, i ³awê…
Bo ju¿ przyszli tu obcy – kiwaj¹ g³owami,
Mierz¹ coœ, skubi¹c brody. Brzêkaj¹ stakany.
Wiêc siê trzeba poœpieszyæ – i po¿egnaæ ³ozê,
Sprzêty, dom nieœwiadomy, ¿e rozbior¹ œciany…
Póki deszcz miêkko witki kroplami ozdabia,
Póki spokój siê snuje chmielowym warkoczem,
Duszo wierzby – b³ogos³aw tym, co tu mieszkali,
Koro wierzby – uœwiêcaj wiklinowe noce.

* Parabola o trzech sercach
By³am ³¹k¹ i chmielu wij¹cym siê pn¹czem –
Pi³am jasne powietrze.
By³am liœæmi i morzem delikatnych szyszek,
Lecz
Gdy ³oza k¹pa³a swe witki w zarzêsionym stawie
Trzy serca zakochane dosta³am od Boga .

Pierwsze – z jantaru królewskiego.
Pokruszy³am je .
Dajê tobie, Sokole, cz¹steczka po cz¹stce –
Krzyczy niemo ¿ywica jaœniejsza od z³ota
G³osem drzew skaleczonych ,
G³osem ¿yj¹tek zastyg³ych boleœnie w ich krwi,
Abyœ ka¿dego dnia s³ysza³, ¿e da³am ci serce !
Drugie - z szlachetnego, twardego diamentu,
¯ebyœ siê, moja Sarno, o nie silnie wspar³a.
Srebrnym py³em sprószone,
I¿byœ d³onie oparte snem wysrebrzaæ mog³a.
I srebrem rozb³yszcza³a siê nad gwiazdy wszelkie.
I siê sta³a komet¹.
A trzecie – piernikowe i miodem pachn¹ce.
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Z lukrowym napisem, konikiem, go³¹bkiem;
Dla ciebie, mój Najmniejszy, bo
Jedynie anio³y takie cukrowe serca otrzymywaæ mog¹…

Nie mam serca dla siebie.
Nie mam go na pewno!!!
Bowiem tylko trzy serca Pan Bóg mi uczyni³…

Agnieszka Szpala (God³o: szara mysz)
Kraków
Wyró¿nienie

* Wiklinowy koszyk
W kszta³tnie wygiêtych ga³¹zkach
Po³¹czonych doœwiadczonymi rêkami
Znalaz³ swe miejsce szary kot
Wêdrownik myœli
Kilka zasuszonych liœci
Cichy podmuch wiatru
Naderwane skrzyd³o anio³a
Kilka marzeñ sennych i ³ez
Dwa uœmiechy i pustka
Codziennie dŸwigam ze sob¹ koszyk
I nie wiem co do niego jeszcze w³o¿ê
Aby wype³ni³o siê ¿ycie
Splecione z wiklin¹

* Nowotomyski rynek
Na rynku kolorowych kamienic
Przysiad³ drewniany ch³opiec
Z zielonymi w³osami
Szumi¹cymi szyszk¹ i ga³¹zk¹
Bacznie przygl¹da siê go³êbiom
Na krzywych nó¿kach
Wiklinowy Laur’2013
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Kilku turystom z za du¿ym plecakiem marzeñ
I s³oñcu pe³zaj¹cemu po okolicznych uliczkach
Dzwony koœcio³a od Jezusowego Serca
Obwieszczaj¹ najbli¿sz¹ przysz³oœæ
Chwal¹c Pannê i œrodek dnia
Tylko s³ucham splotu dŸwiêków
Zamkniêta w rzeczywistoœci

***
Splatam litery w s³owa
S³owa w zdania
Zdania w ¿ycie
Codziennie i bez przerwy
Wiklinowe panny w nadbrze¿nych zaroœlach
Zaplataj¹ warkocze wierzbowych witek
Nieœmia³o przygl¹daj¹c siê otaczaj¹cemu œwiatu
Choæ nigdy nie zrobi¹ kroku na przód
Z³¹czone na zawsze i na teraz
Z pejza¿em Boga wody i natchnienia
I tego co wykorzystaj¹ czyjeœ rêce

Anna Wawrzyniak (God³o: Nulek)
Poznañ
Wyró¿nienie

* Skarga
Koœlawo splot³eœ mnie, Panie,
na wieczne rozchybotanie,
na dr¿enie w d³oni zmêczonej
w ciernie z wikliny zrobione
wpl¹tanej.
Gdzie indziej myœl Twa b³¹dzi³a.
Mo¿e w ob³okach siê skry³a,
gdy plot³eœ mnie – koszyk krzywy,
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lecz w œrodku – z sercem prawdziwym,
bym ¿y³a?
Splot trzeszczy, mijaj¹ lata,
czas giêtkoœæ ze mnie wymiata,
brak si³, by dŸwigaæ wci¹¿ brzemiê…
Czekam, a¿ los mnie o ziemiê
rozp³ata.

* Panie, ju¿ pora
Panie, ju¿ pora.
W mym koszu ziarno brzmieje.
Chcê w œwiat je pos³aæ, jak mi³oœæ, jak nadziejê.
Ju¿ kosz ku ziemi
gnie mnie jak witek pêk.
Nie czas na zastój,
na niemoc
i na lêk…
Panie, ju¿ pora.
W wiklinie moich d³oni
ju¿ za owocem soczystym owoc goni,
ju¿ zbiorów moment,
ju¿ z³oci siê ten dzieñ.
Nie czas na zw³okê,
na myœl,
na ból,
na sen…
Panie, ju¿ pora.
Ju¿ pusty koszyk wlokê,
ju¿ nic w nim nie mam. Ju¿ s³abszy krok za krokiem.
Myœl tylko jedna
w umyœle niczym ¿erdŸ
sterczy samotnie…
To kres.
To ju¿.
To… œmieræ.

Wiklinowy Laur2013
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* Moja œmieræ
Moja œmieræ ma koszyczek z wikliny.
moja œmieræ ma filcowe bambosze.
Siada ciê¿ko w trzeszcz¹cym fotelu,
gdy na kawê j¹ czasem zaproszê…
Siada ciê¿ko w fotelu bujanym,
wzdycha, jak to jej trudno ju¿ chodziæ
i ¿e upa³ dokucza, a tutaj
rok w zlecenia zanadto obrodzi³…
PóŸniej siêga do kosza po jab³ko,
sprawiedliwie dzieli na po³ówki
i tak sobie chrupiemy, wci¹¿ gwarz¹c
o detalach tej naszej harówki…
Potem œmieræ siê zamyœla na chwilê,
jakby z ¿alu, ¿e musi ju¿ odejœæ.
Wpadnie kiedyœ – nie po, ale do mnie –
obiecuje, g³adz¹c siê po brodzie.
Moja œmieræ bywa u mnie co tydzieñ,
oswajamy siê z sob¹ powoli
wœród wikliny trzeszcz¹cej jak staroœæ,
której sama œmieræ przecie¿ siê boi.

118

Wiklinowy Laur 2013

KRONIKA WYDARZEÑ
Lipiec – wrzesieñ 2013
Œwiatowy Dzieñ Psa
Wakacje z NOK-iem zapocz¹tkowane zosta³y 1 lipca imprez¹ z okazji Œwiatowego
Dnia Psa. Dzieci obejrza³y spektakl teatralny pt. „Regsio”, wziê³y udzia³ w konkursie plastycznym oraz konkursie wokalnym. Oprócz tego ka¿dy móg³ obejrzeæ wystawê zdjêæ
psów oraz kotów przeznaczonych do adopcji. Swoje stoisko wystawi³o w tym dniu Stowarzyszenie Pomocy Zwierzêtom „£apa”, mo¿na by³o na nim zakupiæ cegie³ki, nios¹c
tym samym pomoc potrzebuj¹cym zwierzêtom.

Podczas konkursu plastycznego dzieci malowa³y swoje czworono¿ne pupile

Rozstrzygniêcie konkursu Ma³e tajemnice naszego miasta
2 lipca og³oszone zosta³y wyniki 3. edycji konkursu prasowego, którego organizatorem by³a Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu wraz z Wydzia³em Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu oraz Tygodnikiem Nasz
Dzieñ po Dniu. Przez 6 kolejnych tygodni na ³amach Tygodnika Nasz Dzieñ po Dniu publikowane by³y po trzy -zamieszczone w Nowotomyskiej Galerii Internetowej – stare fotografie z Nowego Tomyœla i jego okolic. Zadaniem uczestników konkursu by³o ich odnaleLipiec - wrzesieñ 2013
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zienie i udzielenie odpowiedzi na dotycz¹ce ich pytania. Zgodnie z regulaminem konkursu wœród uczestników konkursu, którzy przynajmniej 3. krotnie udzielili prawid³owych
odpowiedzi na dowolnych etapach trwania konkursu, wylosowana zosta³a nagroda g³ówna – ufundowana przez Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego. Przypad³a ona
w tym roku p. Mateuszowi Dziechciarkowi z Nowego Tomyœla. Jury konkursu, reprezentuj¹ce jego organizatorów, postanowi³o przyznaæ tak¿e nagrodê specjaln¹, ufundowan¹
przez redakcjê Tygodnika Nasz Dzieñ po Dniu, za udzia³ we wszystkich edycjach konkursu
i udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie konkursowe pytania. Wylosowa³a j¹ p.
Renata Oglêdziñska z Nowego Tomyœla. Zaproszeniem do udzia³u w 3. edycji konkursu
Ma³e tajemnice naszego miasta jego organizatorzy chcieli sprawiæ, by nowotomyœlanie
i mieszkañcy powiatu nowotomyskiego udali na interesuj¹c¹ wyprawê œladami naszej regionalnej przesz³oœci po Nowym Tomyœlu oraz jego najbli¿szej okolicy i przede wszystkim
odwiedzili – dostêpn¹ pod adresem: galeria. nowytomysl. pl – Nowotomysk¹ Galeriê Internetow¹, która zrodzi³a siê z troski o zachowanie œwiadectw naszej lokalnej, nowotomyskiej „ma³ej” historii i pragnienia zaprezentowania ich szerszemu gronu odbiorców.
Otwarcie si³owni zewnêtrznej w Parku Miejskim
Na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyœlu 5 lipca odby³o siê uroczyste otwarcie si³owni zewnêtrznej, która powsta³a w wyniku starañ Gminy Nowy Tomyœl, w ramach projektu pn. „Udostêpnienie na terenie Parku Miejskiego w Nowym Tomyœlu urz¹dzeñ si³owni zewnêtrznej w celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnej
poprzez promocjê i organizacjê aktywnego trybu ¿ycia”. Projekt ten uzyska³ dofinansowanie ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³ prawie 25.000 z³, z czego ze œrodków unijnych uda³o siê pozyskaæ 14.920 z³. W ramach zadania zakupionych i zamontowanych zosta³o 8 urz¹dzeñ
takich jak: du¿e ko³o obrotowe, masa¿er, twister, wioœlarz, porêcze równoleg³e, jeŸdziec
konny i wyciskanie siedz¹ce. Przyby³ych goœci – radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli
Urzêdu Miejskiego, jednostek organizacyjnych gminy i nowotomyœlan – w imieniu gospodarzy uroczystoœci Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Helwinga i dyrektora Parku
Miejskiego Emilii Brychcy powita³a Aleksandra Pluciñska, specjalista ds. pozyskiwania
œrodków z funduszy zewnêtrznych w Wydziale Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego
w Nowym Tomyœlu. Przedstawi³a proces pozyskania œrodków zewnêtrznych na realizacjê tego zadania. Ideê realizacji inwestycji przybli¿y³a dyrektor Parku Miejskiego Emilia
Brychcy. O innych gminnych inwestycjach realizowanych w celu wspierania aktywnego
trybu ¿ycia mówi³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, który nastêpnie wrêczy³
Dyrektor Parku Miejskiego stosowny dokument, tj. akt przekazania si³owni zewnêtrznej
pod jej nadzór. Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali: przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Barbara Jandy, Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oraz dyrektor Parku Miejskiego Emilia Brychcy.
Sposób dzia³ania urz¹dzeñ si³owni zademonstrowali podopieczni Nowotomyskiej
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Otwarcia si³owni dokonali: przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Barbara Jandy, dyrektor Parku Miejskiego Emilia Brychcy
i Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing

Akademii Pi³karskiej. Uczestnicy uroczystoœci mogli samodzielnie przetestowaæ dzia³anie
poszczególnych sprzêtów. Si³ownia usytuowana jest w zacisznym, kameralnym zak¹tku
Parku Kultury i Wypoczynku. Ogólnodostêpne urz¹dzenia si³owni s¹ trafn¹ propozycj¹
dla wszystkich, którzy lubi¹ aktywnie spêdzaæ wolny czas i chc¹ poprawiaæ swoj¹ fizyczn¹
sprawnoœæ.
80. lecie OSP Bukowiec
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Bukowcu 6 lipca œwiêtowa³a jubileusz 80. lecia istnienia.
Uroczystoœci jubileuszowe rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele pw. œw. Marcina w Bukowcu. Nastêpnie uczestnicy uroczystoœci przemaszerowali przez ca³¹ wieœ na stadion, gdzie
mia³a miejsce dalsza czêœæ obchodów. W korowodzie wziêli udzia³: poczty sztandarowe,
stra¿acy, mieszkañcy Bukowca i liczne grono zaproszonych goœci, a zamyka³y go stra¿ackie wozy bojowe. Podczas uroczystoœci zas³u¿onym bukowieckim stra¿akom wrêczone
zosta³y medale i nagrody.
Na rêce komendanta przekazano gratulacje i podziêkowania za ofiarne pe³nienie
stra¿ackiej s³u¿by. OSP w Bukowcu oficjalnie dzia³a od roku 1933, jednak historia stra¿y
po¿arnej w Bukowcu jest znacznie d³u¿sza, bowiem ju¿ 126 lat temu rozpoczê³a siê zorganizowana dzia³alnoœæ przeciwpo¿arowa w tej miejscowoœci. Od 1995 roku OSP w Bukowcu nale¿y do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego.
Lipiec - wrzesieñ 2013
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Letnie Koncerty organowo-kameralne
7 lipca w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu – ju¿ po
raz drugi -zainaugurowany zosta³, trwaj¹cy tym razem do 15 wrzeœnia, cykl letnich Koncertów organowo - kameralne u Serca Jezusowego. W inauguracyjnym Koncercie na smyczki
i organy wyst¹pi³o trio smyczkowe „Camerata” w sk³adzie: André Kasztelan – I skrzypce,
Jan Adamczyk – II skrzypce, Aleksandra Awtuszewska – wiolonczela oraz organista katedralny z Poznania, a zarazem kierownik artystyczny festiwalu Krzysztof Wilkus. W programie koncertu znalaz³y siê akcenty nawi¹zuj¹ce do tegorocznego Roku Wiary w Koœciele rzymsko–katolickim. Na tegoroczny cykl z³o¿y³o siê piêæ koncertów, odbywaj¹cych siê najczêœciej w co drug¹ letni¹ niedzielê, podczas których s³uchacze wys³uchaæ mogli m. in. artystów z Bia³orusi, Rosji i Niemiec, uczestniczyli w recitalu wokalno-organowym i koncercie muzyki dawnej, a tak¿e pos³uchali brzmienia muzyki organowej skojarzonej np. z fletem i tr¹bk¹. Letnie niedzielne koncerty, charakteryzuj¹ce siê starannym
doborem repertuaru i wysokim poziomem wykonania, dostarcza³y s³uchaczom wielu artystycznych doznañ i g³êbokich prze¿yæ. Wszystkie koncerty otwiera³ i prowadzi³ ks. Tomasz Sobolewski, proboszcz parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu, inicjator tego muzycznego wydarzenia. (Czytaj wiêcej: ss. 40-51)
Wytomyskie pó³kolonie
Ju¿ po raz szósty w Wytomyœlu zorganizowane zosta³y pó³kolonie. Od 8 do 12 lipca
radna Rady Miejskiej Gra¿yna Targiel i bibliotekarka Aleksandra Kaczmarek, g³ówne organizatorki akcji, wraz z dyrekcj¹ i nauczycielami Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu oraz cz³onkami M³odzie¿owej Grupy Artystycznej – Tomaszem Wojtkowiakiem, Joann¹ Hancyk i Szymonem B¹kiem – przygotowali tygodniowy program zajêæ dla najm³odszych mieszkañców Wytomyœla, Lipki Wielkiej i Kozich Lasek. Tegorocznym pó³koloniom przyœwieca³o has³o Poci¹g do czytania, czyli ca³y tydzieñ tworzymy z Julianem Tuwimem. G³ównym celem akcji by³o stworzenie – dzieciom pozostaj¹cym na wsi
podczas wakacji – mo¿liwoœci bezpiecznego i twórczego spêdzenia wolnego czasu. Rok
Juliana Tuwima zainspirowa³ organizatorów do podjêcia szeregu ciekawych dzia³añ. Podczas wakacyjnych zajêæ dzieci m. in. zbudowa³y z kartonów Tuwimowsk¹ lokomotywê,
wziê³y udzia³ w „Podchodach z Tuwimem”, udaj¹c siê do lasu i tam rozwi¹zuj¹c ró¿ne zagadki i quizy dotycz¹ce ¿ycia i twórczoœci Juliana Tuwima. By³o te¿ czytanie wierszy poety
i wykonanie tematycznych plakatów do ulubionych utworów. Du¿¹ atrakcj¹ by³y rozgrywki sportowe: gra w dwa ognie, pi³kê no¿n¹ i strzelanie z wiatrówki, zakoñczone
wspólnym ogniskiem oraz dyskotek¹ po³¹czon¹ z wystêpami karaoke, w której udzia³
wziê³a tak¿e so³tys Wytomyœla Danuta Sobieraj. Zwieñczeniem ca³otygodniowej akcji by³a wycieczka do poznañskiego kina na projekcjê bajki pt. „Uniwersytet Potworny”.
Przeciwko cyfrowemu wykluczeniu
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu 10 lipca podpisana zosta³a umowa na wykonanie zadania pn. Budowa gminnej infrastruktury dostêpu do Internetu dla osób wykluczo122
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nych na terenie miasta i gminy Nowy Tomyœl, realizowanego w ramach Dzia³ania 8.3 Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion, osi priorytetowej 8. Spo³eczeñstwo informacyjne – zwiêkszenie innowacyjnoœci gospodarki Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarki 2007 – 2013. Przetarg na wykonanie zadania wygra³a firma KONWERGA Sp.
z o. o. z Poznania. W imieniu beneficjenta programu – Gminy Nowy Tomyœl, podpis na
umowie z³o¿y³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Wykonawcê reprezentowa³ Prezes Zarz¹du Jaros³aw £awicki. Realizowany w naszej gminie projekt ma na celu
zbudowanie infrastruktury teleinformatycznej; tj. zakup 190 zestawów komputerowych
i zapewnienie dostêpu do szerokopasmowego Internetu 13. gminnym jednostkom oraz
90. gospodarstwom domowym ze wszystkich grup docelowych uznanych za wykluczone, a wiêc – osobom niepe³nosprawnym, osobom korzystaj¹cym z pomocy spo³ecznej
oraz osobom korzystaj¹cym ze œwiadczeñ rodzinnych. Zakoñczenie prac zaplanowano
na czerwiec 2014 roku. Przewidywany koszt realizacji projektu to 6.757.206,45 PLN.
Gmina Nowy Tomyœl otrzyma³a dofinansowanie ze œrodków zewnêtrznych na poziomie
100%. Koszty w wysokoœci 5.743.625,48 PLN pokryte zostan¹ ze œrodków europejskich, pozosta³e 1.013.580,97 PLN stanowi dotacja celowa pochodz¹ca z publicznych
œrodków krajowych.
Ekipa „Budowlanych” na Olimpiadzie
Od 11 do 14 lipca w Dobryszycach, w woj. ³ódzkim, odby³y siê fina³y Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y w Podnoszeniu Ciê¿arów. W zawodach wystartowa³a 8. osobowa
ekipa „Budowlanych”. Paulina Kud³aszyk, która ju¿ z pierwszego dnia olimpijskich zma-

Ekipa „Budowlanych” na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Dobroszycach
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gañ zdoby³a br¹zowy medal, powo³ana zosta³a na obóz kadry narodowej do lat 17 w Gi¿ycku. W tym samym dniu na pomoœcie zaprezentowa³ siê Dominik Stroiñski, który z wynikiem 169 kg w dwuboju zaj¹³ punktowane miejsce. Kolejnego dnia „Budowlanych” reprezentowa³o trzech zawodników: Adrian Tyñczyk, Mateusz Krydka i Patryk Chadaj,
którzy równie¿ zajêli punktowane miejsca. Startuj¹ca w ostatnim dniu zawodów Marta
Weso³a zosta³a wicemistrzyni¹ Polski w kategorii do 96 kg. W najciê¿szej kategorii +
94 kg wystartowa³o dwóch zawodników nowotomyskiego klubu: Mateusz Miczyñski
i Rados³aw Jarnut. Mateusz równie¿ zdoby³ dla klubu kolejne punkty, natomiast Rados³aw
– wynikiem 256 kg w dwuboju – wywalczy³ br¹zowy medal. LKS „Budowlani” okazali siê
najlepszym spoœród wielkopolskich klubów, zajmuj¹c w klasyfikacji dru¿ynowej VII miejsce w kraju.
Wakacyjne grillowanie przy wielkim ekranie
Nowotomyski Oœrodek Kultury zorganizowa³ podczas letnich wakacji cykl imprez
odbywaj¹cych siê pod wspólnym tytu³em Wakacyjne grillowanie przy wielkim ekranie. Na
realizacjê tego projektu uzyska³ wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Pierwsze plenerowe filmowe spotkanie odby³o siê 12 lipca
na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu – partnera zadania. Dla licznego grona mieszkañców zagra³ zespó³ „Dog in the fog”, a po zmroku wyœwietlony zosta³ film pt. Choæ goni nas czas. Ka¿dy móg³ przyjœæ z w³asnym grillem i przyrz¹dzaæ lubiane przez siebie dania. Kolejne imprezy z tego cyklu odby³y siê: 19 lipca w Borui Koœcielnej, 2 sierpnia w Bukowcu i 10 sierpnia ponownie w Nowym Tomyœlu. Repertuar poszczególnych filmowych spotkañ dostosowany zosta³ do gustu przedstawicieli ró¿nych pokoleñ widzów. Przed ka¿dym seansem odbywa³y siê koncerty zespo³ów muzycznych.
Rajd samochodowy Wiklinowym szlakiem
Automobilklub Wielkopolski Delegatura w Nowym Tomyœlu – w partnerstwie
z Gmin¹ Nowy Tomyœl – zorganizowa³ 14 lipca drugi ju¿ Rajd Samochodowy Wiklinowym
szlakiem. Na start zg³osi³o siê 17 za³óg, tj. 50. uczestników rajdu, którzy wykazali siê
œwietn¹ znajomoœci¹ przepisów bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, Kodeksu Drogowego oraz topografii Nowego Tomyœla i okolic. Trasê podzielono na dwa etapy. Pierwszy
obejmowa³ 10. kilometrowy odcinek na terenie Nowego Tomyœla. To tutaj wykonaæ nale¿a³o najwa¿niejsze zadania rekreacyjne i próby samochodowe oraz odpowiedzieæ na
pytania dotycz¹ce historii miasta. Mo¿na by³o przy okazji odwiedziæ nowotomyski Park
Kultury i Wypoczynku, zobaczyæ najwiêkszy kosz wiklinowy, muszlê koncertow¹ oraz
przespacerowaæ siê wiklinowym deptakiem. Drugi etap stanowi³ prawie 40. kilometrowy
odcinek na trasie: S¹topy, Ró¿a, Kuœlin, W¹sowo, Rudniki, Opalenica. Na tym etapie pojawi³y siê pytania z trasy, tj. dotycz¹ce mijanych miejscowoœci oraz próby samochodowe.
Meta Rajdu Samochodowego Wiklinowym szlakiem znajdowa³a siê przy Pa³acu w Pora¿ynie, gdzie na wszystkich uczestników czeka³ posi³ek. Rajd wygra³a za³oga Piotra Grzeœko124
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wiaka i Ryszarda Œwiderskiego z Nowego Tomyœla, na drugim miejscu uplasowa³a siê
za³oga Agnieszki Czajki i Jagody Dzierbiñskiej z Nowego Tomyœla, natomiast trzecie zajê³a za³oga Krzysztofa i Adama Szuka³ów z Mosiny. Po og³oszeniu wyników i wrêczeniu nagród przez Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Helwinga oraz prezesa Automobilklubu Wielkopolski Roberta Werle i prezesa Delegatury Automobilklubu Wielkopolski w Nowym Tomyœlu Rados³awa Halasza przyszed³ czas na wspólne pami¹tkowe zdjêcie.
Badano olêderskie Sêkowo
Zak³ad Architektury Wnêtrz z Wydzia³u Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z Pracowni¹ Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego z Katedry Bioniki z Wydzia³u Architektury Wnêtrz i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Wydzia³em Wzornictwa i Architektury Wnêtrz Akademii Sztuk Piêknych
w £odzi, przy wspó³pracy z Gmin¹ Nowy Tomyœl i Starostwem Powiatowym w Nowym
Tomyœlu, od 14 do 25 lipca, na terenie poolêderskiej wsi Sêkowo zorganizowa³ warsztaty inwentaryzacyjno – badawcze. G³ównym ich celem by³o przeprowadzenie badañ nad
pozosta³oœciami osadnictwa olêderskiego na terenie tzw. olêdrów nowotomyskich. Przeprowadzone w ubieg³ym roku w Grubsku, w tym roku badania skupi³y siê na Sêkowie.
Dziêki temu cennemu projektowi badawczemu udokumentowane zosta³y kolejne elementy kulturowego dziedzictwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem tradycyjnej architektury oraz spisania historii poszczególnych rodzin zamieszkuj¹cych teren wsi. W toku bezpoœrednich dzia³añ w terenie, zebrane zosta³y dane ikonograficzne – szkice i fotografie
dokumentuj¹ce stan obecny. Podczas kilkudniowego pobytu na ziemi nowotomyskiej studenci mieli te¿ okazjê wys³uchaæ wyk³adów, dotycz¹cych osadnictwa olêderskiego.
W warsztatach uczestniczyli cz³onkowie zespo³ów badawczych; studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego – Agata Œmieszko, Joanna Œmietañska, Karolina Lipiñska, Laura
Kozak, studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – Marianna Czwojdrak, Ksenia
Pietrzyk, Blanka Rylewicz, Daria Tomczak, Amadeusz Krych oraz studenci Akademii
Sztuk Piêknych w £odzi – Paulina Maœlak, Zuzanna Spychalska i Julia Dydel. W pracach
zespo³ów badawczych uczestniczyli pracownicy naukowi: dr. hab. in¿. arch. Bartosz Hunger (ASP w £odzi), asystent Natalia Rozmus (UA w Poznaniu), Witold PrzewoŸny – kustosz Muzeum Etnograficznego w Poznaniu. Opiekunami i kierownikami zespo³ów badawczych byli: asystent Joanna Legierska – Dutczak (UZ), dr in¿. arch. Robert Sobañski
(ASP w £odzi), dr in¿. arch. Rafa³ Lamorski (ASP w £odzi) oraz prof. Bogumi³ Kaczmarek (UZ). Wyk³ady podczas warsztatów wyg³osili: prof. Jerzy Stiller z Politechniki Gliwickiej, Witold PrzewoŸny – kustosz Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, Wies³aw Krzy¿aniak – prof. ndzw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Bogumi³ Kaczmarek
– prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Organizatorami badañ naukowych i warsztatów
studenckich, autorami wyg³oszonych wyk³adów wprowadzaj¹cych w tematykê badañ byli: dr hab. Piotr Szwiec – prof. ndzw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz asystent Patrycja Miko³ajczak z tego samego uniwersytetu. Wsparcia przy organizacji badañ
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naukowych na terenie Sêkowa udzielili mieszkañcy tej wsi: so³tys Sêkowa Piotr Protas
oraz przewodnicz¹cy Rady So³eckiej Henryk Stasiñski, a podczas badañ w terenie tak¿e
Mariusz Przyby³a – kustosz Muzeum Wsi Wielkopolskiej w Wolsztynie. Patronat merytoryczny nad badaniami zapewni³ dr Antoni Pelczyk – kierownik Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego w Dziekanowicach Oddzia³u Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Rezultaty projektu zaprezentowane zostan¹ w formie cyklu wystaw, prezentacji multimedialnych oraz opublikowane w formie wydawnictw. (Czytaj wiêcej: ss. 52-57)
Dzieñ Czerwonego Kapturka
19 lipca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury obchodzony by³ Dzieñ Czerwonego
Kapturka. W programie obchodów znalaz³y siê spektakl oraz konkurs rysunkowy. Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu odegrali – przed liczn¹ publicznoœci¹ zgromadzon¹ przy
muszli koncertowej – przedstawienie pt. Czerwony Kapturek. Doskonale przygotowani
aktorzy z wielkim przejêciem i zaanga¿owaniem wcielili siê w swoje role. Na scenie mo¿na by³o zobaczyæ z³ego wilka, leœniczego, Czerwonego Kapturka, babciê i wiele innych postaci. Za swoj¹ doskona³¹ grê aktorsk¹ seniorzy zostali nagrodzeni przez publicznoœæ
gromkimi brawami. Po przedstawieniu odby³ siê konkurs rysunkowy. Zadaniem dzieci
by³o zilustrowanie jednej bajkowej sceny lub namalowanie jej bohatera. Po konkursie rysunkowym dzieci tañczy³y na scenie w rytm popularnych utworów, a najm³odsi bawili siê
na mini placu zabaw.

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w przedstawieniu pt. Czerwony Kapturek

Policyjne œwiêto
Tegoroczne obchody Œwiêta Policji odby³y siê 19 lipca. W uroczystej odprawie, która mia³a miejsce w sali wystawowo-widowiskowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu126
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blicznej, poza policjantami, wziêli udzia³ przedstawiciele samorz¹dowych w³adz powiatowych i gminnych oraz zaprzyjaŸnionych s³u¿b – wojskowych i po¿arniczych oraz zaproszeni goœcie. W swoim przemówieniu Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyœlu m³. insp. Wojciech Kolasiñski przedstawi³ historiê formacji i podkreœli³ znaczenie s³u¿by, jak¹ na co dzieñ pe³ni¹ nowotomyscy policjanci. Zaznaczy³, ¿e jest ona skierowana
przede wszystkim na zapewnienie mieszkañcom powiatu nowotomyskiego maksimum
bezpieczeñstwa i spokoju. Dlatego te¿ w jego wyst¹pieniu nie zabrak³o – skierowanych
do nowotomyskich funkcjonariuszy – s³ów wdziêcznoœci za profesjonaln¹, rzeteln¹, pe³n¹ wyrzeczeñ oraz ryzykown¹ s³u¿bê. M³. insp. Wojciech Kolasiñski podziêkowa³ tak¿e
przedstawicielom w³adz lokalnych za pomoc w utrzymaniu porz¹dku i bezpieczeñstwa na
terenie powiatu. Zaproszeni goœcie z³o¿yli wszystkim funkcjonariuszom ¿yczenia i podziêkowali za pe³n¹ odpowiedzialnoœci s³u¿bê. Tradycyjnie ju¿ podczas Œwiêta Policji, nowotomyscy policjanci otrzymali awanse na wy¿sze stopnie. W tym roku awansowanych zosta³o 39 policjantów z terenu ca³ego powiatu nowotomyskiego.
55. lecie Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego im. Karola Œwierczewskiego
Na terenie Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego im. Karola Œwierczewskiego w Nowym
Tomyœlu 20 lipca odby³ siê festyn z okazji 55. lecia powstania tego ogrodu, po³¹czony z dorocznie organizowanym Dniem Dzia³kowca. ROD o skupia 370 dzia³ek i blisko 600 cz³onków. Ogród ten od lat zalicza siê do najlepszych Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych, zarówno w okrêgu poznañskim, jak i w kraju. Œwiadcz¹ o tym liczne nagrody i wyró¿nienia
zdobyte przez nowotomyski ogród oraz indywidualnie przez dzia³kowców. Czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci zainaugurowano wys³uchaniem utworu Zielona Rzeczpospolita, który jest
oficjalnym hymnem Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców. Historiê ROD przedstawi³ Józef Kasprzak, który od 20 lat pe³ni funkcjê jego prezesa. Zgodnie z jubileuszow¹ tradycj¹ ¿yczenia dzia³kowcom z³o¿yli zaproszeni na uroczystoœæ goœcie, odczytano te¿ przes³ane z tej
okazji listy gratulacyjne.
Dzieñ Dzia³kowca stanowi³ okazjê do wyró¿nienia osób, które aktywnie dzia³aj¹ na
rzecz ogrodu i wykazuj¹ szczególn¹ dba³oœci¹ o w³asne ogrody dzia³kowe. Srebrne Odznaki Zas³u¿onego Dzia³kowca otrzymali: Miros³awa Kortus, Jan Piechowiak i Bogumi³a Chojnacka. Br¹zowymi Odznakami Zas³u¿onego Dzia³kowca uhonorowano: Stanis³awa B³aszczaka, Lecha Borkiewicza, Tadeusza Czy¿ewskiego, Urszulê Sza³ek, Jana Sza³ka, Jana Pierzyñskiego, Mariê K³ysz, Teresê Paluch i Mariana Krause. Okolicznoœciowy puchar i nagrodê rzeczow¹ odebra³ Marian Genge, który jest jedynym dzia³kowcem uprawiaj¹cym swoj¹ dzia³kê od pocz¹tku powstania ogrodu, Jest on równie¿ bardzo aktywnym dzia³aczem
zwi¹zku, dzia³aj¹cym w komisji statutowej ROD. W tym dniu pucharami i dyplomami uhonorowano tak¿e dzia³kowców uczestnicz¹cych w konkursach na najlepsz¹ dzia³kê. Organizatorzy przygotowali dla dzieci szereg gier i zabaw z nagrodami. W czêœci artystycznej
natomiast wyst¹pi³ duet muzyczny w sk³adzie: Lechos³aw Szarata i Rafa³ Kubale. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³a siê strzelnica sportowa i ko³o szczêœcia. Po godzinie 19.00 rozpoczê³a siê zabawa dzia³kowców, któr¹ poprowadzi³ DJ Kisiel.
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Wystawa poplenerowa Piêkno obszaru KOLD
Na terenie wokó³ Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 21 lipca zorganizowany zosta³
wernisa¿ prac powsta³ych podczas pleneru malarskiego pn. Piêkno obszaru KOLD. Na wystawie zaprezentowane zosta³y prace 15 artystów z Polski, Bia³orusi, Ukrainy i Niemiec,
którzy pod okiem komisarza pleneru, nowotomyskiego artysty Zdzis³awa Po³¹carza, od
14 lipca tworzyli swe dzie³a w ró¿nych miejscowoœciach po³o¿onych na obszarze KOLD-u. Artyœci namalowali ponad 90 obrazów prezentuj¹cych architekturê, pejza¿e i martw¹
naturê. Organizatorem pleneru i wernisa¿u by³a Lokalna Grupa Dzia³ania KOLD. W czasie trwania pleneru artyœci spotkali siê z przedstawicielami KOLD-u w Oœrodku Edukacji
Przyrodniczej w D¹browie (gm. Pniewy), gdzie troje artystów – doc. dr Igor Jurczenko
z Ukrainy, Zbigniew Jurczak z Wadowic i Józef Ogieg³o z WoŸnik – otrzyma³o srebrne
medale Labor Omnia Vincit, przyznane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za
krzewienie idei pracy organicznej. Cz³onek Zarz¹du KOLD Ireneusz Witkowski podkreœli³, ¿e medal jest jednym z najwa¿niejszych, jakie otrzymuj¹ osoby zaanga¿owane w twórcz¹ pracê spo³eczn¹.
Powitaliœmy nowotomysk¹ flagê
3 sierpnia na nowotomyskim wiklinowym deptaku zorganizowano happening pod
has³em Witamy nasz¹ flagê, podczas którego oficjalnie zosta³a zaprezentowana flaga gminy Nowy Tomyœl. Happening zosta³ przygotowany przez Wydzia³ Rozwoju i Promocji

Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oficjalnie zaprezentowa³ gminn¹ flagê
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Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, we wspó³pracy ze Studiem Fotograficznym Foto-Bogusz. Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oficjalnie zaprezentowa³ wszystkim zebranym gminn¹ flagê, pokrótce przedstawi³ etapy, jakie towarzyszy³y przygotowaniu nowego symbolu gminy oraz zasady prawid³owego eksponowania flagi. Mened¿er
LKS „Budowlani” Robert Salwowski ¿ywio³owo i z humorem poprowadzi³ happening.
Na specjalnie zorganizowanym stoisku promocyjnym prowadzona by³a sprzeda¿ flag.
Wszyscy, którzy dokonali zakupu flagi, mogli wzi¹æ udzia³ w konkursie z nagrodami. Do
zakupu flagi zachêcali nowotomyœlan tak¿e radni Rady Miejskiej, którzy wraz z laureatkami tegorocznych Wyborów Miss Polskiej Wikliny wrêczali mieszkañcom kalendarium
wywieszania flagi gminy Nowy Tomyœl, chor¹giewki oraz czêstowali cukierkami. Dziêki
tej dobrze zorganizowanej akcji promocyjno-informacyjnej, w tym dniu uda³o siê sprzedaæ ok. 100 flag. Sprzeda¿ flag nie by³a jedynym elementem happeningu. Z myœl¹ o najm³odszych przygotowane zosta³y: k¹cik malowania kolorowanek, wspólne rysowanie na
kartonowych p³ytach, a tak¿e nauka tworzenia papierowych ³ódek w technice origami –
oczywiœcie w kolorze ¿ó³tym i czerwonym. Organizacj¹ i opiek¹ nad stoiskami dla dzieci
zajêli siê harcerze z dru¿yny BUKI z Hufca ZHP w Nowym Tomyœlu. Du¿ym zainteresowaniem wœród przechodniów cieszy³o siê równie¿ stoisko przygotowane przez Wojskow¹ Komendê Uzupe³nieñ w Nowym Tomyœlu. Na zakoñczenie happeningu wœród osób,
które zakupi³y flagê oraz wype³ni³y specjalny kupon, rozstrzygniêty zosta³ konkurs. Nagrody jego zwyciêzcom wrêczyli Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oraz Naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji Ewelina Szofer-Pajchrowska.
Poznawaliœmy nasze miasto
Poznaj swoje miasto – pod takich has³em zorganizowany zosta³ 6 sierpnia spacer ulicami Nowego Tomyœla. Stanowi³ on jedn¹ z atrakcji zaplanowanych w ramach akcji „Lato
w Klubie”, prowadzonej przez Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu. Przygotowaniem spaceru zaj¹³ siê Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, we wspó³pracy z lokalnym regionalist¹ Przemys³awem Mierzejewskim oraz El¿biet¹ Kaffler z Klubu Osiedlowego. Uczestnicy spaceru zebrali siê przed
Gminnym Oœrodkiem Informacji, gdzie zosta³y im wrêczone specjalne karty z zadaniami
do wykonania podczas przechadzki po mieœcie. Rozwi¹zanie ³amig³ówek wymaga³o spostrzegawczoœci i umiejêtnoœci odnajdywania odpowiedzi na tablicach Nowotomyskiego
Szlaku Turystyczno-Historycznego. W ten sposób uczestnictwo w spacerze sta³o siê okazj¹ do zaprezentowania dzieciom i ich opiekunom naszej miejskiej trasy turystycznej. Trasa przechadzki prowadzi³a od placu Niepodleg³oœci, przez ulicê Mickiewicza, do placu
Chopina. Jedno z zadañ zaprowadzi³o uczestników spaceru do Restauracji „Sandra”, której w³aœciciel, Bartosz Konieczny, podj¹³ spacerowiczów ch³odnym napojem. Po powrocie na szlak, przy koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, Przemys³aw Mierzejewski wyg³osi³ krótk¹ pogadankê historyczn¹ dotycz¹c¹ pocz¹tków Nowego Tomyœla. Na
jej podstawie dzieci odpowiada³y na trzy pytania dotycz¹ce najstarszej historii miasta.
Przechodz¹c ulic¹ Pi³sudskiego uczestnicy spaceru odwiedzili Bank Spó³dzielczy, gdzie
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Pami¹tkowe zdjêcie uczestników spaceru wykonane na tarasie Banku Spó³dzielczego

spotkali siê z dyrektorem banku Miros³awem B¹kiem, który opowiedzia³ o dzia³alnoœci
placówki i zaprowadzi³ grupê na taras, znajduj¹cy siê na dachu banku. By³a to wyj¹tkowa
atrakcja, poniewa¿ nie ka¿dy mo¿e tam siê dostaæ. Po wizycie w banku, ca³a grupa uda³a
siê pod wiklinow¹ muszlê koncertow¹, a nastêpnie zakoñczy³a spacer w Gminnym
Oœrodku Informacji, gdzie wszystkim uczestnikom wrêczono upominki przygotowane
przez Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu.
30. lecie Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego Z³ote Piaski
10 sierpnia w sali klubowej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu odby³o siê
spotkanie dzia³kowców z Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego Z³ote Piaski w Nowym Tomyœlu. Mia³o ono charakter jubileuszowy, bowiem ROD œwiêtowa³ 30. lecie istnienia.
Œwiêtu towarzyszy³y te¿ obchody Dnia Dzia³kowca. Na zaproszenie dzia³kowców w uroczystoœci udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych oraz Krajowej Rady Dzia³kowców w Warszawie i Okrêgowego Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców w Poznaniu. Przybyli tak¿e weterani ruchu dzia³kowego oraz byli dzia³acze zarz¹du ogrodu.
Prezes Zarz¹du Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego Z³ote Piaski, Mieczys³aw Sadowski
przedstawi³ historiê powstania ogrodu, jego rozwoju i modernizacji. Przybyli goœcie z³o¿yli dzia³kowcom ¿yczenia z okazji jubileuszu i Dnia Dzia³kowca. Odczytane zosta³y te¿
okolicznoœciowe adresy. W dowód uznania za prowadzon¹ dzia³alnoœæ Krajowa Rada
Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców wyró¿ni³a ROD Z³ote Piaski dyplomem uznania i pucha130
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rem. Jubileuszowe obchody by³y te¿ okazj¹ do uhonorowania najbardziej zas³u¿onych
cz³onków ROD. Przyznan¹ przez Okrêgowy Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców
w Poznaniu br¹zow¹ Odznak¹ Zas³u¿onego Dzia³kowca wyró¿nieni zostali: Jerzy Ruta,
Zenon Kañdu³a, Ryszard Jeziorkowski, Ryszard Ka³ek, Marian Olender i Mieczys³aw Sadowski. Srebrn¹ Odznakê otrzymali: Ryszard Sosiñski, Gra¿yna Golczak i Teresa Jeziorkowska. Z³ot¹ Odznak¹ uhonorowano: Jerzego Klimczyka i Wojciecha Teleszyñskiego.
Odznak¹ „Za zas³ugi dla Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców”, przyznan¹ przez Krajow¹
Radê Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców w Warszawie, wyró¿niono Kazimierê Grabsk¹
i Zbigniewa Markowskiego. Dla uczczenia jubileuszu Zarz¹d Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego Z³ote Piaski og³osi³ dla swoich cz³onków konkurs dzia³ek ogrodowych w trzech
kategoriach: dzia³ka rekreacyjna, dzia³ka warzywna oraz altana ogrodowa i ma³a architektura na dzia³ce. Zwyciêzcy uhonorowani zostali upominkami.
Miêdzynarodowa integracja w Biesenthal
W coroczny program partnerskiej wspó³pracy Nowego Tomyœla z Biesenthal, od kilku ju¿ lat, wpisuj¹ siê spotkania nad jeziorem Wukensee w Niemczech. Tegoroczne spotkanie odby³o siê w dniach 17 i 18 sierpnia. Delegacja z Nowego Tomyœla, któr¹ tworzyli radni Rady Miejskiej na czele z przewodnicz¹cym Tomaszem Wlek³ym oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego, uczestniczy³a w wyœcigach wioœlarskich na smoczych ³odziach, które s¹ sta³ym elementem Festynu nad Jeziorem Wukensee. Tradycyjnie te¿ na pla¿y przy-

Nowotomyœlan na festynie powita³ Burmistrz Biesenthal André Stahl
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gotowane zosta³o stoisko promocyjne, którego zadaniem by³o przedstawienie mieszkañcom partnerskiej gminy oferty turystycznej Nowego Tomyœla. Mo¿na by³o na nim nabyæ
artyku³y wiklinowe. Jednym z punktów spotkania w partnerskiej gminie by³a uroczysta
kolacja z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych miasta Biesenthal i gminy Biesenthal-Barnim.
Wyró¿nienia podczas poznañskiej gali
20 sierpnia odby³a siê w Poznaniu uroczysta gala konkursu Firma Godna Polecenia
i Miasto Godne Polecenia, zorganizowanego przez poznañsk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Biznesu,
Wielkopolski Zwi¹zek Pracodawców oraz Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji
w Poznaniu. Zaszczytny tytu³ Miasto Godne Polecenia przyznany zosta³ Nowemu Tomyœlowi, podaj¹c w uzasadnieniu, ¿e – jest miastem piêknym, niezwykle urokliwym, bardzo
czystym, pe³nym zieleni; mieszkaj¹ w nim wspaniali, bardzo mili i ¿yczliwi ludzie; jest bardzo przyjazny dla wszystkich, niezwykle atrakcyjny turystycznie i inwestycyjnie, niepowtarzalny i chce siê do niego wracaæ. Potwierdzaj¹cy przyznanie tytu³u certyfikat – podpisany przez dyrektora zarz¹dzaj¹cego w Biurze Promocji Gospodarczej i Certyfikuj¹cej
w Poznaniu Przemys³awa Rzemienieckiego, rektora poznañskiej Wy¿szej Szko³y Biznesu
prof. zw. dra hab. Tadeusza Mendela oraz prezesa Zarz¹du Wielkopolskiego Zwi¹zku
Pracodawców Jacka Silskiego, odebra³ z-ca Burmistrza Nowego Tomyœla Wojciech Ruta.
Wyró¿nienie Nowego Tomyœla nie by³o jedynym nowotomyskim akcentem podczas
uroczystej gali, bowiem Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe BLEGS Bogdana Górnego
uhonorowane zosta³o certyfikatem Firma Godna Polecenia. Wyró¿nienie to przyznane zosta³o za uczciwoœæ, rzetelnoœæ i odpowiedzialnoœæ w dzia³aniu, a w szczególnoœci za efektywnoœæ, wybitny profesjonalizm i najwy¿sz¹ jakoœæ œwiadczonych us³ug, realizowanych
w oparciu o szczegó³ow¹ analizê potrzeb klienta, wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników oraz wzorcowe zarz¹dzanie firm¹. Certyfikat odebra³ w³aœciciel firmy Bogdan
Górny.
Miêdzynarodowe spotkanie seniorów
Na zaproszenie Klubu Seniora „Srebrny W³os” Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu, cz³onków PZER i I z Bukowca oraz Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu
Miejskiego w Nowym Tomyœlu, 23 sierpnia do Nowego Tomyœla przyby³a 50. osobowa
grupa seniorów z Biesenthal. Wspólne spotkanie prawie 90. osobowej grupy seniorów
z Niemiec, Nowego Tomyœla i Bukowca rozpoczê³o siê œniadaniem w sali Klubu Osiedlowego Spó³dzielni Mieszkaniowej, podczas którego wymieniono siê upominkami, a tak¿e
wys³uchano ¿yczeñ z³o¿onych seniorom m. in. przez przedstawicieli w³adz samorz¹dowych gminy, Spó³dzielni Mieszkaniowej i zaproszonych goœci. W krótkiej czêœci artystycznej wyst¹pi³o trio „Divine” œpiewaj¹ce na co dzieñ w Klubie Osiedlowym. W godzinach
po³udniowych seniorzy zwiedzili zak³ad Aesculap Chifa, a nastêpnie udali siê do Parku Kultury i Wypoczynku, w którym rozpoczyna³ siê pierwszy jarmarkowy dzieñ. Tam goœcie
zwiedzili Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, podziwiaj¹c wiklinowe formy, na tle któ132
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Przedstawiciele seniorów z Nowego Tomyœla, Bukowca i Biesenthal wraz z zaproszonymi goœæmi: prezesem
Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu Zbigniewem Markowskim, Burmistrzem Nowego
Tomyœla Henrykiem Helwingiem i kierownikiem Dzia³u Kultury Spó³dzielni Mieszkaniowej El¿biet¹ Kaffler

rych wykonano wspólne pami¹tkowe zdjêcie. Po krótkim pobycie na terenie parku, niemieccy seniorzy oraz delegacja Klubu Seniora „Srebrny W³os” zostali ugoszczeni przez
cz³onków ko³a PZER i I z Bukowca. Po wspólnym obiedzie w Wiejskim Domu Kultury
udali siê do W¹sowa, gdzie zwiedzili zabytkowy pa³ac oraz otaczaj¹cy go park. Po po³udniu seniorzy wziêli udzia³ w jarmarkowym korowodzie. Wieczorem seniorzy spotkali siê
w wigwamie w Przy³êku na po¿egnalnej kolacji.
Jarmark Chmielo-Wikliniarski 2013
Weekend od 23 do 25 sierpnia up³yn¹³ w Nowym Tomyœlu pod znakiem Jarmarku
Chmielo-Wikliniarskiego. Nowotomyskie œwiêtowanie rozpoczê³o siê w pi¹tkowe popo³udnie, tradycyjnie ju¿ od otwarcia Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego pod najwiêkszym
wiklinowym koszem œwiata, sk¹d jarmarkowy barwny korowód, w asyœcie Orkiestry Dêtej ze Lwówka, przeszed³ ulicami miasta do Parku Kultury i Wypoczynku. Zwieñczeniem
korowodu by³ obrzêd jarmarkowy przygotowany w tym roku przez mieszkañców Wytomyœla – tegorocznych zwyciêzców Turnieju Wsi. Tego wieczoru na scenie wyst¹pi³ zespó³ „Mokrofon” oraz jedna z gwiazd tegorocznego jarmarku – zespó³ „Pectus”. Kolejne dni tak¿e obfitowa³y w mnóstwo atrakcji. Na scenie goœci³y zespo³y „Rikor” i „Divine”,
odby³ siê tak¿e pokaz mody Pauliny Zeiske. Atrakcje dla dzieci zapewni³a grupa „WertiLipiec - wrzesieñ 2013
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ni”, a akrobacje rowerowe wykona³ Piotr Soñty. W sobotnie popo³udnie dla nowotomyskiej publicznoœci zaœpiewa³a Eleni, natomiast wieczór nale¿a³ do zespo³u OCN, po koncercie którego odby³ siê bardzo efektowny i wyczekiwany przez wszystkich pokaz sztucznych ogni. W niedzielê œwiêtowano do¿ynki gminne, które rozpoczê³a msza œw. dziêkczynna w koœciele pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy. Po mszy œw. korowód do¿ynkowy, z udzia³em Zespo³u Pieœni i Tañca z Kêb³owa, przeszed³ na teren parku, gdzie odby³ siê obrzêd do¿ynkowy. W tym dniu na scenie goœci³y Kapela „Zza Winkla” i Kabaret „Smile”. Pokaz taneczny zaprezentowali Oliwia Radwan i Maurycy Fornal
z Centrum Tañca Blanka Winiarska Poznañ. Niekwestionowan¹ gwiazd¹ niedzielnego
wieczoru by³a Monika Brodka, której koncert zgromadzi³ tysi¹ce fanów z ca³ej Wielkopolski. Na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu w niedzielê odby³ siê te¿ Piknik Wieprzowy, na który jarmarkowych goœci zaprosi³y Wielkopolska
Izba Rolnicza, Krajowa Rada Izb Rolniczych i Agencja Rynku Rolnego. Podczas tej imprezy organizatorzy zapewnili szereg atrakcyjnych konkursów dla najm³odszych. Dzieci rysowa³y œwinki, a opiekunowie mogli w tym czasie skosztowaæ grochówki z wojskowego
kot³a, grillowanych kie³basek i wêdlin, s³uchaj¹c przy tym Wielkopolskiej Kapeli Ludowej
„Zb¹szyniacy”. Jarmarkowi towarzyszy³y liczne konkursy, wœród których najwiêkszym
zainteresowaniem, jak co roku, cieszy³ siê Ogólnopolski Konkurs Plecionkarski. Rozstrzygniêto te¿ konkursy jarmarkowe: na najd³u¿sz¹ ramkê chmielow¹ i najwiêksz¹ szyszkê
chmielow¹, na najciekawsz¹ witrynê sklepow¹ przybran¹ chmielem i wiklin¹. Rozstrzy-

Mieszkañcy Wytomyœla – wykonawcy obrzêdu jarmarkowego
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gniêto te¿ konkurs z nagrodami dla wszystkich uczestników jarmarku, którzy wype³nili
kupon konkursowy w „Tygodniku Nasz Dzieñ po Dniu”. W ró¿nych punktach miasta
odbywa³y zawody i turnieje sportowe o Puchary Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego, m.
in. zawody strzeleckie z broni pneumatycznej i ma³okalibrowej, sp³awikowe zawody wêdkarskie, turniej tenisa ziemnego i badmintona, turniej par bryd¿a sportowego, turnieje pi³ki siatkowej, koszykowej i pla¿owej oraz turniej m³odzików w pi³ce no¿nej, lot konkursowy go³êbi i rajd samochodowy „Panie za kierownic¹”. Zwyciêzcy konkurencji honorowani byli Pucharami Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego.
Kolejarska pasja Marcelego
27 sierpnia w Gminnym Centrum Informacji w Wolsztynie otwarta zosta³a wystawa
prywatnych zbiorów dotycz¹cych kolejnictwa, zgromadzonych przez 8. letniego nowotomyœlanina, Marcelego Salwowskiego. Zaprezentowa³ on imponuj¹c¹ kolekcjê, z najcenniejszymi w jego zbiorze starymi kolejowymi lampami, pami¹tkami i gad¿etami kolejarskimi, ksi¹¿kami dotycz¹cymi kolejnictwa, a nawet elementami starych torowisk. Licznie
zgromadzonych goœci powita³a Katarzyna Jêczmionka z GCI, a oficjalnego otwarcia wystawy, z przeciêciem wstêgi, dokona³ g³ówny bohater dnia – Marceli. G³os zabra³ te¿ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, który powiedzia³, ¿e nie wyobra¿a³ sobie, by
nie przybyæ na tak¹ wystawê, poniewa¿ nie zna m³odszego wystawcy tak piêknych zbiorów. Tym bardziej cieszy siê, ¿e jest to m³ody nowotomyœlanin. Tu¿ po czêœci oficjalnej,

Marcel Salwowski na tle swoich zbiorów
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Marceli rozpocz¹³ oprowadzanie po wystawie, pokazuj¹c eksponaty i opisuj¹c ich historiê. Opowiada³ o swoich wyprawach z tat¹, podczas których szukaj¹ miejsc zwi¹zanych
z parowozami, czy zwiedzaj¹ muzea kolejnictwa. Zwiedzaj¹cy zadawali mnóstwo pytañ,
a co najwa¿niejsze – Marceli nie pozostawi³ ¿adnego bez odpowiedzi.
Uhonorowano nowotomyskich pedagogów
28 sierpnia w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu z w³odarzami miasta i gminy
spotkali siê nauczyciele i dyrektorzy nowotomyskich przedszkoli, szkó³ podstawowych
i gimnazjów. Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing i Z-ca Burmistrza Wojciech
Ruta wrêczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 16.
nauczycielom, którzy w lipcu i sierpniu zdali egzamin przed Komisj¹ Egzaminacyjn¹, powo³an¹ przez Burmistrza Nowego Tomyœla i otrzymali kolejny stopieñ awansu zawodowego.
W wyniku postêpowania egzaminacyjnego akt nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego otrzymali: Anna WoŸniak – nauczycielka wychowania przedszkolnego, zatrudniona w Przedszkolu nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyœlu, Aneta Szuba – wychowawca œwietlicy szkolnej, zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Marii Sk³odowskiej – Curie w Nowym Tomyœlu, Ma³gorzata Lipiecka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu. Joanna Wieczorek – nauczycielka jêzyka angielskiego i informatyki w Szkole Podstawowej
w Jastrzêbsku Starym, nauczyciele Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki
w Nowym Tomyœlu: Iwona Weso³a – nauczycielka przyrody, Ma³gorzata Polañska – wychowawca œwietlicy szkolnej i Joanna Minge – nauczycielka jêzyka polskiego, nauczyciele
Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Koœcielnej: Joanna £ukaszyk – nauczycielka przyrody i Ewa Marcinkowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, S³awa
Paw³owska – nauczycielka jêzyka polskiego i historii, zatrudniona w Zespole Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnym w Bukowcu, nauczyciele Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu: Renata Albrecht–Buda – nauczycielka wychowania fizycznego,
Aleksandra Antoniewicz–Kaszczyñska – nauczycielka plastyki i przedmiotów artystycznych, nauczyciele Gimnazjum w Borui Koœcielnej: Magdalena Lotka – nauczycielka jêzyka
angielskiego, Iwona So³tysiak – nauczycielka jêzyka niemieckiego, Anna Jaroszyk – nauczycielka wychowania fizycznego i Agnieszka £ukaszyk – nauczycielka informatyki i matematyki. Podczas nadawania stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele sk³adali uroczyste œlubowanie, potwierdzaj¹c je podpisem. Burmistrz Nowego Tomyœla wrêczy³ Wies³awie Skoczylas, zatrudnionej w Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego, akt przed³u¿enia
powierzenia zadañ doradcy metodycznego w zakresie wychowania fizycznego, na okres
kolejnych 3 lat. W gronie zaproszonych dyrektorów znaleŸli siê tak¿e dyrektorzy – jubilaci. Z okazji jubileuszy ich pracy zawodowej Burmistrz Nowego Tomyœla wrêczy³ adresy okolicznoœciowe: El¿biecie Bobrowicz – pe³ni¹cej funkcjê dyrektora Przedszkola nr
2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyœlu oraz Andrzejowi Wa³êsie – dyrektorowi
Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu.
136
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W uroczystoœci wrêczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oprócz
awansowanych nauczycieli uczestniczyli te¿ w³odarze gminy i dyrektorzy placówek oœwiatowych

Nowotomyskie obrady Zarz¹du Zwi¹zku Miast Polskich
30 sierpnia w Nowym Tomyœlu odby³o siê posiedzenie Zarz¹du Zwi¹zku Miast Polskich. Obrady zorganizowane zosta³y w Hotelu Hi-Fi w Paproci. Z uwagi na to, i¿ na posiedzenie zarz¹du do Nowego Tomyœla przybyli cz³onkowie zwi¹zku z ró¿nych stron kraju, obrady poprzedzone zosta³y krótkim zwiedzaniem miasta, co pozwoli³o na zaprezentowanie jego atrakcji osobom, które po raz pierwszy goœci³y w stolicy wikliny i chmielu.
Po mieœcie goœci oprowadzi³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Podczas posiedzenia Zarz¹du Zwi¹zku Miast Polskich opiniowane by³y projekty aktów prawnych
(ustaw i rozporz¹dzeñ), za³o¿eñ i koncepcji dotycz¹cych miast. Prezydenci i burmistrzowie oraz przewodnicz¹cy rad miejskich w Nowym Tomyœlu zaopiniowali m. in. projekty
dotycz¹ce: zmiany niektórych ustaw w zwi¹zku ze wzmocnieniem narzêdzi ochrony krajobrazu, zmiany ustawy Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, zmiany ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach i za³o¿enia do projektu ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne. Cz³onkowie Zarz¹du omówili równie¿ problematykê zmiany
granic miast, a tak¿e kierunki zmian w ustawie o podatkach i op³atach lokalnych oraz w innych op³atach – w kontekœcie potrzeb miast. Zarz¹d ustosunkowa³ siê te¿ do prac podkomisji ds. ustaw o ogrodach dzia³kowych i do kierunków dzia³añ podejmowanych w ramach tzw. przeciwdzia³ania korupcji. W spotkaniu uczestniczy³a Magdalena M³ochowska,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
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Promowano bieganie wœród najm³odszych
Na zakoñczenie wakacji – 30 sierpnia – Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej
zorganizowa³ dla dzieci festyn, którego motywem przewodnim by³y biegi. Najm³odsze,
2 i 3. letnie dzieci przy wsparciu swoich mam i opiekunów rywalizowa³y ze sob¹, przebiegaj¹c najkrótsz¹ i najprostsz¹ trasê. Dla starszych dzieci wprowadzono utrudnienia w formie slalomu. Kolejn¹ propozycj¹ zabawow¹ by³a muzyczna zabawa w „lataj¹ce muchy”
oraz sportowa konkurencja – strza³ na bramkê. Podczas festynu do dyspozycji wszystkich
dzieci oddane by³y nieodp³atnie dmuchane zabawki. Dzieci bior¹ce udzia³ w poszczególnych konkurencjach i wspólnych zabawach otrzyma³y s³odycze i drobne nagrody.
III Chy¿a Dziesi¹tka
III Nowotomyski Bieg „Chy¿a Dziesi¹tka”, którego g³ównym organizatorem by³ Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y” odby³ siê 31 sierpnia. Dziesiêciokilometrow¹ trasê,
prowadz¹c¹ ulicami miasta i okolicznych miejscowoœci – wed³ug oficjalnej listy – ukoñczy³o 801 zawodników: 213 kobiet i 588 mê¿czyzn. By³ wœród nich Prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Imprezê biegow¹, daj¹c sygna³ do startu, otworzy³ senator RP Jan Filip
Libicki. Pierwszy na mecie, po zaledwie 32 minutach i 28 sekundach pojawi³ siê poznaniak
Marcin Fehlau. Pierwsz¹ z pañ by³a równie¿ poznanianka Agnieszka Janasiak, która liniê
mety przekroczy³a jako dziewi¹ta, z wynikiem 35,30. W klasyfikacji mieszkañców gminy
Nowy Tomyœl najszybciej trasê pokona³ Dariusz Ruta (trzynasty w klasyfikacji generalnej).

Start i meta biegu wyznaczone zosta³y na ul. Tysi¹clecia
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Najszybsz¹ mieszkank¹ gminy okaza³a siê Emilia Perz z Bukowca. Najstarszym uczestnikiem biegu by³ 80. letni mieszkaniec Gniezna Bogdan Waluszyñski, natomiast najstarsz¹
biegaczk¹ – Maria Pañczak z Poznania. Dla wszystkich bior¹cych udzia³ w III Chy¿ej Dziesi¹tce przygotowane zosta³y napoje, posi³ki regeneracyjne, masa¿e oraz upominek muzyczny w wykonaniu Jack D. Society.
Wizyta goœci z Poznania
31 sierpnia z wizyt¹ do Nowego Tomyœla przyjecha³a 50. osobowa grupa uczestników kolejnej wycieczki z cyklu: Wielkopolska bez tajemnic, która zosta³a zorganizowana
przez Pracowniê Krajoznawcz¹ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu. Tego samego dnia, przed przyjazdem do naszego miasta, grupa odwiedzi³a Niegolewo i Michorzewo. Pobyt w Nowym Tomyœlu rozpocz¹³ spacer po mieœcie w towarzystwie Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Helwinga. W godzinach
przedpo³udniowych uczestnicy wycieczki udali siê do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zapoznali siê z dzia³alnoœci¹ nowotomyskiej ksi¹¿nicy, obejrzeli film promuj¹cy nasze miasto, a koñcz¹c wizytê w bibliotece zwiedzili nowo wyremontowany Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y. Kolejnym punktem wycieczki by³y odwiedziny w Domu Dziennego Pobytu, gdzie uczestników wycieczki powita³y dyrektor Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu Danuta Micha³owicz oraz kierownik Domu
Dziennego Pobytu Anna Palicka. Pobyt w Nowym Tomyœlu wycieczkowicze zakoñczyli
w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa. Podczas spotkania z kierownikiem Muzeum
Andrzejem Chwaliñskim grupa zapozna³a siê z ofert¹ placówki, a potem tak¿e wziê³a
udzia³ w specjalnie dla nich przygotowanym pokazie wyplatania wikliny. Po opuszczeniu
Nowego Tomyœla goœcie udali siê w dalsz¹ podró¿ do £omnicy i Brodów.
Na spotkanie ze zdrowiem i zabaw¹
W ostatnim wakacyjnym tygodniu sierpnia uczniowie Szko³y Podstawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach, pod kierunkiem nauczycieli: Magdaleny Heinrich, Magdaleny Kwiatkowskiej i Ewy Rechenberg, uczestniczyli w zajêciach realizowanych w ramach projektu profilaktycznego pn. Na spotkanie ze zdrowiem i zabaw¹, który trwaæ bêdzie do listopada. Dzieci przygotowa³y makietê wakacyjn¹, piknik, bawi³y siê w podchody i gry animacyjne, gra³y w dwa ognie i pi³kê no¿n¹. Wziê³y równie¿ udzia³ w rajdzie rowerowym do W¹sowa i wycieczce do poznañskiej Palmiarni oraz zwiedzi³y nowy dworzec PKP. Zajêcia by³y uatrakcyjnieniem ostatnich dni wakacji oraz przyjemnym wdro¿eniem do szkolnych obowi¹zków.Celem tego przedsiêwziêcia by³o przekazanie dzieciom
szerokiej wiedzy o zdrowiu fizycznym i psychicznym oraz wypracowanie w nich œwiadomych zachowañ, nawyków i postaw prozdrowotnych, przeciwdzia³anie uzale¿nieniom,
rozwijanie postawy asertywnej, promowanie aktywnoœci ruchowej, rozbudzanie zainteresowañ sportowych, kszta³towanie umiejêtnoœci wspó³dzia³ania i wspó³pracy w grupie
rówieœników.
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Oddano ho³d obroñcom Ojczyzny
1 wrzeœnia, w 74. rocznicê rozpoczêcia najwiêkszej i najokrutniejszej w dziejach œwiata wojny, na placu Niepodleg³oœci, pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich, zebrali
siê nowotomyœlanie, aby upamiêtniæ bohaterskich obroñców naszej Ojczyzny z 1939 roku. W okolicznoœciowym przemówieniu burmistrz Henryk Helwing podkreœli³, ¿e uczestnicy wydarzeñ II wojny œwiatowej zawsze bêd¹ je pamiêtaæ jako czas bólu, cierpienia i wielu osobistych tragedii, a przede wszystkim trudny czas dla Polski. Nastêpnie g³os zabra³
prezes Ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych w Nowym Tomyœlu, por. w stanie spoczynku Romuald Ankudowicz. W swoim przemówieniu przypomnia³ tragiczne wydarzenia, jakie mia³y miejsce w pierwszych dniach wojny oraz apelowa³
o pokój i jednoœæ polskiego spo³eczeñstwa. Na p³ycie pomnika wieñce z³o¿y³y delegacje
organizacji kombatanckich, przedstawiciel pos³a na Sejm RP Maksa Kraczkowskiego, delegacje w³adz powiatowych i gminnych, s³u¿b mundurowych, organizacji spo³ecznych
oraz delegacje szkó³ i przedszkoli.

Udzia³ w uroczystoœci patriotycznej stanowi³ wa¿n¹ lekcjê historii dla najm³odszych nowotomyœlan

Czasoprzestrzeñ Edwarda Kupca
3 wrzeœnia w Galerii na Piêtrze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym
Tomyœlu otwarta zosta³a wystawa czasoprzestrzennych rzeŸb w metalu, których autorem jest artysta wartoœciuj¹cy i poszukuj¹cy – Edward Kupiec, z zawodu stolarz, od 40 lat
pracuj¹cy w swoim zawodzie. Przez ostatnie lata w swojej pracowni oddawa³ siê rzeŸbie140
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niu anio³ów i drewnianych form abstrakcyjnych – kilka ich wystaw znalaz³o swoje miejsce
w nowotomyskiej bibliotece. Ostatni¹ seri¹ prac, których wystawa prezentowana by³a
równie¿ w bibliotecznej galerii, zaskoczy³ wszystkich. Prace, jakie z³o¿y³y siê na ekspozycjê Drugie ¿ycie metalu wykona³ ze starych gwoŸdzi i elementów metalowych, których
funkcje u¿ytkowe przeminê³y. Ze starych okuæ, skobli, œrub, zawiasów i innych metalowych detali, pozyskanych w czasie remontów starych domów czy koœcio³ów, wykona³ figurki nawi¹zuj¹ce do archetypicznych postaci – m. in. Chrystusa, Wie¿y Babel, Don Kichota i Stañczyka. Najnowsze prace, jakie mo¿na by³o ogl¹daæ do 30 wrzeœnia w ramach
wystawy Czasoprzestrzeñ powsta³y z podobnych materia³ów. Zwiedzaj¹cy wystawê obejrzeli cztery sekwencje prac. Pierwsza z nich o naturze filozoficzno-egzystencjalnej, pozwala³a zastanowiæ siê nad sensem istnienia (m. in. Upad³y anio³, W oczekiwaniu na wolnoœæ, Niewa¿koœæ czy Na znaku zapytania Ikar nie poleci). Dalej zwiedzaj¹cy odwiedziæ mogli krainê
gin¹cych zawodów, wœród których znalaz³y siê m. in. szklarz, siewca, rybak, roznosiciel
³uczywa i kosiarz. Kolejne odkrycie to postacie grajków, m. in. pianisty, bêbniarza i skrzypaczki. Wystawê zamyka³a sekwencja prac powi¹zanych z czasem i jego wymiarem. Królowa³y w niej rzeŸby o tak wymownych tytu³ach jak: Czas na wagê z³ota, Czas leczy rany,
Na czarn¹ godzinê, Uciekaj¹cy czas. Ekspozycja zadziwia³a niezwyk³¹ dba³oœci¹ o – wykonane z niezwyk³¹ precyzj¹ – detale. Intryguj¹ca te¿ by³a symbolika ka¿dej pracy. Wiele by³o w nich zespolenia cz³owieka ze œwiatem, wiele te¿ elementów baœniowych i transcendentalnych. Wernisa¿ umili³y dŸwiêki muzyki p³yn¹ce z klarnetu i saksofonu, na których
zagra³ Patryk Kawa.

Edward Kupiec w rozmowie o swych pracach

Lipiec - wrzesieñ 2013

141

KRONIKA WYDARZEÑ

Szkolenie dla pracowników Sanepidu
W dniach 4 i 5 wrzeœnia w Hotelu „HI-FI” w Paproci odby³o siê wielotematyczne
szkolenie dla pracowników pionu higieny komunalnej Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
województwa wielkopolskiego. Organizatorem szkolenia by³a Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, a szkolenie prowadzi³a Mariola Bissinger – kierownik Oddzia³u Higieny Komunalnej. W szkoleniu wziê³o udzia³ 48 osób, w tym pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa wielkopolskiego oraz
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Podczas pobytu w naszym
mieœcie uczestnicy szkolenia mieli mo¿liwoœæ poznania jego najciekawszych atrakcji turystycznych. W roli przewodnika wyst¹pi³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing,
który z pasj¹ opowiada³ o dzisiejszym ¿yciu kulturalnym, turystycznym i gospodarczym
miasta i gminy Nowy Tomyœl, siêgaj¹c obszernie do ich przesz³oœci.

Wizyta w Nowym Tomyœlu by³a dobr¹ okazj¹ do poznania sztuki plecionkarskiej

III Przystanek: Biblioteka!
Ju¿ po raz trzeci pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym
Tomyœlu wraz z Biblioentuzjastami, z du¿ym rozmachem przygotowali imprezê plenerow¹, która 7 wrzeœnia odby³a siê na terenie wokó³ biblioteki. W tym roku oprócz bibliotekarzy w projekt ten zaanga¿owa³o siê ponad 50 osób, a wœród nich m. in. lokalni artyœci, nauczyciele, sportowcy i harcerze. Tego dnia biblioteka i przestrzeñ wokó³ niej po³o¿ona otwarte by³y dla wszystkich chc¹cych sprawdziæ sw¹ wiedzê i sprawnoœci, a przy tym
doskonale siê zabawiæ. Z zaproszenia skorzysta³y ca³e rodziny, bo to przede wszystkim
z myœl¹ o nich zorganizowany zosta³ ten biblioteczny festyn. Ju¿ po raz trzeci koordyna142
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III Przystanek: Biblioteka zachêci³ nowotomyœlan do licznego w nim uczestnictwa

tork¹ Przystanku: Biblioteka! by³a bibliotekarka Sylwia Kupiec, której w prowadzeniu imprezy towarzyszy³ tym razem Biblioentuzjasta – Rafa³ Putz. W konkursach wiedzy, umiejêtnoœci i sprawnoœci fizycznej doskonale odnajdywa³y siê tak¿e zespo³y kole¿eñskie,
a przygotowane konkurencje dotyczy³y: sztuki, filmu, muzyki, historii, podró¿y, literatury, zdrowia i rodziny oraz sportu. Do rywalizacji na poszczególnych tematycznych przystankach zachêca³y atrakcyjne nagrody m. in. tablet, aparat fotograficzny, smartfon, dysk
zewnêtrzny, kolacje w nowotomyskich lokalach. Bibliotecznej imprezie w tym roku towarzyszy³a – zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego – ogólnopolska akcja publicznego czytania dzie³ literackich najs³ynniejszych
polskich autorów pod has³em Narodowe Czytanie. Na przystankowej scenie utwory Aleksandra Fredry czytali: Henryk Helwing – Burmistrz Nowego Tomyœla, Anna Wyrwa – Sadowska – redaktor naczelna tygodnika Dzieñ Nowotomysko-Grodziski, Andrzej Wa³êsa –
dyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, Katarzyna Mrozik –
Stefañska – nauczycielka w Zespole Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu, poetka, Bogus³aw Nawrot – radny Rady Miejskiej, so³tys Przy³êku. Wzorem ubieg³ego roku nie zabrak³o konkursu na najlepsz¹ fotografiê z imprezy, a tak¿e plebiscytu na
Ksi¹¿kê mojego dzieciñstwa przeznaczonego dla czytelników biblioteki. Wœród dodatkowych atrakcji znalaz³y siê równie¿: pokaz zumby i salsy, przejazd powózk¹ silnikow¹ Katarzynka, wizyta Miêdzy Rega³ami, a tak¿e Café Przystanek, w którym królowa³y bibliotekarskie wypieki. Wieczorn¹ atrakcj¹ tegorocznego Przystanku by³ koncert œredzko-poznañskiego zespo³u reggae – YELRAM, który ju¿ po raz drugi zawita³ do naszej biblioteki, promuj¹c tym razem swoj¹ p³ytê Reggae Power.
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Pó³ wieku zak³adowych warsztatów szkolnych
W Akademii Aeskulap 9 wrzeœnia uroczyœcie œwiêtowano jubileusz 50. lecia istnienia
zak³adowych warsztatów szkolnych firmy Aesculap Chifa w Nowym Tomyœlu. W uroczystoœciach uczestniczyli przedstawiciele nowotomyskiego zarz¹du firmy oraz centrali
w Tuttlingen, delegacja z Radzynia Podlaskiego, gdzie znajduje siê drugi oddzia³ fabryki narzêdzi chirurgicznych, tzw. Chifa II oraz przedstawiciele lokalnych w³adz samorz¹dowych. W wydarzeniu brali te¿ udzia³ byli uczniowie warsztatów, absolwenci oraz pracownicy nowotomyskiej Chify. Prezes Zarz¹du Aesculap Chifa S³awomir £ukaszyk w swoim
wyst¹pieniu przypomnia³ historiê powstania oraz pó³wiecznego rozwoju i funkcjonowania zak³adowych warsztatów szkolnych, podkreœlaj¹c doskona³e efekty wspó³pracy pomiêdzy firm¹ Aesculap Chifa i Zespo³em Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu, która le¿y u podstaw sukcesu warsztatów szkolnych. Ukoñczenie szkoleñ i kursów
daje szansê na zdobycie nie tylko dobrej pracy, lecz równie¿ szerokie mo¿liwoœci zawodowego rozwoju i dalszego kszta³cenia.
Swoimi doœwiadczeniami i wspomnieniami zwi¹zanymi z dzia³alnoœci¹ warsztatów
podzielili siê uczniowie, kierownicy dzia³ów i inne osoby uczestnicz¹ce w procesie kszta³cenia i przygotowania zawodowego. Podczas uroczystoœci tegorocznym absolwentom
wrêczono certyfikaty IHK, nadawane przez niemieck¹ Izbê Przemys³owo-Handlow¹ oraz
listy gratulacyjne. Otrzymali je: Sebastian Go³eczko, Dominik Hirschweld, £ukasz Kasprowiak, Rados³aw Kordziejonek i Damian Osses. Wraz z prezesem S³awomirem £ukaszykiem wrêczali je równie¿: dyrektor personalny dr Jens von Lackum i kierownik szkolenia
zawodowego Arno Brugger z Aesculap AG z Tuttlingen. Dziêki wspó³pracy z niemieck¹
Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹ ze Schwarzwaldu oraz niemieck¹ firm¹ Aesculap z Tuttlin-

Uczestnicy jubileuszu 50. lecia istnienia zak³adowych warsztatów szkolnych firmy Aesculap Chifa
w Nowym Tomyœlu

144

Lipiec - wrzesieñ 2013

KRONIKA WYDARZEÑ

gen, tu¿ po ukoñczeniu formalnej nauki w szkole, uczniowie realizuj¹ dodatkowy roczny
kurs finansowany przez Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Seniorzy wspieraj¹ motyli wolontariat
W Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyœlu 11 wrzeœnia odby³o siê spotkanie
w ramach projektu Seniorzy wspieraj¹ motyli wolontariat. Spotkanie poprowadzi³a koordynator projektu Barbara Grochal, dzia³aj¹ca Hospicjum Palium, w akcyjnym wolontariacie
zwanym „wolontariatem motylim”. Celem spotkania by³o uœwiadomienie i propagowanie idei wolontariatu, kreowanie postaw spo³ecznych i zaanga¿owania w œrodowiskach lokalnych, promocja wolontariatu hospicyjnego oraz pozyskanie nowych wolontariuszy
i kandydatów na koordynatorów do Wolontariatu 50+. Barbara Grochal omówi³a rodzaje wolontariatu hospicyjnego, zapozna³a seniorów z,, motylim wolontariatem” i metodami jego dzia³ania. Uczestnicy spotkania obejrzeli przygotowan¹ prezentacjê, mogli te¿ podziwiaæ motyle wykonane ró¿nymi technikami. Doœwiadczenie i wiedza p. Barbary sprawi³y, i¿ po rzeczowym wyk³adzie, seniorzy zadali wiele pytañ dotycz¹cych w³¹czenia siê
w ideê wolontariatu i wykonywania motyli. Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do wspomnieñ
o œp. doktorze Kazimierzu Ho³odze, którego pobyt i pracê w Nowym Tomyœlu pamiêta
jeszcze wielu seniorów, a którego ¿ycie i praca jest inspiracj¹ do podejmowania przez wolontariuszy dzia³añ na rzecz osób potrzebuj¹cych wsparcia (Czytaj wiêcej: ss. 51-56).
Podsumowano kampaniê „Zachowaj trzeŸwy umys³”
Po raz kolejny Gmina Nowy Tomyœl uczestniczy w kampanii pn. Zachowaj trzeŸwy umys³, adresowanej do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Kampania

Uczestnicy tegorocznej kampanii Zachowaj trzeŸwy umys³
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przebiega w dwóch etapach konkursowych: wiosennym i jesiennym. Do tegorocznej
kampanii przyst¹pi³y wszystkie szko³y z gminy Nowy Tomyœl. W pierwszym etapie,
w okresie od kwietnia do czerwca, odby³o siê piêæ konkursów indywidualnych. Dla
uczniów szkó³ podstawowych dwa konkursy: Na tropie piêkna i Ma³y odkrywca, dla
gimnazjalistów trzy konkursy: Dzielê siê piêknem, Eksplorator i Szukamy m³odych mistrzów. Do biura kampanii nap³ynê³y tysi¹ce prac konkursowych, a wœród laureatów
konkursów znaleŸli siê uczniowie nowotomyskich szkó³: z Gimnazjum w Borui Koœcielnej – Iwona Pisarska i Klaudia Szumiñska, z Gimnazjum w Nowym Tomyœlu –
Martyna Skoczylas, Julia Czerwiñska i Aleksandra Szuwarska, Piotr Leœniczak – gimnazjalista z Zespo³u Szkó³ Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnych w Bukowcu, Julia
Œwi¹tek – ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu, Martyna Rosolska –
uczennica Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej oraz Ernest Skrzypczak – uczeñ
Zespo³u Szkó³ Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnych w Bukowcu. Wrêczenie nagród, wraz z podsumowaniem kampanii, odby³o siê 12 wrzeœnia w sali narad Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Spotkanie poprowadzi³a Jolanta Szade – pe³nomocnik burmistrza ds. uzale¿nieñ. Nagrody wyró¿nionym uczniom wrêcza³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing.
III Nowotomyski Test Coopera
Na Stadionie Miejskim w Nowym Tomyœlu 14 wrzeœnia przeprowadzona zosta³a kolejna ju¿ edycja Nowotomyskiego Testu Coopera. Próba wytrzyma³oœci biego-

III Nowotomyski Test Coopera zakoñczy³o wrêczenie medali i nagród oraz wykonanie wspólnej fotografii
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wej dostosowana zosta³a do obowi¹zuj¹cych œwiatowych standardów. Polega³a ona
na pokonaniu jak najd³u¿szego dystansu w czasie 12 minut. Trasa biegu, zgodnie
z wytycznymi, musia³a znajdowaæ siê na bie¿ni, która dla dok³adnego oznaczenia pokonywanego dystansu zosta³a oznaczona co metr. W 3. edycji wystartowa³a rekordowa jak dot¹d iloœæ zawodników. Na ka¿dego uczestnika imprezy na mecie czeka³y: ciep³a herbata, pakiet startowy, w sk³ad którego wchodzi³y upominki od organizatora, napój przyœpieszaj¹cy regeneracjê organizmu po wysi³ku, profesjonalna tabela do zaznaczenia osi¹gniêtego wyniku i porównania go ze œwiatowymi standardami
w ró¿nych kategoriach wiekowych, zarówno dla mê¿czyzn, jak te¿ dla kobiet. Rywalizacja biegowa rozegrana zosta³a w czterech biegach, a toczy³a siê w trzech kategoriach wiekowych, zarówno wœród kobiet, jak te¿ wœród mê¿czyzn. Ka¿dy z uczestników zosta³ nagrodzony okolicznoœciowym medalem, a najlepsi dodatkowymi nagrodami w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz OPEN kobiet i mê¿czyzn.
W kategorii OPEN kobiet najlepszymi zawodniczkami okaza³y siê: Monika Kaczmarek, Milena Kud³aszyk, Iwona Burkowska. W kategorii OPEN mê¿czyzn najlepsi byli: Zbigniew Wolny, Jacek Flak–Marcinkowski, Kamil Sieroñ. Organizatorem biegu
by³ Grzegorz Raczkowiak, a wspó³organizatorami Uczniowski Klub Sportowy „Korona” w Bukowcu oraz Oœrodek Oœwiaty i Sportu w Nowym Tomyœlu.
Patrycja Piechowiak obroni³a mistrzostwo
Podczas Mistrzostw Polski Seniorek w Podnoszeniu Ciê¿arów w Ciechanowie,
14 wrzeœnia, zawodniczka LKS „Budowlani” Nowy Tomyœl, Patrycja Piechowiak
obroni³a mistrzostwo Polski w kategorii wagowej do 69 kg. Patrycja w rwaniu pokona³a ciê¿ar 91 kg, w podrzucie zaœ start zakoñczy³a z wynikiem 108 kg.
Po¿egnanie lata okazj¹ do zabawy
Przy muszli koncertowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 15 wrzeœnia odby³
siê drugi w tym roku festyn rodzinny w ramach kampanii Postaw na rodzinê, przygotowany przez Œwietlicê Socjoterapeutyczn¹, wspólnie z Komend¹ Powiatow¹ Policji
i Zarz¹dem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Nowym Tomyœlu. Festyn
zorganizowany zosta³ pod has³em Po¿egnanie lata, a g³ównymi adresatami imprezy
by³y rodziny z dzieæmi. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji: konkursy, zabawy, pracê twórcz¹ w drewnie, malowanie obrazów, warsztaty tworzenia kukie³ek
z p³atków sztucznych kwiatów.
Dla dziadków, którzy s¹ czêsto opiekunami dzieci i odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w prawid³owym poznawaniu przez nie œwiata, zorganizowano k¹cik medyczny, w którym
mo¿na by³o zmierzyæ ciœnienie krwi, poziom cukru i poziom tlenku wêgla w wydychanym powietrzu, a tak¿e dowiedzieæ siê o szkodliwoœci palenia papierosów. Wydarzenie uatrakcyjnia³y wystêpy dzieci i m³odzie¿y w pokazach tanecznych oraz wystêpy wokalne zespo³u „Ale babki”, MeGusta i Agnieszki Ka³ek.
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Festyn uatrakcyjnia³y wystêpy dzieci i m³odzie¿y

20. lecie Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego
W sali sesyjnej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 19 wrzeœnia odby³a siê uroczystoœæ z okazji 20. lecia Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomy-

Pami¹tkowa fotografia uczestników uroczystoœci z okazji 20. lecia Stowarzyszenia
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skiego, które w obecnej Radzie Powiatu ma 9 radnych. Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Zbigniew Markowski przedstawi³ historiê 20. letniej dzia³alnoœci Stowarzyszenia, natomiast Prezes Honorowy Edmund ¯urek przypomnia³ uczestnikom spotkania motywy i okolicznoœci powstania Stowarzyszenia, które by³y przede wszystkim
zwi¹zane z reform¹ administracji kraju i powstawaniem nowych powiatów i województw. Uczestnicy spotkania otrzymali okolicznoœciowy folder wydany przez Zarz¹d Stowarzyszenia, prezentuj¹cy najwa¿niejsze wydarzenia w 20. letniej dzia³alnoœci Forum Obywatelskiego Powiatu Nowotomyskiego. W imieniu w³odarzy gmin powiatu nowotomyskiego ¿yczenia dla cz³onków Stowarzyszenia przekaza³ Burmistrz
Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Z okazji 20. lecia Stowarzyszenia, Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego przyzna³o Edmundowi ¯urkowi srebrny medal Labor
Omnia Vincit (Praca wszystko zwyciê¿a) za krzewienie idei pracy organicznej. W imieniu Prezydenta Towarzystwa dr. Mariana Króla medal wrêczy³ Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski. Po czêœci oficjalnej wyst¹pi³ zespó³ „Divine” z Klubu Osiedlowego Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu.
Za horyzont, czyli co w syberyjskiej duszy gra
Poczuli to nowotomyœlanie, którzy 19 wrzeœnia przybyli do nowotomyskiej biblioteki, by wys³uchaæ pierwszego powakacyjnego koncertu w ramach Czwartkowych wieczorów
literacko-muzycznych. W œwiat ¿ywych dŸwiêków, nieokie³znanej energii i ¿yciowych tek-

Zhenja Urich i Vladimir Beresowski podczas koncertu w nowotomyskiej bibliotece
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stów, p³yn¹cych prosto z syberyjskiej duszy zaprosili: Zhenja Urich (œpiew, gitara, harmonijka) i Vladimir Beresowski (akordeon).
Na program koncertu Za horyzont z³o¿y³y siê autorskie utwory ¯eni Uricha, a tak¿e
przejmuj¹ce interpretacje utworów rosyjskich bardów: niezaprzeczalnej ikony – W³odzimierza Wysockiego i przedwczeœnie zmar³ego uznanego poety, tekœciarza – Wiktora
Coja. W repertuarze nie mog³o zabrakn¹æ tak kochanych przez Polaków „narodnych
pieœni”, w tym sztandarowej: Na polu tanki grachotali. Artyœci zostali entuzjastycznie przyjêci przez nowotomysk¹ publicznoœæ, a po pieœni Konie narowiste Wysockiego nagrodzeni
owacjami na stoj¹co. Niesamowita energia wykonawców udzieli³a siê niemal wszystkim
obecnym na sali. Po³¹czenie wschodniej wra¿liwoœci, ekspresji, g³êbi przekazu z brzmieniem surowej gitary i radosnego, miêkkiego, rzewnego chwilami akordeonu da³o idealny
muzycznie melan¿, któremu z przyjemnoœci¹ podda³a siê biblioteczna publicznoœæ.
Niezwyk³oœæ olêderskiego Sêkowa
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 20 wrzeœnia odby³o siê otwarcie wyj¹tkowej
wystawy. W holu oœrodka wyeksponowano prace przedstawiaj¹ce osadnictwo olêderskie zachowane na terenie wsi Sêkowo. Wykonali je pedagodzy i studenci Zak³adu Architektury Wnêtrz na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pracowni
Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego Katedry Bioniki na Wydziale Architektury Wnêtrz i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Wydzia³u

Podczas wernisa¿u podziêkowano wszystkim osobom zaanga¿owanym w organizacjê badañ nad spuœcizn¹
olêdersk¹ w Sêkowie
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Wzornictwa i Architektury Wnêtrz Akademii Sztuk Piêknych w £odzi. Zaprezentowane
na wystawie materia³y stanowi¹ pok³osie przeprowadzonych w lipcu tego roku warsztatów inwentaryzacyjno-badawczych w poolêderskiej wsi Sêkowo. Dziêki temu cennemu
projektowi badawczemu udokumentowane zosta³y elementy dziedzictwa kulturowego,
ze szczególnym uwzglêdnieniem tradycyjnej architektury oraz spisania historii poszczególnych rodzin zamieszkuj¹cych te tereny. W toku prowadzonych prac zebrane zosta³y materia³y ikonograficzne – szkice i fotografie dokumentuj¹ce stan obecny wsi, które dziêki
zorganizowanej wystawie mogli obejrzeæ mieszkañcy gminy Nowy Tomyœl i zaproszeni
goœcie. Oficjalnego otwarcia wystawy dokonali: dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska, Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oraz naczelnik
Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu Ewelina SzoferPajchrowska, która opowiedzia³a o planach wykorzystania projektu inwentaryzacyjno-badawczego nad osadnictwem olêderskim w prowadzonych dzia³aniach promocyjnych.
G³os zabra³ tak¿e dr hab. Piotr Szwiec – profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który opowiedzia³ o zrealizowanym projekcie. Przybyli na otwarcie zaproszeni goœcie, liczni mieszkañcy Sêkowa, m. in. mieszkañcy olêderskich zabudowañ oraz pozostali
goœcie z zainteresowaniem przygl¹dali siê zaprezentowanym na wystawie pracom.
W czasie ogl¹dania mo¿na by³o porozmawiaæ z ich autorami. Otwarciu wystawy towarzyszy³a tak¿e oprawa muzyczna, któr¹ zapewni³ graj¹cy na pianinie Jacek Szofer (Czytaj
wiêcej: ss. 52-57).
Przemilczane ludobójstwo na Kresach
Na zaproszenie nowotomyskiego Klubu Gazety Polskiej 20 wrzeœnia przyby³ do Nowego Tomyœla ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski. Goœæ klubowiczów jest kap³anem katolickim obrz¹dków ormiañskiego i ³aciñskiego, dzia³aczem spo³ecznym, historykiem Koœcio³a, wieloletnim opozycjonist¹ antykomunistycznym w PRL – u oraz autorem poczytnych
ksi¹¿ek i felietonist¹ „Gazety Polskiej”. D³ugo oczekiwane i – ze wzglêdu na czerwcowy
wypadek samochodowy, jakiemu uleg³ duchowny – przesuwane spotkanie cieszy³o siê
du¿ym zainteresowaniem nowotomyœlan. Wyk³adu pod tytu³em Przemilczane ludobójstwo
na Kresach wys³uchali oni w sali parafialnej im. Jana Paw³a II, przy koœciele pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy. Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski przypomnia³ zwi¹zane z Kresami i bardzo wa¿ne dla Polaków wydarzenia: 350. lecie Uniwersytetu Lwowskiego, 100. lecie harcerstwa polskiego oraz te bolesne, takie jak: 72. rocznica wymordowania profesorów
lwowskich w 1941 r. czy 70. rocznica mordu dokonanego na Polakach na Wo³yniu.
Wspomina³ te¿ inne miejsca na Kresach, gdzie ginêli Polacy, choæby zamordowanie polskich nauczycieli w Stanis³awowie.
Te tragiczne wydarzenia s¹ przez nas przypominane nie dlatego, ¿eby rozdzieraæ stare rany, ale po to, aby wyraŸnie powiedzieæ, ¿e ofiarami ludobójstwa w czasie II wojny œwiatowej byli Polacy tylko dlatego, ¿e byli Polakami; ¿e nale¿eli do warstw inteligenckich, ¿e byli patriotami,
¿e nale¿eli do organizacji spo³ecznych czy patriotycznych – podczas spotkania powiedzia³ ks.
Isakowicz-Zaleski. Nie by³o w dziejach Rzeczypospolitej, ani chyba w nowoczesnej histoLipiec - wrzesieñ 2013
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rii Europy, tak straszliwej zbrodni, jak ta, której dokona³y: Organizacja Ukraiñskich Nacjonalistów i Ukraiñska Powstañcza Armia w latach 1939-1947. Ukraiñscy nacjonaliœci zamordowali na Kresach prawie 200 tys. Polaków. I o tym ogromnym ludobójstwie Europa nie pamiêta. Duchowny przestrzega³, by mimo bardzo bolesnych okolicznoœci nie
uogólniaæ swoich wypowiedzi: ¿e naród ukraiñski wymordowa³ naród polski. Ofiarami tej
zbrodni byli nie tylko Polacy (ok. 200 tys.), ale te¿ ¯ydzi, Ormianie, Czesi i sami Ukraiñcy, którzy ratowali polskich s¹siadów. To im, owym dzielnym i bohaterskim Ukraiñcom,
nale¿y siê czeœæ i chwa³a. Tymczasem dzisiaj na Ukrainie czci siê pamiêæ morderców w postaci Stepana Bandery, Szuchewycza, K³aczkiwskiego, £ebedia czy Dywizji SS Galizien. Im
stawia siê pomniki i ich imiona stanowi¹ symbole wolnej Ukrainy. Widzimy, ¿e w³adze pañstwowe nie chc¹ upamiêtniæ wielu wydarzeñ, o których mówi³em. ¯e ci¹gle jest lêk przed tym,
¿eby powiedzieæ prawdê w szko³ach, a tak¿e z trybuny sejmowej – ocenia³ kap³an. Pokolenia
ludzi urodzonych na Kresach ju¿ odchodz¹; przychodz¹ jednak nastêpne, które powinny znaæ
prawdê o tym, co wydarzy³o siê na dawnych polskich ziemiach. Wa¿ne, by zbrodnie te nigdy siê
nie powtórzy³y. By tak siê sta³o, musi byæ powiedziana ca³a prawda. I dopiero na fundamencie
prawdy zbudujemy przyjazne stosunki z Ukrain¹. Po spotkaniu mo¿na by³o zakupiæ ksi¹¿ki
autorstwa ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego. Dochód ze sprzeda¿ przeznaczony zosta³ na Fundacjê im. Brata Alberta.
15. osobowa ekipa „Budowlanych” pierwsza w klubowej klasyfikacji
22 wrzeœnia w Trzciance Lubuskiej odby³y siê Mistrzostwa Wielkopolski M³odzików
do lat 15. LKS „Budowlani” Nowy Tomyœl wystawi³ liczn¹, bo piêtnastoosobow¹ grupê
zawodników. Trzy zawodniczki i dwunastu zawodników wywalczy³o I miejsce w klasyfikacji klubowej. Na to zwyciêstwo przede wszystkim zapracowali: w kategorii do 44 kg
Natalia Kud³aszyk, bij¹c wszystkie rekordy ¿yciowe i zajmuj¹c I miejsce. Równie¿ I miejsce w kategorii do 48 kg zajê³a Romka Ha³a, tak¿e bij¹c swoje rekordy ¿yciowe. Nowe
rekordy ustanowi³a równie¿ w kategorii +69 kg Aleksandra Szuba. W klasyfikacji open
bezkonkurencyjna by³a Natalia Kud³aszyk. Za ni¹ uplasowa³a siê Romka Ha³a, natomiast
III miejsce zajê³a Paulina £ysiak – zawodniczka z Opalenicy. W kategorii do 45 kg ch³opców III miejsce zaj¹³ Kacper Hoza, który pobi³ rekordy ¿yciowe. Debiutant Kacper Ha³a
zaj¹³ V miejsce. Bardzo dobre starty zaliczyli równie¿ Miko³aj Krok – Adamski, Patryk
Zboralski, Jêdrzej Maciejewski, B³a¿ej Bazan i B³a¿ej Andrzejczak. Tegoroczny br¹zowy
medalista Mistrzostw Europy do lat 15, Piotr Kud³aszyk, nie da³ ¿adnych szans rywalom,
zajmuj¹c I miejsce, nie tylko w swojej kategorii wagowej, ale równie¿ w rywalizacji open.
W kategorii do 85 kg bezkonkurencyjny okaza³ siê Miko³aj Krukowski, który uzyska³
w dwuboju 200 kg, bij¹c wszystkie rekordy ¿yciowe i zdobywaj¹c br¹zowy medal w klasyfikacji open. W najciê¿szej wadze +85 kg zwyciê¿y³ Hubert Kulus.
Zaprzêgi konne zamiast koni mechanicznych
Stukot kopyt po bruku i asfalcie, koñskie r¿enie, nawo³ywania woŸniców, skrzypienie
bryczek i wozów - taki niezwyk³y klimat zapanowa³ 22 wrzeœnia na ulicach Nowego To152
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myœla. Wszystkimi drogami wjazdowymi do centrum miasta, na plac Chopina, zmierza³y
w tym dniu ró¿norodne zaprzêgi konne. Dla mieszkañców Nowego Tomyœla ten dziwny
– jak na XXI wiek – ruch uliczny nie by³ jednak zaskoczeniem. Stanowi³ wyczekiwan¹
przez ca³y rok wielk¹ atrakcjê, która wpisana zosta³a do kalendarza nowotomyskich wydarzeñ. To ju¿ bowiem pi¹ty rok z rzêdu w gminie Nowy Tomyœl obchodzony by³ Europejski Tydzieñ Zrównowa¿onego Transportu, którego zwieñczeniem jest Europejski
Dzieñ bez Samochodu, w naszym mieœcie obchodzony w sposób wyj¹tkowy i niezwyk³y,
bowiem pod znakiem zaprzêgów konnych, które przypominaj¹, co by³o podstawowym
œrodkiem komunikacji kilkadziesi¹t lat temu, zanim zapanowa³a era samochodów.
Otwarcia Europejskiego Dnia bez Samochodu na placu Chopina dokona³ Burmistrz
Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Powita³ on mieszkañców Nowego Tomyœla, którzy
ca³ymi rodzinami przybyli na inauguracjê tego œwiêta oraz liczne grono w³aœcicieli koni.
W otwarciu imprezy uczestniczy³a te¿ koordynator gminnej akcji – naczelnik Wydzia³u
Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu Ewelina Szofer-Pajchrowska,
która ju¿ od piêciu lat czuwa nad organizacj¹ i prawid³owym przebiegiem tego wydarzenia. Najbardziej wyczekiwanym przez wszystkich momentem by³y kursy zaprzêgów konnych – bryczek, wozów i innych pojazdów – po wyznaczonych trasach biegn¹cych ulicami miasta. Darmowe przeja¿d¿ki zapewni³o w tym dniu a¿ 27 zaprzêgów, towarzyszy³o
im te¿ trzech jeŸdŸców konnych. Ka¿dy chêtny nowotomyœlanin móg³ zaj¹æ miejsce w pojeŸdzie konnym i wyruszyæ w trasê, ogl¹daj¹c miasto z bryczki. Mo¿na te¿ by³o skorzystaæ z innych atrakcji zaplanowanych na ten dzieñ, m. in. zamku dmuchanego, tak lubianego przez dzieci. Stra¿acy z Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z Wytomyœla i Bukowca
prowadzili w swoich wozach bojowych instrukta¿ dotycz¹cy udzielania pierwszej pomocy. Na czas trwania imprezy z ruchu samochodowego wy³¹czono fragment placu Chopina. Organizacja imprezy o takim zasiêgu nie by³aby mo¿liwa bez zaanga¿owania licznego
grona ludzi, sprawdzonego ju¿ od lat zespo³u, reprezentuj¹cego ró¿ne s³u¿by, jednostki
organizacje, stowarzyszenia i firmy.
Powroty w Himalaje
Klub Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty dzia³a w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej ju¿ od 8 lat. Zrzesza on imponuj¹c¹ iloœæ cz³onków. I nic w tym dziwnego, bo
któ¿ nie lubi odkrywaæ tego co nieznane, tego co dalekie, tego co historycznie i kulturowo odmienne. Nowy sezon pokazów tradycyjnie rozpoczê³a, patronuj¹ca klubowi wraz
z mê¿em Andrzejem, Katarzyna Mazurkiewicz z agencji turystycznej Terra Incognita. 26
wrzeœnia opowiedzia³a klubowiczom o swych powrotach w Himalaje, tym razem do samej g³êbi – dawnego królestwa Zanskar, dok¹d prowadz¹ stare karawanowe szlaki. Pustynne, kolorowe góry, malownicze wioski, œwiat kultury tybetañskiej, a nade wszystko
serdeczni ludzie sprawiaj¹, ¿e chêtnie siê tam wraca. Katarzyna Mazurkiewicz opowiedzia³a klubowiczom o wêdrówkach starymi trasami karawanowymi, prowadz¹cymi
przez nie³atwe prze³êcze. Pokaza³a górskie panoramy – od pustynnych gór przez ukwiecone doliny a¿ do oœnie¿onych szczytów, pe³ne przygód przeprawy przez górskie potoLipiec - wrzesieñ 2013
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Katarzyna Mazurkiewicz by³a goœciem wrzeœniowego spotkania mi³oœników podró¿y

ki i biwaki w malowniczych miejscach. Nowotomyœlanie podgl¹dali prace przy ¿niwach
i sianokosach, zobaczyli klasztor mniszek, modlitwy i tañce masek w klasztorach buddyjskich, odwiedzili lokalnego króla i zagoœcili na zanskarskim weselu.
60 lat Cechu Rzemios³ Ró¿nych
Uroczyste obchody jubileuszu 60. lecia Cechu Rzemios³ Ró¿nych zorganizowane zosta³y 27 wrzeœnia. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. w intencji rzemieœlników i ich rodzin w koœciele pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy. Nastêpnie prowadzony przez orkiestrê korowód przeszed³ ulicami miasta do Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury, gdzie odby³a siê dalsza czêœæ jubileuszowych obchodów.
Cechmistrz W³odzimierz Szymañski przypomnia³ zebranym goœciom historiê Cechu
Rzemios³ Ró¿nych w Nowym Tomyœlu oraz omówi³ plany na najbli¿sze lata. Nie zabrak³o te¿ jubileuszowych odznaczeñ dla rzemieœlników, w sumie wrêczono ich niemal
osiemdziesi¹t. Jednym z bardziej podnios³ych momentów uroczystoœci by³o uhonorowanie nowotomyskiego Cechu tytu³em Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego. Odznaczenie
wrêczyli: Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski oraz Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Nowotomyskiego Zbigniew Markowski. Z okazji jubileuszu Cech Rzemios³ Ró¿nych
w Nowym Tomyœlu wyró¿niony zosta³ tak¿e najwy¿szym odznaczeniem rzemieœlniczym
„Szabl¹ Kiliñskiego” (odznakê nadaje Kapitu³a, sk³adaj¹ca siê z cz³onków Zarz¹du ZRP,
pod przewodnictwem Prezesa Zarz¹du Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego). Po czêœci oficjalnej wys³uchano koncertu „Œpiewaj¹cych Przyjació³.” (Czytaj wiêcej: ss. 17-32)
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Jedn¹ z bardziej podnios³ych chwil uroczystoœci by³o uhonorowanie nowotomyskiego Cechu tytu³em
Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego

Br¹zowa Patrycja
28 wrzeœnia, w stolicy Estonii Tallinie, zawodniczka LKS „Budowlani” Nowy Tomyœl
Patrycja Piechowiak zdoby³a br¹zowy medal Mistrzostw Europy do lat 23. Po walce
w rwaniu zajmowa³a drugie miejsce z wynikiem 91 kg. Niestety, kluczowe, drugie podejœcie w podrzucie do 113 kg spali³a. Zaliczy³a ten ciê¿ar w trzecim podejœciu, jednak jej
g³ówne rywalki, Finka i Niemka, mia³y przed sob¹ ostatnie podejœcia i obydwie wykorzysta³y tê szansê. By³ to pierwszy start Patrycji w tej kategorii wiekowej, a z³oty medal by³
zdecydowanie w jej zasiêgu.
Reprezentacje firm na boisku
XI Mistrzostwa Reprezentacji Zak³adów Pracy w Pi³ce No¿nej o Puchar Burmistrza
Nowego Tomyœla zakoñczy³y siê 28 wrzeœnia. Mecze rozgrywane by³y przez trzy ostatnie soboty wrzeœnia, na boisku pi³karskim ze sztuczn¹ nawierzchni¹ w Parku Kultury
i Wypoczynku. Do udzia³u w mistrzostwach zg³osi³o siê szeœæ zespo³ów reprezentuj¹cych
nastêpuj¹ce zak³ady pracy: Aesculap Chifa, Henke-Sass Wolf, Bero, Phoenix Contact
Wielkopolska, Nowotomysk¹ Izbê Gospodarcz¹ i Komendê Powiatow¹ Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu. Po rozegraniu wszystkich meczów w systemie ka¿dy z ka¿dym, utworzono tabelê, dziêki której ustalono kolejnoœæ miejsc. Pierwsze miejsce
wywalczy³a reprezentacja firmy Aesculap Chifa, na drugim miejscu sklasyfikowana zosta-
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³a dru¿yna Phoenix Contact Wielkopolska, a trzecie miejsce zajê³a reprezentacja Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Z r¹k Z-cy Burmistrza Nowego Tomyœla
Wojciecha Ruty oraz organizatorów mistrzostw zwyciêzcy otrzymali puchary, dyplomy
i upominki.
Koncert Starego Dobrego Ma³¿eñstwa
Legendarna grupa Stare Dobre Ma³¿eñstwo, na swej koncertowej trasie zawita³a 28
wrzeœnia do Nowego Tomyœla. Zespó³ z³o¿ony z wyœmienitych muzyków, towarzysz¹cych za³o¿ycielowi oraz liderowi zespo³u Krzysztofowi Myszkowskiemu, zaprezentowa³
swoj¹ najnowsz¹ p³ytê pt. Mówi m¹droœæ. Znajduj¹ce siê na niej utwory, takie jak: Topielica czy Ogieñ zap³onie w nas sta³y siê ju¿ hitami. W programie koncertu nie zabrak³o te¿
kultowych piosenek zespo³u, np. Bluesa o 4 nad ranem, Bieszczadzkich anio³ów, Glorii i Nie
rozdziobi¹ nas kruki. Podczas ponad dwugodzinnego koncertu, w trakcie wykonywania
znanych i lubianych utworów, zespo³owi wtórowa³a zachwycona wystêpem publicznoœæ.
Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury wyst¹pili: Krzysztof Myszkowski (œpiew, gitara, harmonijka ustna), Bolo Pietraszkiewicz (gitary, instrumenty klawiszowe, cajon)
i Roman Ziobro (kontrabas, gitara basowa).

Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz, Aleksandra Tabaczyñska
Zdjêcia: archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Klubu Osiedlowego
Spó³dzielni Mieszkaniowej, UKS Korona Bukowiec (III Nowotomyski Test Coopera).
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Szymon Konieczny – bibliotekarz w BPMiG we Lwówku, regionalista, absolwent historii UAM w Poznaniu, przewodnicz¹cy nowotomyskiego ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, prezes Stowarzyszenia Qulturalny Lwówek, za³o¿yciel i administrator Niezale¿nego Forum
Nowego Tomyœla i okolic, autor portalu historycznego „Ziemia Lwówecka”
(www. ziemialwowecka. pl), animator wielu imprez kulturalnych w powiecie
nowotomyskim. Zainteresowania: historia, muzyka, film i sport.
Lucyna Koñczal-Gnap – polonistka i bibliotekarz, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczycielka z wieloletnim sta¿em,
obecnie dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, animatorka wielu wydarzeñ kulturalnych, dzia³añ edukacyjnych i wydawniczych. Zainteresowania: literatura piêkna, poezja œpiewana, film, turystyka i edukacja
regionalna.
Marzena Kortus - zastêpca naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: literatura, fotografia
i kulinaria. Publikowa³a w prasie codziennej i periodykach: Kronika Wielkopolski i Przegl¹d Wielkopolski.

Sylwia Kupiec - kulturoznawca, specjalista ds. edukacji regionalnej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: socjologia kultury, wspó³czesne zjawiska spo³eczno – kulturowe, media
tradycyjne i elektroniczne, najnowsza historia Polski, muzyka, film. Cz³onek
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Joanna Legierska-Dutczak – asystentka w Zak³adzie Architektury Wnêtrz
i RzeŸby Katedry Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego; absolwentka Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje siê projektowaniem wnêtrz, mebli i grafiki u¿ytkowej. W swoim dorobku ma realizacje projektów wystawienniczych w kraju i za granic¹,
projekty wnêtrz publicznych i mieszkalnych, grafik wielkoformatowych
i szeroko pojêtej identyfikacji wizualnej.
Patrycja Miko³ajczak – projektant, architekt wnêtrz, absolwentka Akademii
Sztuk Piêknych w Poznaniu. Od 2010 r. asystent w Pracowni Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Podejmuje zadania badawczo – naukowe oraz projektowe zwi¹zane z problematyk¹ krajobrazu kulturowego oraz architektury regionalnej,
zapraszaj¹c do wspó³pracy naukowców z ró¿nych dziedzin oraz studentów.
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Izabela Putz - romanistka, specjalistka ds. animacji kultury w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: psychologia spo³eczna, realia spo³eczno-polityczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka i literatura francuska.

Damian Ro¿ek-Paw³owski
politolog, dziennikarz, bibliotekarz. Zakochany w Nowym Tomyœlu, Wenecji i krakowskim Kazimierzu. Niestrudzony bywalec Teatru „U Przyjació³”
w Poznaniu. Twórca bloga prezentuj¹cego nowotomysk¹ przesz³oœæ (i nie
tylko…): poprzednilokatorzy. blogspot. com.

Tomasz Siwiñski – pedagog z wykszta³cenia. Od urodzenia mieszkaj¹cy
w Nowym Tomyœlu, pracuj¹cy tam, gdzie aktualnie jest dla niego praca.
Hobbystycznie zajmuje siê dziennikarstwem sportowym, stara siê skrupulatnie dokumentowaæ i opisywaæ dzieje sportu, podporz¹dkowuj¹c temu zadaniu spor¹ czêœæ swojego ¿ycia. Inne zainteresowania: patologie spo³eczne,
polskie kino, rock and roll, numizmatyka.

Aleksandra Tabaczyñska – dziennikarka podejmuj¹ca tematykê spo³eczn¹
dotycz¹c¹ lokalnego œrodowiska. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na UAM.
Laureatka dziennikarskiej nagrody „Znak Dobra” w 2012 roku. Zwi¹zana
ze œrodowiskiem mediów chrzeœcijañskich, wspó³pracuje m. in. z „Przewodnikiem Katolickim”. Zainteresowania: literatura polska od pozytywizmu do
miêdzywojnia oraz XIX. wieczne malarstwo.
Piotr Szwiec – dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kierownik Pracowni Projektowania Struktur Krajobrazu
Regionalnego w Katedrze Bioniki na Wydziale Architektury i Wzornictwa
na UAP oraz kierownik Pracowni Architektury Wnêtrz na Wydziale Artystycznym na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od roku 2004 prowadzi
badania naukowe dotycz¹ce architektury regionalnej i jej zwi¹zków z krajobrazem. Organizuje interdyscyplinarne badania naukowe oraz warsztaty
i plenery studenckie. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych,
prezentuj¹c wyniki swoich badañ. Jest autorem wielu publikacji naukowych.Jako samodzielny projektant i cz³onek zespo³ów projektowych jest
twórc¹ licznych projektów architektonicznych, projektów detali i wnêtrz.
Zajmuje siê rysunkiem, malarstwem i dzia³aniami przestrzennymi. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych.
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