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Nazewnicze zabytki
powiatu nowotomyskiego
Zabytki s¹ chronione ze wzglêdu na swoj¹ wartoœæ naukow¹ i historyczn¹. Tak¹
wartoœci¹ odznaczaj¹ siê nazwy w³asne, pe³ni¹ bowiem funkcjê swoistego archiwum
kulturowego, w którym mo¿na odszukaæ szereg informacji na temat nas samych.
W nazwach w³asnych zawarta jest wiedza na temat postrzegania i interpretowania
ogl¹danej przez cz³owieka rzeczywistoœci.
Wœród podstawowych wyznaczników tej wiedzy znajduj¹ siê: wygl¹d obiektu, obszaru, jego przynale¿noœæ, rodzaj podjêtej w zwi¹zku z nim aktywnoœci mieszkañców.
Ogromna grupa zabytków nazewniczych kumuluje wiedzê na temat cech
charakterystycznych nazywanych obiektów, w³aœciwoœci krajobrazu i jego
elementów: por. Bukowiec (‘las bukowy’), Chroœnica (chrostny ‘pe³en wikliny, zaroœli’),
D¹browa (‘lad dêbowy’), Kaliskowa Droga (kalisko ‘b³oto, ka³u¿a’), Mokrzyzny
(‘mokrad³a’), Wydory (‘mokrad³a’).
Nazwy terenowe ujawniaj¹ sposoby kategoryzowania rzeczywistoœci
uwzglêdniaj¹ce wszystkie parametry, zgodnie z którymi cz³owiek zdobywa wiedzê na
temat œwiata zewnêtrznego. Nale¿¹ do nich: kszta³t (Krzywe Kolano, Koczerga ‘pole
w kszta³cie koczergi, pogrzebacza’), kierunek (Do £¹ki, Na Rzekê), wielkoœæ (Ma³a
Góra, Du¿y Kierz), liczebnoœæ (Trzy Tonie), g³êbokoœæ (G³êbokie), kolor (Bia³y Dom),
zapach (Œmierdz¹cy Rowek), smak (S³odka), wiek (Jab³onka Nowa, Stary Dom), dŸwiêk
(Be³cz¹ca, Che³szcz¹ca), okolicznoœci kreacji nazwy (Wygrane ‘pole wygrane w karty”,
Obieszeniec ‘las, w którym ktoœ siê powiesi³’).
Spoœród nich najpopularniejsza jest kategoryzacja z uwzglêdnieniem kierunku oraz
koloru. Najczêœciej wystêpuj¹cymi barwami w toponimii s¹: biel (Bia³e B³oto, Bia³a
Góra, Bia³y Bór, Bia³e Kamienie) i czerñ (Czarny Staw, Czarny Ogród, Czarna Droga,
Czarne B³ota, Czarna Woda, Czarny Dó³, Czarna Góra). Pojawiaj¹ siê równie¿ barwy:
zielona (Zielona Góra, Zielona Dró¿ka, Zielony Rynek, Zielony Do³ek, Zielony Dukt),
czerwona (Czerwona Droga, Czerwone Chaty, Czerwony Mostek, Czerwona Rola) i z³ota
(Z³ota Góra, Z³ota £¹ka, Z³oty Paœnik, Z³oty Lasek).
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U podstaw nazw terenowych znaleŸæ mo¿na wyrazy nawi¹zuj¹ce do okreœleñ
roœlin, zió³ oraz zwierz¹t. Dlatego dziœ nie sposób jednoznacznie okreœliæ, czy dana
nazwa miejscowa nawi¹zuje bezpoœrednio do nazwy danej roœliny czy do
pochodz¹cego od tego wyrazu imienia. Te dwuznacznoœci dotycz¹ nazw w rodzaju:
Wilki, Tury, Turowo czy Chrzanowo, Jemio³owo, Pokrzywno, Rutkowo. Generalnie
struktura takich nazw potwierdza znaczenie roœlin w dawnej kulturze ludowej.
U¿ywano ich bowiem nie tylko do jedzenia, lecz wykorzystywano tak¿e w funkcji
rytualno-religijnej.
Najwiêksz¹
popularnoœci¹
cieszy³y
siê
wówczas:
pokrzywa/koprzywa (Koprzywnica, Pokrzywek), bez (Bziczka, Chebzie), jemio³a/imio³a
(Jemielica, Jemielnicka Woda) oraz skrzyp/ chwoszcz/choszcz (Choszczewka,
Skrzypne).
Nazwy w³asne równie¿ nawi¹zuj¹ do okreœleñ ptaków i zwierz¹t. Ich obecnoœæ
w podstawie nazw w³asnych nie dziwi, gdy¿ w dawnej kulturze stanowi³y wa¿ny
element ¿ycia ludzkiego. Badania z obszaru Wielkopolski (a dok³adnie z obszaru
dawnego województwa poznañskiego) pokazuj¹, ¿e w okreœleniach terenowych
najczêœciej pojawiaj¹ siê rzeczowniki: koza (Kozi Rynek), kaczka (Kaczy Do³ek) oraz lis
(Lisia Góra, Lisie Dziury) i koñ (Koñski Do³ek, Koni Dó³). Czêsto profiluje siê obraz
rzeczywistoœci tak¿e z u¿yciem wyrazów: ryba, œwinia, bocian, ba¿ant, karp, wilk, gêœ,
¿aba. Rzadziej w polu widzenia twórcy nazw znajduj¹ siê nazwy motywowane
rzeczownikami: jeleñ, byk, owca, sarna. Pozosta³e przywo³uje siê sporadycznie, s¹
wœród nich m. in. krowa, kot, pies, cielê, królik, zaj¹c oraz ptactwo (kruk, sroka, czajka,
czapla, jastrz¹b, kuropatwa, ³abêdŸ, orze³, wrona, ¿uraw) i inne stworzenia (wesz, glista,
¿mija, rak, robak).
Z kolei nazwy od okreœleñ drzew wskazuj¹ na przedchrzeœcijañski kult
przedmiotów przyrody, a szczególnie brzozy (np. Œwiêta Brzoza – drzewo
przydro¿ne w kujawsko-pomorskim). Wed³ug K. Moszyñskiego (1967: 251), „dawni
S³owianie posiadali liczne gaje i kêpy drzew (w rodzaju naszych kêp lip, jesionów itp.
otaczaj¹cych krzy¿e przydro¿ne) poœwiêcone bóstwom”. Za œwiête wœród S³owian
uchodzi³y: d¹b, wi¹z, klon, jesion, lipa. Przypisywano im w³aœciwoœci uzdrawiaj¹ce.
Brzozê czci³y ludy ugrofiñskie i czêœæ pó³nocno-wschodniej Rusi (T. Seweryn 1964:
557–558).
U podstaw wielu nazw odnajdujemy tak¿e nawi¹zania do imion, przezwisk i nazwisk
osób ¿yj¹cych w dawnych czasach. Nazwy zaœwiadczaj¹, ¿e byli oni w³aœcicielami osad
(Kuœlin, Niegolewo, Nowy Tomyœl, Stary Tomyœl, Pakos³aw, Posadowo, W¹sowo, Wytomyœl),
zamieszkiwali je ich potomkowie (Uœciêcice, Wojnowice) albo przedstawiciele
okreœlonych rodów (Brody, Piotry). W strukturze innych nazw odnajdziemy nazwiska
osób, które poœrednio lub bezpoœrednio zas³u¿y³y siê w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci:
Lafajetowo w powiecie gostyñskim (La Fayette ‘genera³ popieraj¹cy dzia³ania Polaków
podczas Wielkiej Emigracji’) czy mazowiecki ¯yrardów (Filip Girard ‘wynalazca maszyn
przêdzalniczych’).
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Nazewnicze zabytki przechowuj¹ tak¿e elementy wiedzy na temat przejawów
ró¿nego rodzaju aktywnoœci cz³owieka na danym obszarze.
Dowiadujemy siê z nich o wszelakich powinnoœciach, jakie œwiadczyli dawni
mieszkañcy, np. Jastrzêbniki od rzeczownika jastrzêbnik ‘cz³owiek zajmuj¹cy siê
jastrzêbiami myœliwskimi’, £agiewniki od ³agiewnik ‘cz³owiek zajmuj¹cy siê wyrobem
³agwi, beczek’,Rudniki od rudnik ‘cz³owiek wydobywaj¹cy i wytapiaj¹cy rudê ¿elazn¹’);
o tym, jak pozyskiwali tereny pod uprawê, np. £azy, £aziska, Opalenica, Zgierzynka; co
jedli i gdzie mieszkali, sk¹d pochodzili, np.Lipiany ‘ludzie mieszkaj¹cy wœród lip’,
Mogilany ‘ludzie zamieszkuj¹cy górzyste tereny’, Rybojady ‘ludzie jedz¹cy ryby’,
Holendry); a tak¿e, czym charakteryzowa³a siê ich kultura materialna (KuŸnica Zb¹ska,
Œroda, Torfice, Torfowiska) oraz duchowa (£ysa Góra, Œwiêta Helena ‘dawny folwark w
Brodach’, Œwiêty Jan ‘czêœæ Wojnowic’).
Nazwa w³asna jako zabytek kumuluje jednoczeœnie treœci wpisane u Ÿróde³ jej
tworzenia, jak i te dodawane jej przez poszczególnych u¿ytkowników, nawet jeœli
prowadz¹ do zmiany struktury wyjœciowej nazwy. Pierwsze odkrywaj¹ jêzykoznawcy,
one maj¹ charakter historyczny, genetyczny.
Drugie tworzone s¹ przez osoby pos³uguj¹ce siê jêzykiem, w jakim nazwa powsta³a.
Zatem ogólna wartoœæ danego zabytku nazewniczego ods³aniana jest w okreœlonym tu
i teraz i dlatego jest sum¹ wiedzy na temat okreœlanego obiektu, rodzajem symbolu,
znakiem „okreœlonych dzia³añ, do których odsy³a nazwa, a które, aby opisaæ, trzeba by
dziesi¹tek zdañ.” (A. Cieœlikowa 2001: 99–100). Cz³owiek stara siê bowiem za
wszelk¹ cenê wyjaœniæ to, co dla niego niejasne. Ta interpretacja nazw w³asnych –
zwana ludow¹ – odbywa siê na poziomie skojarzeñ. Zgodnie z mechanizmem ich
powstawania nazwê wsi Bolewice wyjaœnia siê jako pochodz¹c¹ od imion dwóch jej
legendarnych za³o¿ycieli Bolka i Wicka. Wspó³czeœni mieszkañcy nie znaj¹ bowiem
pierwotnej postaci nazwy wsi Bolelice, w której zapisano imiê Bolel. Z kolei okreœlenie
poznañskiego osiedla Œwierczewo mieszkañcy interpretuj¹ jako nawi¹zanie do nazwiska
genera³a Œwierczewskiego. Niespecjaliœcie trudno bowiem doszukaæ siê u podstaw
takiego okreœlenia nazwy osobowej Œwircz, któr¹ ³atwo odczytaæ w poœwiadczonej w
Ÿród³ach nazwie Œwirczewo.
Na skutek powszechnych mechanizmów odbioru tego co niejasne, powstaj¹
równie¿ nowe nazwy. Przyk³adowo zamiast dawnego okreœlenia Groffowe £¹ki
(‘nale¿¹ce do Groffa’) mamy w Poznaniu wspó³czesn¹ nazwê ulicy Grochowe £¹ki. W te
– powiedzmy – „odœwie¿one” w u¿yciu okreœlenia wkomponowuje siê nowa jakoœæ,
kolejny motyw nadania, który wnosi now¹ treœæ do nazewniczego archiwum, czyni¹c z
niego wyj¹tkowo z³o¿ony znak minionych wieków.
Nazwy w³asne s¹ kumulacj¹ tylu informacji o dawnych i wspó³czesnych ich
u¿ytkownikach, ¿e mo¿na je nazwaæ form¹ streszczenia przesz³oœci, symbolem
okreœlonych przestrzeni. Ka¿de z pokoleñ u¿ytkowników nadaje im w³asne znaczenia,
a ich suma sk³ada siê na wartoœæ zabytkow¹ nazw w³asnych.
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S£OWNIK NAZW W£ASNYCH POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
GMINA KUŒLIN
Kuœlin
Wieœ notowana ju¿ w pocz¹tkach XV wieku. Jej nazwê utworzono od nazwy
osobowej Kusiel z pomoc¹ przyrostka dzier¿awczego -ino/-in. Do XVIII wieku Ÿród³a
notuj¹ nazwê w rodzaju nijakim jako: Cuslino 14040, Kuslino 1411, Cuslyno 1425,
Cuschlyno 1510, Kuzlino 1619, Kuszlino 1775. W XIX stuleciu pojawia siê regularnie
stosowana mêska postaæ rodzajowa: Kuœlin.

Pocztówka z Kuœlina. Ze zbiorów A. Krafta
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Michorzewko - pocztówka ze zbiorów B. Wojcieszaka
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Mogilnica
Prawy dop³yw Obry. Poœwiadczenia Ÿród³owe nazwy pochodz¹ ju¿ z pocz¹tku XV
wieku. Wystêpowa³a ona w kilku wariantach. Pierwotna postaæ odpowiada tej obecnej
(Mogilnycza 1434) i pochodzi od rzeczownika mogi³a, który dawniej oznacza³ pagórek,
kopiec graniczny, póŸniej tak¿e kurhan, kopiec nagrobny. Znajdujemy tak¿e warianty
Mogielnycza 1460-1467, Mogelnycza 1493 z miêkk¹ grup¹ spó³g³oskow¹ gie-. W gwarach grupy kie oraz gie realizowane mog¹ byæ wymiennie z grupami ke-, ge-. Wœród poœwiadczeñ wystêpuj¹ tak¿e nazwy z ró¿nymi przyrostkami. Najczêœciej pojawia siê -ica,
sporadycznie odnotowano przyrostki -na (Mogilna 1592) oraz -ka (Mogilniczka 1597).
Michorzewo
Dawna osada szlachecka o poœwiadczeniach z koñca XIV wieku. Nazwê utworzono za
pomoc¹ przyrostka dzier¿awczego -owo od imienia zakonnika Miechora, który przekaza³
wieœ benedyktynom z Lubinia. St¹d pierwsze zapisy maj¹ postaæ: w Mechorzewe 1400,
Myechorzewo 1430, Miechorzewo 1772. W dzisiejszej nazwie, w jej pocz¹tkowej czêœci,
dosz³o do uproszczenia -mie do -mi-. Ju¿ wœród pierwszych zapisów znajdujemy formy
z cz³onem ró¿nicuj¹cym Mokre. W pobli¿u lokowano bowiem kolejn¹ osadê, któr¹ dla
odró¿nienia nazwano Michorzewkiem, a tak¿e Michorzewem Suchym. Do czasów nam
wspó³czesnych na jej oznaczenie przetrwa³a forma syntetyczna Michorzewko.
Piek³o
Nazwa popularna w polskim nazewnictwie terenowym. Dla przyk³adu na obszarze
powiatu nowotomyskiego stanowi okreœlenie takich obiektów, jak: wie¿a w Œliwnie, pola
w W¹sowie, las w Pakos³awiu, we W³adys³awowie, w Szklarce Trzcielskiej, budynek
w Bukowcu, czêœæ wsi w Ró¿y, w Starym Tomyœlu, w Rudnikach.
Tego rodzaju nazwy w³asne stanowi¹ wyj¹tkowo liczebn¹ grupê wœród toponimów,
nale¿y dodaæ, nieograniczaj¹c¹ siê do przestrzeni tylko rodzimej, polskiej. Przyk³adowo
nazewnictwo terenowe Europy tak¿e obfituje w nazwy w³asne nawi¹zuj¹ce do okreœleñ
ogólnie pojêtego z³a i mocy nieczystych, w tym piek³a. W ka¿dej bowiem rzeczywistoœci
daj¹ siê znaleŸæ miejsca czy obiekty wywo³uj¹ce strach. Znan¹ powszechnie form¹ ich opisywania jest zawsze postaæ piek³a i diab³a. Uchodz¹ one za symbol wszelkiego z³a, nieszczêœcia, niebezpieczeñstwa, zagro¿enia. Zatem w nazewnictwie terenowym piek³em
okreœla siê miejsca niebezpieczne, trudno dostêpne lub stawiaj¹ce cz³owiekowi wyzwania.
Nowsze nazwy z du¿ym prawdopodobieñstwem nawi¹zuj¹ do chrzeœcijañskiego znaczenia wyrazu piek³o w przeciwieñstwie do najstarszej warstwy nazewniczej. W tym przypadku pojêcie piek³a wi¹zane jest ze smo³¹ i jej wyrobem, czyli jednoznacznie ze specyficzn¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ cz³owieka (J. Setkowicz 1987).
Œliwno
Œredniowieczna wieœ polska z II po³owy XIV wieku nale¿¹ca pierwotnie do niejakiego
Stefana ze Œliwna herbu Sierp, póŸniej do Miko³aja i Ma³gorzaty Œliwiñskich. By³a w posia8
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daniu tak¿e rodu Niegolewskich i Sczanieckich. Po powstaniu styczniowym przesz³a w rêce rodziny Hildebrandtów. Nazwa ma charakter topograficzny, wskazuj¹cy na wygl¹d terenu, rodzaj wystêpuj¹cych tam roœlin i drzew. Utworzono j¹ za pomoc¹ przyrostka -no,
który zosta³ przy³¹czony do rzeczownika œliwa. Z koñcem XVIII stulecia w okolicy Œliwna
utworzono folwark o nazwie Wymys³owo. Okreœlenie przetrwa³o do czasów nam wspó³czesnych i oznacza czêœæ wsi. Ma ono najprawdopodobniej charakter ¿artobliwy i pochodzi od czasownika wymyœliæ w znaczeniu ‘stworzyæ coœ na nowo”, do którego dodano
przyrostek -owo.
Turkowo
Wieœ z pocz¹tków XV stulecia. Do pierwszej po³owy XIX wieku by³a w rêkach polskich, m. in. rodu £ukomskich, Sczanieckich. Po powstaniu styczniowym zosta³a skonfiskowana i przesz³a w rêce Hildebrandtów. Oto kilka poœwiadczeñ Ÿród³owych: de Turkowo 1411, Turcowo 1426, Thurcowo 1473, Turkouo 1564, Turkowo 1603-1607. Nazwê
utworzono od imienia Turek za pomoc¹ przyrostka dzier¿awczego -owo.
W¹sowo
Œredniowieczna wieœ z pocz¹tków XV wieku. Do XVIII stulecia by³a w posiadaniu rodu Sczanieckich, nastêpnie przesz³a w rêce niemieckiej rodziny von Hardtów. W ci¹gu
wieków nazwa niezmiennie wystêpuje w postaci z przyrostkiem dzier¿awczym -owo, który przy³¹czono do nazwy osobowej W¹s, co oznacza, ¿e wieœ nale¿a³a do cz³owieka, którego imiê przetrwa³o w jej podstawie. Przez wieœ przep³ywa rzeczka, któr¹ miejscowa
ludnoœæ nazywa W¹s¹, a której nazwy Ÿród³a nie potwierdzaj¹. Z tego powodu raczej
przyj¹æ nale¿y, ¿e nazwa rzeki pochodzi od nazwy miejscowej. Zamiennie u¿ywa siê tak¿e
okreœlenia Wielki Przychód. Ono równie¿ nie znajduje poœwiadczeñ archiwalnych.

Stacja kolejki
w¹skotorowej
w W¹sowie,
–1985 r.
Fot. ze zbiorów
Pa³acu
w W¹sowie

Nazewnicze zabytki powiatu nowotomyskiego

9

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

GMINA LWÓWEK
Brody
Œredniowieczny gród kasztelañski z XIII stulecia. Pocz¹tkowo w posiadaniu Micha³a
Leszczyca, póŸniej Abrahama Bukowieckiego, Wojciecha Marszewskiego herbu Rogala
oraz rodu Sczanieckich. Po œmierci ostatniego z polskich dziedziców wieœ sprzedano
niemieckiej rodzinie von Pflugów, która zarz¹dza³a maj¹tkiem do koñca 1944 roku.

Pa³ac, staw i stacja kolejki w¹skotorowej w Brodach – pocztówka ze zbiorów A. Krafta
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Ulica Pniewska we Lwówku. Pocztówka ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Nazwa ma niejednoznaczne pochodzenie. Mo¿na ³¹czyæ j¹ z rzeczownikiem bród
‘p³ytkie miejsce na rzece, przez które daje siê przeprawiæ na drugi brzeg”. W staropolszczyŸnie temu wyrazowi nadawano tak¿e znaczenie miejsca do ³apania ryb. Poniewa¿ wieœ
po³o¿ona jest w pobli¿u rzeki Mogilnicy, nie sposób nie ³¹czyæ jej nazwy z takim pochodzeniem. Z uwagi jednak na specyficzn¹ strukturê nazwy, która ma postaæ liczby mnogiej,
przyj¹æ mo¿na jej rodowy charakter. Nazwy rodowe w przesz³oœci tworzono od imienia
b¹dŸ nazwiska (przezwiska) protoplasty rodu i mia³y one wówczas postaæ liczby mnogiej,
por. Piotr – Piotry, Tych – Tychy. Zatem wieœ Brody mog³a byæ zamieszkana przez rodzinê niejakich Brodów. Wœród œredniowiecznego rycerstwa polskiego znany jest herb Broda. Zauwa¿yæ trzeba, ¿e rdzenni mieszkañcy wsi nadaj¹ nazwie w dope³niaczu postaæ (jadê) do Bród, nie – do Brodów. To mo¿e potwierdzaæ pochodzenie odosobowe nazwy, bowiem w jêzyku polskim rzeczowniki zakoñczone na samog³oskê w dope³niaczu liczby
mnogiej (por. ta broda) przyjmuj¹ koñcówkê spó³g³oskow¹ (tych bród), z kolei rzeczowniki o zakoñczeniu spó³g³oskowym otrzymuj¹ koñcówkê -ów (ten bród, tych brodów).
Konin
Œredniowieczna wieœ rycerska notowana ju¿ w drugiej po³owie XIII wieku. Nazwê
utworzono za pomoc¹ przyrostka -in od nazwy osobowej Koñ lub Kuna. Wœród zapisów Ÿród³owych bowiem znajdujemy formy typu: Cunin 1260, Cunino 1387, Conino
1403, Kunyno 1427, Konyno 1442, Conyno 1508. Widoczna w tych poœwiadczeniach
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obocznoœæ -on-//-un wynika z gwarowej realizacji samog³oski o jako u w pozycji przed
spó³g³osk¹ nosow¹ n. Zgodnie z tym samym mechanizmem powstaj¹ wyrazy z samog³osk¹ a przed nosówk¹: sum zamiast ogólnopolskiego sam czy pun zamiast pan.
Od XIV wieku do po³owy XIX wieku nazwa wystêpuje w Ÿród³ach nieprzerwanie
w rodzaju nijakim z przyrostkiem -ino. Ostatecznie utrwali³a siê forma w rodzaju mêskim
z przyrostkiem -in. Okresowo, w XV i XVI stuleciu, nazwa pojawia siê z dodatkowymi
cz³onami ró¿nicuj¹cymi Cunino Minor i Cunino Minus (1538), co sugeruje, ¿e w pobli¿u
pierwotnie lokowanej osady powstaæ musia³a mniejsza wieœ, dla której utworzono nazwê
z przymiotnikiem Ma³y, a dla starszej – analogicznie – Wielki. Ponadto jednorazowo
w Ÿród³ach odnajdujemy syntetyczne okreœlenie dla nowszej wsi w postaci Kuninko
(1545).W okolicy wsi istnia³y trzy mniejsze osady o charakterze folwarków: Borzostówka, Pary¿ewo i Paw³ówko. Z XVI wieku pochodz¹ informacje dotycz¹ce Pary¿ewa. Nazwê
mo¿na wi¹zaæ z imieniem Parysz, Parys, do której przy³¹czono przyrostek -ewo. Wówczas
by³aby to nazwa dzier¿awcza, przechowuj¹ca imiê w³aœciciela wsi. Badacze nie wykluczaj¹ jednak, ¿e jest to nazwa tzw. przeniesiona, nawi¹zuj¹ca do okreœlenia stolicy Francji (F.
Nieckula 1971: 152). W XVII wieku powstaje osada dziœ znana pod nazw¹ Paw³ówek.
Pierwotnie wystêpowa³a w wariancie rodzajowym nijakim – Paw³ówko. Pochodzi od imienia Pawe³ i przyrostka -owo. Zapewne Paw³owo to nazwa pierwotna, której istnienie poœwiadcza S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego. Dopiero wtórnie na wzór podobnych
nazw zmieniono jej strukturê dodaj¹c przyrostek -ko, a nastêpnie -ek. Z XIX wieku pochodzi folwark Brzostówka, którego nazwa zosta³a przeniesiona z nazwy istniej¹cego tu
w XVI wieku lasu o tej samej nazwie. Utworzono j¹ od rzeczownika brzost w znaczeniu
‘wi¹z” za pomoc¹ przyrostka -ówka.
Lwówek
Miasto za³o¿one w 1414 roku na terenie dwóch wsi Wojszyno i Wietwieszyno, które
zwano te¿ Wiêcewojszynem, czyli zapewne wiêkszym Wojszynem. Nie istnia³y one d³ugo,
poniewa¿ w 1414 roku Sêdziwój z Ostroroga za³o¿y³, na ich obszarze lub w pobli¿u, nowe miasto na prawie magdeburskim, odt¹d nazywane Lwowem. Nazwa ta wystêpowa³a
tak¿e w nijakim wariancie rodzajowym Lwowo. Utworzona zosta³a od imienia Lew z pomoc¹ dzier¿awczego przyrostka -ów/-owo. Od XV wieku notowana jest z dodatkowym
przyrostkiem –ek, zapewne dla odró¿nienia od Lwowa z Kresów po³udniowo-wschodnich. Równie¿ ta postaæ nazwy ma w Ÿród³ach odrêbne warianty rodzajowe: Lwówek
i Lwówko. Z uwagi na to, ¿e na obszarze tzw. rdzennej Polski imiê Lew nie ma wyraŸnych
poœwiadczeñ, wypiera go bowiem jego grecko-³aciñski odpowiednik Leon, mo¿na przypuszczaæ, ¿e nazwa miasta zosta³a przeniesiona z terenu Kresów (Z. i K. Zierhofferowie
1987). Takie sposoby tworzenia nowych nazw dla miejscowoœci znamy z innych obszarów kraju, a tak¿e z zagranicy. Przyk³adowo na obszarze Polski istniej¹ osady typu: Szwecja, Ameryka, Wenecja, Abisynia, Korea. Nazwa Lwówek wystêpuje te¿ na Œl¹sku, nadano
j¹ po II wojnie œwiatowej, dodaj¹c do niej – dla odró¿nienia od Lwówka z obszaru Wielkopolski – przymiotnik Œl¹ski.
12
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Pakos³aw
Œredniowieczna wieœ z 2 po³owy XIV wieku. W XVIII stuleciu przesz³a w rêce rodu
Sczanieckich, by³a w³asnoœci¹ m. in. Emilii Sczanieckiej. Nazwê utworzono od imienia Pakos³aw za pomoc¹ dawnego
przyrostka dzier¿awczego jü. Okresowo w Ÿród³ach
wystêpuje forma w liczbie
mnogiej Pakos³awy (1415),
utworzona na wzór nazw
rodowych typu Tury, Piotry. Imiê Pakos³aw nale¿y
do tzw. staropolskich imion
z³o¿onych i pochodzi od
pras³owiañskiego rdzenia
*pakú ‘silny, zdrowy” oraz
czasownika *slaviti ‘s³awiæ”.
Posadowo
Œredniowieczna osada z koñca XIV wieku. Dawna siedziba rodziny £¹ckich herbu Korzbok. Ostatnim jej dziedzicem by³ siostrzeniec Stanis³awa £¹ckiego – Janusz Tyszkiewicz
£¹cki. Nazwê utworzono za
pomoc¹ przyrostka dzier¿awczego -owo od nazwy
osobowej Posad. W drugiej
po³owie XVIII stulecia w pobli¿u powsta³ folwark o nazwie Posadówko z przyrostkiem -ko. Nazwa jest znana
wspó³czesnym, utrwali³a siê
jednak w mêskiej formie rodzajowej z przyrostkiem -ek
(Posadówek).
Zêbowo
Jedna z najstarszych wsi gminy Lwówek. Pochodzi z po³owy XIII stulecia. Wymieniana
jest ju¿ w dokumencie z 1258 roku, w którym Boles³aw syn Odonicza potwierdza
przywileje nadane klasztorowi benedyktynów przez W³adys³awa Laskonogiego.
Nazwa zosta³a utworzona za pomoc¹ przyrostka dzier¿awczego -owo od nazwy
osobowej Z¹b. To dawne staros³owiañskie imiê jednotematowe o charakterze
przezwiska, czyli opisuj¹ce cechy fizyczne jego nosiciela.
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Pocztówka z Bolewic (u góry, od lewej: Bukowy Ostrów, dawna nazwa Nadleœnictwa Bolewice;
od prawej: budynek na rogu ulic Parkowej i Œwiebodziñskiej. U do³u, od lewej: budynek przy
obecnej ul. Szkolnej; od prawej: pa³ac). •ród³o: fotopolska.eu
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Pocztówka z Miedzichowa, 1913 r. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Sêpolno, m³yn i gospodarstwo, 1943 r. Foto Enderich
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GMINA MIEDZICHOWO
Belweder
Okaza³y budynek z pocz¹tku XX wieku, po³o¿ony w Bolewicach przy ulicy Leœnej,
zwanej potocznie Kaliskow¹ Drog¹ lub Skowk¹. Dziœ w posiadaniu Urzêdu Gminnego
w Miedzichowie, zamieszkany przez osoby otoczone opiek¹ spo³eczn¹. To tzw. nazwa
przeniesiona. Nawi¹zuje do okreœlenia warszawskiego pa³acu, siedziby Prezydenta RP.
Tradycja przenoszenia nazw znanych obiektów na inne lokalnie wyró¿niaj¹ce siê budowle b¹dŸ fragmenty terenu znana jest od dawna w naszej kulturze nazewniczej. Zwykle
przyczyn¹ powtórnego u¿ycia tej samej nazwy jest podobieñstwo tak oznaczonych obiektów. Mog¹ to byæ skojarzenia pozytywne lub negatywne, najczêœciej humorystyczne.
Wœród innych popularnych przeniesieñ mamy dla przyk³adu Betlejemkê ‘skromny, ubogo wygl¹daj¹cy, niewielkich rozmiarów budynek”.
Bolewice
Œredniowieczna wieœ polska, któr¹ Przemys³ I w 1257 roku nada³ cystersom z Parady¿a. Nazwa wed³ug tutejszych mieszkañców pochodziæ mia³a od imion dwóch jej pierwszych mieszkañców Bolka i Wicka. Stali siê oni za³o¿ycielami wsi na pami¹tkê wypadku,
który przytrafi³ siê im w czasie przewo¿enia siana wozami zaprzê¿onymi koñmi. Oczywiœcie to jedynie niepotwierdzona zapisami Ÿród³owymi legenda. Wieœ bowiem pierwotnie
nazywano Bolelicami. Oto kilka jej dawnych poœwiadczeñ: Bolelycze 1473, Bolelicze 1508,
Bolyllycze 1545, Bolelice 1580. Nazwa zatem przechowuje pamiêæ o niejakim Bolelu, którego potomkowie mieszkali we wsi. Jednorazowo w Ÿród³ach odnaleŸæ mo¿na postaæ Bolelno z przyrostkiem -no. Pierwotnie jednak nazwê utworzono przyrostkiem -ice, z pomoc¹ którego formowano nazwy dla najstarszych polskich osad.
Stosunkowo póŸno, poniewa¿ dopiero od pocz¹tków XVII wieku, notowana jest postaæ Bolewice z przyrostkiem z³o¿onym -ewice, któr¹ utworzono na wzór nazw o takim
w³aœnie zakoñczeniu; porównaj: Rakoniewice, Uœciêcice, Wojnowice.
Czarna Woda
Prawy dop³yw Obry, którego Ÿród³a znajduj¹ siê na wy¿ynach posadowskich, p³ynie
w kierunku ze wschodu na zachód, mijaj¹c Lwówek, Mokre Ogrody, Komorowo, Grudn¹, Wêgielniê, Sêpolno, Miedzichowo i Trzciel, gdzie uchodzi do Obry. Jej prawe dop³ywy to: Rudna, Grudzianka, Sucha, Zawadka, Struga P¹chowska. Z lewego brzegu zasilana jest przez Bobrówkê, odp³yw Jeziora Bobrowego i drobne cieki z lasów bolewickich,
bukowieckich i ³omnickich.
Dawniej nad jej brzegiem pracowa³y: Wêgielny M³yn, Sêpolny M³yn, Mitrêga, Papiernia, m³yn w Miedzichowie, Nowy M³yn, Hamrzysko, Bobrówka, Mniszek oraz
prawdopodobnie Przewrocie i Osetni M³yn. Szapolna to jej pierwotne okreœlenie, które znajdujemy w Ÿród³ach z 1379 roku. Zwano j¹ zatem Sêpoln¹, jak sugeruj¹ poœwiadczenia z pocz¹tków XX wieku. W podstawie nazwy mamy znany
16
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Mokrzyny. Fot. R. Stasiak

Wydory. Fot. R. Stasiak

z pras³owiañszczyzny rzeczownik *sopolüje w znaczeniu ‘pola pograniczne,
s¹siaduj¹ce ze sob¹”. Zatem w nazwie utrwali³ siê obraz rzeki p³yn¹cej przez pola.
Okoliczny teren ma charakter równinny, wobec czego bieg cieku wodnego w takim
krajobrazie jest ³atwo uchwytny. Od nazwy rzeki z kolei powsta³o okreœlenie m³yna
wodnego, zwanego Sêpolnym.
Obecna nazwa Czarna Woda powsta³a zapewne pod wp³ywem niemieckiego
okreœlenia Schwarzwasser (‘czarna woda’). Wprowadzono je najprawdopodobniej po I
wojnie œwiatowej. Takie zapisy widniej¹ ju¿ na mapach z 1934 roku. Repolonizuj¹c nazwy
po II wojnie œwiatowej, nawi¹zano do okreœlenia niemieckiego zapewne z uwagi na
istniej¹c¹ ju¿ w terenie nazwê wsi Sêpolno, która zosta³a przeniesiona z nazwy m³yna.
Grudna
Œredniowieczna wieœ z pocz¹tków XV wieku. Dawna posiad³oœæ szlachecka nale¿¹ca
do wojewody poznañskiego Sêdziwoja Ostroroga. Pochodzenie jej nazwy nie jest jednoznaczne. Pierwsze zapisy w postaci Grodnia 1414, Grodnya 1415, Grodna 1518 pozwalaj¹ ³¹czyæ j¹ z wyrazem gród, który ma pras³owiañskie pochodzenie (por. *gordú). W Ÿród³ach z XVIII stulecia wystêpowaæ zaczynaj¹ zapisy w dwóch formach rodzajowych:
Nazewnicze zabytki powiatu nowotomyskiego
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¿eñskiej Grudna oraz mêskiej Grudno. To zapewne wynik skojarzenia z wyrazem gruda
w znaczeniu kawa³ zmarzniêtej ziemi, bry³a ziemi. Poniewa¿ s¹ to poœwiadczenia
póŸniejsze w stosunku do form z pocz¹tkowym grod-, nale¿y przyj¹æ pierwsz¹ z
hipotez etymologicznych.
Kaliskowa Droga
Potoczna nazwa ulicy Leœnej w Bolewicach. Pochodzi od wyrazu kalisko
oznaczaj¹cego ka³u¿ê, bagno. W jej podstawie znajdujemy nawi¹zania do
pras³owiañskiego wyrazu *kalü o tym samym znaczeniu. W podobny sposób usi³uje
siê wyjaœniaæ pochodzenie nazwy miasta Kalisz. Z kolei nazwa oboczna – Skowka –
której równie czêsto u¿ywaj¹ mieszkañcy wsi, wskazuje na charakterystyczny bieg
ulicy. Jej pochodzenie nale¿y najprawdopodobniej ³¹czyæ z pras³owiañskim rdzeniem
*súk- w znaczeniu krêty (czasownik súkati oznacza krêciæ). To zapewne nawi¹zanie do
starszego wygl¹du ulicy, dziœ bowiem jedynie we fragmencie dochodz¹cym do trasy
A2 droga ma kszta³t pó³kola. Ten sam rdzeñ spotykamy w znanych nazwach rzek w
rodzaju: Skawa, Skawina (dziœ nazwa miasta), Skawinka.
Kozi Rynek
W ten sposób okreœla siê fragmenty wsi w Wielkopolsce, m. in. w Bolewicach,
Michorzewku, Brodach, Komorowie, Koninie, Liniu, Pakos³awiu, Posadowie,
Zgierzynce, Bukowcu, S¹topach, Szarkach, Wytomyœlu, Dakowach Mokrych,
Jastrzêbnikach oraz w Opalenicy. Zwykle s¹ to miejsca spotkañ okolicznych
mieszkañców. Dla przyk³adu w Bolewicach tego rodzaju miejsce znajduje siê na
rozwidleniu ulic Nowej i Szkolnej, kszta³tem przypomina kozie rogi. Nie mo¿na
wykluczyæ równie¿ zwi¹zku nazwy z dawnym handlem kozami.
Miedzichowo
Osada istnieje ju¿ od XVI wieku. Nazwa notowana jest pocz¹tkowo w postaci
Hamer oraz Hamer Trzcielski. W ten sposób oznaczano dawne kuŸnie, w których
przerabiano ¿elazo lub inne metale. By³y to m³yny z m³otem napêdzanym si³¹ wody.
W zwyk³ych kuŸniach ta sama praca wykonywana na kowalskim warsztacie by³aby
zbyt trudna. Na prze³omie XVIII i XIX wieku nazwa wystêpuje w postaci niemieckiej
jako Kupfer Hamer, co nale¿y t³umaczyæ jako ‘kuŸnia miedzi’. Tê formê nazwy
zmieniono po 1918 roku. Obowi¹zuje ona dzisiaj i jest nawi¹zaniem do wczeœniejszej
nazwy niemieckiej.
Podobny m³yn znajdowa³ siê w okolicy Starego Folwarku (obecnie czêœæ wsi),
nazywano go pocz¹tkowo Hamrzyskiem, Hamerdzkim M³ynem, Hamerzyskim M³ynem
oraz pod wp³ywem zgermanizowanej nazwy – Hamrzyckiem.
Nazwy m³ynów wodnych – same przestaj¹c istnieæ – czêsto przechodzi³y na nazwy
wsi. Przyk³adowo na obszarze powiatu nowotomyskiego mamy kilka nazw
stanowi¹cych dawniej okreœlenia m³ynów. S¹ to m.in.: Papiernia, Sêpolno, Bobrówka,
18
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Mitrêga, Mniszek, Wêgielnia. Pierwsze m³yny wodne na terenie Polski pojawi³y siê ju¿
w XII wieku, by upowszechniæ siê dopiero w kolejnym stuleciu. W powiecie
nowotomyskim lokowano je na obszarze gminy Miedzichowo. Pierwsze wzmianki o
ich istnieniu pochodz¹ z XIV wieku. Mowa o Sêpolnym M³ynie, który powsta³ w 1379
roku. Szczyt rozwoju m³ynarstwa w okolicy przypada dopiero na XV i XVI wiek.
Powstaj¹ wówczas: Wêgielny M³yn (ok. 1403), Mitrêga (ok. 1420), Osetni M³yn (ok.
1456) oraz Bobrówka (ok. 1508) i Mniszek (ok. 1545). Poniewa¿ tego rodzaju
warsztaty powstawa³y w okolicy ma³ych rzeczek, p³yn¹c¹ w nich wodê trzeba by³o
spiêtrzaæ. Wykorzystywano do tego celu specjalne urz¹dzenia. Jedno z nich zwane
mnichem znajdowa³o siê najprawdopodobniej na stawie przy Mniszku. Inne m³yny
zajmowa³y siê m.in. wyrobem papieru (Papiernia), przetwarza³y wêgiel (Wêgielny
M³yn) czy rudê darniow¹ (Hamrzysko).
£azy
£¹ki w Bolewicach, na granicy z Groñskiem, za tzw. Kasztanow¹ Drog¹. Nazwa
wskazuje na sposób pozyskiwania terenów u¿ytkowych przez tutejszych
mieszkañców, którzy karczowali lasy, a pozosta³oœci po nich - w postaci pni i ga³êzi wypalali. S³owo ³az bowiem oznacza trzebie¿ w lesie, wykorzystan¹ do uprawy drog¹
karczunku lub wypalenia. Nie mo¿na wykluczyæ tak¿e innej etymologii. Zdaniem
bowiem niektórych badaczy za ³azy uznaje siê ‘pierwotne miejsca w lesie, nieco ni¿ej
po³o¿one, rodzaj polany, gdzie siê wypêdza konie i byd³o na ³az, ³a¿enie, tj. pasienie’
(J. Czubek 1926: 22). Byæ mo¿e dla nazwy bolewickich ³¹k trzeba by przyj¹æ takie
w³aœnie wyjaœnienie.
Na obszarze Polski mo¿na znaleŸæ wiele nazw zawieraj¹cych w swej podstawie
s³owo ³az. S¹ wœród nich okreœlenia miejscowoœci, ich czêœci, ³¹k oraz pól. Tak¿e
nazwa miasta £ask jest œwiadectwem zwi¹zku z wyrazem ³az. Pierwotnie bowiem
zapisywano j¹ w postaci £azsko (M. Malec 2003: 147).
Mokrzyzny
Nazwa, po³o¿onych na pó³nocny wschód od centrum wsi, ³¹k w Bolewicach.
Pochodzi od notowanego ju¿ w s³ownikach XIX.wiecznych wyrazu mokrzyzna w
znaczeniu mokrad³o. W póŸniejszych opracowaniach odnajdujemy jego znaczeniowy
odpowiednik w postaci mokrzysko. £¹ki nale¿¹ do podmok³ych. W 2012 roku nazwa
³¹k zosta³a przeniesiona na wytyczon¹ w pobliskim lesie Trasê Turystyczn¹ Mokrzyzny.
Piotry
Wieœ notowana w Ÿród³ach dopiero od po³owy XIX wieku. Pocz¹tkowo jej nazwa
wystêpowa³a z przyrostkiem dzier¿awczym -owo, sporadycznie -ów. Zapisywano j¹
zatem w nastêpuj¹cych wariantach: Piotrowo, Piotrów oraz Pietrowo. U podstawy tych
nazw znajduje siê imiê Piotr w dwóch formach, starszej Pietr oraz nowszej,
wspó³czesnej Piotr.
Nazewnicze zabytki powiatu nowotomyskiego
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Po 1918 roku postaæ nazwy zosta³a zmieniona urzêdowo na Piotry, trac¹c
jednoczeœnie swój dzier¿awczy charakter, a wpisuj¹c siê w typ dawnych nazw
rodowych typu: Lisy, ¯biki, Tury.
Suæ
Czêœæ wsi Bolewice, po³o¿ona za tzw. Wydorami, z dala od centrum osady, w
polach na granicy miêdzy Bolewicami a Groñskiem. Nazwa pochodzi od znanego w
gwarach wyrazu suæ. Okreœla siê nim m³ode lasy sosnowe, które w³aœnie wyros³y,
tzn. wysypa³y siê. Czasownik suæ oznacza bowiem sypaæ.
Wydory
Nazwa pól w Bolewicach (a tak¿e czêœci W¹sowa), zawieraj¹ca w swej podstawie
rdzeñ, z którego wywodzi siê wiêkszoœæ nazw wodnych typu: Odra, Wda, Wis³a, Widowiec. Oznacza tereny bagniste, podmok³e, w¹wozy, ³¹ki, pola, miejsca nad jeziorami, stawki, rzeki itd.
Wspó³czeœnie wyraz wydor//widor wystêpuje tylko w nazewnictwie, g³ównie terenowym, rzadziej miejscowym. Najliczniej reprezentowany jest przez nazwy terenowe w centralnej Wielkopolsce, m. in. w dawnych powiatach gostyñskim, koœciañskim, bukowskim, w pobli¿u Noteci, Warty, Obry i Kana³u Obrzañskiego. Granica
jego wystêpowania siêga na pó³nocy woj. bydgoskiego (dawny powiat wierzyski), na
wschodzie miasta Kalisza i dawnego powiatu wieruszowskiego w woj. ³ódzkim.
Nazwa Wydor sk³ada siê z cz³onu *vid-, od którego pochodz¹ tak¿e wyrazy woda
oraz wydra, i notowanego w pras³owiañszczyŸnie przyrostka *-orú lub *-erú. Indoeuropejski rdzeñ *vd- < *uojd-, *uejd- oznacza³ „zginaæ, skrêcaæ, wiæ”. Zdaniem badaczy pierwiastek *veid- || *vid- > ps³. *vid- || *vüd- okreœla³ najprawdopodobniej „krête strugi”, a nastêpnie ogólnie „wody” (T. Lehr-Sp³awiñski 1946: 77).
Nazwa z pocz¹tkowym wy zamiast wi powsta³a zapewne pod wp³ywem analogii
do wyrazu wydzieraæ lub jest gwarowym odpowiednikiem literackiej postaci rzeczownika widor (M. Rudnicki 1927: 326).
Za Gumnami
W ten sposób dawniej okreœlano drogi po³o¿one za stodo³ami, poniewa¿ wyrazem gumno w staropolszczyŸnie oznaczano tê czêœæ gospodarstwa, która przeznaczona by³a do przechowywania zbo¿a w postaci snopów. Mo¿na je by³o sk³adowaæ
albo w stodo³ach, albo w stogach. Tym terminem okreœlano tak¿e miejsca do m³ócenia, tzw. boiska lub klepiska. Dziœ tak okreœla siê ulicê Tyln¹ w Bolewicach, a tak¿e –
chocia¿ zdecydowanie rzadziej – ulicê Sportow¹ w tej samej wsi. Z kolei w W¹sowie
spotykamy tzw. Zagumny. To zrost utworzony od wyra¿enia przyimkowego za gumnami. Nazwy od wyra¿eñ przyimkowych nale¿¹ do popularnych w polskim nazewnictwie terenowym. Wœród najczêœciej pojawiaj¹cych siê mamy: Zagórze, Za³ê¿e, Zalas, Podgórze, Podbory.
20

Ma³gorzata Rutkiewicz-Hanczewska

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

Dwór w Starym Tomyœlu (koniec XVIII w.) znajduj¹cy siê w g³êbi parku. Litografia.
•ród³o: zabytki.ocalicodzapomnienia.eu
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GMINA NOWY TOMYŒL
Bukowiec
Œredniowieczna wieœ z pocz¹tków XV wieku. Do XVIII stulecia pozostaj¹ca w posiadaniu rodziny Opaliñskich. Nazwa pochodzi od znanego w gwarach wyrazu bukowiec oznaczaj¹cego las bukowy. W zapisach Ÿród³owych wystêpuje w dwóch wariantach fonetycznych, w postaci Bukowiec i Bukówiec. Forma z przyrostkiem -ówiec jest postaci¹ gwarow¹,
w³aœciw¹ mowie mieszkañców tej czêœci Wielkopolski. To samo zakoñczenie mamy w nazwach typu Borówiec, Klonówiec.W XVI wieku nazwa wystêpuje z dodatkowym cz³onem:
Bukoviecz Minus 1530, Bukowiec Minor 1581. Wprowadzono go zapewne dla
odró¿nienia osady od Bukowca ko³o Œmigla, który w œredniowieczu oznaczano nazw¹
Bukowiec Maius.

Bukowiec. Fot. z albumu K. Kurowskiej. •ród³o: galeria.nowytomysl.pl

S¹topy
Œredniowieczna osada, w XVI wieku w³asnoœæ Marcina Ostroroga Lwowskiego, u
schy³ku XVIII wieku znajdowa³a siê w rêkach rodziny Szo³drskich. Nazwa pochodzi od
pras³owiañskiego wyrazu *sotopú oznaczaj¹cego miejsca podmok³e, po których sp³ywa
woda. •ród³a podaj¹ informacje o topieli zalewaj¹cej pobliskie okolice. Pierwotnie nazwa
mia³a formê liczby pojedynczej, ale pojawia³a siê tak¿e w dwóch rodzajach: mêskim
Sathop 1508, Sentop 1538 i ¿eñskim Satopya 1510. Okazjonalnie wystêpowa³a postaæ w
formie liczby mnogiej, która utrwali³a siê ostatecznie w latach 20. XX wieku.
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Stary Tomyœl i Nowy Tomyœl
Œredniowieczna wieœ ksi¹¿êca nadana przez W³adys³awa £okietka w 1296 roku
Gniewomirowi z Kurowa ko³o Grodziska. Jej nazwa notowana jest ju¿ od XIII wieku:
Thomisle 1296, Thomiszla 1394, Thomisl 1406, Thomisl 1563 i pochodzi od staropolskiego
imienia Lutomys³. Poœwiadczeniem tej etymologii mog¹ byæ XV.wieczne zapisy: Lutomysle
1407, Luthomiszle 1407 i Lutomys³ 1772. Dzisiejsza postaæ nazwy zatem powsta³a w
wyniku redukcji pocz¹tkowej sylaby: Lu – tomys³ › Tomys³. Z podobnym zjawiskiem mamy
do czynienia tak¿e we wspó³czesnym imiennictwie. Imiona bowiem w formie oficjalnej
skracamy w potocznej, czêsto rodzinnej komunikacji: Agnieszka › Aga › Agunia › Gunia.
Nazwê Tomyœl utworzono za pomoc¹ przyrostka *-jü, który spowodowa³ zmiêkczenie
koñcowej spó³g³oski: Tomys³ + -jü > Tomyœl. Tym samym przyrostkiem utworzono dla
przyk³adu nazwê Poznañ, a tak¿e toponimy w rodzaju: Bytom, Jaros³aw, Radom, Wroc³aw.
Tu jednak miêkkoœæ koñcowej spó³g³oski jest widoczna jedynie w przypadkach zale¿nych,
np. w dope³niaczu: do Swadzimia, Bytomia, Jaros³awia, Radomia, Wroc³awia.
W pobli¿u wsi w 1786 roku lokowano miasto, któremu nadano nazwê z cz³onem
odró¿niaj¹cym Nowy Tomyœl, jednoczeœnie uzupe³niaj¹c nazwê pierwotnej wsi o cz³on
Stary Tomyœl. To znany w ca³ym kraju sposób tworzenia nazw dla miejscowoœci
lokowanych w s¹siedztwie istniej¹cych wczeœniej osad. Znamy dla przyk³adu okreœlenia
wsi Stara Jab³onka i Nowa Jab³onka.
Wenecja
Dziœ tereny fabryki Aesculap-Chifa Sp. z o. o. w Nowym Tomyœlu, dawniej polana,
miejsce spotkañ okolicznych mieszkañców nad przep³ywaj¹c¹ nieopodal rzeczk¹ Szark¹.
Nazwa nawi¹zuje do okreœlenia miasta we W³oszech, znanego przede wszystkim
z piêknego krajobrazu, które w kulturze europejskiej uchodzi za symbol mi³osnych,
romantycznych uniesieñ. Wykorzystywanie istniej¹cych ju¿ nazw do powtórnego
okreœlania zachodzi wówczas, gdy zauwa¿one zostanie pewne podobieñstwo pomiêdzy
tak oznaczonymi obiektami w zakresie po³o¿enia (Korea, Sachalin, Ameryka, Azory),
charakterystycznego krajobrazu (Karpaty, Kaukaz, Szwajcaria, Holandia) czy stopnia
zamo¿noœci mieszkañców danego terytorium (Abisynia, Korea, Azja).
Ponowienia mog¹ tak¿e dotyczyæ wspó³czesnej przestrzeni nazewniczej, w której
nazwami miejscowymi lub wodnymi typu Ateny, Hawana, Haga, Kilonia, Hañcza, Loara
oznacza siê dywany, p³ytki ceramiczne, a tak¿e konie wyœcigowe.
Wytomyœl
Œredniowieczna wieœ polska, prawdopodobnie najstarsza osada w okolicy Nowego
Tomyœla, w³asnoœæ biskupów poznañskich, a po 1298 roku archidiakonów pszczewskich.
Pierwsze zapisy Ÿród³owe pochodz¹ z po³owy XIII wieku: de Vitomisl 1250, Withomisle
1280, Vythomysl 1508. Nazwê utworzono za pomoc¹ przyrostka dzier¿awczego *-jü,
który dodano do nazwy osobowej Witomys³, co doprowadzi³o do zmiêkczenia koñcowej
zbitki g³osek -s³ › -œl. W nazwie zasz³a tak¿e zmiana w pocz¹tkowej czêœci, która
odzwierciedla gwarow¹ realizacjê i w postaci y.
Nazewnicze zabytki powiatu nowotomyskiego
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GMINA OPALENICA
Dakowy Mokre
Gniazdo rodziny Dakowskich, której nazwisko pochodzi od nazwy wsi. Pierwsze zapisy nazwy osady pochodz¹ z pocz¹tku XV wieku. Ju¿ wówczas nazwie towarzyszy³ cz³on
ró¿nicuj¹cy Mokre, dla odró¿nienia od mniejszej pobliskiej wsi oznaczanej przymiotnikiem
Suche. Nie przetrwa³a ona do czasów nam wspó³czesnych. Ostatni œlad po niej pochodzi
z prze³omu XVII i XVIII stulecia.
Pierwotnie nazwa wystêpowa³a w liczbie pojedynczej. Oto pierwsze poœwiadczenia
Ÿród³owe: Mocre Dokowo 1415, Dakowo Mokre 1445, Mokre Dokowo 1483. U podstawy
znajdujemy nazwê osobow¹ Dok, do której przy³¹czono przyrostek dzier¿awczy -owo.
Wymiennie poœwiadcza siê nag³osow¹ postaæ z g³osk¹ a zamiast o, co t³umaczyæ mo¿na odczuwaniem tej ostatniej jako gwarowej. W gwarze bowiem spotykamy formy trowa zamiast trawa. W wiekach póŸniejszych nazwa ulega tzw. pluralizacji. Na prze³omie XVII
i XVIII stulecia wystêpuje w liczbie mnogiej sporadycznie, por. na Dokowach Mokrych 16891776. Utrwala siê w tej formie w wieku XIX.
Jastrzêbniki
Œredniowieczna wieœ polska notowana w Ÿród³ach ju¿ na pocz¹tku XV wieku: Iastrzebnyki 1401, Iastrzambniky 1448, Jastrzembniki 1580, Jastrzebniki 1689-1776. Zamieszkiwa³a j¹ ludnoœæ s³u¿ebna, czyli pracuj¹ca dla ksiêcia, sprawuj¹ca dozór nad jastrzêbiami myœliwskimi. W pobli¿u Opalenicy znajdowa³a siê najprawdopodobniej tak¿e druga wieœ s³u¿ebna, zamieszkana przez hutników zajmuj¹cych siê wydobywaniem rudy darniowej i wytapianiem ¿elaza. Ju¿ bowiem w drugiej po³owie XIV wieku spotykamy w Ÿród³ach œlady
istnienia wsi o nazwie Rudniki. Poniewa¿ te same Ÿród³a podaj¹ informacje o nazwie Rudno,
nie mo¿na wykluczyæ jej topograficznego charakteru. Wówczas by³aby to nazwa utworzona od rzeczownika ruda ‘surowiec mineralny, najczêœciej ruda darniowa lub bagienna,
z której wytapia siê ¿elazo” i przyrostka -no. Do innych s³u¿ebnych osad z obszaru Polski
nale¿¹ dla przyk³adu: Sokolniki od rzeczownika sokolnik ‘osoba zajmuj¹ca siê soko³ami”,
Szczytniki od rzeczownika szczytnik ‘osoba wyrabiaj¹ca szczyty, czyli tarcze”, Grotniki od
rzeczownika grotnik ‘osoba wyrabiaj¹ca groty do strza³”. Nazwy s³u¿ebne s¹ œladem istnienia zale¿noœci feudalnej w pañstwie piastowskim.
Niegolewo
Wieœ do 1939 roku stanowi³a w³asnoœæ rodziny Niegolewskich, która swe nazwisko
wziê³a od okreœlenia posiad³oœci. Nazwa notowana ju¿ w XIV wieku: Negolewo 1388, Negolevo 1390, Niegoliewo 1559. Utworzono j¹ za pomoc¹ przyrostka dzier¿awczego -ewo,
który przy³¹czono do nazwy osobowej Niego³. To dawne imiê s³owiañskie o charakterze
ochronnym. S³owianie wierzyli bowiem, ¿e imiê nie tyle nazywa cz³owieka, co jest z nim
to¿same. Stanowi zatem ochronê przed si³ami natury, ale tak¿e wystawia nosiciela
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Ratusz i dworzec kolejowy w Opalenicy.
Pocztówka ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
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Dwór w Dakowach Mokrych
z 1880 r.
Pocztówka ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej
w Poznaniu

Pa³ac w Niegolewie
z 1896 r.
Pocztówka ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej
w Poznaniu

imienia na niebezpieczeñstwo, nara¿a go na bezpoœrednie dzia³anie si³ demonicznych,
wrogich. W celu ochrony przed z³em S³owianie nadawali m.in. imiona z negacj¹. Rola
takich antroponimów polegaæ mia³a na oszukiwaniu si³ nadprzyrodzonych przez
nadanie imienia zaprzeczonego, neguj¹cego pozytywn¹ treœæ imienia dla ochrony
nosiciela przed z³ymi mocami. Dla przyk³adu imiona Niedan, Nieuda³ mia³y wskazywaæ
na nisk¹ wartoœæ w ten sposób oznaczonego cz³owieka (M. Malec 2001: 73).
Nie mo¿na tak¿e wykluczyæ, ¿e imiê, od którego powsta³a nazwa wsi, mia³o postaæ
Niegolej. Sporadycznie bowiem dokumenty notuj¹ nazwê wsi w postaci rozszerzonej
Negoleyewo 1400. Zatem imiê pochodzi od przeczenia nie oraz przymiotnika go³y (M.
Malec 1975: 287).
Poniewa¿ w po³owie XV stulecia nazwa wsi pojawia siê z dodatkowym cz³onem
odprzymiotnikowym du¿y: Maiori Ngolevo 1448, Nyegolewo maior 1499, Nyegolyewo
Maior 1499, w pobli¿u osady zapewne lokowano now¹ wieœ, któr¹ dla odró¿nienia
nazywano ma³ym Niegolewem.
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Opalenica
Nazwa miasta notowana jest ju¿ w XIV wieku i pochodzi od przymiotnika opalony,
do którego dodano przyrostek -ica. To miejscowoœæ zwi¹zana z gospodark¹ ¿arow¹,
bêd¹ca œwiadectwem pozyskiwania terenów leœnych pod uprawê na skutek ich
wypalania. W XV wieku w pobli¿u znajdujemy tak¿e miejscowoœæ Pora¿yn, której
nazwa pochodzi od wyra¿enia przyimkowego po ¿arach i przyrostka -yn/-yno. Pierwotnie bowiem wystêpowa³a w postaci Pozarzyn i Pozarzyno. Zmiana w Pora¿yn nast¹pi³a na skutek przestawienia grupy g³osek. Œwiadectwem gospodarki ¿arowej jest
równie¿ podlwówecka wieœ Zgierzynka. Nazwa notowana ju¿ w pocz¹tkach XV wieku, nawi¹zuje do pras³owiañskiego cz³onu *žüg oznaczaj¹cego miejsce wygorza³e, po
wypalonym po lesie. Do pierwszej po³owy XVI wieku nazwa mia³a postaæ Zgirzyna,
nastêpnie notowano j¹ w formach: Zgierzyn i Zgirzynka, sporadycznie równie¿ Zgierzynek. Ostatecznie utrwali³a siê postaæ w rodzaju ¿eñskim Zgierzynka.
Znamy wiele innych nazw miejscowoœci o podobnej motywacji: Pogorzel, Pogorzelica, Pogorzelec, ¯ary. Wœród nich znajduje siê tak¿e nazwa poznañskiej dzielnicy ¯egrze, a tak¿e nazwa warszawskiej dzielnicy Praga. Pierwsza nawi¹zuje do czasownika
gorzeæ, druga do – pra¿yæ. W œredniowieczu wypalanie lasów by³o jedn¹ z najbardziej
popularnych form pozyskiwania terenów pod uprawê.
Od nazwy Opalenica pochodzi nazwisko znanej rodziny Opaliñskich.
Uœciêcice
Jedna z najstarszych wsi w gminie Opalenica. By³a w posiadaniu rodu Dakowskich,
póŸniej Raczyñskich. W XIX wieku sta³a siê w³asnoœci¹ Boles³awa Potockiego,
a w okresie miêdzywojnia przesz³a w rêce Karola Miel¿yñskiego.
Nazwa pojawia siê w Ÿród³ach od XIV wieku: in Uszcenczich hereditate 1394, de
Usczencicza 1396, de Vsczancice 1400, de Wsczanczycze 1429, Usczyaczycze 1485,
Usczyaczicze 1425, Vsczienczicze 1564. Wieœ zamieszkiwali potomkowie osoby
o imieniu Uœciêta. Ich okreœlenie przesz³o nastêpnie na nazwê wsi. To tzw. nazwa patronimiczna, odojcowska. Podobn¹ strukturê mia³y imiona typu: Boleœciêta ‘dzieci
Bolesty”. Tworzono je na wzór rzeczowników oznaczaj¹cych istoty m³ode typu kociêta.
Wojnowice
Najstarsza wieœ w gminie Opalenica, notowana w Ÿród³ach ju¿ w po³owie XIV wieku. To nazwa patronimiczna, oznaczaj¹ca potomków niejakiego Wojena, a nastêpnie
wieœ, w której oni zamieszkiwali.
•ród³a z 1399 roku poœwiadczaj¹ nazwê z przyrostkiem dzier¿awczym -owo: de
Woynovo. Wówczas mo¿na by j¹ interpretowaæ jako dzier¿awcz¹, co oznacza, ¿e ów
Wojen by³ w posiadaniu osady. Byæ mo¿e dopiero wtórnie nadano jej postaæ z rozszerzonym przyrostkiem -(ow) ice.
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GMINA ZB¥SZYÑ
Chroœnica
Wieœ notowana w Ÿród³ach w 2 po³owie XV wieku. Nazwa pochodzi zapewne od
przymiotnika chrostny oznaczaj¹cego ‘pe³en wikliny, zaroœli’ (por. rzeczownik
chrost ‘g¹szcz, krzewy cierniste’). Zatem w jej strukturze musia³o dojœæ do
uproszczenia zbitki spó³g³oskowej -stni- do -œni- (por. *Chrostnica ›Chroœnica).
Okresowo nazwa wystêpowa³a w liczbie mnogiej (Chroœnice) oraz w rodzaju
nijakim Chrosno. Notowano j¹ tak¿e w postaci z pocz¹tkowym kr- zamiast chr-. Dziœ to
wahanie znamy z rozpowszechnionych w gwarach Wielkopolski form obocznych
chrosta i krosta.
£omnica
Wieœ z pocz¹tków XV wieku. Jej nazwa nawi¹zuje do staropolskiego przymiotnika
³omny, ³umny, co dawniej oznacza³o kruchy, ³amliwy. W gwarowej realizacji zamiast
formy £omnica s³yszymy £umnica. Jest to œwiadectwo wymowy samog³oski o jako u
przed g³osk¹ nosow¹. W podobny sposób miejscowa ludnoœæ wymawia rzeczownik
koñ – jako kuñ.
Wœród zapisów archiwalnych typu Lomnica 1428, Lomnycza 1491 znajdujemy
tak¿e poœwiadczenia Lompnicza 1437, Lompnicza 1510 z wtórnym p wstawionym do
grupy spó³g³oskowej -mn-.
N¹dnia
Œredniowieczna wieœ z pocz¹tków XIV wieku. W przesz³oœci odnotowywano jej
istnienie pod ró¿nymi nazwami: de Nanden 1320, de Nandne 1335, de Nandno 1403,
de Nandnye 1468, Nyandna 1424, Nadne 1435, Ny¹dnya 1450, Nadnye 1510, Nandnie 1622–1624, N¹dnie 1775, N¹dnia 1885.
Zatem nazwa – zanim utrwali³a siê w formie ¿eñskiej z przyrostkiem -nia – przyjmowa³a formy typu N¹dzieñ, N¹dnie oraz okresowo tak¿e N¹dno. Zosta³a utworzona za pomoc¹ przyrostka *-jü (N¹dzieñ), a w pozosta³ych wariantach: *-je (N¹dnie)
oraz *-ja (N¹dnia), który dodano do nazwy osobowej wystêpuj¹cej zapewne w formie N¹dzien. Ta pochodzi od dawnego przymiotnika n¹dny//nudny, stanowi¹cego nawi¹zanie do pras³owiañskiego rdzenia *n¹d-//*nud- w znaczeniu ‘przemoc, bieda,
strapienie”.
Zb¹szyñ
Miasto lokowane w po³owie XIII wieku. Z tego okresu pochodz¹ pierwsze zapisy
nazwy: Zbansin 1231, Cbansin 1271. PóŸniejsze Ÿród³a poœwiadczaj¹ tak¿e formy:
Dzbansyn 1340, Sbanschyn 1492, Zb¹szhyn 1564, Zb¹szyn 1846, Zb¹szyñ 1895.
Nazwa zosta³a utworzona od imienia Zb¹sz lub Zb¹sza za pomoc¹ przyrostka -in.
Dziœ nie mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, w jakiej formie rodzajowej to imiê wystêpo28
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wa³o pierwotnie. Z pewnoœci¹ jest to zdrobnia³a (pieszczotliwa) postaæ od staropolskiego imienia Zb¹d z czasownikow¹ podstaw¹ *byti, *bodo w znaczeniu ‘byæ, istnieæ,
¿yæ”. Okresowo nazwê zapisywano w formie Dzb¹szyn. Z podobnymi zmianami mamy do czynienia tak¿e w wyrazach pospolitych typu zwon › dzwon. W nazwie odnajdujemy tak¿e przejœcie koñcowego -yn w -yñ. To œlad gwarowej realizacji zakoñczeñ wyrazowych typu pierzynia zamiast pierzyna, malinia zamiast malina. Identyczna zmiana zasz³a
w nazwie Troszczyñ (wieœ z okolic Opalenicy), któr¹ jeszcze na niektórych drogowskazach widujemy w postaci z twardym zakoñczeniem w postaci Troszczyn.
Huby
Nazwa stanowi okreœlenie czêœci wsi po³o¿onej z dala od jej centrum. W ten sposób
nazywa siê m. in. czêœæ B³aków, Grudnej, Miedzichowa, Szklarki Trzcielskiej, Zawady,
Turkowa, W¹sowa, Œliwna, Michorzewa, Bród, Bródek, Groñska, Komorowa, Konina,
Pakos³awia, W³adys³awowa, Zgierzynki, Borui Koœcielnej, Jastrzêbska Starego, Ró¿y, S¹top, Starego Tomyœla, Wytomyœla, Daków Mokrych, Kopanek, Niegolewa, Rudników,
Sielinka, Wojnowic. Pochodzi od rzeczownika huba, którym oznaczano gospodarstwa
wybudowane w polu, dla osiad³ych tam kolonistów. Rzeczownik przedosta³ siê do jêzyka polskiego w XVIII wieku z jêzyka staroniemieckiego w postaci die Hube – w znaczeniu jednostki miary powierzchni równej w³óce, tzn. 24 morgom.
Pod wp³ywem osadnictwa olêderskiego, które w XVIII wieku intensywnie rozwija³o siê
w Wielkopolsce, termin huba//huby sta³ siê synonimem osady o rozproszonej zabudowie,
gospodarstwa po³o¿onego z dala od w³aœciwej wsi (M. Kornaszewski, W. R. Rzepka
1967). W innych rejonach kraju na oznaczenie terenów po³o¿onych za wsi¹ u¿ywa siê
terminu rumunek. St¹d m. in. nazwa osady Rumunki Nowe.

NAZWY WSI OLÊDERSKICH POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
Czêœæ wsi powiatu nowotomyskiego lokowano na tzw. prawie olêderskim. Kolonizacja ta rozpoczê³a siê w Polsce w XV wieku, a w Wielkopolsce trwa³a przez wieki XVII
i XVIII a¿ do rozbiorów Polski. Obszarem najintensywniej rozwijaj¹cego siê osadnictwa
olêderskiego w Wielkopolsce by³ rejon wyznaczony lini¹: Pniewy – Lwówek – Pszczew
– Trzciel – Zb¹szyñ – Wolsztyn – Rakoniewice. Do g³ównych celów osadników sprowadzanych pocz¹tkowo z Holandii (póŸniej równie¿ z Czech i Polski) nale¿a³o osuszanie
trudno dostêpnych, bagnistych obszarów i przysposabianie ich do uprawy.
Nazwy okreœlaj¹ce wsie olêderskie mia³y zazwyczaj postaæ dwuelementow¹. Sk³ada³y
siê z rzeczownika Olêdry (Olendry || Holendry) i cz³onu o charakterze odró¿niaj¹cym.
By³ nim zazwyczaj przymiotnik pochodz¹cy od nazwy istniej¹cej ju¿ wsi, w s¹siedztwie
której utworzono now¹ osadê. I tak w pobli¿u wsi Bolewice lokowano Bolewickie Olêdry
(dzisiejsze Bolewicko), w okolicy Lewic – Lewickie Olêdry (dzisiejszy Lewiczynek).
Cz³on odró¿niaj¹cy tworzono tak¿e od nazw pobliskich obiektów terenowych, najczêœciej m³ynów: Wêgielna Olêdry (w okolicy Wêgielnego M³yna), Sêpolno Olêdry (w okolicy
M³yna Na Sêpolnie). Jeœli wieœ olêdersk¹ lokowano na starym pniu, czyli na terenie daw30
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nej wsi, wówczas do tego okreœlenia jedynie dodawano cz³on Olêdry: Kuœlin > Kuœliñskie
Olêdry. Czêœæ nazw wsi olêderskich nie wi¹za³a siê ze znanymi z danego obszaru nazwami. Tworzono je spontanicznie, wskazuj¹c na charakter terenu (np. Glinki Olêdry, Grubskie
Olêdry, Przy³êk Olêdry), rodzaj przemys³u, którym zajmowali siê Olêdrzy (np. Hutskie
Olêdry, M³yñskie Olêdry, Pi³ka Olêdry), wiek nowo tworzonej osady (Nowe Olêdry, Stare
Olêdry). Rzadko w nazwach tych ujawnia³y siê imiona mieszkañców wsi (np. Albertowskie
Olêdry, Józefowo Olêdry).
Na prze³omie XIX i XX stulecia, a zw³aszcza po 1918 roku rozpocz¹³ siê proces repolonizacji. W województwie poznañskim odbywa³ siê za spraw¹ ksiêdza S. Kozierowskiego. Nazwy odniemczano najczêœciej przez odrzucenie cz³onu Olêdry: Kopanki Olêdry >
Kopanki, Kozielaski Olêdry > Kozie Laski, Przy³êk Olêdry > Przy³êk, Sêkowo Holendry >
Sêkowo, Szarki Olêdry > Szarki, Terespotockie Holendry > Terespotockie.
W innych sytuacjach odrzucenie cz³onu wi¹za³o siê z powrotem do bazowej formy nazwy: Chojniki > Chojnickie Olêdry > Chojniki, Kuœlin > Kuœliñskie Olêdry > Kuœlin, Troszczyn >
Troszczyñskie Olêdry > Troszczyn.
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Chata w Nowej Ró¿y, 2012 r. Fot. G. Matuszak

W przypadku niektórych nazw wprowadzano dodatkowe przyrostki, typu: -ko (Bolewicko), -ynek (Lewiczynek), -ice (Komorowskie Olêdry > Komorowice). Pozosta³a grupa
podlega³a innym przekszta³ceniom: Albertowskie Olêdry > Albertowsko, Grubskie Olêdry >
Grubsko, £êczne Olêdry > £êczno, Przychodzkie Olêdry > Przychodzko, Zachodzkie Olêdry >
Zachodzko, Blakowe Olendry > B³aki.
Czêœæ nazw wsi olêderskich w wyniku repolonizacji ca³kowicie zmienia³a swoj¹ postaæ.
Nie by³y to jednak zupe³nie nowe okreœlenia, wybierano je bowiem ze zbioru istniej¹cych
ju¿, ale zapomnianych, nazw terenowych. W ten sposób Amtskasnerowskie Olêdry przemianowano na Toczeñ (to pierwotnie XVI. wieczna nazwa bli¿ej nieokreœlonego obiektu,
mo¿e lasu), a Cegielskie Olêdry na Pr¹dówkê (XVI. wieczna nazwa strugi i lasu).
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Janina Wolna (z lewej) z kole¿ank¹ z nowotomyskiego KSM - Bronis³aw¹ B³aszak
Bnin - lato 1947 r.
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Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej
- zapiski po latach
Mojej Babci Janinie poœwiêcam
26 wrzeœnia 1935 roku
Wpisuj¹c w wyszukiwarce Nowotomyskiej Galerii Internetowej has³o: Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej, odnajdziemy kopiê fotografii wykonanej 26 wrzeœnia
1935 roku przez nowotomyskiego fotografa Georga Endericha. Ze zdjêcia spogl¹da na nas
prawie piêædziesi¹t dziewcz¹t ubranych w bia³e bluzki, przepasane krawatkami i choæ na
zdjêciu nie widaæ ich spódnic, wiêkszoœæ z nich ma na sobie granatowe, plisowane spódnice. Na g³owach maj¹ berety. Takiego stroju od M³odych Polek wymaga³ regulamin. Powy¿ej ustawionych w kilka rzêdów dziewcz¹t stoj¹ m³odzieñcy, a kilku z nich trzyma sztandary. W pierwszym rzêdzie, ulokowane wygodnie na krzes³ach, w kapeluszach, p³aszczach,
tak¿e z lisami, usiad³o do zdjêcia dwanaœcie wystrojonych nowotomyskich dam. W centralnym miejscu siedzi zapewne ksi¹dz proboszcz Stanis³aw Æwiejkowski, a obok niego panna
Fabianówna (prezeska nowotomyskiego Oddzia³u Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y
¯eñskiej). By wykonaæ to pami¹tkowe zdjêcie, fotograf ustawi³ ca³e towarzystwo przy neoromañskim koœciele katolickim, przy ówczesnej ulicy Dworcowej w Nowym Tomyœlu.
W centralnym miejscu fotografii dostrze¿emy prawdziwego „bohatera” tego dnia, œwie¿o
poœwiêcony sztandar nowotomyskiego Oddzia³u Kaesemu*.
O wydarzeniu tym tak pisa³a lokalna prasa:
Nowy Tomyœl. Œwiêto druchen KSM¯. dorocznym zwyczajem obchodzi³y wszystkie tutejsze
parafjalne oddzia³y KSM¯ swoje œwiêto organizacyjne. Równoczeœnie odby³o siê poœwiêcenie
sztandaru miejscowego oddzia³u. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê wymarszem z Domu Katolickiego
do koœcio³a parafjalnego, gdzie zosta³a o godz. 8.30 celebrowana uroczysta msza œw. Podnios³e
pienia w czasie mszy œw. wykona³ Chór Koœcielny. Po mszy œw. wyg³osi³ ks. prob. Æwiejkowski p³omienne przemówienie, charakteryzuj¹c istoty dzia³alnoœci organizacyj katolickich, podkreœli³ fakt,
¿e przysz³oœæ nale¿y do katolickich organizacyjm³odzie¿owych. Poczem zosta³ poœwiêcony sztanJak wynika z ustaleñ Zygmunta Dudy nowotomyskie KSM¯ nale¿a³ w okresie miêdzywojennym do Okrêgu
bukowskiego, który w okresie najwiêkszego rozwoju skupia³ 32 oddzia³y: Bolewice, Brody, Buk, Bukowiec,
Dobie¿yn, Duszniki, Granowo, Grodzisk. Groñsko, Jastrzêbniki, Konarzewo, Kamieniec, Koz³owo, £agwy,
Michorzewo, Niegolewo, Niepruszewo, Nowy Tomyœl, Opalenica, Pakos³aw, Rudniki, Œliwno, Sêdziny,
Strzêpiñ, Sworzyce. Szewce, Stare Jastrzêbsko, Wierzeja, Wilkowo, Wojnowice, Wytomyœl, Zêbowo.
Oddzia³y na terenie okrêgu bukowskiego skupia³y ponad 800 druhen. Zebrania okrêgowe odbywa³y siê
w Opalenicy, ze wzglêdu na dogodne po³o¿enie komunikacyjne. Zob. DZIA£ ODCZYTANE NA NOWO, s.
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Poœwiêcenie sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej - 26 wrzeœnia 1935 r.
•ród³o: galeria.nowytomysl.pl. Fotografia z albumu Zofii Kaczmarek

dar przy dŸwiêkach pieœni „Pieœñ ho³du Marii”. Wieczorem o godzinie 8-mej odby³a siê w „Kresowiance” przy przepe³nionej sali publicznoœci¹ uroczysta akademja. Na program sk³ada³y siê:
pieœni organizacyjne, dwie deklamacje, aktualny i piêkny referat prezeski Fabianówny oraz przyrzeczenie druchen, które odebra³ asystent okrêgowy ks. prob. Æwiejkowski. Na zakoñczenie z powodzeniem odegra³ tutejszy oddzia³ KSM¯. sztukê 3-aktow¹ pt. „Przyjació³ka”. Publicznoœæ, która w stu procentach dopisa³a wykaza³a swe ¿ywe zainteresowanie ¿yciem m³odzie¿y katolickiej.
Ka¿dy z uczestników wychodzi³ z akademji z pe³nem uznaniem dla pracy KSM¯.. i przepe³niony najszczersz¹ sympatj¹...
Styczeñ 2013 roku
– A to zdjêcie gdzie zosta³o zrobione?
– Poka¿, które? A to… W Zb¹szyniu, na zjeŸdzie Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej.
– Babciu naprawdê nale¿a³aœ do Kaesemu?
– Oczywiœcie. Gdy tylko po wojnie, a dok³adnie w 1946 roku, w Nowym Tomyœlu reaktywowa³y siê M³ode Polki, od razu wst¹pi³am. W tym czasie asystentem nowotomyskiego Kaesemu by³ ksi¹dz proboszcz Micha³ Kosicki, a sekretarzem Aniela Janasówna. Pierwsz¹ po wojnie prezesk¹ oddzia³u nowotomyskiego by³a Gabrysia
Kabzówna (Gabriela Wnuk z d. Kabza), a póŸniej ja ni¹ zosta³am (Janina Paw³owska z d. Wolna).
– Przed wojn¹ równie¿ nale¿a³aœ?”
– Nie, przed wojn¹ by³am za m³oda, by zostaæ druhn¹. Nale¿a³o mieæ ukoñczone 14
lat.
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Druhny z nowotomyskiego Ko³a Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej na zjeŸdzie
rejonowym w Zb¹szyniu; lato 1947 roku

Zapiski po latach
W nieistniej¹cym dziœ koœció³ku staroluterañskim przy ulicy D³ugiej, który do 1945 roku s³u¿y³ nowotomyskim staroluteranom, jesieni¹ 1946 roku, przyrzeczenie z³o¿y³o szesnaœcie kandydatek na M³ode Polki. Uroczyœcie przyrzekam pracowaæ nad sob¹, aby móc ca³ym ¿yciem wiernie s³u¿yæ Bogu, Koœcio³owi i Polsce, czyniæ dobrze ludziom, byæ dobrym cz³onkiem Akcji Katolickiej M³odzie¿y. By³y wœród nich m. in.: Joasia Marciñcówna, Janka Wolna,
Bronka B³aszakówna, Irena Majchrowska, Wanda Fabianówna, Henia Helakówna, Wanda Stefaniakówna. Koœció³ek nale¿a³ wówczas do parafii katolickiej. Irena – jedna z kandydatek – po wojnie ¿ywo wspomina³a wystrój œwi¹tyni z czasów okupacji. W czasie wojny zatrudniona w pastorówce jako pomoc, czêsto pomaga³a przy sprz¹taniu staroluterañskiego koœció³ka. Cz³onkini¹ Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej mog³a zostaæ dziewczyna w wieku pomiêdzy czternastym a dwudziestym pi¹tym rokiem ¿ycia, niezamê¿na. Po ukoñczeniu siedemnastu lat, druhny uzyskiwa³y prawo wyborcze. Prawo to
dawa³o mo¿liwoœæ wyboru, miêdzy innymi prezeski oddzia³u. Cz³onkostwo w Kaesemie
wygasa³o, gdy dziewczyna wychodzi³a za m¹¿ lub gdy ukoñczy³a 25 lat. Reaktywowane
po wojnie Stowarzyszenie w swojej dzia³alnoœci kierowa³o siê statutem z 1934 roku.
W statucie tym okreœlone zosta³y najwa¿niejsze symbole organizacyjne, którymi by³y:
sztandar, hymn i mundur.
Sztandar zabiera³yœmy ze sob¹ na wszystkie wa¿ne uroczystoœci religijne, zloty, zjazdy
czy uroczystoœci pañstwowe. Po wst¹pieniu do Kaesemu nale¿a³am do trzyosobowego
pocztu sztandarowego. By³am bardzo dumna z naszego nowotomyskiego sztandaru M³oKatolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej - zapiski po latach
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Druhna Janina Wolna
(z lewej) z kole¿ank¹
podczas kursu
w Domu M³odej Polki
w Bninie; 1947 r.

dych Polek. Czu³am silne przywi¹zanie do niego jako czêœci naszej parafii, naszego miasta.
Do pocztu sztandarowego nale¿a³am do czasu wybrania mnie na prezeskê.
Wed³ug regulaminu z 1927 roku sztandar g³ówny Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej by³ koloru z³otego i mia³ wymiary 115 na 115 cm. Sztandary zwi¹zków
diecezjalnych by³y koloru srebrnego i mia³y wymiary identyczne jak sztandar g³ówny.
Sztandary oddzia³ów by³y koloru zielonego, a ich wymiary wynosi³y 110 na 110 cm.
Hymn Kaesemu powsta³ w 1922 roku. Autork¹ s³ów by³a twórczyni nowel i sztuk teatralnych, Czes³awa Wolniewiczówna, która w latach 1921–1930 by³a tak¿e redaktorem miesiêcznika katolickiego „M³oda Polka”. Melodiê do hymnu skomponowa³a Kazimiera Rysterówna. Zgodnie z regulaminem mundurek ¿eñski sk³ada³ siê z lnianej bluzki
przepasanej granatowym paskiem, krawatki i granatowej, plisowanej spódnicy. W latach
1946 – 1950 nowotomyskie druhny swoje bia³e bluzki szy³y najczêœciej z bia³ych p³óciennych przeœcierade³.
– Spotyka³yœmy siê w salce domu parafialnego. W tym niskim domu przy ulicy Pi³sudskiego.
Dziœ chyba wikariusz w nim mieszka. W salce dawa³yœmy wyk³ady dla nowych kandydatek,
przygotowywa³yœmy siê do przedstawieñ teatralnych, które nastêpnie wystawia³yœmy w Domu
Ludowym. W salce organizowa³yœmy ró¿ne kursy. Spotyka³yœmy siê, by omówiæ wa¿ne kwestie
dla naszego oddzia³u lub zwyczajnie, by poœpiewaæ. W zebraniach najczêœciej bra³ udzia³ ksi¹dz
proboszcz Kosicki. Oczywiœcie ¿e jeŸdzi³yœmy na wycieczki, czêsto rowerowe, do W¹sowa, Wytomyœla, Opalenicy, Grodziska czy Zb¹szynia. Zdarza³o siê, ¿e na bli¿sze wycieczki sz³yœmy, bo
nie wszystkie dziewczyny mia³y po wojnie swój rower. Pamiêtaj, ¿e w Polsce po wojnie, w latach
czterdziestych, panowa³a bieda. Jeœli druhna nie mia³a pieniêdzy na op³acenie sk³adki, wówczas
sk³ada³yœmy siê dla niej. Na tygodniowe kursy dla naczelniczek oddzia³ów jeŸdzi³yœmy do Bnina,
do domu M³odej Polki. W czasie tych pobytów wyg³aszano dla nas wyk³ady, uczy³yœmy siê patriotycznych pieœni. Nasz bniñski oœrodek by³ piêknie po³o¿ony nad jeziorem. Bnin to dziœ czêœæ
Kórnika. Z Bnina dobrze pamiêtam pani¹ Zofiê Ozdowsk¹, przedwojenn¹ organizatorkê i kie38
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W gronie M³odych Polek - Bnin, lato 1947 r.

rowniczkê Kaesemu w Poznaniu. Wspania³a postaæ! Wiesz, ¿e w tej okolicy urodzi³a siê Szymborska?.
W Bninie druhny z ca³ej Polski nawi¹zywa³y przyjaŸnie na ca³e ¿ycie. Na 66 lat przyjaŸñ po³¹czy³a druhnê Zosiê Litwinówn¹ (Zofia Gryka z d. Litwin) z Hajnówki w województwie podlaskim, z druhn¹ Jank¹ Woln¹ (Janin¹ Paw³owsk¹ z d. Woln¹) z Nowego
Tomyœla. W styczniu 2014 roku, po 66 latach od momentu zapoznania siê druhen,
dzwoniê do Hajnówki, by od pani Zofii us³yszeæ, ¿e tygodniowe pobyty w Bninie by³y lekcjami patriotyzmu na ca³e ¿ycie.
– Proszê pamiêtaæ – dodaje pani Zofia – ¿e do Bnina przyje¿d¿a³y równie¿ druhny
z Warszawy, które prze¿y³y Powstanie Warszawskie. W 1947 roku, ich opowieœci z powstania, by³y jeszcze bardzo œwie¿e…
Dom M³odej Polki w Bninie zosta³ wybudowany w 1933 roku, ze sk³adek cz³onkowskich, przez Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej. Tablica znajduj¹ca siê przy
g³ównym wejœciu upamiêtnia dziœ istnienie wielkopolskiej siedziby M³odych Polek. Zawieszono j¹ w 1996 roku. W czasie II wojny œwiatowej budynek zajmowali Niemcy. Po wojnie ponownie zacz¹³ funkcjonowaæ w nim dom M³odej Polki. Dziœ w domu tym mieœci siê
dom dziecka.
Na pocz¹tku sierpnia 1948 roku Janina (ówczesna prezeska Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej w Nowym Tomyœlu) odebra³a list. Na kopercie napisano: „Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej, Obywatelka Wolna, w miejscu”. W kopercie znajdowa³a siê proœba wystosowana przez Polski Zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych, Hitlerowskich Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych – Ko³o w Nowym Tomyœlu.
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Dom M³odej Polki w Bninie

Proœba dotyczy³a przyjêcia przez ni¹ godnoœci chrzestnej w zwi¹zku z uroczystoœci¹ poœwiêcenia sztandaru Zwi¹zku By³ych WiêŸniów Politycznych, Hitlerowskich Wiêzieñ
i Obozów Koncentracyjnych. W kopercie znajdowa³a siê równie¿ proœba o liczny udzia³
w uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru, cz³onkiñ nowotomyskiego Oddzia³u Katolickiego
Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej wraz z ich pocztem sztandarowym. Na kolejnym zaproszeniu wystosowanym do Kaesemu napisano, i¿ uroczystoœæ odbêdzie siê pod patronatem starosty powiatowego nowotomyskiego.
15 sierpnia 1948 roku by³ dniem uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru Zwi¹zku By³ych
WiêŸniów Politycznych i Obozów Hitlerowskich. O godzinie 10.15 na nowotomyskim
boisku nast¹pi³a zbiórka chrzestnych, organizacji i pocztów sztandarowych. Na boisku
stawi³ siê równie¿ trzyosobowy poczet sztandarowy nowotomyskiego Oddzia³u Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej. O godzinie 11. 00 odby³o siê nabo¿eñstwo celebrowane przez ksiê¿y „obozowców”, w czasie którego poœwiêcono tak wa¿ny dla nowotomyœlan przeœladowanych przez hitlerowców sztandar. Po mszy z³o¿ono wieñce
i uroczyœcie przemaszerowano przez miasto. Jednak w miêdzyczasie na miejskim boisku
mia³ miejsce pewien incydent. Zniechêci³ on prezeskê Janinê do pójœcia na uroczyst¹ akademiê w kinie „Odeon”. Nie wys³ucha³a wiêc przemówienia starosty powiatu nowotomyskiego, nie wys³ucha³a równie¿ przemówieñ przedstawicieli partii politycznych. O 13.
30 nie zjad³a wspólnego obiadu, a o 16.00 nie wypi³a kawy w ogrodzie obywatela Gardziñskiego, gdzie odby³ siê równie¿ uroczysty koncert. Nie posz³a równie¿ na bal „obo40
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zowców”, który zaplanowano na godzinê 20.00 w sali Domu Ludowego.
Có¿ to za incydent mia³ miejsce na boisku, na które przyby³o kilkanaœcie pocztów
sztandarowych z instytucji, organizacji, szkó³ i stowarzyszeñ z miasta Nowego Tomyœla
i powiatu nowotomyskiego? Do trójki druhen z Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y
¯eñskiej, stoj¹cych dumnie ze swoim przedwojennym sztandarem z 1935 roku, podesz³o dwóch panów z nowotomyskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego. Za¿¹dali od
dziewcz¹t zwiniêcia sztandaru i opuszczenia boiska, miejsca uroczystoœci. Tylko ten jeden
poczet sztandarowy zosta³ poproszony o opuszczenie uroczystoœci. Katolickim Stowarzyszeniem M³odzie¿y, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym „interesowa³y
siê” komunistyczne w³adze. By³ to pocz¹tek nasilaj¹cej siê walki z Koœcio³em. Na pocz¹tku lat 50. XX w. w³adze komunistyczne za¿¹da³y od Koœcio³a katolickiego rozwi¹zania
reaktywowanego po wojnie Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y Mêskiej.
Fot. archiwum rodzinne Autora
Bibliografia: Orêdownik Nowotomyski z 28 wrzeœnia 1935 r., Statut Katolickiego Stowarzyszenia
M³odzie¿y ¯eñskiej, Poznañ 1934 r., Leszek Wilczyñski, M³ode Polki: Katolickie Stowarzyszenie
M³odzie¿y ¯eñskiej w Wielkopolsce 1918-1939, Toruñ 2005 r.
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Jeden z eksponatów sk³adaj¹cych siê na wystawê Znaki czasu, czyli skarby naszych szop
i strychów, prezentowan¹ w wytomyskiej œwietlicy
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Historia i smak tradycji
czyli Europejska Akademia So³tysa w Wytomyœlu
Europejska Akademia So³tysa to program realizowany od lat przez szczeciñski oœrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jego nazwa brzmi dumnie, ale w istocie zawarta jest w niej idea programu. Najpierw s³owo so³tys – oznacza pewn¹ tradycyjn¹,
w wiejskiej spo³ecznoœci, funkcjê, ale przede wszystkim wskazuje na lokalnego lidera,
uznawanego w ma³ym œrodowisku za autorytet, poparty demokratycznym wyborem.
Program Europejskiej Akademii So³tysa adresowany jest jednak nie tylko do so³tysów,
ale ma obejmowaæ tak¿e innych wiejskich liderów. S³owo akademia kojarzy siê zazwyczaj ze szkolnictwem wy¿szym. Szanujemy to skojarzenie, ale ma ono przecie¿ szerszy
zakres, odwo³uj¹c siê do akademii rozumianej jako spotkanie m¹drych ludzi, chc¹cych
ze sob¹ rozmawiaæ i – przede wszystkim – wspó³pracowaæ. Wreszcie s³owo europejska,
wi¹¿e siê z tym, ¿e polscy liderzy wiejscy maj¹ szansê poznania wszelkich dobrych doœwiadczeñ wiejskich liderów w innych krajach Europy, a tym samym maj¹ mo¿liwoœæ
wp³ywania na kszta³t wsi w wymiarze europejskim.
Europejska Akademia So³tysa rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w roku 2008, potem
z powodu braku dofinansowania czasowo zawiesi³a swoj¹ aktywnoœæ. W 2012 roku
szczeciñskie Centrum Szkoleniowe FRDL uzyska³o dotacjê w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy (Szwajcarski Grant Blokowy) i praca ruszy³a na nowo. W 2 edycji projektu udzia³ wziê³y 32 zespo³y so³eckie: 8 z Lubelszczyzny;
8 z Wielkopolski (w tym dwa zespo³y z gminy Nowy Tomyœl – Boruja Koœcielna i Wytomyœl) i 16 z Pomorza Zachodniego.
Przygoda wytomyœlan z Europejsk¹ Akademi¹ So³tysa rozpoczê³a siê od propozycji Eweliny Szofer – Pajchrowskiej, naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu
Miejskiego w Nowym Tomyœlu, skierowanej do so³tysa Wytomyœla Danuty Sobieraj.
By³o to zaproszenie do udzia³u w szczeciñskich warsztatach, zorganizowanych dla
grupy zachodniopomorsko-wielkopolskiej, które odbywa³y siê od 3 do 7 grudnia
2012 roku w Szczecinie. Celem warsztatów by³o zainaugurowanie 2. edycji prac Europejskiej Akademii So³tysa. Spodziewano siê, ¿e w ich trakcie wywi¹¿e siê dyskusja
na temat mo¿liwoœci dzia³añ obywatelskich na wsi, zaprezentowane zostan¹ potrzeby
oraz doœwiadczeñ liderów wiejskich z Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Niemiec.
Gdy otrzyma³am propozycjê uczestniczenia w szkoleniu, nie odpowiedzia³am od razu. DecyHistoria i smak tradycji, czyli Europejska Akademia So³tysa w Wytomyœlu
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zja wcale nie by³a ³atwa. Czas przedœwi¹teczny, wyjazd na 5 dni, z perspektyw¹ zobowi¹zania
siê do jakiegoœ przedsiêwziêcia. Trzeba by³o przeorganizowaæ pracê w domu i za³atwiæ zastêpstwo na tydzieñ. Ca³y czas w g³owie ko³ata³o siê pytanie: „I po co ci to – kolejny k³opot”. I jakby w odpowiedzi alternatywne: „A co…, dam radê. Musi siê przecie¿ coœ dziaæ. Bêdzie wyzwanie, bêdzie dzia³anie”. No i pojecha³am – wspomina so³tys Danuta Sobieraj.
Zadaniem liderów, po zakoñczeniu szkolenia, by³o utworzenie lokalnej grupy dzia³ania, tzw. Zespo³u So³eckiego, w którego sk³ad w Wytomyœlu, oprócz Danuty Sobieraj,
wesz³y Gra¿yna Targiel, Aleksandra Kaczmarek i Aleksandra Kapelska.
Powsta³y zespó³, w dniach 29 i 30 kwietnia 2013 roku, uczestniczy³ w spotkaniu szkoleniowym grupy wielkopolskiej w Pniewach. Oprócz wytomyœlanek udzia³ w nim wziê³y
zespo³y z: Borui Koœcielnej, Konina, KoŸmina, Podpniewek i Trzem¿ala. Przez wiele godzin wspólnie poszukiwano pomys³ów. To by³a prawdziwa „burza mózgów”. Co zrobiæ,
jaki temat podj¹æ, by zainteresowaæ i zaktywizowaæ mieszkañców starego, ale piêknego
Wytomyœla. W³aœnie „starego”, bo od ponad 760 lat tworz¹cego historiê i bêd¹cego jedn¹ z niewielu w powiecie nowotomyskim wsi o tak d³ugim ¿yciorysie. Pomys³ nasun¹³ siê
sam. By³o to prawdziwe olœnienie.
W strukturze narodowoœciowej Wytomyœla zawsze przewa¿a³a ludnoœæ polska. Pomimo zaborów, przeœladowañ i germanizacji, wytomyœlanie zawsze uwa¿ali siê za Polaków
i wielokrotnie dawali tego dowód. Brali udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim, pielêgnowali
tradycje, dbali o czystoœæ jêzyka polskiego. Ówczeœni liderzy skupiali mieszkañców w wielu organizacjach spo³ecznych i kulturalnych. Robili to przecie¿ po to, aby wszystkim ¿y³o
siê lepiej. Promowali lokalny patriotyzm. Nale¿y wiêc kontynuowaæ dzie³o przodków
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Cz³onkinie Zespo³u So³eckiego (od lewej:) Danuta Sobieraj i Gra¿yna Targiel podczas wieñcz¹cego projekt
Festiwalu – Historia i smak tradycji; 11 listopada 2014 r.

i przyjrzeæ siê uwa¿nie wspó³czesnym mieszkañcom Wytomyœla. Efektem pracy wytomyskiego zespo³u by³o wypracowanie projektu pod nazw¹ Historia i smak tradycji – festiwal.
Cz³onkinie zespo³u wiedzia³y ju¿ czym i kim bêd¹ siê zajmowaæ, realizuj¹c swój projekt.
Oczami wyobraŸni przenios³y siê do rodzinnych domów, domów swych dziadków i pradziadków. Poczu³y zapach pieczonego przez babciê chleba, dro¿d¿owego placka, aromat
herbaty miêtowej i lipowej. Datê realizacji projektu wyznaczono na 11 listopada 2013 roku, co – bior¹c pod uwagê powy¿sze – nie by³o dzie³em przypadku. Na spotkaniu Zespo³u So³eckiego w dniu 13 maja 2013 roku, zaplanowano terminy spotkañ z instytucjami
i organizacjami dzia³aj¹cymi na terenie miejscowoœci i gminy. Zaproszenie do wspó³udzia³u w realizacji projektu przyjê³y: Rada So³ecka wsi Wytomyœl, dyrektor Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu, M³odzie¿owa Grupa Artystyczna, Ko³o Gospodyñ Wiejskich, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Zespó³ Œpiewaczy Wytomyœlanie wraz z dyrygentem Karolem Rogaczem, Klub Sportowy Zenit z prezesem B³a¿ejem Lipieckim, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu, Nowotomyski Oœrodek Kultury i – oczywiœcie –
mieszkañcy Wytomyœla, oferuj¹cy sw¹ pomoc w przedsiêwziêciu.
Prac¹ nad projektem interesowali siê prowadz¹cy program: Przemys³aw Fenrych, z-ca
dyrektora Centrum Szkoleniowego FRDL, pomys³odawca, ekspert i trener Europejskiej
Akademii So³tysa oraz Wac³aw Idziak, dr socjologii, specjalista w dziedzinie odnowy wsi,
twórca wiosek tematycznych, cz³onek Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Spo³ecznych Ashoka. To zainteresowanie zaowocowa³o wizyt¹ obu panów w Wyto-
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Na wystawie Znaki czasu, czyli skarby naszych szop i strychów uda³o siê zgromadziæ pami¹tki
dokumentuj¹ce ¿yciowy dorobek kilku pokoleñ mieszkañców Wytomyœla.
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myœlu, która mia³a miejsce 30 lipca 2013 roku. Byli zachwyceni ponad 760. letni¹ miejscowoœci¹, jej zabytkami, nowoczesn¹ i du¿¹ œwietlic¹ oraz bibliotek¹, a tak¿e piêknym
boiskiem sportowym. Goœcie szczególn¹ uwagê zwracali na stare kilkudziesiêcioletnie domy. Jeden z naszych goœci niepostrze¿enie znikn¹wszy, odnalaz³ siê po godzinie i z zachwytem opowiada³ o skarbach, jakie zobaczy³, odwiedzaj¹c (oczywiœcie za ich zgod¹)
strych domostwa Janiny i Mariana Rutów.
Wizyta Wac³awa Idziaka na jednym z wytomyskich strychów okaza³a siê inspiruj¹ca.
Nasun¹³ siê taki oto prosty wniosek… Je¿eli tyle skarbów i ciekawych przedmiotów znajduje siê na jednym strychu, to ile ich znajduje siê w pozosta³ych domostwach i gospodarstwach Wytomyœla? Efekt poszukiwañ, rozmów i apeli do mieszkañców okaza³ siê imponuj¹cy i przerós³ najœmielsze oczekiwania cz³onkiñ zespo³u.
Tak faktycznie to tê iskrê zaczê³a rozniecaæ Ola (Kapelska- przyp. red.) przywioz³a kilka
cudeniek od pani Janiny (W¹sowskiej – przyp. red.). Alina te¿ coœ ma i u innych siê znajdzie.
Dopiero jak rozejrzymy siê wokó³ i spojrzymy uwa¿niej, zobaczymy, ¿e otaczaj¹ nas ciekawe
przedmioty. Niezapomnianym prze¿yciem by³o dla mnie wejœcie do stodo³y Aliny. Podnios³am
g³owê i oniemia³am z wra¿enia. Jakby czas cofn¹³ siê o 40 lat, do czasów wakacyjnych zabaw
u dziadków. (…) Zaczê³yœmy zwoziæ eksponaty. B³a¿ej (Kapelski – przyp. red) ca³¹ sobotê odkurza³ ma³¹ kuŸniê, ³awkê szkoln¹, wyciskarkê do soków i coœ tam jeszcze – relacjonuje p.
So³tys. Na wystawie Znaki czasu, czyli skarby naszych szop i strychów, prezentowanej od 27
paŸdziernika do 3 listopada 2013 r. w wytomyskiej œwietlicy, uda³o siê zgromadziæ pami¹tki, dokumentuj¹ce ¿yciowy dorobek kilku pokoleñ mieszkañców Wytomyœla. Dziêki zaanga¿owaniu i uprzejmoœci mieszkañców Wytomyœla (swoich sprzêtów u¿yczyli: Jan
B¹belek, Zenobia Grzeœkowiak, Wies³awa i Andrzej Hancykowie, Barbara Jerzewska,
Aleksandra, Józef i B³a¿ej Kapelscy, Teresa Kosicka, £ukasz i Micha³ Sobieraj, Monika
Sommerfeld, Joanna W¹sowska, Alina Zawarta) zgromadzono eksponaty dotycz¹ce m.
in.: rolnictwa i przemys³u rolno – spo¿ywczego oraz sprzêty codziennego u¿ytku. Znalaz³y siê wœród nich m. in.: k¹cik dzieciêcy z 50. letnim domkiem dla lalek i równie wiekowym koniem na biegunach; zaimprowizowana izba lekcyjna ze star¹ ³awk¹ szkoln¹, przyborami szkolnymi i mundurkami; wyposa¿enie dawnej kuchni (mlostki czy te¿ polywoki,
kwirlejki, kopyœcie, m³ynki, maszynki do tarcia, wyciskania i mielenia); k¹cik czystoœci
z makatkami, wodniark¹ i miskami; sypialnia ze starym ³ó¿kiem przykrytym wykonanymi
na szyde³ku i haftowanymi poduchami, tzw. szafkami nocnymi. Swoje miejsce znalaz³y
równie¿ urz¹dzenia s³u¿¹ce do przetwarzania owoców, warzyw i wszelkich p³odów ziemi; narzêdzia stolarskie i ciesielskie; a nawet drobny sprzêt rolniczy.
Ekspozycja cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem. Odwiedzi³o j¹ bardzo wielu goœci nie tylko z Wytomyœla, ale tak¿e z Kozich Lasek, Grubska i Nowego Tomyœla. Cieszy³a
siê zainteresowaniem nie tylko doros³ych, ale równie¿ dzieci i m³odzie¿y. Oprowadzaj¹ce po wystawie so³tys Danuta Sobieraj, Aleksandra Kaczmarek i Aleksandra Kapelska odpowiada³y na niezliczon¹ iloœæ pytañ, dotycz¹cych takich eksponatów jak np. siundy, centrofugi, masielnice, gilotyny czy barczyki. Dla starszych mieszkañców Wytomyœla, którzy
odnajdywali na niej zapomniane œlady przesz³oœci i chêtnie dzielili siê wspomnieniami, byHistoria i smak tradycji, czyli Europejska Akademia So³tysa w Wytomyœlu
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- Wœród eksponatów
znalaz³y siê tak¿e
stare modlitewniki.

- W k¹ciku czystoœci
nie mog³o zabrakn¹æ
haftowanych makatek.

³a sentymentalnym powrotem do lat m³odoœci. Dla m³odych i najm³odszych ciekaw¹ lekcj¹ historii.
Pozosta³y po niej, jak¿e cenne dla organizatorów, wpisy w kronice:
Przybyliœmy z Grubska. Jesteœmy pod ogromnym wra¿eniem. Podziwiamy zapa³ organizatorów wystawy. Wróci³y wspomnienia dawnych lat. Trzymamy kciuki za kolejne inicjatywy i ¿yczymy wszystkiego dobrego. Jola i Pawe³ Sa³ata.
To co uda³o nam siê tutaj zobaczyæ – zapiera dech w piersiach. Najwspanialsze jest jednak
to, ¿e w oczach uczniów widaæ zainteresowanie i fascynacjê. Wiadomoœci, które uda³o im siê tutaj zdobyæ – na zawsze zapamiêtaj¹. Jestem pod wielkim wra¿eniem. Gratulujê. Wychowawczyni kl. V Jolanta PrzewoŸna.
Bardzo interesuj¹ca wystawa, która stwarza przyjemny i sielski nastrój. Dzieci s¹ zachwycone. Wyrazy szacunku dla ludzi, którzy poœwiêcili swój cza, aby pokazaæ kawa³ wspania³ej historii. Z pozdrowieniami – rodzina KaŸmierowskich.
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- Oprócz sprzêtów
codziennego u¿ytku
mo¿na by³o zobaczyæ
tak¿e dawne narzêdzia
rolnicze.

- Rolê przewodniczki po
wystawie pe³ni³a m. in.
so³tys Danuta Sobieraj.

Serdeczne dziêki za to swoiste bogactwo, które pozwala na sentymentaln¹ wêdrówkê œladami przesz³oœci. Dla wielu zwiedzaj¹cych, wczeœniej urodzonych, to wzruszaj¹cy wrêcz powrót do
sprzêtów i przedmiotów, które towarzyszy³y im kiedy dorastali. Dla m³odszych to doskona³a lekcja historii pozwalaj¹ca dostrzec, jak zmienia siê rzeczywistoœæ i to na naszych oczach. Organizatorom wystawy nale¿¹ siê s³owa wielkiego uznania za pomys³, sposób realizacji i przyczynek
do tego wszystkiego, co tak bardzo zwi¹zane jest z minionym czasem naszej lokalnej spo³ecznoœci. Henryk Helwing – Burmistrz Nowego Tomyœla i Ewelina Szofer –Pajchrowska, naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu.
Interesuj¹ca wystawa. Wieloma rzeczami z tej wystawy otoczona by³am w czasie mojego
dzieciñstwa. Mi³o by³o powspominaæ odleg³e czasy. S³owa uznania dla organizatorów. Dziêkujemy. Stefania Nykiel z rodzicami.
Jesteœmy pod wra¿eniem inicjatywy i jej realizacji z takim zapa³em i takim rozmachem.
Efekty doprawdy imponuj¹ce. Wystawa godna szerokiej popularyzacji – tyle pami¹tek
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… tyle pami¹tek przesz³oœci zgromadzonych w jednym miejscu i w jednym czasie …
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Z programem artystycznym
zaprezentowali siê
uczniowie Szko³y
Podstawowej
im. Marii Kownackiej
w Wytomyœlu

Historia i smak tradycji,
czyli Europejska Akademia
So³tysa w Wytomyœlu

przesz³oœci zgromadzonych w jednym miejscu i w jednym czasie, to prawdziwa lekcja lokalnej historii. Gratulujemy. Lucyna Koñczal – Gnap, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu i Genowefa Hreczyñska, dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Cieszyæ mo¿e fakt, ¿e w dobie coraz bardziej zwariowanego i pêdz¹cego do przodu œwiata potrafiliœmy zachowaæ tyle pami¹tek po naszych przodkach.
Z uznaniem dla organizatorów i z pe³nym szacunkiem dla osób, które zachowa³y i udostêpni³y te wszystkie przedmioty. Jan i Miros³awa B¹belek Fantastyczny pomys³! Starsi wspominaj¹, m³odsi otwieraj¹ buzie ze zdziwienia. Serdecznie dziêkujemy. Przedszkolaki z wychowawczyniami (Wytomyœl)
Wyrazy uznania i tyle ciep³ych s³ów wypowiedzianych pod adresem organizatorów
wystawy, by³y ogromnie satysfakcjonuj¹ce zw³aszcza dla osób, które szczególnie zaHistoria i smak tradycji, czyli Europejska Akademia So³tysa w Wytomyœlu
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Cz³onkowie M³odzie¿owej
Grupy Artystycznej
zatañczyli regionalne tañce

W monta¿u s³ownomuzycznym przywo³ali
najwa¿niejsze
wydarzenia
z dramatycznych
ojczystych dziejów

anga¿owa³y siê w jej przygotowanie: Moniki Sommerfeld, Aliny Zawartej i Barbary Jerzewskiej. Wszystkie przedmioty, sk³adaj¹ce siê na to czasowe muzeum, po zakoñczeniu wystawy wróci³y do ich w³aœcicieli, wszak¿e z przykazaniem, by starannie przechowywaæ je z myœl¹ o potomnych. Mo¿e jeszcze kiedyœ, ktoœ zrobi podobn¹ wystawê –
dodaje p. So³tys.
Zainteresowanie wystaw¹, jakie przejawia³y dzieci i m³odzie¿, by³o impulsem do
podjêcia kolejnej inicjatywy, skierowanej w³aœnie do m³odych i najm³odszych. W paŸdzierniku w wytomyskiej œwietlicy i bibliotece odbywa³y siê warsztaty odtwarzania
dawnych makatek kuchennych. Ich uczestnicy mieli okazjê zapoznaæ siê z histori¹ makatek, które w domach mieszkañców Wytomyœla pojawi³y siê na prze³omie XIX i XX
wieku. Drukowane lub haftowane na p³ótnie niebieskimi, czerwonymi lub wielobarwnymi niæmi, stanowi³y sta³y element kuchennego wystroju. Obrazkowy œwiat w nich
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Festiwal – Historia i smak tradycji 11 listopada zgromadzi³ w wiejskiej œwietlicy blisko 200 osób

zaklêty pokazywa³ godne naœladowania wzorce, uzupe³niane aforyzmami, czêsto
o charakterze moralizatorskim, np. Czysta woda zdrowia doda, Woda i myd³o najlepsze
bielid³o, Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje, a Ty leniuszku nie le¿ d³ugo w ³ó¿ku.
Pe³na obaw, czy siê uda, podjê³am wyzwanie prowadzenia warsztatów wyszywania makatek – mówi Aleksandra Kapelska. Przywo³a³am ze wspomnieñ widok makatek, które
wisia³y w babcinej kuchni, w k¹ciku, gdzie sta³y wiaderka z wod¹ i miski, gdzie wisia³y rêczniki. Takie makatki wisia³y te¿ przy stole, przy którym jada³o siê posi³ki. Popularne ich motywy to: kwiaty, studnia z ¿urawiem, gospodyni gotuj¹ca obiad, owoce w koszyku, kwiaty
i domowe zwierzêta – kotki i pieski.(…) Przygotowuj¹c siê do przeprowadzenia warsztatów, zaczê³am od poszukiwania ich wzorów w Internecie, tymczasem okaza³o siê, ¿e prawdziwe „pere³ki” mam na w³asnym strychu. W kartonie po teœciowej, która bardzo lubi³a
rêczne robótki, znalaz³am oryginalne wzory dawnych makatek. Niestety samych makatek
tam nie by³o.
W trakcie, odbywaj¹cych siê w trzy kolejne niedziele, zajêæ powsta³o wiele ciekawych makatek, prezentuj¹cych tematykê rodzinn¹, kuchenn¹, przyrodnicz¹, a tak¿e
bajkow¹. Haftowanie makatek trwa nadal. Trud mozolnego wyszywania makatek
podjê³y 9. letnia Natalia i 12. letnia Dominika.
Nadesz³a wreszcie pora wydarzenia podsumowuj¹cego projekt. Jego podstawowym celem by³o zaktywizowanie do dzia³ania jak najszerszego grona mieszkañców
wsi, a przy okazji zaprezentowanie lokalnych wiejskich tradycji. Wybór terminu jego
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Oprócz wytomyœlan w Festiwalu... wziê³o udzia³ liczne grono zaproszonych goœci

realizacji – Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci 11 listopada – nie by³ dzie³em przypadku.
To data szczególna, która pozwoli³a nam w ramach jednej uroczystoœæi wyraziæ wdziêcznoœæ wszystkim tym, dziêki którym mo¿emy ¿yæ w niepodleg³ej, demokratycznej
i obywatelskiej Polsce i pokazaæ szacunek dla naszej lokalnej tradycji. Wieñcz¹cy projekt Festiwal – Historia i smak tradycji zgromadzi³ w wiejskiej œwietlicy blisko 200 osób
– wytomyœlan i zaproszonych goœci, a wœród nich: Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniewa Markowskiego, Wicestarostê Nowotomyskiego Tomasza
Szulca, Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Helwing, Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Leszka Dr¹¿kowiaka, radnych Mieczys³awa Szczechowiaka i Bogus³awa Nawrota, dyrektora Biura Stowarzyszenia KOLD Ireneusza
Witkowskiego, dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefê Hreczyñsk¹,
dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Lucynê Koñczal – Gnap, Ma³gorzatê Ruta – dyrektor Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu, ks.
proboszcza Artur Andrzejewski, regionalistów Gra¿ynê Matuszak i Przemys³awa Mierzejewskiego, so³tysów i mieszkañców s¹siednich wsi: Kozie Laski, W¹sowo, Lipka
Wielka.
I znów mo¿na by³o liczyæ na najm³odszych. Z programem artystycznym zaprezentowali siê uczniowie Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu.
W monta¿u s³owno – muzycznym przywo³ali najwa¿niejsze wydarzenia z dramatycznych ojczystych dziejów, a póŸniej zaprosili goœci do wspó³nego odœpiewania znanych
pieœni patriotycznych i ¿o³nierskich. Jak piêknie wspó³brzmia³y alty, soprany, tenory
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i basy z chórem dzieciêcych g³osów wiedz¹ ci wszyscy, którzy tego dnia byli w wytomyskiej œwietlicy.
Nie zawiod³y tak¿e cz³onkinie wytomyskiego Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Dziêki
nim na biesiadnych sto³ach pojawi³y siê potrawy charakterystyczne dla Wytomyœla
i Wielkopolski. Tego wieczoru w menu znalaz³y siê: szare kluski, kopytka, zupa i kompot z korbola, placki ziemniaczane i kiszona kapusta. By w myœl staropolskiego porzekad³a Czym chata bogata tym rada ugoœciæ biesiadników, trzeba by³o np. obraæ 50 kg
pyrek i 3 korbole. Smaki tradycji sprawi³y, ¿e serwowane potrawy w oka mgnieniu
znika³y z pó³misków, a w trakcie degustacji wymieniano siê przepisami, przypominaj¹c potrawy, które – tym razem – nie znalaz³y siê na biesiadnym stole. Mo¿na siê by³o np. dowiedzieæ, jak zrobiæ lotunki, czy jak ugotowaæ zupê z suszonych œliwek.
Jak na dobr¹ biesiadê przysta³o, po sutym posi³ku nadszed³ czas na wspólny œpiew
i tañce. Cz³onkowie M³odzie¿owej Grupy Artystycznej, pod kierunkiem Gra¿yny Targiel, zaprezentowali tañce charakterystyczne dla nowotomyskiej gminy. By³y to wiesielok i wiatrak. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ Zespó³ Œpiewaczy Wytomyœlanie. Œpiewali
wszyscy, i m³odzi, i starzy: o mi³oœci, o romantycznych wieczorach, o bliskich sercu osobach. Stare szlagiery i wiecznie ¿ywe przeboje. Przypomniano wiele przyœpiewek i piosenek ludowych œpiewanych na tzw. wytomyskich rumlach, czyli potañcówkach. Z piosenk¹ biesiadn¹ wyst¹pi³a równie¿ Ma³a Grupa Spo³eczna pod kierunkiem Karola Rogacza. Po realizacji projektu pozosta³y niezapomniane prze¿ycia i trwa³y œlad w postaci 10
posterów zawieraj¹cych stare zdjêcia. W ich wyborze i ekspozycji pomogli nowotomyscy regionaliœci Przemys³aw Mierzejewski i Gra¿yna Matuszak. Pozosta³ równie¿ album
zawieraj¹cy stare fotografie. Pochylaj¹c siê nad nimi, mo¿na siê dowiedzieæ, jak przed laty w Wytomyœlu wygl¹da³y s¹siedzkie spotkania, zabawy, akademie szkolne, uroczystoœci koœcielne, przedstawienia wystawiane przez istniej¹ce przed laty stowarzyszenia. Fotografie te s¹ tak¿e obrazem codziennego ¿ycia mieszkañców wsi i ich domostw.
Wytomyski projekt Historia i smak tradycji – festiwal przeszed³ ju¿ do historii. Pozosta³y jednak wspomnienia i radoœæ ze wspó³pracy tak wielu osób. Przyst¹pienie do
projektu i jego realizacja by³y zadaniem nie³atwym, ale chcieæ to znaczy móc, trzeba tylko zakasaæ rêkawy – podsumowuje wspólne starania so³tys Danuta Sobieraj i dodaje –
nie bez znaczenia s¹ te¿ tu s³owa naszego niezapomnianego Ojca Œw. „Musicie od siebie
wymagaæ, choæby inni od was nie wymagali“.
Udzia³ w projekcie by³ ogromnym prze¿yciem i wa¿nym doœwiadczeniem nie tylko
dla samego Zespo³u So³eckiego, ale i dla wszystkich jego uczestników. Cel projektu
zosta³ osi¹gniêty. Uda³o siê porwaæ do wspólnego dzia³ania naprawdê spor¹ grupê
mieszkañców i ocaliæ od zapomnienia cz¹stkê wytomyskiej historii.

Fot. archiwum Zespo³u So³eckiego w Wytomyœlu
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Marta Mroczyñska - kobieta za kó³kiem
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Sylwia Kupiec

Na taksówce to by³o nieraz i do œmiechu
i do p³aczu...
– rozmowa z Mart¹ Mroczyñsk¹, przez wielu nowotomyœlan
znan¹ pod nazwiskiem Hercka (po pierwszym mê¿u)
jedyn¹ nowotomysk¹ taksówkark¹, pracuj¹c¹ w latach 1971 – 1990
Dzieciñstwo spêdzi³a Pani w Nowym
Tomyœlu?
Urodzi³am siê w Wytomyœlu i tam
mieszka³am do 1961 roku. Mia³am jednego brata – Kazimierza. Tato przez 40 lat
pracowa³ w tartaku, mama – Anna, zajmowa³a siê domem. Do szko³y nie chodzi³am
d³ugo, bo ja jestem „przedwojenna”. Gdy
wybuch³a wojna, mia³am iœæ do 3 klasy,
a zamiast tego jako 13. latka musia³am s³u¿yæ u Niemki. PóŸniej, po wojnie, ju¿ mnie
nie przyjêli do szko³y w Wytomyœlu, bo
mia³am za du¿o lat. Mog³am jeŸdziæ do Nowego Tomyœla, ale ojciec powiedzia³ – wie
pani jak to kiedyœ by³o – ¿e jak bêdê umia³a uszyæ i ugotowaæ, to mi wystarczy do ¿ycia. I tak zosta³o. W 1951 roku wysz³am
za m¹¿, a w 1961 roku wybudowaliœmy siê
z mê¿em w Nowym Tomyœlu. Ju¿ jako mê¿atka eksternistycznie skoñczy³am szko³ê
podstawow¹ w Opalenicy. M¹¿ by³ malarzem pokojowym. PóŸniej zachorowa³
i nie móg³ tyle pracowaæ, a ¿e trzeba by³o
jakoœ zarobiæ na ¿ycie, wiêc mnie namawia³, ¿ebym zosta³a taksówkark¹.
Jak¹ pracê wykonywa³a Pani u tej
Niemki?

Na pocz¹tku by³am opiekunk¹ do dzieci. PóŸniej, gdy skoñczy³am 14 lat, zameldowa³a mnie u siebie na dobre i pracowa³am w jej sklepie w Wytomyœlu. By³ tam
te¿ polski piekarz z Chroœnicy, wiêc chleba
nam nie brakowa³o. Ile ja ludziom pomaga³am, ile chleba nasprzedawa³am dodatkowo…. A jak przywozili ¯ydów z lagru,
z W¹sowa, na cmentarz w Wytomyœlu, to
nieraz siê bieg³o i rzuca³o chleb miêdzy te
groby, ¿eby sobie mogli wzi¹æ. Przecie¿
oni mieli g³ód jak nie wiem…. Nieraz mama
posmarowa³a skibkê chleba, czy nawet
ziemniaka ugotowanego siê rzuci³o. Oni
ju¿ wiedzieli, gdzie jest schowane to jedzenie. Pamiêtam, ¿e tych zabitych przywozili
w skrzyniach, nakrytych tylko papierem.
Czasem mieli coœ ubrane, a czasem nie.
Chowali ich w takim naro¿niku cmentarza
w Wytomyœlu. Potem te¿ na nowym
cmentarzu, chyba ko³o kostnicy. Jakby
Niemcy widzieli, ¿e my tam chleb im chowamy, to by nas te¿ zabili...
Rodzice i brat tak¿e prze¿yli wojnê
w Wytomyœlu?
Ojciec – Roman Hancyk – przez ca³¹
wojnê pracowa³ w tartaku w Glinnie. Po
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Urodzi³am siê w Wytomyœlu i tam mieszka³am do 1961 roku - Marta (wówczas Hancyk)
siedzi na krzeœle; Wytomyœl, 1930 r.

wojnie zreszt¹ te¿, w sumie 42 lata. By³ powstañcem wielkopolskim, ale nic za to nie
dosta³am, bo jak mama zmar³a, o nic siê
nie stara³am. Za to, co u Niemki robi³am,
te¿ nie, bo by³am tu na miejscu i chocia¿
mia³am œwiadków i wszystkie papiery, to
mi siê nie nale¿a³o. A przecie¿ w wieku 13
lat ju¿ pracowa³am. W naszym urzêdzie
uznali mi tylko 2 czy 3 lata do emerytury.
W Wytomyœlu w czasie wojny by³o du¿o Niemców? Co siê dzia³o z Polakami?
By³o du¿o Niemców, a jeœli chodzi o Polaków, to sporo ich wysiedlili, szczególnie
tych z wiêkszych gospodarstw. My mieliœmy ma³¹ cha³upkê, to nas ominêli. Szofer,
Silski, ¯ybura byli wysiedleni. W nocy
przyjechali Niemcy, zabrali ich i koniec.
Mieliœmy to szczêœcie, ¿e nas nie ruszali i siê
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jakoœ prze¿y³o tê wojnê u siebie. Nie mia³am a¿ tak Ÿle, chocia¿ siê narobi³am.
I w sklepie pracowa³am, i w kuchni obiad
trzeba by³o ugotowaæ, i wodê nosiæ ze
studni, i wypraæ na tarce. A mia³am tylko
13 – 14 lat. Obok mieszka³ Niemiec,
u którego pracowa³ mój brat.
Wszystko by³o na kartki, ale przez to,
¿e mieliœmy tego polskiego piekarza, zawsze jakoœ starczy³o dla nas chleba. Jeszcze innym dodatkowo sprzeda³am, bo
gdyby jedli tylko tyle, co na kartki, to by im
nie wystarczy³o. W Chmielince byli prawie
sami Niemcy, zreszt¹ przed wojn¹ tam te¿
by³o tylko dwóch Polaków. Dziêki temu,
¿e ojciec pracowa³ w tartaku, Niemcy go
znali i nam pomagali. Bo przecie¿ ludzie s¹
tacy i tacy, i dobrzy i Ÿli, niewa¿ne, czy Polacy czy Niemcy.
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Mia³am jednego brata Kazimierza - tu w dniu jego I Komunii œw. z rodzicami i dziadkami

Wracaj¹c do taksówki – jak to siê sta³o, ¿e zaczê³a Pani wykonywaæ tak nietypowy dla kobiety zawód?
Tak jak mówi³am, pocz¹tkowo nie
chcia³am daæ siê namówiæ mê¿owi na taksówkê. Mieliœmy, co prawda samochód i ja
ju¿ prowadzi³am, ale ¿eby jeŸdziæ na taksówce i woziæ ludzi trzeba by³o mieæ specjalne prawo jazdy. Jedynkê.
Gdzie wtedy robi³o siê kursy?
W Poznaniu. Tam by³ kurs i egzamin
na zwyk³e i zawodowe prawo jazdy. Na
„jedynkê” mog³am jeŸdziæ wszystkimi samochodami i woziæ ludzi. Nie mog³am
tylko kierowaæ autobusami. Potrzebna
by³a te¿ dwuletnia praktyka. Dopiero
gdy siê j¹ mia³o, mo¿na by³o sk³adaæ
wniosek na taksówkê. Gdy zaczê³am

chodziæ na dodatkowy kurs w Poznaniu,
to oprócz mnie uczy³y siê tam jeszcze
trzy panie.
A Pani taksówka by³a prywatna czy nale¿a³a Pani do jakiegoœ zrzeszenia?
I tak, i tak. Sama taksówka by³a prywatna, ale jednoczeœnie nale¿a³am do
Zrzeszenia Transportu Prywatnego
w Poznaniu, którego filia dzia³a³a w Nowym Tomyœlu. Sama taksówka to by³
mój prywatny samochód. JeŸdzi³am
zwykle „warszawami”, w sumie mia³am
ich 4 czy 5, a ostatni¹ moj¹ taksówk¹ by³
„wartburg”. Z kupowaniem samochodów nie by³o kiedyœ tak prosto. Na
„wartburga” na przyk³ad dosta³am
przydzia³ ze zrzeszenia, dlatego mog³am
kupiæ nowe auto.

Na taksówce to by³o nieraz i do œmiechu i do p³aczu...

59

NOWOTOMYŒLANIE...

Przydzia³ na samochód pewnie by³o ³atwiej zdobyæ taksówkarzom ni¿ prywatnym osobom…
Tak, bo istnia³a specjalna pula dla taksówkarzy. Na ca³y Poznañ i okolice by³o
wtedy chyba z 40 samochodów i to
wszystko, w Nowym Tomyœlu tylko ja dosta³am. JeŸdzi³am na taksówce od 1971
roku, wiêc mi siê nale¿a³o...
Ile by³o wtedy w Nowym Tomyœlu taksówek?
Chyba z szeœæ. Ja mia³am numer 2 po
panu, który siê wyprowadzi³ do Poznania.
Pan Szuba mia³ wtedy nr 1, byli jeszcze Borowiak, Najdek, Poniedzia³ek, Mokrzycki,
Buczko... Przez jakiœ czas te¿ Wa³êsa i Zygarliñski… Nie pamiêtam, kto jeszcze…W 1990 roku przesz³am na emeryturê, ale jeszcze jeŸdzi³am kilka lat.
Jakimi samochodami jeŸdzili inni taksówkarze?
Poniedzia³ek jeŸdzi³ „warszaw¹”, a póŸniej mia³ „fiata”. Przewa¿nie jeŸdzili „warszawami”. Pocz¹tkowo mia³am „warszawê” – garbusa, a potem j¹ sprzeda³am i kupi³am w Chroœnicy nastêpn¹, od cz³owieka, który nazywa³ siê £oziñski. Nastêpn¹
kupi³am na gie³dzie. Trzeba by³o wymieniaæ samochód co kilka lat, bo jak siê du¿o
jeŸdzi³o, to siê psu³. Szosy te¿ by³y o wiele
gorsze ni¿ teraz. Jak na Cich¹górê siê jecha³o, to przez b³oto i kamienie. W Wytomyœlu te¿ jeszcze by³y kamienie, dopiero
póŸniej szosê robili. W Nowym Tomyœlu
tak samo. Nic dziwnego, ¿e tak szybko siê
te samochody psu³y.
Za naprawê p³aci³a Pani z w³asnych funduszy?
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Tak. Trzeba by³o siê ubezpieczyæ, p³aciæ
sk³adki do tego zrzeszenia, tak jak w innym
przedsiêbiorstwie.
Ale co Pani dawa³ fakt, ¿e Pani by³a
w tym zrzeszeniu? Samochód przecie¿
musia³a Pani sama kupiæ i go remontowaæ…
Co dawa³o? P³aci³o siê sk³adkê ubezpieczeniow¹, czyli ZUS, z której potem dosta³am emeryturê. Jak by³am na chorobowym, to dostawa³am pieni¹dze z ZUS-u,
ale musia³am ca³y miesi¹c chorowaæ, bo za
2-3 dni nie p³acili. Ca³a reszta, któr¹ zarobi³am by³a moja. Trzeba by³o wykalkulowaæ, ¿eby wystarczy³o na naprawy, ubezpieczenie i paliwo. No i na ¿ycie.
W tamtych czasach chyba by³ problem
z kupnem paliwa....
Dla taksówkarzy by³ specjalny przydzia³. I to nam wystarcza³o.
Nowotomyska filia zrzeszenia mia³a tutaj jak¹œ siedzibê, pracownika?
Biuro mieœci³o siê w tej ma³ej chatce*(najstarszy dom w mieœcie przy pl. Niepodleg³oœci – przyp. red.), przy postoju
taksówek na placu Niepodleg³oœci. Pracowa³a tam pani Barbara Andryszczykowa,
która prowadzi³a dokumentacjê filii. W³aœnie u niej wp³acaliœmy sk³adki. Gdy ona
posz³a na emeryturê, biuro prowadzi³ pan
Zbigniew Larek. Zrzeszenie Transportu
Prywatnego dzia³a w Poznaniu do dziœ,
chocia¿ nie wiem, czy nasi taksówkarze teraz do niego nale¿¹.
W tamtych latach w mieœcie by³y dwa
postoje taksówek – na placu Niepodleg³oœci i na Chopina, na którym Pani sta³a najczêœciej?
Obok koœcio³a na placu Chopina. Stali-
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Marta Hancykówna (z lewej) z kole¿ank¹

œmy raz tu, raz tu. Na postoju umieszczona by³a skrzyneczka z telefonem, który jest
tam do dziœ, chocia¿ teraz ka¿dy ju¿ ma komórkê. Ja wtedy jeszcze nie mia³am w domu telefonu. Dopiero póŸniej swój numer
odst¹pi³ mi jakiœ pan z PZZ- tów z Wolsztyna. „Pani nie ma telefonu, a nieraz da³bym Pani zarobiæ” – powiedzia³. Oni mieli
kilka numerów w zak³adzie, wiêc jeden
skasowa³ i przekaza³ dla mnie.
By³a Pani w powiecie nowotomyskim
jedyn¹ kobiet¹ taksówkark¹. Czy koledzy
traktowali Pani¹ jakoœ specjalnie, czy jak
kumpla?
Przyjêli mnie w swoim gronie bardzo
dobrze, traktowali tak samo jak innych
kolegów. Nie musieli mi pomagaæ, bo
zna³am okolicê. Gdy pierwszy raz stanê³am na postoju, akurat nikogo nie by³o,

wiêc od razu trafi³ mi siê kurs do Poznania. Cieszy³am siê, bo w Poznaniu robi³am prawo jazdy, wiêc by³am obeznana.
Zreszt¹ dziêki temu, ¿e m¹¿ by³ malarzem i jeŸdzi³ do pracy w okolicy, zna³am
te¿ takie miejscowoœci jak Trzciel, Miedzichowo, Kuœlin, Œliwno, G³uponie, W¹sowo, Ró¿ê, Chmielinkê. Gdy zaczê³am
jeŸdziæ, w Buku te¿ by³a pani taksówkarka. Nawet na pocz¹tku pyta³a mnie, czy
siê nie obawiam tak jeŸdziæ. Mówi³am, ¿e
trochê siê bojê, ale tak Ÿle nie jest...
Mog³o to byæ trochê niebezpieczne dla
kobiety zajêcie...
Mê¿czyŸni zwykle zachowywali siê na
poziomie, czasem tylko po¿artowali. Zdarza³o siê, ¿e jak wsiedli tacy trochê pijani, to
ten najbardziej trzeŸwy upomina³ resztê:
„Uwa¿ajcie, za kierownic¹ jest kobieta,
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JeŸdzi³am zwykle
"warszawami" (…) a ostatni¹
moj¹ taksówk¹ by³
"wartburg"

a nie jakiœ ch³op, musicie byæ grzeczni.” Ja
wtedy mówi³am: „Jak siê nie bêdziecie dobrze zachowywaæ, to was nie zawiozê.”
A by³o tak, ¿e nie chcieli z Pani¹ jechaæ
dlatego, ¿e by³a pani kobiet¹?
Tak, te¿ tak bywa³o. Ale jak byli podpici,
to zawsze „z t¹ pani¹” chcieli jechaæ... Nieraz musia³am ich „ustawiaæ”: „Jak nie masz
pieniêdzy, nie pojedziesz”. Taksówka by³a
wówczas tania – 4,50 chyba. Nieraz nie
chcieli, ¿ebym wydawa³a drobne. „To
wszystko dla pani” – mówili. Taksówkarze
czasem byli Ÿli, ¿e mi dodatkowo p³ac¹, bo
62
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mnie nie by³o wolno braæ wiêcej.
W sumie ludzie siê garnêli, ¿eby ze mn¹
jechaæ. Nieraz sta³am z ty³u, a klienci wybierali moj¹ taksówkê, wiêc koledzy siê denerwowali. Mówi³am wtedy: „Tam, do przodu
musicie iœæ, bo panowie siê denerwuj¹”. Na
co oni: „Ale my chcemy z pani¹ jechaæ”.
Siadali na ³awce i czekali, a¿ tamte taksówki
pojad¹ i bêd¹ mogli jechaæ ze mn¹.
A zdarza³o siê, ¿e ktoœ nie chcia³ zap³aciæ?
Raz siê tak zdarzy³o. To by³a zima i wioz³am kilku panów, którzy mieli w kartoni-
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ku coœ, co dziwnie piszcza³o. Myœla³am, ¿e
kurczaki, a to by³y go³êbie. Mówili, ¿e wracaj¹ z jakiegoœ spotkania go³êbiarzy, wiêc
mog³am dociec, kim byli, ale machnê³am
rêk¹... Wysiedli z auta i powiedzieli: „Pani
poczeka, zaraz zap³acimy, tylko weŸmiemy pieni¹dze, bo nie mamy przy sobie”.
No i ju¿ nie wrócili. PóŸniej w Buku mia³am
inny przypadek, ¿e mê¿czyzna, którego
wioz³am wyj¹³ w z mojej torebki wszystkie
pieni¹dze, dokumenty itd. Mia³am j¹ z boku, przy sobie, ale musia³ siêgn¹æ. Nie zauwa¿y³am tego, wiêc gdy dojechaliœmy na
miejsce, zap³aci³ mi – moimi pieniêdzmi
oczywiœcie. Schowa³am je do kieszeni, kawa³ek odjecha³am, chwyci³am torebkê,
a ona by³a jakaœ taka pusta i lekka. Patrzê,
nie ma pieniêdzy i dokumentów…. A ten
pan wychodz¹c mówi³, ¿e jeszcze bêdzie
jecha³ do Bród do swojej narzeczonej… By³am na tyle bystra, ¿e pojecha³am do tej
taksówkarki z Buku i powiedzia³am, ¿e taki, a taki facet, jecha³ do narzeczonej do
Bród… Okaza³o, ¿e te¿ go wozi³a do tej narzeczonej. Po powrocie pojecha³am na milicjê, a oni nazajutrz ju¿ go znaleŸli. Zadzwonili do domu, do rodziców i kazali siê
natychmiast stawiæ. W ci¹gu tygodnia dosta³am wszystkie dokumenty i klucze z powrotem. Dosta³ jak¹œ karê tutaj w urzêdzie. Pytali mnie, czy chcê od niego jakiegoœ odszkodowania, ale nie chcia³am, wiêc
kazali mu wp³aciæ na odbudowê Warszawy czy Poznania 5 tysiêcy kary.
Unika³a Pani jakoœ „niebezpiecznych”
typów?
Nie, wozi³am wszystkich. Zreszt¹ samochodów nie by³o du¿o, wiêc wszyscy
jeŸdzili taksówkami. W czasie, gdy by³y komunie, czy wesela, ju¿ wczeœniej dzwonili,

¿eby umówiæ termin. Du¿o par wozi³am
do œlubu, wiêc nieraz i dziœ spotykam tych,
którzy wspominaj¹: „A pani nas wioz³a do
koœcio³a, jak braliœmy œlub!”
W dalsze trasy te¿ Pani jeŸdzi³a? Dok¹d
najdalej?
Do Zielonej Góry czêsto jeŸdzi³am, do
Szczecina… Tam te¿ ró¿ne przygody mia³am… Kiedyœ jecha³ ze mn¹ mê¿czyzna,
który siê awanturowa³, wiêc mu w Zielonej Górze powiedzia³am: „Pan ju¿ ze mn¹
z powrotem nie pojedzie, proszê wyjœæ
z samochodu!” Najpierw nie chcia³ wysi¹œæ, wiêc postraszy³am: „Widzi pan, tam
milicja jeŸdzi, zaraz ich zawo³am”. No i wysiad³, a ja na gaz i pojecha³am.
A zdarza³o siê, ¿e ktoœ zostawia³ coœ
w taksówce? By³o jakieœ biuro rzeczy znalezionych?
Tak, zdarza³o siê. Kiedyœ starszy pan ze
Zb¹szynia ca³y portfel zostawi³. Zauwa¿y³a
go pani, która wsiad³a po nim do taksówki.
Wiedzia³am, ¿e jecha³ na dworzec, wiêc
jeszcze go z³apa³am i odda³am mu pieni¹dze. Jak on siê cieszy³! „To by³a ca³a moja
emerytura!” – mówi³. Odda³am, bo na cudzym to siê cz³owiek nie wypasie... Nie lubi³am przy sobie zatrzymywaæ takich rzeczy. Oprócz portfeli zostawiali jakieœ paczki, ale z regu³y wiedzia³am kto zostawi³,
wiêc zawozi³am i oddawa³am. Nie by³o specjalnego biura. Czasem ludzie przychodzili
i pytali, czy nie zostawili czegoœ u mnie, czy
u kolegów w taksówce.
Zdarza³o siê, ¿e pasa¿erowie opowiadali Pani o swoim ¿yciu?
Tak. Coœ tam zawsze opowiadali o sobie, a jak kto mia³ wypite, to w ogóle...
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Opowiadali sk¹d s¹, nieraz o ¿onie, jaka
dobra. Jak panie jeŸdzi³y, to te¿ siê rozmawia³o... By³y i inne korzyœci z taksówki.
W tamtym czasie trudno by³o dostaæ miêso czy wêdliny, wiêc ludzie na wioskach,
wiedz¹c, ¿e jestem wdow¹, czêsto dawali
mi kaszanki, kie³basy, nawet kawa³ek miêsa, gdy zabijali œwiniê – „Bêdziesz pani mia³a na kolacjê”... To wszystko tak szybko
minê³o… Du¿o siê jeŸdzi³o, du¿o widzia³o...
By³ czas, ¿eby coœ zwiedziæ w czasie
tych wyjazdów, ¿eby poznaæ inne miasta?
Czasem siê przesz³o jedn¹ uliczkê czy
dwie, ale cz³owiek goni³ za pieniêdzmi. Nie
by³o na to czasu.
Pewnie sporo kursów by³o pod kawiar64
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nie. Pamiêta Pani, jakie lokale w okolicy
by³y najbardziej popularne?
Najwiêcej jeŸdzi³o siê do Miedzichowa,
do Zb¹szynia, Grodziska, Opalenicy, Kuœlina na dobr¹ kawê. Nieraz sami taksówkarze jednym samochodem wyprawiali siê na
kawê do Kuœlina. Taka by³a dobra. Nie, nie
pamiêtam nazwy tej kawiarni, to by³a restauracja chyba... Gdy póŸniej taksówek
w Nowym Tomyœlu jeŸdzi³o ju¿ 18 czy 20,
to ka¿dy pilnowa³ interesu i nie by³o czasu
na rozrywki. Nieraz tylko, gdy czekaliœmy
na klientów, to oni sami zapraszali nas na
kawê. Du¿o jeŸdzi³am dla „Ruchu” z gazetami, czy dla spó³dzielni ogrodniczej. Wozi³am ich pracowników na jakieœ posiedzenia, na narady do Lwówka. „Ruch” wynajmowa³ mnie do wo¿enia paczek z gazetami. JeŸdzi³am do kiosków nie tylko na tere-
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nie Nowego Tomyœla, ale te¿ do Bukowca,
Opalenicy, Grodziska, Kamieñca. W samym Nowym Tomyœlu by³o du¿o kiosków
– na placu Niepodleg³oœci, na Koœciuszki,
na Mickiewicza, na placu Chopina, przy
dworcu PKP i du¿o wiêcej... Z gazetami
najczêœciej jeŸdzi³am w soboty, bo wtedy
nie mieli samochodów. Kilka lat rozwozi³am prasê, ale potem ju¿ by³o mi trudno
nosiæ te paczki, bo by³y ciê¿kie. Pan Zygarliñski te¿ wozi³, a potem jego syn.
Ile w ci¹gu dnia albo tygodnia by³o kursów? Nocami Pani te¿ jeŸdzi³a?
Du¿o, du¿o. Dzwonili po nocy, ¿eby
przyjechaæ, nieraz siê nie chcia³o wstawaæ.... Na taksówce to by³o nieraz i do
œmiechu, i do p³aczu. Ale jak siê przyzwyczai³am, to dobrze mi siê pracowa³o. Fajnie
by³o, weso³o…Co siê naœmialiœmy z taksówkarzami… A ¿e wdowa, to sobie znajdê na pewno mê¿a w pracy. Ja siê œmia³am,
¿e ¿aden mi siê nie podoba... Ale, faktycznie póŸniej jeszcze raz wysz³am za m¹¿,
chocia¿ nied³ugo by³am w tym ma³¿eñstwie, bo drugi m¹¿ te¿ zmar³.
Na emeryturê przesz³a Pani w 1990
roku...
Tak. Wtedy ju¿ du¿o ludzi mia³o w³asne

samochody, by³o wiêcej taksówek i mniej
pracy. Ju¿ siê tyle nie jeŸdzi³o, co na pocz¹tku. A ja nigdy nie odmawia³am, chocia¿ nieraz ju¿ siê nie chcia³o jechaæ, bo by³am zmêczona. Co prawda nocne kursy
by³y dro¿sze, ale za to mniej bezpieczne,
szczególnie dla kobiety… Najbardziej najad³am siê strachu, gdy kiedyœ wieczorem,
tu¿ przed powrotem do domu, zobaczy³am na postoju mê¿czyznê ubranego na
bia³o... Podjecha³am, wsiad³ do ty³u i za¿yczy³ sobie kursu do jakiegoœ gospodarstwa
czy leœniczówki przed Miedzichowem. Co
siê ruszy³, to mu ta bia³a kurtka szeleœci³a,
co jakoœ mnie niepokoi³o. Chcia³ w dodatku, ¿ebym zatrzyma³a siê przy lesie, to on
sobie ten kawa³ek dojdzie. Uda³am, ¿e nie
s³yszê i dojecha³am a¿ pod dom, w którym
pali³o siê œwiat³o. Zap³aci³, da³ jeszcze na
czekoladê, ale ja ju¿ spocona by³am ze strachu, ¿e mnie w tym lesie zabije. PóŸniej nie
jeŸdzi³am nocami, bo zdarza³y siê ró¿ne
wypadki i siê ba³am, ale w sumie nie mia³am jakichœ niebezpiecznych zdarzeñ… Ale
to wszystko minê³o…. Jeszcze w tamtym
roku by³am samochodem u kuzynki samochodem. Teraz ju¿ nie je¿d¿ê, bo ju¿ prawie nie widzê...
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Co z t¹ wod¹?
Od kilkunastu lat obserwujemy niedobory wody w œrodowisku. Jest to widoczne
szczególnie w okresie wegetacji roœlin, gdy konieczne staje siê ich podlewanie i
nawadnianie ogrodów dzia³kowych, przydomowych trawników i ogródków, a tak¿e
zieleni wysadzanej na klombach i rabatach w przestrzeni publicznej. Có¿ zatem siê
dzieje, ¿e jedynie starsi mieszkañcy mog¹ z rozrzewnieniem wspominaæ „stare dzieje”,
kiedy to od kwietnia do czerwca, nawet do lipca w dzieñ œwieci³o s³oñce, a wieczorami
lub w nocy pada³y o¿ywcze, orzeŸwiaj¹ce deszcze. W okresie najwiêkszego
zapotrzebowania roœlin na wodê to one dostarcza³y jej w wystarczaj¹cej iloœci. Obecnie
ju¿ od maja mamy okres posuchy. Co robiæ, ¿eby poprawiæ tê niekorzystn¹ sytuacjê?
Woda - oczywiœcie s³odka - jest nam niezbêdna do ¿ycia. Jest to tak oczywiste, ¿e
tylko czasami o tym sobie przypominamy, np. gdy wyst¹pi¹ awarie systemu
wodoci¹gowego i z kranu tylko smêtnie kapnie jakaœ kropla wody albo gdy zostanie
wy³¹czony pr¹d i nie mo¿na bez wysi³ku pozyskaæ wody ze studni.
Przez tê oczywist¹ prawdê zapominamy na co dzieñ, ¿e zapasy wody s³odkiej nie s¹
niewyczerpalne. Owszem podlegaj¹ odtwarzaniu, ale tylko w warunkach prawie
naturalnych istnieje równowaga pomiêdzy poborem wód, a ich odnawianiem. W chwili
obecnej, niestety, pobór wód przewa¿a nad odnawianiem ich zasobów. O ubywanie
wody w œrodowisku œwiadczy np. zasychanie starszych drzew, suche zbiorniki i
zag³êbienia terenu, w których dotychczas zawsze sta³a woda, suche przez prawie ca³y
rok rowy melioracyjne, w których równie¿ woda p³ynê³a przez wiêksz¹ czêœæ roku.
Polska zaliczana jest ju¿ do krajów o tzw. lekkim stresie wodnym, na 1 osobê
przypada rocznie tylko 1,47 tys. m3 wody (dla porównania w Surinamie - 436,68 tys.
m3, a w Kanadzie 87,73 tys. m3). St¹d tak wa¿ne staje siê dbanie o wodê opadow¹,
zapobieganie bezproduktywnej jej ucieczce. Jest to szczególnie wa¿ne na terenach
zurbanizowanych, ale te¿ rolniczych (rolnictwo zu¿ywa wiêksz¹ czêœæ pobieranej w
kraju wody). Trzeba od zaraz zmieniæ nasze myœlenie i dzia³anie „jak najszybciej
odprowadziæ wodê z terenu do odbiornika” zast¹piæ dzia³aniem „jak najbardziej
opóŸniæ odp³yw wody z terenu, a wrêcz j¹ na tym terenie zatrzymaæ” (zob. ryc. na
stronach 67 i 68).
Œcis³a zabudowa, szczelne pokrycie powierzchni ziemi betonem, asfaltem, czy zadaszeniami, ma³a iloœæ terenów zielonych, otwartych oraz budowa kanalizacji deszczowej
powoduj¹, ¿e po opadach deszczu woda bardzo szybko sp³ywa z tych powierzchni do
systemu kanalizacji i tak samo szybko odp³ywa do odbiornika. Zwykle taki odbiornik
ma du¿o wylotów kanalizacji deszczowej. Tak wiêc w bardzo krótkim czasie pojawia
siê w nim bardzo du¿a iloœæ wody.
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Czêsto tak wielka, ¿e odbiornik nie mo¿e jej w tym samym czasie odebraæ. St¹d rowy pe³ne wody przelewaj¹cej siê przez ich koronê, czy wype³niony po brzegi kana³
Szarka albo wystêpuj¹ca z brzegów Mogilnica. St¹d nag³e podtopienia gruntów, czy
budynków po³o¿onych w s¹siedztwie rowów lub rzek. Nasza niefrasobliwoœæ w gospodarowaniu wod¹ odbija siê na nas bardzo niekorzystnie. Jest powodem du¿ych,
niekiedy olbrzymich szkód w maj¹tku. Z traumy po zalaniu wodami niewielkiego – zazwyczaj – strumienia trudno siê otrz¹sn¹æ. Podobnie jest w zwi¹zku z wyschniêciem
znacznych powierzchni upraw. Brak produktów do sprzeda¿y, brak œrodków finansowych, przy jednoczesnej koniecznoœci zakupu nowego materia³u lub produktu, a dodatkowo w tym samym czasie i tak uby³o nam wody, która mog³a byæ z po¿ytkiem
wykorzystana. Tej wody, która odp³ynê³a strumieniami i rzekami nie da siê ju¿ zawróciæ. Postarajmy siê wiêc przetrzymaæ j¹ u nas jak najd³u¿ej i to w taki sposób, ¿eby nam
nie szkodzi³a. Zastosujmy metody, które to umo¿liwi¹.
Nie zabudowujmy koryt rzecznych i teras zalewowych. Na pewno œwietnie jest mieæ
wodê blisko domu i np. bezpoœredni widok na rzekê, bo przed nami nie ma ju¿ ¿adnych s¹siadów. Ale … jeœli zdarzy siê tak, ¿e poziom wody w tej rzece podniesie siê ponad miarê, to rzeka wykorzysta w³aœnie ca³¹ przestrzeñ koryta i tej terasy zalewowej,
Co z t¹ wod¹?
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a nawet powierzchniê obok niej po³o¿on¹. Nasz dom, nasza zagroda, nasz teren nie
bêdzie dla ¿ywio³u ¿adn¹ przeszkod¹. Zostanie zmyty jak przys³owiowy domek z kart,
a w najlepszym przypadku ulegnie znacznemu zniszczeniu. Pytanie – dlaczego? Starania o odzkodowanie. A to przecie¿ nasz brak rozwagi.
Prostym sposobem wstrzymywania sp³ywu wody opadowej jest jej infiltracja, zarówno powierzchniowa – na terenach trawiastych, w ogrodach, czy na powierzchniach pokrytych p³ytami a¿urowymi, jak i podziemna. Ta druga wymaga jednak technicznych urz¹dzeñ, np. skrzynek rozs¹czaj¹cych, czy komór drena¿owych.
Urz¹dzenia in¿ynierskie do infiltracji podziemnej mog¹ byæ doskona³¹ alternatyw¹
dla kanalizacji deszczowej na terenach przepuszczalnych. Mo¿na je zastosowaæ przyk³adowo w obrêbie zabudowy jednorodzinnej, na dzia³kach rekreacyjnych czy terenach przyzagrodowych. Mo¿na równie¿ zastosowaæ wystêpuj¹cy w naturze sposób
przes¹czania wód opadowych przez wsi¹kanie jej w nieckach i zag³êbieniach terenu.
Woda zostaje zatrzymana w poroœniêtej roœlinnoœci¹ zielon¹ i drzewiast¹ niecce, tak
d³ugo, dopóki grunt nie bêdzie móg³ odebraæ kolejnej partii opadów deszczu. Roœlinnoœæ spowoduje ponadto przefiltrowanie i oczyszczenie wstêpne wód opadowych.
Do retencji wód mog¹ byæ wykorzystane zbiorniki naturalne – jeziora, a tak¿e
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zbiorniki sztuczne, np. stawy, niewielkie zbiorniki na rowach melioracyjnych, czy du¿e
sztuczne budowle wodne. Do retencji wykorzystuje siê te¿ wspomniane wczeœniej koryta rzeczne, terasy zalewowe z szerok¹ stref¹ przybrze¿n¹, sk³adaj¹c¹ siê z szuwarów
i roœlinnoœci drzewiastej. Im koryto ma bardziej naturalny charakter, im wiêcej zakoli
i meandrów, tym wiêksza jest jego zdolnoœæ retencyjna i spowalnianie odp³ywu wód.
W prostym, wybrukowanym (czyt. skanalizowanym) cieku, fala powodziowa pêdzi jak
tsunami, porywa ze sob¹ wszystko co zdo³a, niszcz¹c pozosta³e.
W nowoczesnych rozwi¹zaniach zagospodarowania wód opadowych stosuje siê,
np. w przypadku obiektów o du¿ych powierzchniach dachów, podziemne zbiorniki do
retencji tych wód, z mo¿liwoœci¹ ich wykorzystania do nawadniania terenów zielonych,
po³o¿onych wokó³ obiektu. Przyk³adem zastosowania takiego rozwi¹zania mo¿e byæ
poznañski Aquapark – „termy maltañskie”. Woda ze zbiorników podziemnych doprowadzona do zraszaczy terenów zielonych w 100% pokrywa zapotrzebowanie roœlinnoœci na wodê na powierzchni 10000m2. Tym samym zmniejsza siê o 3000m3 rocznie pobór wody z wodoci¹gów miejskich albo z indywidualnego ujêcia wód podziemnych, a wiêc równie¿ pomniejszaj¹ siê koszty funkcjonowania obiektów. Kolejnym ze
sposobów zagospodarowania wód deszczowych, stosunkowo powszechnym w œwiecie, w Polsce dopiero raczkuj¹cym, s¹ zielone dachy i œciany budynków. Oprócz retencjonowania wody, spe³niaj¹ równie¿ rolê izolacji termicznej i t³umi¹ ha³as.
To, ¿e wody opadowe z terenów zurbanizowanych, rolnych i przemys³owych trzeba retencjonowaæ, powinno pojawiæ siê w zapisach: wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, studiach uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy w decyzjach o warunkach zabudowy.
Zastosowanie któregoœ z wymienionych sposobów (albo jeszcze innych rozwi¹zañ
tego zagadnienia) uwarunkowane jest oczywiœcie mo¿liwoœciami ekonomicznymi inwestorów i warunkami terenowymi. Specjaliœci potrafi¹ jednak te problemy rozwi¹zaæ
i zastosowaæ wariant najbardziej korzystny, zarówno pod wzglêdem finansowym, jak
i korzyœci dla œrodowiska. Na odleg³e w czasie wprowadzanie w ¿ycie takich rozwi¹zañ
nie mo¿emy ju¿ sobie pozwoliæ. Pewnego dnia mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e – dla
utrzymania w dobrym stanie zieleni – nie mo¿emy ju¿ pobieraæ wody z wodoci¹gu, czy
te¿ nie mo¿emy nawadniaæ upraw wod¹ podziemn¹, bo tej brakuje nawet do picia.
Obyœmy my i nasze wnuki tego nie doczekali.

Ryciny wykorzystano za zgod¹ Piotra Kowalczaka z Instytutu Œrodowiska Rolniczego i Leœnego
PAN
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Dla Boga i ludzi...
Publikujemy poni¿ej fragmenty ksi¹¿ki Zygmunta Dudy, Dla Boga i ludzi. Stowarzyszenie M³odych Polek i Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej na ziemi
opalenickiej 1927 - 1950, Opalenica
2006. Ksi¹¿ka ta ukaza³a siê, jako dziesi¹ta z kolei, w cyklu wydawniczym
Z dziejów parafii sw. Mateusza w Opalenicy. Na jej ³amach autor przywo³a³ pamiêæ o wydarzeniach i ludziach w czasach, gdy podstawowy kanon wartoœci
i dzia³añ organizacji m³odzie¿owych
mieœci³ siê w ramach wyznaczonych
przez nadtytu³ ksi¹¿ki: Dla Boga i ludzi.
Przywo³ane fragmenty s¹ niezwykle
cennym uzupe³nieniem arytyku³u Damiana Ro¿ek – Paw³owskiego Katolickie
Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej – zapiski po latach (s. 34-41).
Zainteresowanych lektur¹ ca³oœci zapraszamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, a tak¿e do bibliotek publicznych na terenie powiatu nowotomyskiego.
Wprowadzenie
Po odzyskaniu niepodleg³oœci jedn¹ z prac pilnych by³a troska o m³odzie¿ w ogóle,
w nie mniejszej mierze o m³odzie¿ ¿eñsk¹. Z chwil¹ odrodzenia Polski nale¿a³o zaj¹æ siê
m³odzie¿¹ ¿eñsk¹ pozaszkoln¹. Nale¿a³o tej m³odzie¿y otworzyæ oczy i serca na piêkno
mowy polskiej, na wielkoœæ przesz³oœci narodowej, nale¿a³o m³ode charaktery kszta³towaæ, przygotowywaæ do nowych zadañ przysz³ych obywateli kraju, równoczeœnie wdra¿aæ do podejmowania obowi¹zków religijnych. I wtedy narodzi³a siê myœl, ¿eby m³odzie¿
¿eñsk¹ zorganizowaæ, po³¹czyæ w stowarzyszeniach.
Na ziemiach zaboru pruskiego nie wolno by³o organizowaæ siê m³odzie¿y ¿eñskiej. Mimo to, na terenie Wielkopolski w 1919 roku istnia³o siedem stowarzyszeñ m³odzie¿y
¿eñskiej.
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Troskliwy opiekun chrzeœcijañskiego ruchu spo³ecznego w Wielkopolsce, ks. kardyna³
prymas Edmund Dalbor, ju¿ w roku 1919 zaleci³ powo³anie do ¿ycia diecezjalnej organizacji m³odzie¿y ¿eñskiej. Przygotowania tej nowej organizacji podj¹³ siê ówczesny sekretarz generalny Zwi¹zku Katolickiego Towarzystw Kobiet Pracuj¹cych w Poznaniu, ks. Józef Schulz.
Na 21 paŸdziernika 1919 roku, ks. Józef Schulz zwo³a³ w Poznaniu pierwszy za³o¿ycielski zjazd patronów i prezesek siedmiu istniej¹cych stowarzyszeñ polskiej m³odzie¿y
¿eñskiej. Zwi¹zek poznañski sta³ siê kolebk¹ ruchu ogólnopolskiego. Zjazd ten uchwali³
ustawy dla stowarzyszeñ, powo³a³ Zwi¹zek M³odych Polek. Zachêci³ ksiê¿y do organizowania m³odzie¿y ¿eñskiej, poinformowa³ inteligencjê (nauczycielstwo, ziemianki) o koniecznoœci i sposobie wspó³pracy z now¹ organizacj¹. W roku 1920 zapocz¹tkowano wydawanie miesiêcznika organizacyjnego „M³oda Polka”. Uznano odrêbnoœæ i autonomiê
Zwi¹zku Stowarzyszenia M³odych Polek na terenie archidiecezji gnieŸnieñsko – poznañskiej. Nazwa M³ode Polki zwi¹zana by³a wy³¹cznie z organizacj¹ wielkopolsk¹. Sekretarzem Zwi¹zku zosta³ ks. Józef Schulz. Od pocz¹tku istnienia organizacji towarzyszy³o has³o „Sprawie s³u¿”. U¿ywano go przy oficjalnym powitaniu, na rozpoczêcie i zakoñczenie
zebrañ, tak¿e w korespondencji i okólnikach.
Patronami SMP byli na ogó³ ksiê¿a. Patron stara³ siê dobraæ do patronatu kilka pañ, np.
nauczycielek, ziemianek, a¿eby przy pomocy osób kompetentnych nale¿ycie kierowaæ
wychowaniem m³odzie¿y ¿eñskiej. Patrona mianowa³ Zarz¹d Zwi¹zku. Hymn organizacyjny powsta³ w roku 1922. Pieœñ ta by³a œpiewana na zebraniach i zjazdach.
Pieœñ ho³du Maryi œpiewa
M³odzie¿y ¿eñskiej huf
Do stóp jej œwiêtych sk³ada
Ofiarê serc, r¹k, g³ów!
Myœl rwie siê wzwy¿ za m³odu,
Nie w mrokach chcê siê kryæ,
Dla Polski, dla Narodu,
Dopomó¿ Maryjo ¿yæ!
Patronko Stowarzyszeñ
Tyœ nasz przejasny wzór
Najwznioœlejszym has³em
Chciej przej¹æ serca cór!
Niech w pracy, w cnocie, w zgodzie
¯ywota przêdzie niæ.
Dla Polski, dla Narodu
Dopomó¿ Maryjo ¿yæ!
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Praca stowarzyszenia obejmowa³a wszystkie sfery odnosz¹ce siê do ¿ycia rodzinnego
i publicznego dziewcz¹t. Obejmowa³a: wykszta³cenie i wychowanie religijne i moralne, budzenie zainteresowania do wiedzy ogólnej przez dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatow¹ we
wszystkich dziedzinach wiedzy, kultury i sztuki, kszta³towanie postaw spo³eczno-obywatelskich w duchu katolickim i narodowym, szerzenie zami³owania do pracy
zawodowej, staranie o zdrowie cia³a i duszy przez wprowadzenie celowego wychowania fizycznego i przez krzewienie zdrowego ¿ycia towarzyskiego.
Pracê w stowarzyszeniu prowadzono na zebraniach plenarnych odbywaj¹cych siê
co najmniej raz w miesi¹cu, poprzez realizacjê z góry za³o¿onego programu, przez
wyk³ady, odczyty, pogadanki, dyskusje. Jeszcze bardziej ¿ywy kontakt nawi¹zywano
w zastêpach, gdzie w gronie kilku lub kilkunastu druhen panowa³a bardziej serdeczna atmosfera.
Zajêcia w ramach tzw kó³ek, np.: religijnych, praktycznych zajêæ kobiecych, œpiewu, gimnastyki, gier, muzyki, mia³y charakter zbli¿ony do zajêæ szkolnych. Organem
centralnym dla wszystkich stowarzyszeñ M³odych Polek, by³ Zwi¹zekM³odych Polek
w Poznaniu, który zak³ada³, pomaga³, jednoczy³ stowarzyszenia w terenie i u³atwia³
im pracê. Nazwa M³ode Polki funkcjonowa³a do czasu reorganizacji zwi¹zku w roku
1934 i przyjêcia nazwy Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej. Doœæ powszechnie stosowano jednak tê nazwê do 1939 roku i jeszcze po 1945 roku.
Stowarzyszenie M³odych Polek dzia³a³o zgodnie ze statutem z roku 1919 i poprawkami z roku 1925. Mia³o cechy organizacji autonomicznej. Mog³o pos³ugiwaæ
siê w³asn¹ piecz¹tk¹ i posiadaæ sztandar. Celem stowarzyszenia by³o jednoczenie
m³odzie¿y ¿eñskiej i wychowanie jej na „œwiat³ych i dzielnych cz³onków Koœcio³a i narodu”. Statut wymienia³ 10 hase³ – przykazañ dla cz³onków. Œrodkami do osi¹gniêcia celów mia³y byæ: wspólne praktyki religijne, udzia³ SMP w akcjach dobroczynnych
i patriotycznych, zebrania cz³onkiñ, wyk³ady, pogadanki, æwiczenia fizyczne i gry ruchowe, wycieczki, rozrywki, w³asne ognisko (œwietlica), udzia³ w kursach i kó³kach
zainteresowañ, urz¹dzanie wystaw prac rêcznych.
Czynnymi cz³onkiniami by³y dziewczêta w wieku od 14-25 roku ¿ycia. Cz³onkinie
nazywano druhnami. Uroczyste przyjêcie i wrêczenie legitymacji odbywa³o siê najczêœciej na walnym zebraniu lub podczas „Œwiêta Druhen”, po okresie miesiêcznego
kandydowania. Po ukoñczeniu 17 roku ¿ycia druhna uzyskiwa³a prawo wyborcze.
Cz³onkostwo wygasa³o, gdy druhna wychodzi³a za m¹¿ lub kiedy ukoñczy³a 25 lat.
Jeœli wikariusz by³ patronem stowarzyszenia, to proboszczowi przypada³a funkcja
protektora. Patron w KSM¯ by³ zwany asystentem, nadawa³ ton pracy w organizacji. W patronacie zasiada³y osoby starsze, np. nauczycielki, ziemianki, panie z inteligencji. (...).
Dom M³odej Polki w Bninie
W Bninie ko³o Kórnika, w terenie zalesionym, nad jeziorem, wybudowano Dom
M³odej Polki, który dla m³odzie¿y ¿eñskiej by³ oœrodkiem szkolenia druhen, centrum
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wielu kursów Wspania³y dom stowarzyszenia na 70 osób, wzniesiony by³ w du¿ej
czêœci ze sk³adek druhen. „Bia³y dom” oddano do u¿ytku 5 lipca 1934 roku. Aktu
poœwiêcenia dokona³ ksi¹dz prymas August Hlond. W roku nastêpnym rozpoczêto
prowadzenie kursów, przy wydatnej pomocy Towarzystwa Ziemianek Wielkopolskich. Rocznie szkolono tam kilkaset druhen. W Œwiêto Druhen urz¹dzano zbiórkê
przed koœcio³em, z której dochód przeznaczany by³ na urz¹dzenia Domu. Zbiórkê
urz¹dzano za zezwoleniem arcybiskupa i proboszcza parafii œw. Mateusza. Tydzieñ
wczeœniej i w dniu zbiórki, z ambony informowano parafian o zadaniach Domu
w Bninie oraz celach zbiórki. Wiejskie oddzia³y urz¹dza³y zbiórki po domach, wœród
swoich znajomych.
Okólnik Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej w Poznaniu, „Sprawie S³u¿”, czêsto informowa³ o sk³adkach zbieranych przez oddzia³y w diecezji. Sk³adki sp³ywa³y systematycznie.
Bnin by³ czynny przez wiêksz¹ czêœæ roku. O¿ywa³ szczególnie w okresie letnim.
Warunki pobytu, przeœliczne po³o¿enie, las, jezioro, dziwny czar i urok przyczynia³y
siê do spopularyzowania go wœród m³odzie¿y. Na terenie przyleg³ym do Domu urz¹dzono p³ywalniê letni¹ i boiska, tak¿e sad owocowy. Kursy by³y czêsto dwutygodniowe lub jeszcze d³u¿sze. W programie ka¿dego kursu mieœci³y siê miêdzy innymi nastêpuj¹ce zajêcia: gry œwietlicowe, gry ruchowe, nauka robienia zabawek, pogadanki, nauka inscenizacji, œpiew, organizowanie wycieczek. G³oœne by³y „Kursy dla narzeczonych”. Kursy te cieszy³y siê du¿ym powodzeniem. Wiedza i doœwiadczenie tu
zdobywane by³y niezwykle cenne w ¿yciu m³odych dziewcz¹t.
Sprawa przygotowania rodzinnego, zapocz¹tkowana jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹, znalaz³a po wojnie oddŸwiêk i wielkie zainteresowanie wœród m³odzie¿y i rodziców druhen, szczególnie jednak mê¿ów, których ¿ony przed œlubem uczestniczy³y w kursach. Niejednokrotnie wyra¿ali oni podziêkowanie za to przygotowanie do
¿ycia rodzinnego. W swoim programie kursy przewidywa³y naukê gotowania, wypieku ciast, wyk³ady z zagadnieñ ¿ycia ma³¿eñskiego, wychowanie dzieci, zdrowie
w rodzinie, urz¹dzanie mieszkania, uk³adanie bud¿etu domowego, prowadzenie domu, szycia, robót rêcznych. Kursy te koñczy³y siê rekolekcjami zamkniêtymi, które
duchowo przygotowywa³y kandydatki na ¿ony do przysz³ego stanu ma³¿eñskiego.
Kursy by³y bezp³atne. Uczestniczki pokrywa³y tylko koszty utrzymania. Op³atê instruktorek, administracji ponosi³a centrala z w³asnych funduszów. Kursy przygotowania rodzinnego gromadzi³y do 30 druhen. Wiadomoœci nabyte na tym kursie mog³y mieæ wp³yw na przysz³e ¿ycie rodzinne. Wieczorem dziewczêta du¿o œpiewa³y,
przede wszystkim ko³ysanki, które kiedyœ, gdy stworz¹ w³asn¹ rodzinê, bêd¹ nuci³y
pochylone nad ³ó¿eczkiem w³asnego dziecka. W kursach uczestniczy³y wielokrotnie
druhny z Opalenicy i okolicy. Dom organizacyjny w Bninie odwiedzali: prymas August Hlond, wojewoda poznañski, starosta œremski. Istotny element zajêæ w Bninie
stanowi³y rekolekcje zamkniête. Oœrodek ten doskonale nadawa³ siê do tego rodzaju æwiczeñ duchowych, ze wzglêdu na odosobnienie, po³o¿enie i ciszê. Dom M³odej
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Polki by³ miejscem odwiedzanym przez liczne grupy m³odzie¿y z Polski. Oœrodek
bniñski odgrywa³ niezwyk³¹ rolê w ¿yciu organizacji wielkopolskiej. Dom ¿y³, têtni³
m³odzieñcz¹ atmosfer¹. Po II wojnie œwiatowej, do roku 1950 nadal funkcjonowa³
wed³ug przedwojennych wzorów (...).
Okrêg nowotomyski
Po II wojnie œwiatowej stworzono okrêg nowotomyski z siedzib¹ w Nowym Tomyœlu.
Obejmowa³ on teren ca³ego tego powiatu. Na pierwsz¹ prezeskê zosta³a wybrana Gabriela Kabzianka, a asystentem by³ ks. proboszcz Micha³ Kosicki z Nowego Tomyœla. Na
zebraniu konstytucyjnym, 23 lutego 1946 roku, w sali Domu Katolickiego w Opalenicy,
oddzia³y z³o¿y³y krótkie sprawozdania z dzia³alnoœci. Z wielkim zapa³em, w oparciu
o przedwojenny dorobek i doœwiadczenia rozpoczêto dzia³alnoœæ okrêgu. Pierwszy powojenny zlot m³odzie¿y ¿eñskiej mia³ siê odbyæ w Buku 15 sierpnia 1946 roku. Zlot po³¹czono ze Œwiêtem Druhen. Oddzia³y mia³y przybyæ
do Buku z bogatym programem artystycznym. Ze
wzglêdu na ofiarowanie archidiecezji poznañskiej Matce Najœwiêtszej i Jej Niepokalanemu Sercu w Poznaniu, zjazd prze³o¿ono na 18 sierpnia 1946 roku, Program zjazdu by³ bogaty – wspólna Msza œw dla druhen
z okrêgu, defilada przed w³adzami okrêgu i pañstwowymi na Rynku, akademia w sali parafialnej, po po³udniu – na boisku „Soko³a”- zabawa taneczna z popisami druhen i zawodami w siatkówkê.
Ze wzglêdu na dogodniejszy dojazd, wiele zebrañ
i narad odbywa³o siê w Domu Katolickim w Opalenicy. Oddzia³ miejscowy w takich przypadkach by³ odpowiedzialny za przygotowanie sali, przyjêcie goœci
i poczêstunek. Salka parafialna spe³nia³a wszystkie wymogi, w zale¿noœci od ró¿nych form spotkañ okrêgoZnaczek organizacyjny KSM¯
wych. Ka¿dy nowy oddzia³ by³ serdecznie witany (ze zbiorów Bogumi³a Wojcieszaka)
w gronie okrêgu. Wspierano go ró¿nymi mo¿liwymi
sposobami. Zofia Ozdowska, prezeska centrali, bardzo interesowa³a siê dzia³alnoœci¹
okrêgu i oddzia³ów w terenie. W niedzielê 27 kwietnia 1947 roku, w Domu Katolickim
w Opalenicy odby³o siê kolejne zebranie kierownictwa okrêgu.
Staraniem kierownictwa okrêgu dwudniowy kurs dla zarz¹dów odby³ siê 6 i 7 marca
1948 roku, w³aœnie w Opalenicy. Licznie zebra³y siê kierownictwa oddzia³ów. Kurs rozpoczêto Msz¹ œw odprawion¹ przez asystenta okrêgowego, proboszcza Micha³a Kosickiego, po czym w sali rozpoczêto wyk³ady i æwiczenia. Referaty dotyczy³y wa¿nych spraw
organizacji, tak¿e dzia³alnoœci poszczególnych funkcyjnych w oddziale. Uczono siê, jak
prowadziæ zebrania, zbiórki zastêpów, jak organizowaæ ¿ycie œwietlicowe. Podczas zajêæ
œwietlicowych œpiewano piosenki ze œpiewników organizacyjnych. Druhnom z dalszych
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miejscowoœci zapewniono noclegi. W kursie uczestniczy³y miêdzy innymi prezeska okrêgu – Katarzyna Góræzakówna, sekretarka – Aniela Janasówna, skarbniczka – Janina Michalakówna. W kierownictwie okrêgu nie by³o druhen z Opalenicy. Z nowymi zdobyczami wiedzy wraca³y druhny w mi³ym nastroju do domów, aby pod znakiem KSM¯ s³u¿yæ
Bogu i OjczyŸnie.
W okólniku nr 1 z 1948 roku, wydanym przez okrêg w Nowym Tomyœlu, zwrócono
siê do wszystkich oddzia³ów w powiecie z intencj¹ dzia³alnoœci organizacji na 1948 roku.
Has³em na ten rok mia³o byæ: „Druhna KSM¯ wiecznie ¿ywym Koœcio³em Bo¿ym”
i „Usilna praca nad podniesieniem i ugruntowaniem ¿ycia wewnêtrznego druhen”. Wzywano druhny do prowadzenia akcji charytatywnej. Okrêg zaleca³, by nie ograniczaæ wiêkszych publicznych akademii i przedstawieñ teatralnych, zwiêkszaæ mniejsze imprezy
w œwietlicy w zamkniêtym kó³ku organizacyjnym, np. op³atek, wieczory humoru, piosenki itp. W œwietlicy urz¹dzaæ nale¿y pogadanki, gry, zabawy œwietlicowe i du¿o œpiewaæ.
Powinno praktykowaæ siê odwiedziny s¹siednich oddzia³ów. Wskazane by³o zwiêkszaæ
stan ksi¹¿ek w biblioteczce organizacyjnej poprzez dary ksi¹¿kowe od osób starszych.
Kolejne walne zebranie okrêgu nowotomyskiego zorganizowano w Opalenicy 26 lutego 1950 roku. Okaza³o siê, ¿e by³o to ostatnie zebranie okrêgu. Po rozwi¹zaniu struktur
stowarzyszenia, zarz¹d okrêgu ju¿ siê oficjalnie wiêcej nie spotka³.
[opr. bw]
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Opalenickie biografie...
Opalenica z pozoru niczym nie ró¿ni siê od innych miejscowoœci podobnych wielkoœci¹ w Wielkopolsce i Polsce. Jest to jednak wyj¹tkowe miasto za spraw¹ iloœci wydawnictw poœwiêconych swej historii. O unikatowym w tym zakresie charakterze Opalenicy zadecydowa³ wyj¹tkowy splot okolicznoœci. W œrodowisku tym znaleŸli siê Zygmunt
Duda i Bogumi³ Wojcieszak, wcale tu nie urodzeni, ale zwi¹zani z grodem nad Mogilnic¹ rodzinnie i zawodowo. Po³¹czy³a ich pasja odkrywania przesz³oœci swej ma³ej, opalenickiej ojczyzny, nazywanej „ziemi¹ opalenick¹”.
Okreœlenie to ma znaczenie umowne i obejmuje obszar wyznaczony granicami administracyjnymi miasta i gminy, a wiêc Opalenicê i wsie so³eckie: Dakowy Mokre, Jastrzêbniki, Kopanki, Koz³owo, £agwy, £êczyce, Niegolewo, Pora¿yn, Rudniki, Sielinko,
Terespotockie, Troszczyn, Urbanowo, Uœciêcice i Wojnowice. Na obszarze ziemi opalenickiej mia³y sw¹ siedzibê dwie parafie: opalenicka i dakowska. Ponadto na teren ten
nak³ada³y siê – w mniejszym lub wiêkszym stopniu – obszary parafii bukowieckiej, bukowskiej i michorzewskiej. Z tego te¿ powodu obiektem zainteresowania s¹ tak¿e biografie ksiê¿y spo³eczników tych parafii, bowiem ich dzia³alnoœæ oddzia³ywa³a na mieszkañców Rudnik (parafia michorzewska), Pora¿yna (parafia bukowiecka) oraz Koz³owa, £agiew, Niegolewa i Wojnowic (parafia bukowska).
Opaleniccy pasjonaci historii popularyzuj¹c jej dzieje, utrwalaj¹ w wymiarze lokalnym wspólnotê dziejów i doœwiadczeñ, wpisuj¹c j¹ zarazem we wspólnotê szersz¹,
ogólnonarodow¹. Wspó³pracuj¹ ze sob¹ od lipca 1983 r., a wyniki swoich dociekañ
poznawczych publikuj¹ na ³amach czasopism i opracowañ ksi¹¿kowych. O wysokim
poziomie naukowym i edytorskim ich publikacji zaœwiadczaj¹ liczne recenzje historyków œrodowiska poznañskiego.
Kluczow¹ pozycj¹ wydawnicz¹ zwi¹zan¹ z ziemi¹ opalenick¹ jest trzytomowy Opalenicki S³ownik Biograficzny (w skrócie: OSB) pod redakcj¹ naukow¹ dra Bogumi³a Wojcieszaka. S³ownik, którego pierwszy tom ukaza³ siê w roku 1993, a kolejny w nastêpnym, spotka³ siê z raczej ¿yczliw¹ opini¹ recenzentów. Wybitny historyk poznañski
prof. zw. dr hab. Witold Molik napisa³ m. in.:
Ukazuj¹ siê w Wielkopolsce lokalne s³owniki biograficzne, zawieraj¹ce ¿yciorysy osób, które urodzi³y siê na niedu¿ym obszarze gminy, ziemi czy dawnego powiatu oraz zdoby³y s³awê
i uznanie w skali kraju, regionu b¹dŸ odegra³y istotn¹ rolê w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci. Przewa¿aj¹ wœród nich pozycje niedopracowane, wzbudzaj¹ce wiele zastrze¿eñ merytorycznych
i edytorskich. Na tym tle bardzo korzystnie prezentuje siê Opalenicki s³ownik biograficzny.
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Prezentacja I tomu Opalenickiego S³ownika Biograficznego. Od lewej: Czes³aw Krolek, Alicja Grabowska,
Halina Wojcieszak, Zdzis³aw Koœciañski, Bogumi³ Wojcieszak, Ryszard Napiera³a i Zygmunt Duda
Opalenica - 16 czerwca 1993 r.

Jest przyk³adem profesjonalnej pracy wykonanej przez regionalnych badaczy i mo¿e s³u¿yæ
jako wzór dla innych tego rodzaju regionalnych wydawnictw*.
Ta opinia wytrawnego badacza przesz³oœci zmotywowa³a – nieliczne i pracuj¹ce na
zasadzie „non profit” grono autorów – do kontynuowania prac w zakresie wymagaj¹cej benedyktyñskiej pracowitoœci biografistyki, w tym przypadku opalenickiej. Podobnie zachêcaj¹cy charakter do podjêcia dalszych prac mia³a recenzja Anny Andrzejczak** – wysoce profesjonalnego pedagoga – oceniaj¹ca S³ownik tak¿e w aspekcie
edukacyjnym.
Zmaterializowanym efektem tych motywuj¹cych opinii – i oczywiœcie benedyktyñskiej pracy autorów – by³ oddany 27 grudnia 2013 r. do r¹k czytelników tom trzeci.
Tego dnia liczni mieszkañcy Opalenicy i okolicznych miejscowoœci zebrali siê w sali
MGOK „Taklamakan”, na zorganizowanej pod patronatem Burmistrza Opalenicy
konferencji popularnonaukowej zwi¹zanej z wydaniem III tomu Opalenickiego S³ownika Biograficznego, opracowanego pod redakcj¹ naukow¹ dr. Bogumi³a Wojcieszaka.
* Witold Molik, Z Opalenicy rodem (Opalenicki s³ownik biograficzny, t. 1-2, pod red. Bogumi³a
Wojcieszaka, Opalenica 1993-1994, ss. 131 i 188), „Kronika Wielkopolski” 1995, nr 3, s. 125-127.
** Anna Andrzejczak, Opalenickie biografie, „Mars. Problematyka i Historia Wojskowoœci. Studia
i Materia³y”, t. 3, Warszawa – Londyn 1995, s. 216-218.
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Zebrani goœcie, wœród których znaleŸli siê: przedstawiciele w³adz Opalenicy, samorz¹dowcy, radni, so³tysi i potomkowie powstañców wielkopolskich i osób, których biogramy zamieszczono w S³owniku, a tak¿e grupa nowotomyœlan, wys³uchali prelekcji
i wyk³adów przygotowanych na tê okolicznoœæ.
Prof. zw. dr hab. Grzegorz £ukomski z Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Poznaniu, zastêpca dyrektora Instytutu Historii Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie ukaza³ znaczenie Opalenickiego S³ownika Biograficznego z perspektywy historycznej.
Prof. £ukomski specjalizuje siê w archiwistyce, historii wojskowoœci, niemcoznawstwie
i regionalistyce w wiekach XIX i XX. Jest tak¿e autorem i wspó³autorem ponad 30.
ksi¹¿ek, licznych artyku³ów naukowych, recenzji, omówieñ, biogramów. Z ziemi¹ opalenick¹ po³¹czy³a go 25 lat temu publikacja Bernard Chrzanowski – syn ziemi opalenickiej. Ponadto wyda³ w Opalenicy jeszcze trzy ksi¹¿ki: Powstañcze tradycje Opalenicy
(Opalgraf, 2000, napisane wraz z Bogumi³em Wojcieszakiem), Bernard Chrzanowski.
Biografia Polaka zachodniokresowego (Opalgraf, 2005), Genera³ brygady W³adys³aw Bobiñski. Kawalerzysta i dowódca wojsk pancernych (Opalgraf, 2008). Zebrani z du¿ym zainteresowaniem wys³uchali wyst¹pienia profesora Grzegorza £ukomskiego, który oceniaj¹c S³ownik powiedzia³ m. in:
Biografistyka jest z pewnoœci¹ nie³atw¹ czêœci¹ ars historia, wymagaj¹c¹ odpowiedniego
warsztatu, profesjonalizmu i oddania, jednym s³owem najwy¿szego stopnia wtajemniczenia.
Ponadto, w polskich realiach podejmowanie przedsiêwziêæ biograficznych ³¹czy³o siê – bywa³o – z ryzykiem pozamerytorycznym. W nieodleg³ej przesz³oœci, w pañstwie komunistycznym ta czêœæ nauk historycznych by³a deprecjonowana, spychana na margines badañ naukowych, nie mieœci³a siê bowiem w dominuj¹cych wówczas kanonach ideologicznych. Zamiast
tworzonej przez ludzi historii propagowano bli¿ej nieokreœlony, enigmatyczny „proces dziejowy”, przebiegaj¹cy „obiektywnie”, a wiêc niezale¿nie od kogokolwiek. Rozwin¹æ siê zatem
w pe³ni mog³a biografistyka ponownie dopiero poczynaj¹c od lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku, gdy powolnej transformacji uleg³ panuj¹cy od dziesiêcioleci system polityczny, a komunizm dekompozycji.
Opalenickie biografie...
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Od lewej: prof. zw. dr hab. Grzegorz £ukomski, dr Zdzis³aw Koœciañski, Eligiusz Tomkowiak

Badania regionalne, zwane te¿ kolokwialnie regionalistyk¹, prócz niew¹tpliwych, godnych
podkreœlenia naukowych efektów - maj¹ bardzo istotny aspekt spo³eczny, ba - narodowy. S¹ potrzebne. Wspó³czesny jêzyk dyskursu publicznego, zw³aszcza widoczny w niektórych mediach,
bardzo nieprecyzyjnie pos³uguje siê terminami: naród, narodowoœæ, nacjonalizm, spo³eczeñstwo.
Ten ostatni termin coraz czêœciej zastêpuje s³owo „naród” czy „Polacy”. A przecie¿ s¹ to w sensie semantycznym okreœlenia bardzo jednoznaczne. Spo³eczeñstwo to zbiorowoœæ zdecydowanie luŸniej z sob¹ powi¹zana, w przeciwieñstwie do narodu. Nie wystarczy mówiæ po polsku, by
byæ Polakiem - to przecie¿ bardzo proste i - wydaje siê zrozumia³e dla ka¿dego „cz³onka spo³eczeñstwa”.
„Opalenicki S³ownik Biograficzny” uczy, wzorem wielkopolskich twórców pracy organicznej,
obywatelskoœci, wspó³tworzy - na lokaln¹ skalê - spo³eczeñstwo obywatelskie. Uczy polskoœci, pamiêci o swoich korzeniach, o narodzie. Jest to dzie³o nie tylko w sensie naukowym potrzebne
lecz i m¹dre - w potocznym i szerokim rozumieniu - byœmy, bêd¹c od zawsze czêœci¹ Europy
i wspó³tworz¹c przez wieki jej to¿samoœæ i kulturê, nie stali siê jedynie jednym z regionów Unii
Europejskiej.Historiê tworz¹ ludzie, a zachowanie ich dzie³a w zbiorowej pamiêci jest bardzo
wa¿n¹ czêœci¹ pracy historycznej. Tworzy siê w ten sposób to¿samoœæ regionalna i ponadregionalna (narodowa). „Opalenicki S³ownik Biograficzny” ma znaczenie kulturotwórcze, lokaln¹ historiê wpisuj¹c do kanonu ogólnopolskiego. Ziemia opalenicka to tak¿e kolebka polskiej pañstwowoœci i polskoœci – warto o tym pamiêtaæ.
Kolejnym goœciem by³ znany w Opalenicy dr Zdzis³aw Koœciañski – znawca dziejów kawalerii polskiej oraz historii powstania wielkopolskiego 1918/19, przewodnicz¹cy Komisji Historycznej Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego,
który przedstawi³ sylwetki powstañców znajduj¹ce siê na kartach s³ownika, m. in. Edmunda Klemczaka i Antoniego Kozaka. Podkreœli³, jak wa¿nym symbolem s¹ wywieszone flagi oraz udzia³ w spotkaniach rodzin powstañczych, co w Opalenicy jest bardzo szeroko
praktykowane.
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Z kolei Eligiusz Tomkowiak z Dopiewa wskaza³ wspó³zale¿noœæ „Opalenickiego S³ownika Biograficznego”, ze S³ownikiem Biograficznym Powstañców Wielkopolskich, którego jest
redaktorem prowadz¹cym. Jego zaanga¿owaniu i determinacji zawdziêczamy 10 tomów
tej niezwykle cennej publikacji. Przypomnijmy, ¿e E. Tomkowiak posiada najbogatsz¹
w Polsce prywatn¹ kolekcjê pami¹tek historycznych zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim, dlatego te¿ przyznano mu zaszczytny tytu³ HETMANA KOLEKCJONERÓW POLSKICH.
Trudno wyobraziæ sobie tego typu konferencjê bez obecnoœci opalenickich historyków
i regionalistów – Zygmunta Dudy i dr. Bogumi³a Wojcieszaka. Najlepiej przedstawi¹ ich
fragmenty wierszy im poœwiêconych, autorstwa Barbary Krysickiej:
Nie trzeba krzyku
(dedykowane Zygmuntowi Dudzie)

O nim wiesz wszystko
bo Opalenicki
odda³ z nawi¹zk¹
tomy twórczoœci
nie trzeba krzyku
wystarczy spojrzeæ
w biogram
W historii radoœæ
(dedykowane Bogumi³owi Wojcieszakowi)

O Nim wiesz wiele
Z ksi¹g broszur i artyku³ów...
w zapisie historii
jego radoœæ najwiêksza
gdy udowadnia prawdê...
Zygmunt Duda w znakomitym - jak zawsze - wyst¹pieniu przedstawi³ biogramy opalenickich nauczycieli z dawnych lat, podkreœlaj¹c znaczenie ich pracy w budowaniu œwiadomoœci patriotycznej u m³odych ludzi. Zakoñczy³ wyst¹pienie parafraz¹ przes³ania wybitnego polskiego biografisty – prof. W³adys³awa Konopczyñskiego: Niechaj pamiêæ tak
wielu osób: naszych ojców, matek, dziadków, spokrewnionych, ksiê¿y, nauczycieli, powstañców,
bohaterów wojen, rolników, spo³eczników – rozbudzi w nas pragnienie zdobycia w³asnego
imienia w historii swej rodziny, miejscowoœci, parafii, Wielkopolski i Polski. Natomiast Bogumi³
Wojcieszak omówi³ za³o¿enia i cele S³ownika, a tak¿e znaczenie utrwalania wydarzeñ historycznych oraz upamiêtniania tych, którzy tê historiê tworz¹. Odnosz¹c siê g³ównie do
zagadnieñ metodologicznych, zwi¹zanych z tworzeniem S³ownika, powiedzia³ m. in.:
Opalenickie biografie...
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Uczestnicy konferencji Opalenickie biografie - Opalenica, 29 grudnia 2013 r.

W ka¿dym tego rodzaju opracowaniu zawsze dyskusyjne bêd¹ kryteria doboru prezentowanych postaci. W tym przypadku zamieszczono biogramy tych, którzy ¿yj¹c w Opalenicy i jej najbli¿szych okolicach odegrali istotn¹ rolê w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci lub te¿ urodzeni na opalenickiej ziemi wyró¿nili siê dokonaniami w skali Wielkopolski, kraju, a nawet poza granicami ojczystej ziemi. Jedn¹ z podstawowych zasad, jak¹ staraliœmy siê stosowaæ, by³o – obok osobistych zas³ug – kryterium mo¿liwie pe³nej reprezentatywnoœci ró¿norodnych rodzajów pozytywnych dzia³añ i zaanga¿owañ, we wszystkich okresach dziejowych.
Ranga postaci prezentowanych w trzech tomach S³ownika nie jest jednakowa. Wychodzimy
jednak z za³o¿enia, ¿e „sprawcami” historii nie by³y i nie s¹ wy³¹cznie osoby postrzegane jako
pierwszoplanowe. Przede wszystkim od skromnych bohaterów codziennej pracy i walki otrzymujemy przes³anie trwania, bycia sob¹ oraz przyk³ady mo¿liwoœci pozytywnego –na szczeblu
lokalnym – dzia³ania w ka¿dych, najtrudniejszych nawet warunkach politycznych. I choæ czêsto trzeba by³o p³aciæ werbalny i ceremonialny haracz i liczyæ siê z ideologicznymi ograniczeniami, to bilans ogólny by³ pozytywny. W tomie trzecim najpe³niej widaæ to w biogramach dzia³aczy spo³ecznych opracowanych przez Zygmunta Dudê.
Ka¿dy biogram, obok czêœci ¿yciorysowej, zawiera informacjê o Ÿród³ach i opracowaniach,
z których korzystali autorzy. Tam, gdzie by³o to mo¿liwe zamieszczono zdjêcie prezentowanej
osoby. Do³o¿ono starañ, aby S³ownik ³¹czy³ cechy opracowania przystêpnego dla szerszego grona czytelników z zasadami naukowymi. Istotn¹ czêœci¹ sk³adow¹ ka¿dego tomu s¹ doœæ rozbu82
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dowane aneksy, dziêki czemu mo¿emy odnaleŸæ œlady dzia³alnoœci osób pominiêtych w warstwie biograficznej.
Podziêkowa³ te¿ kolejnym w³odarzom Opalenicy – Adamowi Adamczewskiemu, Joelowi Matuszkowi, Ryszardowi Napierale i dr Romanowi Maternikowi – za pomoc
w utrwalanie tego co opalenickie, a zarazem wielkopolskie i polskie. Konferencjê podsumowa³ Andrzej Mainka, zastêpca burmistrza Opalenicy i zarazem prezes ko³a TPPW
w Opalenicy.
Grudniowej konferencji, podobnie jak wczeœniejszej, wrzeœniowej, poœwiêconej wydaniu ksi¹¿ki Bogumi³a Wojcieszaka, Nie dajmy zgin¹æ ofiarom. Opaleniczanie w latach II wojny œwiatowej, przyœwieca³o przes³anie Jana Paw³a II:
Nie zgubcie pamiêci,
cz³owiek bez pamiêci
jest osob¹ pozbawion¹ przysz³oœci.
***
Na koniec kilka s³ów o zawartoœci treœciowej trzech tomów opalenickiego s³ownika.
Najliczniejsz¹ grupê zaprezentowanych postaci na jego kartach postaci, bo a¿ 42, stanowi¹ ksiê¿a: wikariusze i proboszczowie zwi¹zani z parafiami w Bukowcu, w Buku, Dakowach Mokrych, Michorzewie, Opalenicy, które wspó³tworzyli mieszkañcy miejscowoœci
w granicach obecnej gminy Opalenica. Biogramy ksiê¿y to dzie³o dra Bogumi³a Wojcieszaka, który jest tak¿e wspó³autorem czterotomowego s³ownika, obejmuj¹cego wielkopolskich ksiê¿y spo³eczników z lat 1894 – 1918/19. W tym fundamentalnym wydawnictwie opalenicki historyk zamieœci³ ponad sto biogramów.
Wieloletnie badania udzia³u opaleniczan w powstaniu wielkopolskim 1918/1919 zaowocowa³y licznymi opracowaniami, w tym 24 biogramami organizatorów i uczestników powstania. Podobna liczba biogramów dotyczy ¿o³nierzy, oficerów, genera³ów
Wojska Polskiego, walcz¹cych we wrzeœniu 1939 r., Armii Krajowej, ruchu oporu i opalenickiej konspiracji.
W³aœciciele Opalenicy, Daków Mokrych, Niegolewa, Urbanowa, od Ticz Bara, pierwszego historycznego w³aœciciela miasta i okolic poprzez Opaliñskich, Miel¿yñskich, Raczyñskich, Niegolewskich zostali utrwaleni w osiemnastu biogramach.
Dwudziestoosobow¹ grupê stanowi¹ dzia³acze polityczni i spo³eczni, którzy ³¹czyli wykonywane zawody, pe³nione funkcje z dzia³aniami na szerszym forum publicznym.
W S³owniku zamieszczono biogramy dziesiêciu lekarzy, którzy misjê lekarzy i aptekarzy
³¹czyli z aktywnoœci¹ polityczno – spo³eczn¹ i ofiarnoœci¹ na rzecz potrzebuj¹cych.
Ziemia opalenicka wyda³a te¿ grono wybitnych pracowników nauki, profesorów.
S³ownik przybli¿a dokonania wybitnych opaleniczan z urodzenia, m. in.: Jana Bogumi³a Soko³owskiego – ornitologa, urodzonego w Dakowach Mokrych, Ireneusza Wierzejewskiego, twórcê polskiej ortopedii, urodzonego w Koz³owie, Józefa Karge, genera³ i profeOpalenickie biografie...
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sor w Stanach Zjednoczonych, urodzony w Terespotockich. Ponadto uwzglêdniono siedmiu wybitnych ludzi kultury i sztuki.
Kobietom poœwiêcono zaledwie 15 biogramów, w tym po cztery nauczycielkom
i uczestniczkom powstania wielkopolskiego 1918/1919. II wojna œwiatowa i zbrodnicze
systemy Niemiec i Rosji przynios³y œmieræ wielu opaleniczan, którzy zostali czêœciowo
uwzglêdnieni w S³owniku. Pe³n¹ listê 200 opalenickich ofiar obu socjalizmów – narodowego i „naukowego”– zawiera opracowanie dra Bogumi³a Wojcieszaka Nie dajmy zgin¹æ
ofiarom. Opaleniczanie w latach II wojny œwiatowej.
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Zastêpca Burmistrza Opalenicy Andrzej Mainka
przekazuje III tom S³ownika prof. Grzegorzowi £ukomskiemu

£¹cznie w trzech tomach zamieszczono biogramy 185 opaleniczan. Redaktor naukowy przedsiêwziêcia, dr Bogumi³ Wojcieszak jest autorem 93 biogramów, z czego cztery
napisa³ wspólne z Zygmuntem Dud¹. Ten¿e opracowa³ 61 sylwetek opaleniczan. S³ownik
znacz¹co wzbogaci³ sw¹ wiedz¹ dr Zdzis³aw Koœciañski z Nowego Tomyœla, który jest autorem 25 biogramów. Jako autorzy zaistnieli równie¿: dr Grzegorz B³aszczyk, o. Aleksander Horowski, prof. dr hab. Grzegorz £ukomski, dr Ma³gorzata Mrugalska – Banaszak,
Eligiusz Tomkowiak.
Trzeci tom S³ownika „rozszed³ siê” w ci¹gu kilku dni i dlatego – podobnie jak wydane
przed dwudziestu laty tomy pierwszy i drugi – jest ju¿ niedostêpny. Z tego powodu autorzy zamierzaj¹ przygotowaæ now¹ edycjê, w jednym tomie, mieszcz¹c¹ zawartoœæ
trzech dotychczas wydanych tomów. Cennym jej uzupe³nieniem bêdzie kilkadziesi¹t nowych biogramów oraz wynikaj¹ce z ci¹gle prowadzonych badañ poszerzenie biogramów
zamieszczonych w tomach pierwszym i drugim.

Fot. Kamil Ka³ek
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Henryk £uczak przy pomniku pielgrzyma na szlaku œw. Jakuba
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Moja droga do œw. Jakuba
Henryk £uczak, pochodz¹cy z Chraplewa gospodarz, przewodnicz¹cy Rady Gminy
Kuœlin, reprezentant Rady Ekonomicznej przy parafii pw. œw. Andrzeja w Brodach, samotnie przemierzy³ szlak œw. Jakuba. Wêdruj¹c z Francji na zachód Hiszpanii, pokona³
937 km. Do grobu œw. Jakuba dotar³ 26 kwietnia 2013 roku. Do Chraplewa powróci³ 10
maja. W naszym powiecie jest na razie jedynym, który samotnie przemierzy³ Camino de
Santiago. Droga œw. Jakuba to szlak nie byle jaki, bo z ponad tysi¹cletni¹ tradycj¹. Jeszcze
do niedawna ma³o kto o nim s³ysza³. Obecnie co roku do Santiago dociera ponad 100 tys.
osób. Jeœli doliczyæ do tego tych, którzy pokonuj¹ jedynie coraz liczniejsze w ca³ej Europie lokalne odcinki i odnogi dróg œw. Jakuba, mo¿emy mówiæ o setkach tysiêcy p¹tników
i o fenomenie, jakim jest pielgrzymowanie jakubowymi szlakami.
Muszla
Henryk £uczak: Jestem pielgrzymem od blisko dziesiêciu lat, sam w tym roku skoñczy³em 66.
Dziewiêæ lat pielgrzymowa³em pieszo do Czêstochowy. O szlaku œw. Jakuba dowiedzia³em siê
w³aœnie na pielgrzymce. Id¹c z Czêstochowy do £agiewnik, spotka³em p¹tnika z przypiêt¹ do
plecaka muszl¹. Wiedzia³em, ¿e jest ona symbolem szlaku do Santiago. Pewnego dnia wys³ucha³em fragmentu jego opowieœci o pielgrzymowaniu. Deszcz przerwa³ tê relacjê, nie wiem, ani
kto to by³, ani ile drogi do œw. Jakuba pokona³, ale ziarno w mojej duszy posia³.
Tego roku mieliœmy jechaæ z ¿on¹ na autokarow¹ pielgrzymkê do Francji, organizowan¹
przez nasz¹ parafiê pw. œw. Andrzeja w Brodach. Jednak ¿ona nie mog³a pojechaæ, wiêc postanowi³em samotnie wyruszyæ z mojego rodzinnego Chraplewa do Santiago de Compostela. Œw.
Jakub równie¿ pojawi³ siê we fragmencie Pisma œw., który czyta³em z okazji odpustu parafialnego. Pomyœla³em, ¿e to Bo¿a wskazówka.
Œw. Jakub Aposto³, zwany Wiêkszym lub Starszym, dla odró¿nienia od drugiego Aposto³a z grona Dwunastu o tym samym imieniu, by³ synem Zebedusza i bratem œw. Jana
Ewangelisty. Jako pierwszy z aposto³ów zgin¹³ mêczeñsk¹ œmierci¹, œciêty w Palestynie
w 44 roku, z rozkazu króla Heroda Agryppy. Po œmierci œw. Jakuba jego uczniowie mieli wykraœæ cia³o œwiêtego i w ³odzi bez wiose³, niesionej przez morze, dotrzeæ z nim do Galicji w pó³nocnej Hiszpanii. Tam z³o¿ono je do grobu, lecz przez wieki miejsce pochówku
zosta³o zapomniane. Odkryto je ponownie dopiero w IX w.
Na Jakubowym szlaku
Henryk £uczak: Na termin pielgrzymki wybra³em kwiecieñ. Wyruszy³em 4. kwietnia, zaraz
po Wielkanocy, samolotem z Berlina przez Pary¿ do Biarritz. Poci¹giem dotar³em do Saint-Jean-Pied-de-Port, gdzie zarejestrowa³em siê w Biurze Pielgrzyma. Otrzyma³em legitymacjê,
Moja droga do œw.Jakuba
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Przypadkowe spotkanie na szlaku - dwóch pielgrzymów: Polak i Hiszpan

w której - na potwierdzenie mojej obecnoœci w miejscowoœciach po³o¿onych na szlaku - zbiera³em piecz¹tki. Aby otrzymaæ Compostelê (zaœwiadczenie o przejœciu szlaku œw. Jakuba), trzeba przejœæ co najmniej 100 km.
Ju¿ pierwszego dnia spotka³em rodaków. Jednak w drogê ruszy³em sam. Choæ jednego dnia
spad³ œnieg, pogoda sprzyja³a, by³o ciep³o i wiosennie. Do Santiago wiod³y mnie strza³ki i muszle umieszczone na jezdniach, chodnikach i budynkach. Mia³em ze sob¹ szeœæset gramowy kamieñ zabrany z domu w Chraplewie. Kamieñ ten pozostawi³em pod strzelistym krzy¿em zwanym Cruz de Ferro – jako symbol wyrzeczenia siê grzechów. Mia³em te¿ ze sob¹ harmonijkê. Dzieñ zaczyna³em pieœni¹ „Kiedy ranne wstaj¹ zorze”, gra³em te¿ inne pieœni choæby „Barkê”. By³em œwiadkiem jak kap³an niemiecki dla swoich rodaków odprawia³ Mszê œw. i œpiewa³
w³aœnie „Barkê”, ale nikt z obecnych siê nie przy³¹czy³. Uczestniczy³em te¿ w nabo¿eñstwie
prowadzonym przez Hiszpanów, podczas którego równie¿ œpiewano „Barkê”, ale wtedy wszyscy uczestnicy œpiewali ca³ym sercem.
Proces odradzania siê Dróg œw. Jakuba, zarówno w œwiadomoœci Europejczyków, jak
i w formie konkretnych szlaków pielgrzymkowych, rozpocz¹³ siê dopiero w latach 80.
XX w. Przyczyni³ siê do tego równie¿ b³. Jan Pawe³ II, który odwiedzi³ Santiago de Com88
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Przy drogowskazie do Santiago, ze specjalnym miejscem do pozowania dla pielgrzymów

postela w Roku Œwiêtym 1982. Warto dodaæ, ¿e Rok Œwiêty Jakubowy, obchodzony jest
zawsze wówczas, gdy dzieñ œw. Jakuba (25 lipca) przypada w niedzielê. Ostatnio obchodzono go w 2010 r., a kolejny raz wypadnie w roku 2021. Tam b³ogos³awiony dziœ Ojciec Œw. wyg³osi³ tzw. Akt Europejski. Ja, Jan Pawe³, syn polskiego narodu, który zawsze uwa¿a³ siê za naród europejski (...), ja, nastêpca Piotra na Stolicy Rzymskiej (...) i pasterz Koœcio³a
powszechnego, z Santiago kierujê do ciebie, stara Europo, wo³anie pe³ne mi³oœci: OdnajdŸ siebie sama! B¹dŸ sob¹! Odkryj swoje pocz¹tki. Tchnij ¿ycie w swoje korzenie. (...) Odbuduj swoj¹
jednoœæ duchow¹.. – wo³a³ wówczas nasz wielki rodak.
Cztery lata póŸniej Rada Europy uzna³a Drogi œw. Jakuba za najwa¿niejszy szlak kulturowy kontynentu, zachêcaj¹c jednoczeœnie do odtwarzania poszczególnych jego odcinków. Najpierw we Francji, a potem w Niemczech, Szwajcarii i innych krajach, zaczêto wytyczaæ na nowo szlaki oznaczone charakterystycznym symbolem muszli, powo³uj¹c
w tym celu specjalne bractwa i stowarzyszenia. Dawnymi drogami komunikacyjnymi Europy, wykorzystywanymi niegdyœ przez podró¿nych, kupców, a przede wszystkim przez
pielgrzymów, do grobu œw. Jakuba zaczêli te¿ pod¹¿aæ wspó³czeœni Europejczycy. I to najczêœciej, zgodnie z dawn¹ tradycj¹, pokonuj¹c tê drogê pieszo; rzadziej rowerami, a niekiedy nawet konno. Dziêki temu do Santiago pielgrzymuj¹ obecnie grupy licz¹ce p¹tników w setkach tysiêcy. Tylko w ubieg³ym roku by³o ich ponad 180 tys., a w 2010 (Roku
Œwiêtym) nawiedzi³a to miejsce rekordowa liczba ponad 270 tys. pielgrzymów.
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Przed Sanktuarium Matki Bo¿ej w Muxia, które sp³onê³o w grudniu 2013 r.

Pielgrzymka mojego ¿ycia
Henryk £uczak: Pielgrzymowa³em 21 i pó³ dnia. Pokona³em blisko osiemset km do o³tarza g³ównego w katedrze w Santiago, plus 111 km do Muxi, zachodz¹c jeszcze do Finistry.
Na szlak wyszed³em w pi¹tek. Który w moim ¿yciu? Nie pamiêtam. Na pewno by³o ich sporo, poniewa¿ praktykujê Komuniê œw. wynagradzaj¹c¹ w pierwsze pi¹tki miesi¹ca. Dopiero
co zakoñczy³y siê Drogi Krzy¿owe w naszej parafii, a ja rozpoczyna³em kolejn¹ w moim ¿yciu i byæ mo¿e najwa¿niejsz¹. Równie¿ w pi¹tek, 26. kwietnia, dotar³em do Santiago, i równie¿ w pi¹tek, 10 maja, szczêœliwie dotar³em do domu. W tym dniu zawsze modlê siê za
grzeszników z ca³ego œwiata, prosz¹c Boga o przebaczenie. Na ka¿dy dzieñ mia³em intencjê, za kap³anów, za osoby zaanga¿owane w dzie³o duchowej adopcji i wiele innych, równie¿
prywatnych. 10. kwietnia modli³em siê za pomordowanych w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie, za ofiary katastrofy nad Smoleñskiem, a tak¿e za pomordowanych w czasach „Solidarnoœci”. Najwiêksze wra¿enie zrobi³o na mnie miejsce, w którym spoczywaj¹ relikwie œw.
Jakuba i tam te¿ najwiêcej czasu spêdzi³em, polecaj¹c wstawiennictwu œw. Jakuba wiele
spraw wa¿nych dla moich najbli¿szych, ale i dla kraju i œwiata. Bogu dziêkujê za opiekê nade mn¹ przez ca³¹ drogê. Trudno jest wyliczyæ, ile zawdziêczam Panu, powiem tylko, ¿e nie
w³adam ¿adnym obcym jêzykiem i pokonanie samotnie tej drogi wymaga³o zawierzenia siê
Opatrznoœci, która jak wiadomo, jest niezawodna.
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W Santiago de Compostela przy figurze œw. Jakuba, któr¹ pielgrzymi obchodz¹ na kolanach

Ci, którzy zmierzaj¹ do grobu œw. Jakuba, s¹ w bardzo ró¿nym wieku, bo oprócz m³odych, licznie pielgrzymuj¹ równie¿ seniorzy. Na szlaku mo¿na te¿ spotkaæ przedstawicieli chyba wszystkich (bez przesady) narodowoœci œwiata. Nie tworz¹ oni jednak du¿ych
wspólnot pielgrzymkowych, ale id¹ samotnie lub w ma³ych grupkach. Na spotkania, zawieranie znajomoœci, jest czas w schroniskach, gdzie p¹tnicy odpoczywaj¹, najczêœciej
w miêdzynarodowym towarzystwie, po trudzie ca³odziennej wêdrówki.
Buen Camino
Na œwiecie Polacy postrzegani s¹ jako naród pielgrzymów – tak¿e Papie¿-Polak nazywany by³ Pielgrzymem. Co roku œrednio 7 mln Polaków, czyli ok. 15 procent ludnoœci, wybiera siê z pielgrzymk¹ do wybranego miejsca kultu. Polscy pielgrzymi stanowi¹ od 3 do
5 procent wszystkich chrzeœcijan pielgrzymuj¹cych na œwiecie i 20 procent pielgrzymuj¹cych Europejczyków. (Dane z: Zak³adu Geografii Religii Uniwersytetu Jagielloñskiego.)
Henryk £uczak dowiód³, ¿e na szlaku œw. Jakuba nieistotny jest wiek, a i miejsce zamieszkania nie ma znaczenia. Nawet znajomoœæ jêzyków obcych okaza³a siê ma³o wa¿na. Pokaza³, ¿e to pragnienie wyruszenia na pielgrzymi szlak, odwo³ania siê do swojej religijnej to¿samoœci, do swoich chrzeœcijañskich korzeni, które Polacy maj¹ w genach. Jest
to wartoœæ kszta³tuj¹ca œwiadomoœæ ca³ych pokoleñ, bo to kim jesteœmy, stanowi przecie¿
sk³adow¹ wszelkich doœwiadczeñ. A wiêc: Buen Camino!
Moja droga do œw.Jakuba
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Poetka, która stworzy³a miasto...
Kiedy 8 lat temu pisa³em artyku³ o przedostatnim tomiku wierszy Barbary Krysickiej
„Kolory mi³oœci”, zatytu³owa³em go, doœæ niefrasobliwie, „Piêkno prostoty”. Ow¹ niefrasobliwoœæ uœwiadomi³a mi lektura najnowszego dzie³a opalenickiej poetki, czyli czêœci drugiej „Strof o Opalenicy”. Prostota – czyli pozornie najbardziej charakterystyczna cecha tej
twórczoœci – okazuje siê tutaj si³¹ wyj¹tkowo zwodnicz¹, wprowadzaj¹c¹ czytelnika w labirynt, którego œcie¿ki raz wiod¹ w przesz³oœæ tytu³owego miasta, raz w jak najbardziej
konkretne „tu i teraz”. Jedne z nich zahaczaj¹ niebezpiecznie o publicystykê, inne zaœ stanowi¹ pomost pomiêdzy tym, co dane obiektywnie ka¿demu czytelnikowi (w tym przypadku jest to historia oraz przestrzeñ Opalenicy),
a tym, co siedzi g³êboko ukryte w poecie lub, jeœli chcemy trzymaæ siê terminologii z zakresu
teorii literatury, co stanowi o niepowtarzalnoœci
podmiotu lirycznego, wy³aniaj¹cego siê z kontynuacji „Strof o Opalenicy”. W wielu zaœ momentach szlaki tego labiryntu krzy¿uj¹ siê, nak³adaj¹ na siebie, niweluj¹c wszelkie granice.
Tomik sk³ada siê z czterech rozdzia³ów,
które teoretycznie powinny wprowadziæ ³ad
i porz¹dek miêdzy te œcie¿ki. W pierwszym
z nich zawarte zosta³y utwory o tematyce historycznej, drugi – zatytu³owany „Opalenickie
metamorfozy” ukazuje miasto wspó³czeœnie.
Rozdzia³ trzeci: „Nasze dziedzictwo” wyraŸnie
zak³óca porz¹dek, gdy¿ – najogólniej mówi¹c –
stara siê uchwyciæ proces rzutowania teraŸniejszoœci w przesz³oœæ, natomiast rozdzia³ czwarty stanowi zbiór wyj¹tkowo intymnych liryków, w których obiektywnie istniej¹ca przestrzeñ staje siê tylko i wy³¹cznie impresjonistyczn¹ projekcj¹ podmiotu lirycznego.
Dodajmy jeszcze, ¿e wraz ze zmian¹ tematyki, nastêpuje w wierszach poetki tak¿e
zmiana rytmu. Rymy, pocz¹tkowo czêste, w dalszej czêœci pojawiaj¹ siê coraz rzadziej, zaœ
styl z ka¿dym kolejnym rozdzia³em staje siê coraz bardziej zmetaforyzowany. Co za tym
idzie – zmienia siê tak¿e postawa podmiotu lirycznego, który wpierw jawi siê jako kronikarz, pragn¹cy przekazaæ malownicze scenki rodzajowe z historii miasta, by nastêpnie
zmieniæ siê w bacznego obserwatora spisuj¹cego „metamorfozy” Opalenicy istniej¹cej „tu
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i teraz”. W kolejnym rozdziale pojawia siê wyciszony myœliciel, kontempluj¹cy przemijalnoœæ œwiata, by pod koniec tomiku mówiæ ju¿ bez nak³adania jakichkolwiek „masek”.
Wystarczy zestawiæ obok siebie fragmenty z pierwszego i ostatniego wiersza „Strof…”,
by zauwa¿yæ te ró¿nice stylistyczne:
Legendy o Opalenicy
Mo¿e arianie to sprawili
¿e Rzechowicê na Opalenicê
przechrzcili?
(…)
Mo¿e kojarzyæ trzeba
miasto jak innych wiele
(na u¿ytków cele)
ze s³owem „opaliæ”
czyli od lasu ¿arzenia
by zyskaæ ziemiê uprawn¹
i od biedy ocaliæ ludzkie istnienia.
(…)
Rozmowa z Bogiem
(…)
Panie! Sta³am siê niewolnic¹ uczucia
Pisaæ nie umiem wci¹¿ siê lêkam
Twoja mi³oœæ jest dla mnie niepojêta
Pytam siê Ciebie czy pomyœlnie ukoñczy³am bieg?

Barbara Krysicka

Od prostych, zrytmizowanych i nieregularnie rymuj¹cych siê wersów po konfesyjn¹,
oszczêdn¹ lirykê. Od kronikarskiej stylizacji i dociekañ etymologii nazwy miasta po metafizykê i pytania skierowane bezpoœrednio do Boga. Mo¿na by rzec – od pierwszego „piêkna prostoty” do ostatniego, tyle, ¿e pomiêdzy tymi dwoma wierszami odbywa siê
w „Strofach o Opalenicy” intryguj¹cy dialog, dotycz¹cy podstawowych znaczeñ i wartoœci. Zaœ autentycznie poruszaj¹c¹ poezjê mo¿na tu odnaleŸæ nie tylko w kompozycji poszczególnych s³ów i wersów, ale te¿ w interakcji pomiêdzy utworami, gdy¿ przemyœlany
i spójny uk³ad tomiku stanowi tutaj wartoœæ tak samo wa¿n¹ i cenn¹, jak i poszczególne
wiersze.
Gdyby sprowadziæ tematykê omawianej ksi¹¿ki do najbardziej podstawowych terminów, nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e jej dramaturgia zosta³a zbudowana na poni¿szych opozycjach:
– przesz³oœæ a teraŸniejszoœæ;
– statyka historii a dynamika „tu i teraz”;
– sfera publiczna a sfera prywatna;
Poetka, która stworzy³a miasto...
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– trwanie a przemijanie
i wreszcie:
– prostota pojedynczego wiersza a wieloznacznoœæ kompozycji ca³ego tomu.
Wnikliwa lektura drugiej czêœci „Strof o Opalenicy” uœwiadamia, jak bardzo p³ynne s¹
granice pomiêdzy tymi wszystkimi znaczeniami. Ukazuje te¿, ¿e ka¿de z nich sk³ada siê na
tê w pó³ mityczn¹, w pó³ realn¹ przestrzeñ, jak¹ jest „ma³a ojczyzna”. I nie chodzi tylko
o pozornie najmocniej zasygnalizowan¹ opozycjê „przesz³oœæ – teraŸniejszoœæ”, lecz
przede wszystkim o „publiczne – prywatne”, albo i precyzyjniej: „oficjalne – intymne”.
Intymnoœæ wypowiedzi ukazuje siê w tomiku Barbary Krysickiej powoli i oszczêdnie.
W utworach z pierwszego rozdzia³u prawie zupe³nie jej nie ma. S¹ za to liczne scenki rodzajowe:
Wybory do w³adz miasta
(…)
Potem wójt z ³aw¹ i burmistrz z rad¹
oraz znaczniejsi mieszczanie
do gospody na piwko z parad¹ jad¹,
bo tam wa¿na rzecz siê stanie
Tematy, które – jak sama poetka zaznaczy³a we wstêpie – zosta³y zainspirowane
„Dziejami Opalenicy” pod redakcj¹ Czes³awa £uczaka, zmieniaj¹ siê w pierwszym rozdziale w wyj¹tkowo barwne obrazy. Swojsko brzmi¹ce „piwko” oraz regularne rymy nadaj¹ temu fragmentowi niewymuszonego uroku. Tematy zmieniaj¹ siê jak w kalejdoskopie, lecz wszystkie s¹ podporz¹dkowane historycznemu i oficjalnemu kontekstowi. Nawet w „Modlitwie 2013”, koñcz¹cej pierwszy rozdzia³, podmiot liryczny nie mówi „ja”,
lecz „my”:
Kaza³eœ nam, Panie, zasiedliæ tê ziemiê,
klucz do niebios da³eœ bram,
trwaæ w marzeniach o przysz³oœci kaza³eœ,
królewskie kwiaty pos³a³eœ nam.
Dopiero w czwartym wersie ukazuje siê na chwilê „ja”, okreœlaj¹ce sw¹ funkcjê w tym
wierszu, a byæ mo¿e i w ca³ym tomie:
mierzê, oceniam dzieje miasta,
jak rodzi³o siê w wielkich trudach.
Pozostajemy ca³y czas w sferze publicznej, jednak z perspektywy ca³ego tomiku, w³aœnie w tym wierszu pojawia siê pierwszy znak, ¿e „Strofy o Opalenicy” pragn¹ przechyliæ
w stronê wspó³czesnoœci oraz intymnej liryki.
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Wiersz w którym bodaj¿e najwyraŸniej nastêpuje przenikniêcie obydwu sfer – publicznej i intymnej – to „Metamorfoza ludzka na UTW”. Oficjalna nazwa: Uniwersytet
Trzeciego Wieku zmienia siê w enigmatyczny skrót, jakby poetka chcia³a ju¿ na samym
pocz¹tku zaznaczyæ, ¿e choæ tematyka wiersza dotyczy oficjalnej instytucji, utwór skierowany jest jednak do wtajemniczonych. W „Metamorfozie ludzkiej…” – odwrotnie ni¿
w „Modlitwie 2013” – wypowiedŸ zaczyna od „ja”, a koñczy na „my”:
Jak dobrze,
ktoœ odgad³ moje marzenia:
mogê ukraœæ czas,
ubraæ odœwiêtn¹ bluzkê,
o¿ywiæ reumatyczn¹ nogê,
wytê¿yæ przytêpiony s³uch
i jeszcze ¿yæ aktywnie mogê.
(…)
Niech wiêc ta dostojna inicjatywa
na zdrowie nam wychodzi,
zamieñmy wiedzê na radoœæ,
poczujmy siê dalej m³odzi.
Ostatnie cztery wersy sprawiaj¹ wra¿enie, jakby podmiot liryczny, nieco zawstydzony intymnym wyznaniem z pierwszej strofy, przypomnia³ sobie, ¿e nie „ja”, lecz „my” jesteœmy tutaj najwa¿niejsi. Jednak owo „ja” jest obecne w „Strofach o Opalenicy” przez
ca³y czas. To w³aœnie „ja” mityzuje fragmenty pracy Czes³awa £uczaka, oprowadza czytelnika przez opalenickie ulice, place, stadiony… W efekcie „ja” tworzy Opalenicê na nowo, nakazuje spojrzeæ na ni¹ czytelnikowi oczami poetki. Pozwala odbiorcy na przyjêcie
intymnej perspektywy i poznanie miasta ¿yj¹cego tylko i wy³¹cznie we wnêtrzu osoby,
która je opisuje. A gdy docieramy do koñca tomiku, okazuje siê, ¿e wszystkie wspomniane opozycje (przesz³oœæ – teraŸniejszoœæ, oficjalnoœæ – intymnoœæ, itp.) zosta³y ujête w ramy jednego, najwa¿niejszego tematu, którym jest relacja pomiêdzy miastem a mieszkaj¹c¹ w nim jednostk¹.
Barbara Krysicka œmia³o i konsekwentnie poprowadzi³a w¹tek odkrywania swej prywatnej przestrzeni w miejscu danym ka¿demu. Wyj¹tkowo plastycznie ukazana zosta³a
w drugiej czêœci „Strof…” symbiotyczna zale¿noœæ pomiêdzy tzw. ma³¹ ojczyzn¹ a jej
mieszkañcem. W tym kontekœcie nawet tak ryzykowne tematycznie wiersze, jak
„W wytwórni kostki brukowej” czy „Obwodnica- mêczennica” doskonale wpisuj¹ siê
w tê liryczn¹ panoramê miasta. Panoramê, która nie tylko pragnie ukazaæ jak najpe³niej
opisywan¹ przestrzeñ, ale te¿ obj¹æ jej historiê, obyczaje, dynamikê przemian, wreszcie,
by przypomnieæ prawdê star¹ jak œwiat: gdy mówimy „miasto” lub „mieszkaniec”, mówimy o tym samym.
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Armand Tasiemski - bohater kolejnego wydarzenia z cyklu: biblio-wyszukiwarka.talentow.pl
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Armanda Tasiemskiego

Potrzeba tworzenia
W minionym – 2013 roku – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zapocz¹tkowa³a cykl spotkañ pod has³em: biblio-wyszukiwarka. talentow. pl,
w ramach których swoje twórcze próby i ró¿norodne ich efekty – g³ównie wokalne
i plastyczne prezentuj¹ utalentowani nowotomyœlanie, dla których tworzenie jest potrzeb¹ dnia codziennego, a nie profesj¹, sposobem wyra¿ania swoich emocji i s¹dów o œwiecie, a nie dzia³alnoœci¹ zawodow¹. W ramach tego cyklu swoje malarstwo po raz pierwszy zaprezentowa³ Armand Tasiemski.
Bohater kolejnego wydarzenia z cyklu: biblio-wyszukiwarka. talentów. pl – Armand Tasiemski z zawodu jest sztukatorem, absolwentem zielonogórskiej szko³y sztukatorskiej.
Przez d³ugie lata pracowa³ w Zak³adzie Pami¹tkarsko – Sztukatorskim w Wolsztynie. Pochodzi z Borui Nowej, gdzie – jak mówi – spêdzi³ piêkne dzieciñstwo, wœród piêknej przyrody. Od 45 lat mieszka w Nowym Tomyœlu i tu oddaje siê dwóm swoim pasjom – malarstwu i poezji. Talent malarski rozwija³ od dziecka, a pierwsz¹ wystawê swoich prac mia³
ju¿ w szkole podstawowej. Swój ró¿norodny malarski dorobek pokaza³ po raz pierwszy
podczas indywidualnej wystawy Co mi w duszy gra, która w 2011 roku mia³a miejsce
w Gminnym Centrum Informacji w Wolsztynie.
W swoich pracach chce pokazaæ piêkno przyrody i zmieniaj¹cy siê krajobraz, który jest
dla niego inspiracj¹ do przemyœleñ nad biegiem czasu. Jeziora, lasy, ³¹ki, polne drogi,
wschodz¹ce i zachodz¹ce s³oñce czy te¿ nadba³tyckie pla¿e – to ulubione motywy maluj¹cego od wielu lat nowotomyœlanina.
Malarstwo to moja pasja, powraca do mnie jak promyk s³oñca o poranku przez mg³y zasnuty. W moich obrazach pragnê uwypukliæ piêkno przyrody i przestrzeñ, poprzez perspektywê,
g³êbiê horyzontu. Zmieniaj¹cy siê krajobraz inspiruje mnie do tworzenia i przemyœleñ nad biegiem czasu. Oprócz pejza¿y malujê te¿ obrazy o tematyce metafizycznej, które obrazuj¹ przemijanie ludzkiego ¿ycia czy epok historycznych. Nie stroniê od tematów kosmicznych przedstawiaj¹cych tajemnicze piêkno wszechœwiata w po³¹czeniu z nurtem fantasy.
Charakterystyczn¹ cech¹ jego obrazów jest ¿ywoœæ barw i widoczna fascynacja natur¹, polskim pejza¿em. W wyniku obserwacji i refleksji powsta³y prace zebrane w trzy cykle tematyczne: obrazy o charakterze metafizycznym i fantasy oraz prace przedstawiaj¹ce polskie krajobrazy. W ramach bibliotecznej wystawy Krajobraz polski, któr¹ mo¿na by³o ogl¹daæ w paŸdzierniku 2013 r. zaprezentowa³ realistycznie pejza¿e z motywami ³¹k,
lasów i jezior.
SK
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IX Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
„Idzie ¿o³nierz borem, lasem…”
Z okazji zbli¿aj¹cego siê Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci, we wtorek 5 listopada
2013 r., w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury spotka³y siê szkolne zespo³y muzyczne na IX Przegl¹dzie Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
Idzie ¿o³nierz borem, lasem…, którego organizatorem jest Nowotomyskie Towarzystwo
Kulturalne.
Tytu³ow¹ pieœni¹ przegl¹du Idzie ¿o³nierz borem, lasem koncert rozpoczê³a nauczycielka Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu Cecylia Œlusarz, a zaraz potem dwie pieœni zaœpiewali jej podopieczni: nawi¹zuj¹c¹ do œwiêta Jedenasty listopada z muzyk¹ Jaros³awa Pi¹tkowskiego i tekstem El¿biety Buczyñskiej oraz – wspólnie z zebranymi w sali – Serce w plecaku, pieœñ autorstwa Micha³a Zieliñskiego, napisan¹ w 1933 r., niezwykle popularn¹ podczas II wojny œwiatowej. Zespó³ ze Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu przedstawi³ pieœñ znanego harcerskiego zespo³u Gawêda – Jesteœmy st¹d, a po niej jedn¹ z najpopularniejszych piosenek powstania warszawskiego – Warszawskie dzieci, do s³ów Stanis³awa Dobrowolskiego z muzyk¹ Andrzeja Panufnika. Szko³ê Podstawow¹ w Chmielinku
reprezentowa³ solista Kamil Heliasz, w którego wykonaniu us³yszeæ by³o mo¿na pieœñ reprezentacyjn¹ Wojska Polskiego – Marsz I Brygady oraz popularn¹ u³añsk¹ piosenkê Wojenko, wojenko. Natomiast zespó³ harcerski z tej samej szko³y, przy wtórze fla¿oletów, zaœpiewa³ popularn¹ w warszawskich Szarych Szeregach pieœñ Deszcz jesienny oraz – wspólnie z publicznoœci¹ – znan¹ i lubian¹, pochodz¹c¹ z czasów I wojny œwiatowej, pieœñ Piechota. M³odym artystom akompaniowa³a ich nauczycielka Katarzyna Kude³ka. Szczególnie serdecznie publicznoœæ przyjê³a debiutantów – zespó³ ze Szko³y Podstawowej w S¹topach, który przy akompaniamencie Magdaleny Kwiatkowskiej zaprezentowa³ liryczn¹
pieœñ z czasów powstania listopadowego, przybli¿aj¹c¹ scenê po¿egnania powstañca
z ukochan¹ dziewczyn¹ Bywaj dziewczê zdrowe, a nastêpnie – ponownie z zebran¹ publicznoœci¹ – Serce w plecaku. Uczniowie Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym przypomnieli piêkn¹, refleksyjn¹ pieœñ z repertuaru Andrzeja Rosiewicza Pytasz mnie, a po niej –
wspólnie ze wszystkimi uczestnikami przegl¹du – s³yszan¹ ju¿ wczeœniej pieœñ Piechota.
Zespó³ ze Szko³y Podstawowej w Groñsku zaprezentowa³ pieœñ z czasów I wojny œwiatowej, której bohaterem jest marsza³ek Józef Pi³sudski – Jedzie, jedzie na kasztance, znan¹
te¿ pod tytu³em Pieœñ o wodzu mi³ym, a nastêpnie szczególnie ulubion¹ przez zespo³y
uczestnicz¹ce w tegorocznym przegl¹dzie piosenki, u³añsk¹ pieœñ, Wojenko, wojenko.
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Marsz I Brygady – wspólnie z publicznoœci¹ – wykona³a grupa m³odych artystów z Zespo³u Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu, a póŸniej m³odzi artyœci, wspomagani przez gitarzystki i akordeonistê, wykonali pieœñ z 1943 r. – Oka, do œpiewu której tak¿e w³¹czy³a siê publicznoœæ. Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ ka¿dego roku dzieci ze
œwietlicy Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu. W odœwiêtnych, bia³o-czerwonych strojach, z werw¹ wykona³y znan¹ partyzanck¹ pieœñ Id¹ leœni oraz Wojenko, wojenko. Drugi zespó³ z tej samej szko³y tworzy³y uczennice z klas IV-VI. W ich wykonaniu zabrzmia³a rzewna pieœñ, popularna w czasie II wojny œwiatowej i œpiewana do dziœ – Bia³e
ró¿e, a po niej popularna Witaj Zosieñk, o ze s³owami Janusza Przymanowskiego i muzyk¹
Benedykta Konowalskiego.
Tercet z nowotomyskiego Gimnazjum im. F. Szo³drskiego zaprezentowa³ dwie u³añskie pieœni: melodyjn¹ i spokojn¹ O mój rozmarynie oraz weso³¹ Hej, hej, u³ani.
Koncert zakoñczy³ debiutuj¹cy m³odzie¿owy zespó³ Our Dreams z Bolewic. W jego
interpretacji zaprezentowana zosta³a pieœñ ze s³owami Jana Pietrzaka i muzyk¹ Zbigniewa Raja, spopularyzowana przez krakowsk¹ Piwnicê pod Baranami – Taki kraj, a na fina³
zwi¹zana tematycznie ze zbli¿aj¹cym siê œwiêtem – Niepodleg³a, niepokorna, z muzyk¹ Janusza Szczepkowskiego i muzyk¹ El¿biety Szaniewskiej.
Za przygotowanie pieœni i odœwiêtnych strojów, za wspólne œpiewanie, a przede
wszystkim za patriotyczn¹ postawê, wszystkim wykonawcom i ich opiekunom nale¿¹ siê
s³owa uznania i podziêkowania.

Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz s³odycze
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Zespó³ wokalnoinstrumentalny z Bukowca

Zespó³ Our Dreams
z Bolewic

Harcerze ze Szko³y
Podstawowej w Chmielinku

102

Maria Tyszkowska

Z DZIA£ALNOŒCI NTK

Najliczniejsza grupa wokalna
ze œwietlicy
Szko³y Podstawowej nr 2
w Nowym Tomyœlu

Tercet nowotomyskich
gimnazjalistek

Zespó³ z Jastrzêbska Starego
œpiewaj¹c pyta³
- co w³aœciwie mnie
tu trzyma...
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Przedstawiciele szkó³ z zaproszonymi goœæmi i organizatorami oklaskiwani przez publicznoœæ

Sk³adanie kwiatów pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich
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W koncercie, oprócz m³odych muzyków, ich opiekunów, rodziców i mi³oœników pieœni patriotycznych, udzia³ wziêli zaproszeni goœcie: Burmistrz Nowego Tomyœla – Henryk
Helwing, zastêpca naczelnika Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego – Marzena Kortus, kpt. Leszek KuŸmiñski z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ, Jerzy Kimstacz –
inspektor ds. obrony cywilnej w Urzêdzie Miejskim, kierownik Biura Zarz¹du Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w Nowym Tomyœlu – Emilia Jarczyñska, w imieniu organizatorów –
wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – Lucyna Koñczal – Gnap oraz
skarbnik – Barbara Jandy. Koncert – jak co roku – prowadzi³a Maria Tyszkowska.
Na zakoñczenie uczestnicz¹ce w przegl¹dzie zespo³y i wykonawcy odebrali dyplomy.
Podziêkowano im tak¿e, obdarowuj¹c s³odyczami ufundowanymi przez organizatora
przegl¹du. Po koncercie m³odzi muzycy wraz z opiekunami przeszli na plac Niepodleg³oœci, aby pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich. wspólnie z zaproszonymi goœæmi,
z³o¿yæ kwiaty i zapaliæ znicze.
Uczestnikami muzycznego œwiêtowania byli:
Szko³a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu
(opiekun: Cecylia Œlusarz), Szko³a Podstawowa nr 2 im. Marii Sk³odowskiej-Curie
w Nowym Tomyœlu (opiekunki: Ilona Kwiatkowska, Joanna Witczak, Hanna
Klimczak), Szko³a Podstawowa im. Bronis³awa Malinowskiego w Chmielinku
(opiekunki: Katarzyna Kude³ka, Monika Kahl), Szko³a Podstawowa im. Marii
Kownackiej w Wytomyœlu (opiekun: Ma³gorzata Lipiecka), Szko³a Podstawowa
im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach (opiekun: Magdalena Kwiatkowska),
Szko³a Podstawowa w Jastrzêbsku Starym (opiekun: Maria Zawarta), Szko³a
Podstawowa w Groñsku (opiekun: Piotr Witczak), Zespó³ PrzedszkolnoSzkolno-Gimnazjalny w Bukowcu (opiekun: Anna Kaczmarek), Gimnazjum im.
Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu (opiekun: Piotr Witczak), Zespó³ „Our
Derams” z Bolewic (opiekun: Cecylia Œlusarz).
Fot. Krzysztof Tyszkowski
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Twarze
1 paŸdziernika ju¿ po raz czwarty mi³oœnicy poetyckiego s³owa w nowotomyskiej bibliotece wziêli udzia³ w spotkaniu Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich. Tym
razem przebieg³o ono pod tematycznym has³em: Twarze. Odnowiona formu³a wieczoru
sprawi³a, ¿e poetycka biesiada rozpoczê³a siê od spotkania z goœæmi wieczoru: Ma³gorzat¹ Stachowiak – Schreyner, zwi¹zan¹ rodzinnymi wiêzami z naszym miastem poetk¹ i animatork¹ kultury z Sulechowa, której pe³ne ciep³a i kobiecego uroku wiersze czyta³ utalentowany student polonistyki Daniel Jacek Stachu³a, równie¿ z Sulechowa. Na ³aweczce
poetów zasiedli ponownie nowotomyœlanie: Marek Geisler, Katarzyna Mrozik-Stefañska,
Dorota Nowak oraz Anna Nowaczyk z Nowej Ró¿y i Marian Ziomkowski z Miedzichowa. Tego wieczoru sw¹ poetyck¹ szufladê uwolni³a i swoj¹ twórczoœci¹ siê podzieli³a nowotomyœlanka Teresa Dziewia³towska-Gintowt. Jesienna aura sprzyja³a poetyckiej zadumie, a pe³en refleksji klimat doskonale wspó³tworzy³a muzyka fortepianowa w wykonaniu Jacka Szofera i gitarowa w wykonaniu Sebastiana Ebola Koberlinga i Rafa³a Putza. S³owu towarzyszy³y obrazy ilustruj¹ce poetyckie frazy. Gospodarzami wieczoru tradycyjnie
byli: Lucyna Koñczal-Gnap i Rafa³ Putz.

Uczestnicy kolejnego wieczoru Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich
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45. Œpiewnik Domowy
Mi³oœnicy wspólnego œpiewania spotkali siê 2 paŸdziernika w Nowotomyskim Oœrodku Kultury na 45 – ju¿ – Œpiewniku Domowym. Jego motywem przewodnim by³y tym razem piosenki ludowe. O oprawê muzyczn¹ zadbali Anna Kaczmarek i Tomasz Perz.
Œpiewnik Domowy tradycyjnie ju¿ zgromadzi³ spore grono uczestników, którzy gromko
oklaskiwali duet muzyczny i wspólnie z nim zaœpiewali takie utwory jak np.: Czerwone jab³uszko, Kuku³eczka kuka, Hej bystra woda, Sz³a dzieweczka, G³êboka studzienka. Nie zabrak³o te¿ zabawnych opowieœci Renaty Œmiertelnej – pomys³odawczyni cyklu, jak zwykle
prowadz¹cej spotkanie.

Do wspólnego œpiewu zaprosili Anna Kaczmarek i Tomasz Perz

Œwietny start na historycznych zawodach
W dniach 4-6 paŸdziernika w Ma³aszewiczach odby³y siê pierwsze Mistrzostwa Polski
w podnoszeniu ciê¿arów m³odziczek i m³odzików do lat 15. W zawodach wystartowa³o
ponad 200 zawodniczek i zawodników, a wœród nich tak¿e m³odzi reprezentanci LKS
„Budowlani” Nowy Tomyœl. Zaszczytem dla nowotomyskiego zawodnika, br¹zowego
medalisty Mistrzostw Europy do lat 15, Piotra Kud³aszyka, by³o powo³anie go do pocztu
sztandarowego mistrzostw. Nowotomyœlanka Natalia Kud³aszyk zdoby³a z³oty medal
i tytu³ mistrzyni Polski w tej kategorii wiekowej, w wadze do 44 kg. Tak¿e startuj¹cy w kategorii wagowej do 56 kg Piotr Kud³aszyk wywalczy³ z³oty medal. W klasyfikacji „open”,
wœród wszystkich startuj¹cych ch³opców zaj¹³ III miejsce. Tak¿e inni zawodnicy LKS „Budowlani” zajêli punktowane miejsca. W rezultacie zespó³ „Budowlanych” w klasyfikacji
dru¿ynowej, na 50 startuj¹cych klubów, zaj¹³ wysokie III miejsce.
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Nawi¹zano wspó³pracê z Radzyniem Podlaskim
Nowotomyska delegacja w sk³adzie: Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing,
Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski, Dyrektor SP ZOZ w Nowym Tomyœlu Janusz Nowak, Prezes Zarz¹du Aesculap Chifa S³awomir £ukaszyk oraz Prezes Zarz¹du B.
Braun Avitium Poland Marek £ukaszyk, od 7 do 9 paŸdziernika goœci³a w Radzyniu Podlaskim. Ich przewodnikami po mieœcie bylii: Burmistrz Witold Kowalczyk, Wicestarosta
Mariusz Skoczylas, Dyrektor Szpitala Marek Zawada oraz Dyrektor ZSP Zdzis³aw Janus.
Nowotomyœlanie mieli okazjê poznaæ Radzyñ Podlaski, zwiedziæ zabytkowy pa³ac Potockich, zak³ad B. Braun, Spó³dzielniê Mleczarsk¹ „Spomlek”, szpital, Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych.
Dla samorz¹dowców z Nowego Tomyœla i Radzynia Podlaskiego by³o to ju¿ drugie
spotkanie w ostatnich okresie. Pierwsze mia³o miejsce we wrzeœniu, podczas 50. lecia zak³adowych warsztatów szkolnych firmy Aesculap Chifa w Nowym Tomyœlu. W Radzyniu
Podlaskim znajduje siê drugi oddzia³ fabryki narzêdzi chirurgicznych, tzw. Chifa II. Owocem dwóch spotkañ jest list intencyjny, wystosowany przez w³odarzy Radzynia Podlaskiego do samorz¹dowców gminy Nowy Tomyœl, z propozycj¹ nawi¹zania partnerskich stosunków pomiêdzy obu miastami. Zatem nawi¹zane we wrzeœniu kontakty zaowocowaæ
mog¹ bli¿sz¹ wspó³prac¹ pomiêdzy spo³ecznoœciami obu miejscowoœci.

Wizyta samorz¹dowców w Chifie II w Radzyniu Podlaskim

Krajobraz Polski
8 paŸdziernika w Galerii na Piêtrze w nowotomyskiej bibliotece ujawni³ siê kolejny nowotomyski artystyczny talent. Tym razem w ramach cyklu: biblio-wyszukiwarka. talentow.
pl, swoje malarskie prace zaprezentowa³ Armand Tasiemski. Ciep³y, jesienny wieczór by³
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idealn¹ por¹ na to, aby podziwiaæ uroki polskiego pejza¿u, utrwalone na p³ótnie przez artystê-amatora. W piêkne widoki wkomponowa³y siê dŸwiêki akordeonu, na którym gra³
Julian Minge, absolwent Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu. (Zob. ss. 96-99).
Mgnienia z natury
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 10 paŸdziernika otwarta zosta³a wystawa
pt. Mgnienia z natury, prezentuj¹ca las widziany oczami dwóch twórców: leœnika Jerzego
Kubackiego i artysty-plastyka Julii Kaczmarczyk-Piotrowskiej. Autorów prezentowanych
prac po³¹czy³o wspólne patrzenie na œwiat. Ich postawy przenikaj¹ siê wzajemnie – od
umi³owania œwiata przyrody, poprzez studiowanie, po dekomponowanie zastanej rzeczywistoœci, a ich obrazy stanowi¹ zapis emocji wywo³anych za spraw¹ obcowania z natur¹.
Wystawa zosta³a zorganizowana w ramach projektu edukacyjnego Leœne przemiany,
którego celem by³a promocja Wielkopolskiego Parku Narodowego. Honorowy patronat
nad wystaw¹ obj¹³ dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Adam Kaczmarek.
Oficjalnego otwarcia wystawy i dokona³a dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska. Otwarciu towarzyszy³ koncert zespo³u Œpiewaj¹cy Przyjaciele.

Wystawa Mgnienia z natury prezentowa³a las widziany oczami dwóch twórców
Nie tylko roc/k – nie tylko w bibliotece
Prawdziwa muzyczna petarda pojawi³a siê 12 paŸdziernika na scenie Metra w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Zespó³ Czwarty Poziom z Oleœnicy by³ goœciem Miejskiej i Po-
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Biblioteczni goœcie – tym razem – na scenie Metra.

wiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Dlaczego wyst¹pi³ w Metrze? Poniewa¿ tak naprawdê biblioteka mo¿e byæ wszêdzie. Biblioteki w ca³ej Polsce ewoluuj¹,
zmieniaj¹ swoje oblicza, staraj¹ siê odpowiadaæ na zró¿nicowane potrzeby mieszkañców, staj¹ siê przestrzeni¹ coraz bardziej otwart¹. Wychodz¹ do ludzi, równie¿ i w sensie dos³ownym. W ramach projektu: Nie tylko roc/k – nie tylko w bibliotece, przez najbli¿szy sezon edukacyjno-kulturalny nowotomyska biblioteka proponuje wiêc nie tylko
m³odzie¿y, ale wszystkim mi³oœnikom szeroko pojêtej muzyki rockowej, imprezy, które bêd¹ siê odbywaæ w ró¿nych miejscach miasta. Cykl zosta³ zainaugurowany w maju
na bibliotecznej scenie koncertem zespo³u reggae – Yelram. Czwarty Poziom, który wyst¹pi³ w paŸdziernikowy wieczór, wyst¹pi³ w ramach trasy promuj¹cej minialbum:
MMXII, w sk³adzie: Maciej „Lesiu” Lesicki – wokal, Adrian „Aduœ” Morawski – gitara
i chórki, Kuba Skupiñski – gitara, £ukasz „Poziom” PoŸdzioch” – bas i Kuba „Kubuœ”
Rudlicki – perkusja.
Chc¹ oddaæ szpik
13 paŸdziernika obchodzono Ogólnopolski Dzieñ Dawcy Szpiku. Akcja zorganizowana w Nowym Tomyœlu, w³aœnie w tym dniu, pozwoli³a na naszym terenie pozyskaæ kolejnych 52. potencjalnych dawców szpiku. W Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³a siê
rejestracja potencjalnych dawców Fundacji DKMS Polska. Akcjê tê przygotowa³ Jakub
Skrzypczak wraz z liczn¹ grup¹ wolontariuszy, którzy przeprowadzili bardzo intensywn¹
kampaniê promuj¹c¹ to wydarzenie. Sama rejestracja polega³a na przeprowadzeniu krótkiego wywiadu medycznego i pobraniu wymazu ze œliny potencjalnych dawców. Nie110
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Inicjator akcji Jakub Skrzypczak wraz z wolontariuszami

zmiernie cieszy fakt, ¿e dzia³anie na rzecz walki z bia³aczk¹ nie przechodzi bez echa i nowotomyœlanie gotowi s¹ nieœæ pomoc chorym dotkniêtym tym ciê¿kim schorzeniem.
Nagrody dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 paŸdziernika w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³o siê spotkanie w³adz samorz¹dowych z dyrektorami gminnych placówek
oœwiatowych i wyró¿nionymi nauczycielami. Œwiêto to jest dorocznie okazj¹ do nagradzania i odznaczania osób wyró¿niaj¹cych siê w dziedzinie edukacji. Burmistrz Nowego Tomyœla przyzna³ Nagrody Gminy dla: Iwonie Jarzyna – dyrektorowi Przedszkola nr 1 „Misia Uszatka”, El¿biecie Bobrowicz – dyrektorowi Przedszkola nr 2 „Plastusiowe Osiedle”, Annie Wojcieszak – dyrektorowi Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”, Krzysztofowi Magdansowi – dyrektorowi Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki, Miros³awie Chmielewskiej – dyrektorowi Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui
Koœcielnej, Sylwii Czarneckiej – dyrektorowi Gimnazjum w Borui Koœcielnej. W uznaniu
wyró¿niaj¹cych osi¹gniêæ w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuñczej, na wniosek
dyrektorów placówek oœwiatowych, Nagrodami Gminy uhonorowano nastêpuj¹cych nauczycieli: ze Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej – Curie w Nowym Tomyœl
– Hannê Klimczak, nauczycielkê muzyki i Gra¿ynê Stacheck¹, nauczycielkê edukacji wczesnoszkolnej; ze Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Koœcielnej – Hannê
Preisler, nauczycielkê wychowania przedszkolnego; ze Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym – Jolantê Miko³ajczak, nauczycielkê edukacji wczesnoszkolnej; ze Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu – Magdalenê Szott, nauczycielkê edukacji
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wczesnoszkolnej; ze Szko³y Podstawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach – Bernadetê Czaprack¹, nauczycielkê edukacji wczesnoszkolnej; z Gimnazjum w Borui Koœcielnej – Miros³awê Ratajczak, nauczycielkê jêzyka polskiego; z Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu – Jolantê Spycha³a, nauczycielkê matematyki, pe³ni¹c¹ funkcjê wicedyrektora gimnazjum i Andrzeja Ruciocha, nauczyciela historii i wiedzy o spo³eczeñstwie. Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing wraz z Przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej w Nowym Tomyœlu Tomaszem Wlek³ym z³o¿yli na rêce dyrektorów przedszkoli i szkó³ adresy z ¿yczeniami, skierowanymi do pracowników pedagogicznych i administracyjno-obs³ugowych. Szczególnym wydarzeniem obchodów Dnia Edukacji Narodowej w tym roku by³o nadanie odznaczeñ pañstwowych i resortowych pracownikom
nowotomyskiego gimnazjum. Na wniosek dyrektora gimnazjum, Prezydent RP nada³
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi Dariuszowi Stacheckiemu – wicedyrektorowi szko³y oraz Medal
Z³oty za D³ugoletni¹ S³u¿bê El¿biecie Ró¿añskiej – sekretarzowi szko³y, natomiast Minister Edukacji Narodowej uhonorowa³ Medalem Komisji Edukacji Narodowej Emiliê Wa³êsê – nauczycielkê oligofrenopedagogiki. Wrêczenie tych odznaczeñ odby³o siê podczas
wojewódzkich uroczystoœci w dniach 18 i 21 paŸdziernika w poznañskiej Ogólnokszta³c¹cej Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Kar³owicza w Poznaniu. W imieniu Prezydenta
RP i Ministra Edukacji Narodowej dekoracji dokonali Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek i Wielkopolski Kurator Oœwiaty El¿bieta Walkowiak. W uroczystoœci uczestniczyli
pos³owie i senatorowie ziemi wielkopolskiej, prezydenci i burmistrzowie miast oraz szefowie nauczycielskich organizacji zwi¹zkowych.

Nagrodzeni nauczyciele wraz z samorz¹dowcami
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Nowotomyœlanie mieli okazjê wys³uchaæ barwnych opowieœci Szymona Kandulskiego

Zobaczy³, co jest za zakrêtem
15 paŸdziernika w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu odby³o siê kolejne Spotkanie niebanalne. Jego bohaterem by³ Szymon Kandulski ze Lwówka,
który rowerem objecha³ Polskê wzd³u¿ jej granic, pokonuj¹c ³¹cznie 3558 km. Nowotomyœlanie mieli okazjê wys³uchaæ barwnych opowieœci, nie tylko o tym, co Szymon Kandulski zobaczy³ za zakrêtem, ale i o napotkanych ludziach, o samotnoœci i pokonywaniu samego siebie. Szymon Kandulski jest absolwentem pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim, nauczycielem perkusji w Prywatnym Ognisku Muzycznym w Nowym Tomyœlu
i perkusist¹ zespo³u Karawana Eskimosów. Rower jest jego wielk¹ pasj¹. Jego samotna podró¿ wokó³ Polski trwa³a 28 dni. Pokonywa³ œrednio 130 km dziennie, a licznik wskaza³,
i¿ samo peda³owanie trwa³o 187 godzin i 32 minuty, ze œredni¹ prêdkoœci¹ 19 km/ h.
Podczas spotkania powiedzia³: Celem w czasie jazdy jest dla mnie sama droga. Ju¿ na pocz¹tku maja 2014 roku bêdzie móg³ ponownie siê z ni¹ zmierzyæ. Tym razem zamierza
ruszyæ na trzymiesiêczn¹ wyprawê rowerow¹ na Ba³kany.
Bicie niezwyk³ego rekordu
Dwudziestu dziewiêciu uczniów Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu 16 paŸdziernika wziê³o udzia³ w ogólnopolskim biciu rekordu w resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej. Akcja zorganizowana zosta³a przez Polsk¹ Radê Resuscytacji i Fundacjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, realizuj¹c¹ m. in. program Ratujemy i uczymy ratowaæ. Chêtni uczniowie klas IV-VI, wraz z przeszkolonymi nauczycielami, Gra¿yn¹
Targiel i Ma³gorzat¹ Rut¹, pomagali ustanowiæ rekord Polski w resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej. Projekt przeprowadzony zosta³ w ramach Europejskiego Dnia PrzywracaPaŸdziernik - grudzieñ 2013

113

KRONIKA WYDARZEÑ

Wytomyscy uczniowie – uczestnicy ogólnoeuropejskiego bicia rekordu

nia Czynnoœci Serca. Tego samego dnia bra³a w nim udzia³ nie tylko m³odzie¿ z Polski, ale
i z ca³ej Europy. Akcja trwa³a pó³ godziny, a rozpoczê³a siê w samo po³udnie. Chodzi³o
o to, by w tym samym czasie wykonaæ resuscytacjê kr¹¿eniowo-oddechow¹ na jak najwiêkszej iloœci fantomów, czyli równoczeœnie przez jak najwiêksz¹ iloœæ osób.
Nowotomyskie akcenty na forum
Na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich 16 paŸdziernika odby³o siê kolejne Polsko-Niemieckie Forum, tym razem pt. Gospodarka spotyka siê z turystyk¹. G³ównym
organizatorem forum by³o Polsko-Niemieckie Biuro Angeliki Menze, maj¹ce swoj¹ siedzibê w Poznaniu. W tym roku po raz pierwszy zaprezentowa³ siê na nim powiat nowotomyski. Co roku forum spotyka siê z du¿ym zainteresowaniem ze strony lokalnych samorz¹dów i instytucji z otoczenia biznesu z obydwóch partnerskich samorz¹dów województwa wielkopolskiego i Brandenburgii. Tym razem na poznañskie wydarzenie licznie wiêc
przybyli ci, którzy chcieli siê zapoznaæ z ofert¹ turystyczn¹ i gospodarcz¹ prezentowanych
regionów. Stoisko powiatu nowotomyskiego cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem,
szczególnie ze wzglêdu na zaprezentowan¹ na nim bogat¹ ofertê inwestycyjn¹ naszych
gmin. Nieocenione w tej kwestii sta³o siê wsparcie zaoferowane przez samorz¹dy gmin
powiatu nowotomyskiego, które œwiadome wagi tego przedsiêwziêcia przygotowa³y
oferty inwestycyjne, informatory turystyczne oraz inne ciekawe materia³y promocyjne.
Dziêki Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Plecionkarzy i Wikliniarzy niepowtarzalny by³
wystrój nowotomyskiego stoiska. Wiklinowe kosze i meble przyci¹ga³y uwagê zwiedzaj¹cych. Wielu goœci odwiedza³o stoisko, by skosztowaæ wyrobów p. Stefana S³ociñskiego
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czy degustowaæ wina Bartex-u. Do odwiedzania powiatu nowotomyskiego i gminy Nowy
Tomyœl szczególnie serdecznie zachêcali Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski i Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing.
Pokochali wieœ
Cz³onkowie Stowarzyszenia Mi³oœników Wsi Pokochaj Wieœ 17 paŸdziernika z³o¿yli wizytê w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu i spotkali siê z w³odarzami gminy. Jednym
z celów spotkania by³o zaprezentowanie stowarzyszenia, które zarejestrowane zosta³o
w marcu tego roku. Celem stowarzyszenia jest ochrona œrodowiska kulturowego i przyrodniczego oraz zwiêkszanie zasobu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego nowotomyskich wsi, a tak¿e integracja i edukacja spo³ecznoœci lokalnej oraz rozwój œwiadomoœci
obywatelskiej i kulturowej mieszkañców i starania o utrzymanie i rozwój infrastruktury
regionów wiejskich. Do stowarzyszenia nale¿¹ mieszkañcy: Grubska, Szarek, Chojnik,
Borui Nowej, Jastrzêbska St., Sêkowa, Paproci, Borui Koœcielnej, Nowego Tomyœla, a tak¿e Aleksandrowa i Rosnówka. Obecnie stowarzyszenie liczy 28 cz³onków. Jego zarz¹d
tworz¹: prezes Jolanta Rewald-Sa³ata (Grubsko), wiceprezes Przemys³aw Mierzejewski
(Nowy Tomyœl), wiceprezes Piotr Sarnowski (Chojniki), skarbnik Adam Dro¿d¿al (Boruja Nowa), sekretarz Katarzyna Wittchen (Sêkowo), cz³onek Bo¿ena Pierzyñska (Szarki).
Podczas spotkania cz³onkowie stowarzyszenia zaprezentowali broszurê edukacyjno-turystyczn¹ pt. Spacer po Grubsku oraz podarowali przetwory domowej roboty, przygotowane przez cz³onków stowarzyszenia.

Cz³onkowie Stowarzyszenia Pokochaj Wieœ z wizyt¹ u Burmistrza Nowego Tomyœla
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Targi Edukacyjne
18 paŸdziernika odby³y siê Targi Edukacyjne ABC kariery zawodowej, zorganizowane
przez M³odzie¿owe Centrum Kariery WWK OHP w Nowym Tomyœlu oraz Zespó³
Szkó³ nr 2 im. St. Staszica. Partnerem targów by³ Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu
Miejskiego, patronatem honorowym obj¹³ je Burmistrz Nowego Tomyœla, natomiast patronatem medialnym bezp³atny dwutygodnik Goniec. tv, wzbogacaj¹c przebieg targów
specjalnym wydaniem gazety. Otwarcia targów dokonali dyrektor CEiPM z Poznania
Agnieszka Kotewicz - Wojnowska wraz z dyrektorem ZS nr 2 im. St. Staszica w Nowym
Tomyœlu £ukaszem Frañskim. M³odzie¿ szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu, a tak¿e wszyscy zainteresowani rozwojem zawodowym, podczas trwania targów mieli mo¿liwoœæ zapoznaæ siê z bogat¹ ofert¹ ponad 20 wystawców: uczelni wy¿szych i instytucji szkol¹cych
oraz nowotomyskich firm. M³odzie¿ mia³a te¿ okazjê zasiêgn¹æ porady u doradców zawodowych z MCIZ OHP z Poznania oraz doradców zawodowych Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej i Powiatowego Urzêdu Pracy. Licznie wziê³a udzia³ w prelekcjach z zakresu prawa pracy oraz rozwoju zawodowego i planowania kariery, a tak¿e w wyk³adach
otwartych. W Zespole Szkó³ nr 2 im. St. Staszica przeprowadzono konkurs Mój zawód
– moja przysz³oœæ, za którego przebieg odpowiedzialne by³y nauczycielki Monika Stasik
i Beata Koga. Targi Edukacyjne organizowane s¹ z myœl¹ o promowaniu idei rozwa¿nego,
przemyœlanego uczenia siê i rozwoju zawodowego. Skierowane s¹, zarówno do osób
jeszcze uczêszczaj¹cych do szkó³ i planuj¹cych dalsz¹ edukacjê, jak równie¿ do tych, które realizuj¹ siê ju¿ zawodowo, a planuj¹ swój dalszy zawodowy rozwój. W imieniu organizatorów, doradca zawodowy Alina Wozowczyk-Knop i pedagog szkolny Justyna Szofer-Andrzejewska podziêkowa³y ich uczestnikom za zainteresowanie oraz liczny udzia³.

Targi Edukacyjne spotka³y siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y
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SpowiedŸ Królewny
Ju¿ po raz drugi ze swoim spektaklem w nowotomyskiej bibliotece goœci³ Teatr Paragraf -2, dzia³aj¹cy od 11 lat przy Gminnym Oœrodku Kultury w Siedlcu. Tym razem, 18
paŸdziernika, zaprezentowa³ SpowiedŸ Królewny – ma³¹ formê teatraln¹, która powsta³a
w ramach cyklu: Czytanki Siedleckie, w oparciu o powieœæ Mariusza Sieniewicza SpowiedŸ
œpi¹cej Królewny. Tytu³ spektaklu mo¿e byæ myl¹cy – nie by³ to niew¹tpliwie spektakl dla
dzieci. G³ówna bohaterka – Emi – to naznaczona samotnym losem, niezrozumieniem
œwiata, rodziców i swoich mê¿czyzn – Misiów – zwyk³a dziewczyna marz¹ca o tym, by
byæ kimœ wyj¹tkowym, by byæ Królewn¹. Teatr Paragraf – 2, który przyzwyczai³ ju¿ swoich widzów do œwietnego poziomu artystycznego, profesjonalnego wrêcz aktorstwa
i szczególnego klimatu przedstawieñ, rodz¹cego siê w wyniku zagl¹dania do duszy ludzkiej, poprzez groteskê, absurd i czarny humor, i tym razem nie zawiód³ swoich fanów.
Gorzk¹ w swej wymowie i bardzo wspó³czesn¹ opowieœæ w niezwykle dojrza³y artystycznie i scenicznie sposób przedstawili: Paulina Brud³o – Emi; Marzena Guzior – Piosik – Matka/Narratorka/Królowa, Krzysztof Œwig³o – Narrator/Miœ Drugi/Diabe³, Sebastian
Dziêcio³ – Gej/Miœ/Ksi¹¿ê i Grzegorz Œmia³ek – Ojciec. Obs³ugê techniczn¹ zapewnili
Dariusz Miko³ajczak i Grzegorz Œmia³ek. Sztukê opracowa³ i wyre¿yserowa³ – Grzegorz
Œmia³ek, a opracowanie muzyczne by³o dzie³em Marii Malewicz.

Teatr Paragraf - 2 po raz drugi goœcinnie wyst¹pi³ w nowotomyskiej bibliotece

Wylicytowa³ fotel Burmistrza
22 paŸdziernika na fotelu Burmistrza Nowego Tomyœla nast¹pi³a zmiana. Burmistrz
Henryk Helwing na jeden dzieñ podzieli³ siê sprawowaniem swej funkcj¹ z Piotrowem
Urbanowiczem z Nowego Tomyœla, który zosta³ jednodniowym burmistrzem naszego
miasta, choæ nie wygra³ wyborów samorz¹dowych. Za mo¿liwoœæ piastowania czasowo
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Piotr Urbanowicz z córk¹ Korneli¹ i synem Piotrem mieli okazjê poznaæ obowi¹zki zwi¹zane z pe³nieniem
funkcji burmistrza

tej funkcji zap³aci³, bowiem fotel Burmistrza zosta³ przez niego wylicytowany 28 czerwca
podczas charytatywnej imprezy – maratonu zumby, której g³ównym celem by³a pomoc
dla Oli Ziêtarskiej z W¹sowa, dziewczynki chorej na aplazjê szpiku. Nietypowym przedmiotem, jednej z wielu w trakcie tej imprezy, licytacji by³a mo¿liwoœæ wspó³rz¹dzenia
przez jeden dzieñ gmin¹ Nowy Tomyœl.
W jednodniowym piastowaniu urzêdu p. Piotrowi towarzyszy³y jego dzieci, 12. letnia
Kornelia i 9. letni Piotr. Piotr Urbanowicz mia³ okazjê poznaæ tajniki pracy Urzêdu Miejskiego i – towarzysz¹c w³odarzowi Nowego Tomyœla w jego codziennych czynnoœciach
– obowi¹zki zwi¹zane z pe³nieniem funkcji burmistrza. Wziêli oni tak¿e udzia³ w spotkaniu Zarz¹du Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Nowym Tomyœlu z nauczycielami, w obradach Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Rady
Miejskiej. Oprócz Urzêdu Miejskiego, burmistrz Henryk Helwing pokaza³ swoim goœciom
inne instytucje gminne: Dom Dziennego Pobytu, Gminny Oœrodek Informacji, Stacjê
Uzdatniania Wody oraz Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹, gdzie odby³ siê pokaz
filmu promocyjnego o gminie.
O Tuwimie na Tuwima!
PaŸdziernik przyniós³ piêkn¹ pogodê i tym samym mo¿liwoœæ wyjœcia z edukacyjn¹
dzia³alnoœci¹ w plener. M³odzi nowotomyœlanie otrzymali zaproszenie na wyj¹tkowy spacer, który zaproponowa³y im bibliotekarki z Oddzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y nowotomyskiej biblioteki. 24. paŸdziernika, przechadzaj¹c siê ulic¹ Juliana Tuwima, mogli poznaæ
fakty z ¿ycia patrona ulicy, jego twórczoœæ i b³yskotliwe teksty. Wszystko za spraw¹
umieszczonych w przestrzeni ulicy kolorowych plansz ze zdjêciami, wierszami i informa118
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Gra uliczna zorganizowana przez nowotomysk¹ bibliotekê przypad³a do gustu uczniom szkó³ podstawowych

cjami na temat poety. Uzupe³nieniem spaceru by³y zajêcia zorganizowane w Oddziale dla
Dzieci i M³odzie¿y, w trakcie których m. in. wys³uchali fragmentów zabawnego opowiadania autorstwa Agnieszki Fr¹czek Rany Julek! Dowiedli, ¿e podczas spaceru z uwag¹ œledzili informacje o poecie, a wykonuj¹c, na podstawie jego utworów, ró¿norodne zadania,
wykazali siê sporym poczuciem humoru. Ta gra uliczna by³a jednym z programowych bibliotecznych zajêæ zwi¹zanych z obchodami trwaj¹cego Roku Tuwima.
Tajemnice Peru
W Klubie Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty, dzia³aj¹cym w nowotomyskiej bibliotece, 24 paŸdziernika goœcili: Iza Sapu³a-£¹czka i Jaros³aw £¹czka. Odkryli oni przed nowotomyœlanami Peru – kraj pe³en kontrastów, pere³kê Ameryki Po³udniowej. Podró¿nicy opowiedzieli m. in. o nekropoliach Chachapoyas i inkaskim Machu Picchu. Pokazali
przepiêkne lodowe katedry Cordillera Blanca i zabrali uczestników spotkania w podró¿
rzeczn¹ bark¹ do Iquitos – miasta w d¿ungli, do którego nie prowadzi ¿adna droga l¹dowa. Opowiedzieli o ¿yciu o s³ynnej ucieczce z Yurimaguas – zablokowanego przez Indian
portu w Amazonii oraz o tym, jak wygl¹da³a droga ku przeznaczeniu 14. letniej inkaskiej
dziewczynki, z³o¿onej w ofierze na szczycie wulkanu Ampato.
Patrycji Piechowiak na Mistrzostwach Œwiata Seniorów
Zawodniczka LKS „Budowlani” Patrycja Piechowiak zadebiutowa³a 25 paŸdziernika
na Mistrzostwach Œwiata Seniorów w podnoszeniu ciê¿arów, które odby³y siê we Wroc³awiu. Nowotomyska zawodniczka startowa³a w grupie B, w kategorii wagowej do
75 kg, w której zajê³a czwarte miejsce z wynikiem: 96 kg w rwaniu, 115 kg w podrzucie,
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Prezes LKS „Budowlani” podczas ceremonii dekorowania medalami

211 kg w dwuboju. Po zakoñczeniu rywalizacji w grupie A zawodniczka z Nowego Tomyœla zajê³a trzynaste miejsce. Patrycja Piechowiak by³a najm³odsz¹ zawodniczk¹ polskiej,
a jej wystêp spotka³ siê z uznaniem trenerów naszej kadry narodowej. Podczas startów
zawodniczkê „Budowlanych” wspierali kibice klubu, którzy przyjechali do Wroc³awia nie
tylko z Nowego Tomyœla, ale i z Wielkopolski. „Budowlani” zaznaczyli swoj¹ obecnoœæ
na Mistrzostwach Œwiata nie tylko z powodu udanych startów Patrycji Piechowiak. Prezes klubu i wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów, Jerzy Nowak, jako
cz³onek prezydium, uczestniczy³ w kongresie IWF. Dekorowa³ te¿ zwyciêzców w kategorii wagowej 56 kg mê¿czyzn. Takiego zaszczytu, na tak du¿ej imprezie sportowej, dostêpuj¹ tylko najbardziej znamienici przedstawiciele „ciê¿arowego œwiata”. Fakt ten potwierdza tak¿e przyznanie Jerzemu Nowakowi Br¹zowej Odznaki za Zas³ugi dla Sportu,
która zosta³a wrêczona podczas oficjalnego rozpoczêcia Mistrzostw Œwiata.
Portret prawdziwy
25 paŸdziernika w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³o siê otwarcie wystawy
podsumowuj¹cej I edycjê Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Portret prawdziwy,
którego organizatorem byli: fotograficy Adam Polañski i Gregor Laubsch, Urz¹d Miejski
w Nowym Tomyœlu, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu oraz Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne. Na konkurs wp³ynê³o 768 fotografii – portretów, wykonanych
przez 180 autorów ze 107 miast. Nades³ane prace ocenia³o jury w sk³adzie: Adam Polañski, Gregor Laubsch i Magdalena Berny. Po trudnych obradach, zwi¹zanych z wyrównanym, wysokim poziomem nades³anych fotografii, do wystawy pokonkursowej jury wybra³o i – tym samym – nagrodzi³o i wyró¿ni³o 26 prac. Pierwsze miejsce za pracê Anty120
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Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Portret prawdziwy

kwariusz zaj¹³ Patryk Morzonek z Krakowa. Otrzyma³ on nagrodê g³ówn¹ – 2000 z³ oraz
wyró¿nienia za trzy inne prace i og³oszony zosta³ najlepszym fotografem konkursu. Drugie miejsce zaj¹³ i nagrodê finansow¹ w wysokoœci 1200 z³ odebra³ Aleksander Hoñca
z Poznania za pracê pt. Indian Power. Trzecie miejsce przyznano Natalii Loch z Zabrza za
zdjêcie Maria.... Ta lokata uhonorowana zosta³a nagrod¹ w kwocie 800 z³. Laureaci otrzymali ponadto grawerowane patery oraz inne ciekawe nagrody, jak chocia¿by kurs nurkowania czy warsztaty fotograficzne u Gregora Laubscha.
Znaki czasu, czyli skarby naszych szop i strychów
Od 27 paŸdziernika do 3 listopada w œwietlicy wiejskiej w Wytomyœlu zwiedzaæ mo¿na by³o wystawê zorganizowan¹ w ramach projektu Festiwal: historia i smak tradycji. Wystawê zatytu³owan¹ Znaki czasu, czyli skarby naszych szop i strychów przygotowa³y panie:
Danuta Sobieraj, Aleksandra Kapelska, Aleksandra Kaczmarek, Alina Zawarta, Monika
Sommerfeld i Barbara Jerzewska. Dziêki uprzejmoœci i zaanga¿owaniu mieszkañców Wytomyœla zgromadzono na niej stare eksponaty dotycz¹ce m. in. ¿ycia codziennego na wsi,
rolnictwa, przemys³u rolno-spo¿ywczego (m. in. cepy, siudy, centryfugi, ró¿nego rodzaju
¿elazka, miednice, gilotyny, barczyki, kilofy) oraz wiele innych, cennych i ciekawych
przedmiotów, które przybli¿y³y dzieje kilku pokoleñ mieszkañców Wytomyœla. W ramach ekspozycji zorganizowane zosta³y k¹ciki: dawnej kuchni, ³azienki, sypialni, a tak¿e
dawnej izby szkolnej. Wytomyska ekspozycja cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem.
Zwiedzi³o j¹ bardzo wiele osób, nie tylko z Wytomyœla. Dla starszych mieszkañców wsi
by³a bardzo mi³ym wspomnieniem przesz³oœci, dla m³odych – doskona³¹ lekcj¹ lokalnej
historii. (Czytaj wiêcej: ss. 42-55).
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Gminna Rada Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu 28 paŸdziernika odby³o siê spotkanie, wytypowanych przez organizacje pozarz¹dowe, kandydatów do Gminnej Rady Dzia³alnoœci
Po¿ytku Publicznego. Spotkanie poprowadzi³ Z-ca Burmistrza Nowego Tomyœla Wojciech Ruta. W wyniku przeprowadzonego g³osowania do Gminnej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego wybrani zostali: w sferze I – Pomoc spo³eczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
ochrona i promocja zdrowia oraz dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych, dzia³alnoœæ
na rzecz osób w wieku emerytalnym – Tadeusz Szczerbal, w sferze II – Dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca rozwój wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych – Eliza B¹bliñska-Masztalerz, w sferze
III – Edukacja, oœwiata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, dzia³alnoœæ na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i wspó³pracy miêdzy spo³ecznoœciami – Pawe³ Pawlicki, w sferze IV – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wœród dzieci i m³odzie¿y – Jaros³aw Mleczak, w sferze V –
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wœród doros³ych mieszkañców
gminy oraz turystyka i krajoznawstwo – Dominik Handzewniak. W sk³ad Rady wchodzi ponadto trzech przedstawicieli zg³oszonych przez Radê Miejsk¹ w Nowym Tomyœlu:
Mariusz Brych, Tomasz Kuczyñski i Stanis³aw Rybarczyk oraz dwóch przedstawicieli Burmistrza Nowego Tomyœla: Marzena Kortus i Andrzej Wa³êsa. Burmistrz Henryk Helwing
29 paŸdziernika wyda³ w tej sprawie stosowne zarz¹dzenie. Nowotomyska Rada jest
trzynast¹ Rad¹ Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego powo³an¹ w Wielkopolsce.
Spotkanie ze œwiadkami zbrodni na Wo³yniu
W Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi 30 paŸdziernika zorganizowana zosta³a wieczornica poœwiêcona Zbrodni Wo³yñskiej. Dyrektor szko³y El¿bieta Helwing powita³a przyby³ych goœci – œwiadków wydarzeñ na Wo³yniu – p.
Irenê Maciejewsk¹, p. Janinê Paw³owicz, p. Stefaniê Strzeleck¹, p. Micha³a Lipiñskiego
oraz historyka – dra Zdzis³awa Koœciañskiego, Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka
Helwinga, Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Zbigniewa Markowskiego, dowódcê Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ pp³ka Czes³awa Boguckiego, kierownika filii Biblioteki Pedagogicznej – Aldonê Szofer, grono pedagogiczne, rodziców i uczniów. Bior¹cy udzia³
w wieczornicy uczniowie podkreœlili, ¿e jej celem jest przywracanie wiedzy na temat niebywa³ej zbrodni, o której przez lata nie by³o wolno g³oœno mówiæ. Zebrani mogli zobaczyæ poruszaj¹ce prezentacje multimedialne ukazuj¹ce ogrom cierpieñ, jakich doœwiadczyli mieszkañcy Wo³ynia. Dr Zdzis³aw Koœciañski wyjaœni³, jakie by³y Ÿród³a niechêci
Ukraiñców do Polaków i nakreœli³ przebieg dramatycznych wydarzeñ. Po jego wyk³adzie
g³os zabrali œwiadkowie tych bolesnych wydarzeñ. Z wielkim wzruszeniem opowiadali
o bolesnych wydarzeniach sprzed siedemdziesiêciu lat. Mówili o mêczeñskiej œmierci bliskich i znajomych, o tym, w jaki sposób sami ocaleli. Podkreœlali, ¿e zdarzali siê tak¿e
Ukraiñcy, którzy – z nara¿eniem ¿ycia – pomagali Polakom. Wieczornicê, która sta³a siê
okazj¹ do refleksji nad skomplikowan¹ histori¹ naszej ojczyzny, przygotowa³y nauczycielki Jolanta Adamczewska, Ma³gorzata Dzie¿yc, Iwona Knop, a inicjatorem spotkania by³
ks. katecheta £ukasz Grys.
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Marsz Wszystkich Œwiêtych
W wigiliê uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych, 31 paŸdziernika, ulicami Nowego Tomyœla przeszed³ orszak dzieci, m³odzie¿y, a tak¿e doros³ych, ucharakteryzowanych na postacie œwiêtych. Niektórzy jego uczestnicy nieœli wizerunki œwiêtych, inni na g³owach mieli aureole, a w rêkach zapalone znicze. Pomys³odawc¹ i inicjatorem Marszu by³a nauczycielka religii w nowotomyskim gimnazjum, Ma³gorzata Haliniak. Pomys³ przemarszu swoimi dzia³aniami wsparli inni katecheci, zw³aszcza ze szkó³ podstawowych. Anna Grzeœkowiak i Monika Kawala bardzo starannie przygotowa³y nie tylko stroje uczestników, ale
przede wszystkim przygotowa³y dzieci, wyjaœniaj¹c im istotê listopadowych œwi¹t. Przygotowania wspar³a te¿ Akcja Katolicka. Orszak rozpocz¹³ ks. kan. Andrzej Grabañski.
Marsz wyruszy³ spod koœcio³a pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa na placu Chopina, jego trasa wiod³a przez g³ówne ulice miasta, a zakoñczy³ siê pod pomnikiem Jana Paw³a II,
na terenie parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy. Na czele orszaku szed³ ministrant, nios¹cy
sztandar patrona ministrantów œw. Dominika Savio, nastêpnie poprzebierane dzieci, m³odzie¿ z transparentami oraz doroœli. Harcerze z XIX Dru¿yny „Buki”, asekurowali ca³y
pochód, nios¹c pochodnie. Uczestnicy marszu wspólnie modlili siê œpiewaj¹c pieœni i odmawiaj¹c ró¿aniec. Ks. Andrzej Grabañski dziêkuj¹c uczestnikom za tak liczny udzia³ podkreœli³, ¿e w ten sposób dali œwiadectwo wiary w obecnoœæ œwiêtych i ¿ycie wieczne.

Nowotomyscy kandydaci na œwiêtych

Wystawa w partnerskiej gminie
W Domu Joannitów – Centrum Wspó³pracy Polsko- Niemieckiej w Sulêcinie 4 listopada otwarta zosta³a wystawa Otwórz siê na Nowy Tomyœl. Nowotomyskie drzwi – pamiêæ,
historia, szczegó³.... W uroczystym otwarciu ekspozycji wziêli udzia³: Burmistrz Sulêcina Micha³ Deptuch, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sulêcinie Leon Szczepañski, a tak¿e
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Uczestnicy otwarcia nowotomyskiej wystawy w Sulêcinie

przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Sulêcina oraz zaproszeni goœcie. W sk³ad nowotomyskiej delegacji weszli: Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, radni Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu – Janusz Raj i Stanis³aw Rybarczyk, Naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu Ewelina Szofer-Pajchrowska wraz
z pracownikami, pomys³odawca wystawy Przemys³aw Mierzejewski, autor zdjêæ Adam
Polañski oraz autorka aran¿acji Gra¿yna Matuszak. Burmistrz Sulêcina pogratulowa³ nowotomyœlanom realizacji tak wyj¹tkowego projektu, natomiast Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing w swoim wyst¹pieniu wskazywa³ na du¿e znaczenie tego typu inicjatyw, które zacieœniaj¹ wspó³pracê i przyjaŸñ miast partnerskich Nowego Tomyœla i Sulêcina. Naczelnik Ewelina Szofer-Pajchrowska przybli¿y³a zebranym goœciom ideê przyœwiecaj¹c¹ przygotowaniu kolejnych edycji wystawy. Kilka s³ów o historii naszego miasta,
zwi¹zanej z osadnictwem olêderskim powiedzia³ Przemys³aw Mierzejewski. Przedstawiciele nowotomyskiej delegacji wrêczyli sulêciñskim partnerom kosze z lokalnymi specja³ami, przygotowane i podarowane przez Stowarzyszenie Pokochaj Wieœ.
Dzieñ Postaci z Bajek
Za spraw¹ wydarzenia nazwanego Dniem Postaci z Bajek, zorganizowanego 4 listopada, w Nowotomyskim Oœrodku Kultury zagoœci³y prawdziwie bajkowe klimaty. W przygotowanym specjalnie na ten dzieñ programie znalaz³ siê spektakl pt. Czerwony Kapturek
szuka ksiêcia w wykonaniu nauczycieli i rodziców dzieci z grup „S³oneczka”, „Krasnale”
i „Lolki” z Przedszkola nr 4 im. Bolka i Lolka w Nowym Tomyœlu. Doskona³¹ grê aktorsk¹ wzbogaci³y kolorowe, bajkowe stroje i ¿ywio³owa muzyka. Grupê do wystêpu przygotowa³a Karolina Œwitalska – wychowawczyni grupy „S³oneczka”. Przed spektaklem,
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dziêki bajkowym strojom, które dzieciom wypo¿yczy³a Drogeria Centrum, a doros³ym zapewni³ NOK oraz zaaran¿owanemu studiu fotograficznemu, dzieci mog³y wcieliæ siê
w ulubione bajkowe postacie i zabraæ do domu zabraæ zdjêcie, bêd¹ce wspomnieniem tej
magicznej chwili.
IX Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Narodowym Œwiêtem Niepodleg³oœci, w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, 5 listopada odby³ siê IX Przegl¹d Dawnej Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej Idzie ¿o³nierz borem, lasem… zorganizowany przez
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne. Dzieci i m³odzie¿, nie tylko nowotomyskich
szkó³, zaprezentowali wiele dawnych i nowszych pieœni ¿o³nierskich, niepodleg³oœciowych
i patriotycznych. M³odzi artyœci nie tylko prezentowali przygotowane przez siebie pieœni,
ale zapraszali do wspólnego œpiewu wszystkich obecnych w sali NOK-u. Po koncercie
uczestnicy spotkania przeszli na plac Niepodleg³oœci, aby pod pomnikiem Powstañców
Wielkopolskich, wspólnie z zaproszonymi goœæmi, z³o¿yæ kwiaty i zapaliæ znicze. (Czytaj
wiêcej: ss. 100-107).
Malowane liœcie Ewy Lipnickiej
Jesienny wieczór, 5 listopada, by³ doskona³¹ sceneri¹ wernisa¿u, który mia³ miejsce
w Galerii na Piêtrze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Na ca³y listopad zagoœci³y w niej miniaturowe dzie³a Ewy Lipnickiej z Sulechowa, tworzone z tak
zwyk³ych tworów przyrody, jakimi s¹ liœcie. Z³o¿y³y siê one na wystawê Liœcie malowane.
Ewa Lipnicka swoj¹ przygodê z malarstwem rozpoczê³a przed 27 laty. Pierwsze prace, jakie wykona³a by³y upominkami dla rodziny i przyjació³. Dziœ prezentuje je w ramach

Miniaturowe dzie³a Ewy Lipnickiej budzi³y powszechny zachwyt
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wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granic¹. W rodzinnym Sulechowie odby³o siê
ju¿ 5 wernisa¿y jej prac, które znajduj¹ nabywców nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech,
Anglii, Francji, Australii, Kanadzie i W³oszech. Sama z radoœci¹ przyznaje, ¿e inspiracje do
malowania czerpie z ogl¹dania œwiata. Mottem artystki s¹ s³owa: Œwiat widziany oczyma duszy ma znacznie g³êbsz¹ barwê. Dziêki swej artystycznej wra¿liwoœci, wyobraŸni i wprawnej rêce sprawia, ¿e jej miniaturowe dzie³a budz¹ powszechny zachwyt. Poza miniaturkami malowanymi na liœciach, na wystawie wyeksponowane zosta³y równie¿ obrazy wiêkszego formatu, których motywem przewodnim jest tak¿e przyroda w ró¿nych jej ods³onach. Zwiedzaj¹cy zadali twórczyni tych niezwyk³ych prac wiele pytañ, szczególnie dotycz¹cych samej techniki malowania na liœciach. Jak siê okaza³o, wielu lat i wielu prób trzeba by³o, aby nauczyæ siê w³aœciwego sposobu gruntowania liœci, po to, aby zachowa³y swoj¹ trwa³oœæ. Oprócz licznego grona nowotomyœlan, w wernisa¿u udzia³ wziêli przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji Stella Polaris z Sulechowa. Klimatowi tej jesiennej wystawy sprzyja³a p³yn¹ca ze skrzypiec muzyka w wykonaniu Anety Lipskiej, uczennicy nowotomyskiego gimnazjum.
Œladem szeptu amazoñskiego potoku
Goœciem listopadowego spotkania bibliotecznego Klubu Mi³oœników Podró¿y Przez
kontynenty by³ Stefan Czerniecki z Warszawy – kartograf, rozgadany wielbiciel yerby i komedii Szekspira, – jak sam o sobie mówi – górski dzikus czerpi¹cy przyjemnoœæ z kilkudniowego znikniêcia w andyjskiej g³uszy. Tematem jego pokazu, który odby³ siê 6 listopada, by³a Amazonia – teren niemal w ca³oœci pokryty lasami monsunowymi i poprzecinany gêst¹ sieci¹ dop³ywów Orinoko, od wielu lat niezwykle œciœle broniony przez wenezuelski re¿im. ¯ywio³owa opowieœæ, pe³na zaskakuj¹cych przygód, przeplatana by³a fotografiami z wyprawy oraz etnicznym podk³adem muzycznym. Tradycyjnie po pokazie goœcie przeszli do czytelni, gdzie przy s³odkim poczêstunku wymieniano siê doœwiadczeniami z ró¿nych, nie tylko amazoñskich wypraw. Nowotomyœlanie mieli równie¿ mo¿liwoœæ
zakupienia ksi¹¿ek Stefana Czernieckiego, które z radoœci¹ podpisywa³.
Antek podaj ceg³ê..
Big band Karol Band, dzia³aj¹cy przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury, zorganizowa³
15 ju¿ koncert z cyklu Karol Band i Przyjaciele. Tegoroczne muzyczne wydarzenie, które
odby³o siê 8 listopada, opatrzono tytu³em Antek podaj ceg³ê. Organizatorem imprezy
i aran¿erem utworów jest niezmiennie od lat Karol Rogacz. W tym roku na scenie NOK-u wyst¹pi³o 20 wykonawców. Swój warsztat wokalny oraz aktorski zaprezentowali: Marek Marciniak, Szymon Konieczny, Aleksander Kamiñski, Tomasz ¯aczek, W³odzimierz
Ciesielczak, Marta Zaremba, Sandra Ruga³a, Fryderyk Naro¿ny, Pawe³ Lisek, Andrzej
Klimczak, Aldona Ogór, Edyta Kaczmarek-Rogacz, Izabela Ogór-Piechowiak, Andrzej
Œlota³a, Barbara Krasnowska, Anita Czajka- Pawlak, Rados³aw Kret, Mariusz Burzyñski,
Marek Suliga, Ma³gorzata Boulefa’a. Akompaniowali im muzycy Karol Bandu, którzy
ubrani w ochronne kaski i odblaskowe kamizelki zasiedli na rusztowaniu. Scena oœrodka
kultury zamieni³a siê w prawdziwy plac budowy, na którym znalaz³y siê oryginalne rekwizyty: ³opaty, ceg³y, pustaki, a nawet betoniarka. Tegoroczny koncert poprowadzili: Rena126

PaŸdziernik - grudzieñ 2013

KRONIKA WYDARZEÑ

Muzycy Karol Bandu zagrali w niestandardowych strojach i scenografii

ta Marciniak, Bogus³aw Nawrot i Jaros³aw Musia³. Wcielili siê oni w role kierownika budowy, inspektora budowy oraz robotnika. Tego dnia odby³y siê dwa koncerty, a na ka¿dym z nich sala widowiskowa by³a wype³niona po brzegi. 26 listopada muzycy spotkali siê
ponownie, aby wyst¹piæ w koncercie charytatywnym na rzecz Oli Ziêtarskiej.
Kino samochodowe
Jedn¹ z nowych propozycji NOKu na œwi¹teczny listopadowy weekend by³o samochodowe kino plenerowe. 9 listopada w Parku Kultury i Wypoczynku, na miejscu sceny
jarmarkowej, stan¹³ du¿y dmuchany ekran. Widzowie ogl¹dali na nim film pt. Nietykalni.
By³o to pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane w Nowym Tomyœlu. Spotka³o siê
z du¿ym zainteresowaniem nowotomyœlan – ponad 40 samochodów, niejednokrotnie
z kompletem pasa¿erów, uczestniczy³o w plenerowym seansie.
Utalentowany duet
10 listopada Nowotomyski Oœrodek Kultury zorganizowa³ spotkanie przy nastrojowej
muzyce, blasku œwiec, kawie i rogalach œwiêtomarciñskich. Koncert pt. Historie akustyczne
zaprezentowa³ duet wokalno-gitarowy w sk³adzie Paulina Maciejewicz i Sebastian Koberling. To muzyczne wydarzenie zgromadzi³o na holu oœrodka wielopokoleniow¹ publicznoœæ. Podczas koncertu mo¿na by³o pos³uchaæ znanych utworów, jednak w nowych, ciekawych aran¿acjach. Wspania³y koncert by³ efektem nieprzeciêtnego talentu m³odych
nowotomyœlan. Podczas trwaj¹cego ponad godzinê spotkania mo¿na by³o wybraæ siê
w muzyczn¹ podró¿, nios¹c¹ wiele wzruszeñ i emocji, które przekazali s³uchaczom artyœci, znakomicie przygotowani do koncertu.
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Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci
11 listopada w ca³ym kraju uroczyœcie obchodzono 95. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Rocznicowe obchody w naszym mieœcie rozpoczê³a msza œw. w intencji Ojczyzny, odprawiona w koœciele pw. NSPJ. Po mszy œw. poczty sztandarowe, kombatanci, w³adze samorz¹dowe, harcerze i mieszkañcy przeszli na plac Niepodleg³oœci,
gdzie odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna. Zgromadzeni na placu uczestnicy uroczystoœci
wys³uchali wyst¹pienia Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Helwinga, który przypomnia³ trudn¹ drogê do odzyskania niepodleg³oœci. Po przemówieniu oddano ho³d wszystkim, którzy walczyli o wolnoœæ Ojczyzny. Delegacje kombatantów, w³adz samorz¹dowych powiatu i gminy,wielu instytucji i stowarzyszeñ z³o¿yli na cokole pomnika Powstañców Wielkopolskich wieñce i wi¹zanki kwiatów. Wartê honorow¹ przy pomniku zaci¹gnêli harcerze oraz cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty,
którzy wyst¹pili w historycznych mundurach z okresu walk o odzyskanie niepodleg³oœci.
Historia i smak tradycji w Wytomyœlu
W œwietlicy wiejskiej w Wytomyœlu odby³ siê festiwal Historia i smak tradycji. Przedsiêwziêcie to zrealizowane zosta³o w ramach projektu Europejskiej Akademii So³tysa. G³ównym jego celem by³o wykorzystywanie tradycji dla aktywizowania mieszkañców Wytomyœla, a tak¿e prezentacja tradycji kulturalnej wsi poprzez wystawy, zabawy, gry, warsztaty twórcze, kulinarne, plastyczne i muzyczne. 11 listopada, w dniu narodowego œwiêta,
odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce zrealizowany projekt. Pierwsza jego czêœæ by³a ho³dem z³o¿onym tym, którzy swoj¹ walk¹ i odwag¹ sprawili, ¿e mo¿emy ¿yæ w Polsce niepodleg³ej. W tym punkcie festiwalu z programem artystycznym zaprezentowali siê
uczniowie Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu. Cz³onkinie KGW
przygotowa³y regionaln¹ biesiadê. Wœród potraw dominowa³y te charakterystyczne dla
Wytomyœla i Wielkopolski, m. in. szare kluski, kopytka, zupa i kompot z korbola, placki
ziemniaczane i kiszona kapusta. Po degustacji rozpoczê³a siê drug¹ czêœæ spotkania.
Cz³onkowie M³odzie¿owej Grupy Artystycznej zaprezentowali tañce charakterystyczne
dla gminy Nowy Tomyœl. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ Zespó³ Œpiewaczy „Wytomyœlanie”, który przypomnia³ wiele przyœpiewek i piosenek ludowych œpiewanych na tzw. „wytomyskich rumlach”, czyli potañcówkach. Z piosenk¹ biesiadn¹ wyst¹pi³ te¿ zespó³ Ma³a
Grupa Spo³eczna pod kierunkiem Karola Rogacza. W œwietlicy wiejskiej zgromadzi³o siê
blisko 150 osób, mieszkañców Wytomyœla, Nowego Tomyœla i okolicznych wsi. Po³¹czy³o ich ¿ywe zainteresowanie lokaln¹ tradycj¹. (Czytaj wiêcej: ss. 42-45).
Hanna Cygler goœciem mi³oœniczek ksi¹¿ek
W ramach otwartego spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, 13 listopada, w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu zagoœci³a Hanna Cygler – pisarka
i t³umaczka, zajmuj¹ca siê zawodowo przek³adami z jêzyków szwedzkiego i angielskiego,
autorka m. in. tryptyku: Tryb warunkowy, Deklinacja mêska/¿eñska i Przysz³y niedokonany
oraz ksi¹¿ek G³owa anio³a i Dwie g³owy anio³a. Spotkanie, w którym uczestniczy³y równie¿
cz³onkinie zaprzyjaŸnionego DKK z Miedzichowa, odby³o siê w ramach projektu Autor na
¿¹danie. Autorka w bardzo sprecyzowany sposób opowiada³a o pocz¹tkach i dojrzewa128
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Mi³oœniczki ksi¹¿ek z dwóch Dyskusyjnych Klubów spotka³y siê z pisark¹ Hann¹ Cygler

niu swojego pisarstwa, o czytelnictwie, rynku wydawniczym i swoich zami³owaniach. Pisz¹ca obecnie 16. Swoj¹ ksi¹¿kê autorka, poœwiêci³a a¿ 12 lat na stworzenie swojej pierwszej powieœci – Tryb warunkowy. Ka¿da nowa ksi¹¿ka jest dla mnie nowym wyzwaniem i przygod¹. Przygody – jak wiadomo – najlepiej prze¿ywa siê wspólnie. Potrzebujê zatem Waszego towarzystwa – powiedzia³a podczas spotkania autorka, dla której pisanie jest poszukiwaniem, przygod¹ i wyrasta z chêci poznania czegoœ nowego.
W Strefie Koloru
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym
Tomyœlu, po przeprowadzonym latem tego roku remoncie, zyska³ now¹ nazwê. Na konkurs pod has³em: Wspólnie twórzmy wyj¹tkowe miejsce wp³ynê³o ponad 20 propozycji
nazw, z których siedem zosta³o nagrodzonych. Ksi¹¿kowe wyró¿nienia uczestnikom konkursu wrêczone zosta³y 14 listopada, podczas oficjalnego otwarcia nowej, funkcjonalnej,
bardzo barwnej bibliotecznej przestrzeni, która od tego dnia funkcjonuje pod nazw¹ Strefa Koloru. Uroczystoœæ nadania nazwy by³a okazj¹ do podziêkowania Ewie £odydze – autorce projektu wnêtrza, a tak¿e: Miros³awie i Edwardowi Kupcom, Lidii Dudek, Aleksandrze Antoniewicz -Kaszczyñskiej, Magdalenie Kêdzi – Kluj, Hance Billert, Emilii Korek, Annie Urbaniak, Krystianowi Dybkowi – osobom, które swoim zaanga¿owaniem wzbogacaj¹ dzia³alnoœæ kulturalno – edukacyjn¹, prowadzon¹ z myœl¹ o m³odych czytelnikach. Strefa Koloru to równie¿ przestrzeñ s³u¿¹ca do prezentowania ró¿norodnych ich talentów.
Licznie przybyli goœcie mieli okazjê obejrzeæ poplenerow¹ wystawê prac plastycznych
uczniów Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego oraz pos³uchaæ ich indywidualnych wystêpów
wokalnych.
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Na otwarcie nowej, funkcjonalnej, bardzo barwnej bibliotecznej przestrzeni przyby³o liczne grono goœci

Zaduszki bluesowe
Ogrom emocji pozostawi³a na scenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu Bukowiecka Grupa Bluesowa, która zaproponowa³a muzyczne Zaduszki,

Bukowiecka Grupa Bluesowa nie po raz pierwszy wyst¹pi³a na scenie nowotomyskiej biblioteki
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oczywiœcie w bluesowych klimatach. Zespó³ wyst¹pi³ 14 listopada, w ramach Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych. Ten wyj¹tkowy wieczór poœwiêcony by³ wielkiemu
polskiemu twórcy, kompozytorowi, gitarzyœcie, wokaliœcie – Tadeuszowi Nalepie. Melan¿ jego kompozycji, poetyckich tekstów Bogdana Loebla i muzyczny talent cz³onków
Bukowieckiej Grupy Bluesowej zaowocowa³y profesjonalnym, bardzo poruszaj¹cym
koncertem. Muzycy udowodnili, ¿e czuj¹ bluesa i maj¹ na niego swój pomys³. Zespó³ zagra³ w sk³adzie: Arkadiusz £apiñski – gitara basowa, Szymon Mela – gitara solowa, Piotr
Patora – perkusja, Jaros³aw Weiss – harmonijka ustna i Szymon Konieczny – wokal.
Debata o bezpieczeñstwie
Decydujmy wspólnie – to has³o, pod którym 14 listopada, w Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyœlu, odby³a siê debata spo³eczna na temat bezpieczeñstwa. Jej celem by³o poznanie potrzeb, a zarazem oczekiwañ mieszkañców powiatu nowotomyskiego w zakresie szeroko pojêtego bezpieczeñstwa. Komendanta Wojewódzkiego Policji reprezentowa³ Naczelnik Wydzia³u Prewencji – kom. Maciej Purol. W spotkaniu udzia³ wziêli równie¿ m. in. Pose³ na Sejm RP Jakub Rutnicki, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski, wicestarosta Tomasz Szulc, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski, Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, Burmistrz Lwówka Piotr D³ugosz, Burmistrz Opalenicy Roman Maternik, Z-ca Burmistrza
Zb¹szynia Marek Orzechowski, Wójt Gminy Kuœlin Jerzy Dziamski, Wójt Gminy Miedzichowo Stanis³aw Piechota, Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu m³. bryg. Tomasz Antuszewski, Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Walerian Silski, komendant Stra¿y Miejskiej Arkadiusz Wieczorek, radni, so³tysi,
uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych z Opalenicy i Zb¹szynia – z klas o profilu: bezpieczeñstwo publiczne, mieszkañcy powiatu nowotomyskiego, przedstawiciele kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu. Aktualny stan bezpieczeñstwa na
terenie powiatu nowotomyskiego przybli¿y³ Komendant Powiatowy Policji w Nowym
Tomyœlu m³. insp. Wojciech Kolasiñski. Po wyst¹pieniach goœci mieszkañcy zadawali pytania i przedstawiali nurtuj¹ce ich problemy. Najwiêcej z nich dotyczy³o spraw zwi¹zanych
z infrastruktur¹ drogow¹ i bezpieczeñstwem w ruchu drogowym.
Sztuka do was puka
Od 18 do 29 listopada, w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, prezentowana by³a wystawa pt. Kalejdoskop, inauguruj¹ca nowy cykl dzia³añ artystycznych pod has³em Sztuka do was puka. W ramach tego cyklu w NOK-u organizowane bêd¹ wystawy, konferencje, warsztaty i inne dzia³ania artystyczne, realizowane przez artystów z Polski i z zagranicy, zapraszani przez kuratora cyklu, artystê i projektanta, profesora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, mieszkañca gminy Nowy Tomyœl Piotra Szwieca i Nowotomyski
Oœrodek Kultury, który jest organizatorem ca³ego cyklu. Na wystawê zatytu³owan¹ Kalejdoskop z³o¿y³y siê prace artystów – wyk³adowców z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: prof. Ewy Twarowskiej-Sioda, prof. zw. dra hab. Piotra Szwieca oraz prof. ndzw.
dra Piotra Mastalerza i mgra Grzegorza Olecha. Pokazane obiekty ³¹czy sposób doœwiad-
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Na wystawê zatytu³owan¹ Kalejdoskop z³o¿y³y siê prace artystów – wyk³adowców z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

czania przez autorów przestrzeni, podejmowania z ni¹ swoistego dialogu twórczego.
Dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska podziêkowa³a
artystom i wszystkim osobom zaanga¿owanym w przygotowanie wystawy, wyra¿aj¹c
jednoczeœnie swoj¹ radoœæ z faktu, ¿e to w³aœnie tutaj wyeksponowane zosta³y tak wyj¹tkowe prace. Otwarciu wystawy towarzyszy³a czêœæ muzyczna, przygotowana przez zespó³ wokalny Niespodzianka, dzia³aj¹cy przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury i prowadzony przez Aleksandrê Walczak. W jego wykonaniu us³yszeæ mo¿na by³o utwory z repertuaru m. in. Czes³awa Niemena, zespo³u Pod Bud¹, Maryli Rodowicz oraz El¿biety
Adamiak. Blisko pó³toragodzinne spotkanie dostarczy³o goœciom wielu wra¿eñ artystycznych.
Czasoprzestrzeñ w Sulêcinie
Kolejn¹ nowotomysk¹ wystaw¹, która zaprezentowana zosta³a w Domu Joannitów,
Centrum Wspó³pracy Polsko Niemieckiej w Sulêcinie, by³a Czasoprzestrzeñ Edwarda
Kupca. 18 listopada na wernisa¿ do Domu Joannitów przyby³o wielu zaproszonych goœci,
zarówno mieszkañców Sulêcina, jak i Nowego Tomyœla. Hol budynku wype³ni³ siê publicznoœci¹. Przyby³ych na to wyj¹tkowe wydarzenie powita³a Teresa Masztalerz z Sulêciñskiego Oœrodka Kultury, po niej g³os zabra³ Z-ca Burmistrza Sulêcina Zbigniew Gruca.
Sylwetkê oraz dorobek artystyczny bohatera wernisa¿u zaprezentowali zebranym Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oraz dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu Lucyna Koñczal-Gnap. Na zakoñczenie czêœci oficjalnej
Edward Kupiec przekaza³ na rêce Z-cy Burmistrza Sulêcina jedn¹ ze swoich prac. Wystawê oficjalnie otworzyli Edward Kupiec oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sulêcinie
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Edward Kupiec i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sulêcinie Leon Szczepañski podczas wernisa¿u
w Domu Joannitów

Leon Szczepañski. Sulêciñska publicznoœæ by³a pod du¿ym wra¿eniem zaprezentowanych
prac i z zainteresowaniem przygl¹da³a siê unikalnym dzie³om wykonanym z gwoŸdzi i innych metalowych elementów.
Dzieñ Pracownika Socjalnego
W auli Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyœlu 21 listopada odby³y siê obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. Udzia³ w nich wziêli wszyscy, którzy w szeœciu gminach naszego powiatu zajmuj¹ siê szeroko pojêt¹ prac¹ socjaln¹
i na co dzieñ – w ramach wykonywanych obowi¹zków – nios¹ pomoc potrzebuj¹cym.
Uroczystoœæ by³a okazj¹, aby podziêkowaæ pracownikom socjalnym za ich codzienn¹ pracê. ¯yczenia z³o¿yli im licznie przybyli goœcie, a wœród nich m. in. w³odarze powiatu i gmin
powiatu nowotomyskiego, przedstawiciele nowotomyskiego PCK i Stowarzyszenia WAMO w Zb¹szyniu. Dzieñ Pracownika Socjalnego by³ te¿ okazj¹ do podsumowania projektów i dzia³añ realizowanych przez Oœrodki Pomocy Spo³ecznej w powiecie nowotomyskim oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Niezwykle interesuj¹cy by³ tak¿e wyk³ad Alicji Zaj¹c, kierownika OPS-u we Lwówku, która – na przyk³adzie swojej gminy –
zaprezentowa³a funkcjonowanie lokalnego partnerstwa. Jak co roku jednym z bardziej
podnios³ych momentów uroczystoœci by³o wyró¿nienie pracowników socjalnych za ich
zaanga¿owanie, wzorow¹ i sumienn¹ pracê. Wyró¿nienia w tym roku otrzymali: Patrycja
Migda³ek – OPS w Miedzichowie, Alicja ¯elazko – OPS w Zb¹szyniu, Violetta Dura i Zofia G³odek – OPS w Nowym Tomyœlu, Jolanta Szade – pe³nomocnik Burmistrza Nowego Tomyœla ds. uzale¿nieñ, Alina £uczak – OPS w Kuœlinie, Magdalena Tobys – OPS we
Lwówku, Magdalena Dziêcio³ – OPS w Opalenicy, Anna Sarnowska, Tomasz Wlek³y, KaPaŸdziernik - grudzieñ 2013
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rolina Nowak – Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Tomyœlu, Wioleta Pilarczyk i Natalia Wieczorek – Warsztaty Terapii Zajêciowej w Koninie, Magdalena Osiewicz
i Dawid Moska – Warsztaty Terapii Zajêciowej w Zb¹szyniu, Ewa Wawrzyniak i £ukasz
Nyczkowski – PCPR w Nowym Tomyœlu. Na zakoñczenie wyst¹pi³a Marta Zaremba,
która swym piêknym g³osem urzek³a wszystkich uczestników uroczystoœci.
IV Turniej o Puchar Starosty Nowotomyskiego
Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski oficjalnie otworzy³ IV Turniej o Puchar Starosty Nowotomyskiego w podnoszeniu ciê¿arów. W zawodach, które odby³y siê 23 listopada w hali Budowlanych wystartowa³y cztery zespo³y z wielkopolskich klubów: Zamek
Go³añcz, Promieñ Opalenica i dwie dru¿yny Budowlanych. W sk³ad ka¿dego z zespo³ów
wchodzili: jedna zawodniczka i trzech zawodników, a rywalizacja toczy³a siê w punktacji
sincler`a (przelicznik wagi, wieku i udŸwigniêtego ciê¿aru). Najlepsz¹ dru¿yn¹ zawodów
okaza³ siê Promieñ Opalenica. Zespo³y Budowlanych zajê³y kolejno drugie i trzecie miejsce.
Indywidualnie wœród ch³opców zawody wygra³ zawodnik Promienia Opalenica Jakub Kufel. Wœród dziewcz¹t najlepsza by³a Marta Weso³a. Puchar ufundowany przez Dyrektora Oœrodka Oœwiaty i Sportu dla najlepszego zawodnika wœród m³odzików zdoby³ Piotr
Kud³aszyk, który równie¿ otrzyma³ puchar dla najlepszego zawodnika nowotomyskiego
klubu, ufundowany przez patrona medialnego zawodów, Tygodnik Nasz Dzieñ po Dniu.
Podczas spotkania, które odby³o siê po zawodach, podsumowano mijaj¹cy rok dzia³alnoœci klubu Budowlani oraz uhonorowano najlepszych zawodników.
Wizyta goœci z Dobczyc
23 listopada Nowy Tomyœl odwiedzi³a 50. osobowa grupa z Dobczyc w województwie ma³opolskim. Jej przyjazd do naszego miasta zosta³ zorganizowany przez Izbê Gospodarcz¹ Dorzecza Raby, w ramach projektu Akademia Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Autorów projektu zainspirowa³ przyk³ad Nowego Tomyœla, który umiejêtnie wykorzysta³
potencja³ upraw wikliny, a tak¿e tradycjê miejscowego plecionkarstwa. G³ównym celem
wizyty by³ udzia³ w warsztatach plecionkarskich, które zosta³y zorganizowane w Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu. Nastêpnie grupa w towarzystwie Burmistrza Nowego Tomyœla Henryka Helwinga oraz dyrektora Biura Zarz¹du Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ireneusza Kozeckiego uda³a siê do Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, gdzie zaprezentowany zosta³ film promocyjny o Nowym Tomyœlu. Dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska przybli¿y³a goœciom zadania realizowane przez oœrodek kultury. Kolejnym punktem pobytu by³a wizyta w Domu Dziennego Pobytu, a na zakoñczenie krótki spacer po mieœcie w nocnej scenerii.
Teatr Paragraf -2 w bibliotecznej przestrzeni
Projekt: dolére Teatru Paragraf -2 z Siedlca zosta³ zaprezentowany 23 listopada w przestrzeni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Na spektakl z³o¿y³y siê 4 etiudy teatralne (Kraina Pleœni, Maria Moriewna, Dzidzia, Stypa) odegrane równoczeœnie w ró¿nych miejscach biblioteki, na przygotowanych specjalnie na tê okazjê
czterech ró¿nych scenach. Publicznoœæ podzielona na cztery grupy wêdrowa³a od sce134
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Etiuda Stypa odegrana zosta³a przez jednego aktora – Sebastiana Dziêdzio³a – z udzia³em publicznoœci

ny do sceny po to, by wzi¹æ udzia³ – nierzadko dos³ownie – w odgrywanych epizodach.
Taka konfiguracja pozwoli³a nie tylko bardzo blisko obcowaæ ze sztuk¹ aktorsk¹ Paragrafu – 2, ale spowodowa³a równie¿, ¿e publicznoœæ sta³a siê rzeczywistym uczestnikiem przedstawienia. Dziêki umiejêtnemu operowaniu s³owem, muzyk¹, œwiat³em
i scenografi¹, ale przede wszystkim ze wzglêdu na treœæ i przes³anie, poszczególne etiudy teatralne wywar³y ogromne wra¿enie na widzach. Fina³ trwaj¹cego 80 minut spektaklu Projekt: dolére odby³ siê na pi¹tej scenie – w sali wystawowej biblioteki, w której
zebrali siê widzowie i artyœci. Przedstawienie zakoñczy³o siê przepiêkn¹ pieœni¹ o odchodzeniu i odchodz¹cym.
Koncert tenorów
Artyœci Teatru Muzycznego w Poznaniu goœcili 24 listopada w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Na scenie NOK-u swoje umiejêtnoœci wokalne prezentowa³o czterech tenorów: Miros³aw Niewiadomski, Bartosz Kuczyk, Kordian Kacperski i Klaudiusz Kap³on. Ca³oœæ w doskona³ym stylu prowadzi³ Bartosz Kuczyk. Urozmaicony repertuar zaprezentowany zosta³ na bardzo wysokim poziomie. Mia³o to swoje odzwierciedlenie w ¿ywio³owej reakcji publicznoœci, która bardzo gor¹co oklaskiwa³a sceniczne popisy wokalne i –
niejednokrotnie taneczne – utalentowanych goœci. Trwaj¹cy blisko pó³torej godziny koncert wywo³a³ wiele pozytywnych emocji wœród nowotomyskiej publicznoœci.
W gronie najlepszych bibliotek
Ju¿ po raz trzeci redakcja Rzeczpospolitej wraz z Instytutem Ksi¹¿ki przygotowa³y
i przeprowadzi³y Ranking Bibliotek, którego celem jest wy³onienie i wskazanie najlepiej
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Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing i dyrektor nowotomyskiej biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap
podczas gali Rankingu Bibliotek w Centrum Prasowym PAP w Warszawie

prowadzonych bibliotek publicznych w mniejszych miejscowoœciach oraz rozpropagowanie najlepszych praktyk w prowadzeniu tego typu instytucji kulturalnych. W ten sposób organizatorzy konkursu nagradzaj¹ najlepiej prowadzone – w zakresie dostêpu do
wiedzy, kultury i nowych mediów – biblioteki oraz – najbardziej zaanga¿owane w kulturalny rozwój swojej gminy – samorz¹dy. Przyjêta metoda oceny bibliotek premiuje
przede wszystkim dzia³ania na rzecz jakoœci i komfortu obs³ugi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbê kupowanych nowoœci i wydatki samorz¹du na utrzymanie placówki.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu ju¿ po raz drugi uplasowa³a siê na czele tegorocznej listy rankingowej, zajmuj¹c wœród 763 zg³oszonych – w skali
ogólnopolskiej – bibliotek: 10 miejsce w skali ogólnej; 5 miejsce w swojej kategorii (tj. bibliotek miejsko-gminnych i 3 miejsce w regionie (za W¹growcem i Puszczykowem).
25 listopada na uroczyst¹ galê do Centrum Prasowego PAP w Warszawie zaproszeni zostali przedstawiciele samorz¹dów i bibliotek z pierwszej dziesi¹tki rankingu oraz liderzy ka¿dego z województw. Byli wœród nich Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing i dyrektor naszej ksi¹¿nicy Lucyna Koñczal-Gnap. Dyplomy i wyró¿nienia laureatom Rankingu Bibliotek 2013 wrêczali: wiceminister kultury Piotr ¯uchowski, redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogus³aw Chrabota oraz dyrektor Instytutu Ksi¹¿ki Grzegorz Gauden.
Miko³ajkowy turniej szachowy
Nowotomyski Oœrodek Kultury zorganizowa³ 29 listopada pierwszy Miko³ajkowy
Turniej Szachowy dla dzieci. Na starcie stanê³o 21 graczy. Zawody rozgrywane by³y sys136
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temem szwajcarskim, 7 rund po 10 minut dla zawodnika, co oznacza, ¿e ka¿dy uczestnik
zagra³ 7 partii z ró¿nymi przeciwnikami i mia³ na rozegranie poszczególnej partii zaledwie
10 minut. Po ponad 3. godzinnej walce klasyfikacja w turnieju open wygl¹da³a nastêpuj¹co: I miejsce – Filip Mo¿d¿anowski, II – Szymon Szymkowiak, III – Wiktor WoŸniak.
W klasyfikacji do lat 9 najlepszymi graczami byli: Oskar Kapustka, Leon Szwedt i Jan Klimko. W klasyfikacji dziewcz¹t wygra³a Zuzanna Biniak, przed Antonin¹ KoŸmiñsk¹ i Karolin¹ Klarczyk. Uczestnicy turnieju otrzymali pami¹tkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Œwi¹teczne dary
Od 29 listopada do 1 grudnia Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu zorganizowa³, w piêciu nowotomyskich marketach, œwi¹teczn¹ zbiórkê ¿ywnoœci. Tegoroczn¹ zbiórkê przeprowadzili wolontariusze – uczniowie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
i Policealnych im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu. Dziêki akcji uda³o siê zebraæ
1.699,79 kg ró¿nych artyku³ów spo¿ywczych, które jeszcze przed œwiêtami przekazane
zosta³y rodzinom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji materialnej. Akcja prowadzona by³a
pod patronatem Wielkopolskiego Banku ¯ywnoœci.
Czytanie bajek z okazji Miko³ajek
W Strefie Koloru Oddziale dla Dzieci i M³odzie¿y nowotomyskiej biblioteki grudzieñ
rozpocz¹³ siê od cyklu popo³udniowych, czytelniczych spotkañ dla dzieci, prowadzonych
przez uczniów z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi
w Nowym Tomyœlu i ich nauczycielkê Lidiê Dudek. Czytanie bajek z okazji Miko³ajek to ju¿
kolejna inicjatywa podjêta przez licealistów, w ramach której przez ca³y tydzieñ, od 2 do
6 grudnia, dzieci mia³y okazjê spêdziæ w bibliotece wyj¹tkowy czas, wype³niony wspólnym
czytaniem i zabawami. Tym razem du¿¹ radoœæ najm³odszym sprawili równie¿ cz³onkowie Stowarzyszenia Nowe Pokolenie Nowego Tomyœla, którzy przekazali ma³ym czytelnikom miko³ajkowe prezenty.
Biblioteczne spotkanie z Magdalen¹ Zawadzk¹
Magia szklanego ekranu sprawi³a, ¿e na spotkanie z Magdalen¹ Zawadzk¹, aktork¹
teatraln¹ i filmow¹, które 4 grudnia odby³o siê w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, nie brakowa³o chêtnych. Aktorka znana pokoleniom widzów i szczególnie lubiana za postaæ Basi Wo³odyjowskiej, tym razem wyst¹pi³a w nieco innej roli. Zaproszona do naszej biblioteki dziêki wspó³pracy z Wydawnictwem
Marginesy, prezentowa³a ksi¹¿kê Gustaw i ja, w której wspomina wspólne ¿ycie z nie¿yj¹cym Gustawem Holoubkiem, z którym przez 35 lat tworzyli zgodne ma³¿eñstwo.
Podczas spotkania, prowadzonego przez za³o¿ycielkê wydawnictwa Hannê Grudziñsk¹, opowiada³a o tym, jak powsta³a wspomnieniowa ksi¹¿ka i jak¹ jej tworzenie
stanowi³o ulgê i swoist¹ terapiê po œmierci mê¿a. Opowiadaniu o wspólnym ¿yciu, pisaniu ksi¹¿ki i zami³owaniu do fotografii, towarzyszy³y refleksje na temat wspó³czesnego teatru warszawskiego i pielêgnowania pamiêci o wielkim aktorze – Gustawie Holoubku. Wrêczenie pami¹tkowych koszy wiklinowych przez obecnych na spotkaniu
burmistrzów: Henryka Helwinga i Wojciecha Rutê zakoñczy³o oficjaln¹ czêœæ spotkaPaŸdziernik - grudzieñ 2013
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Magdalena Zawadzka w rozmowie z Hann¹ Grudziñsk¹

nia, po której uczestnicy wieczoru mieli jeszcze chwilê na otrzymanie autografów aktorki i wykonanie pami¹tkowych fotografii.
Kolêdowy Œpiewnik Domowy
Dzisiaj w Betlejem, Mizerna, cicha, Bóg siê rodzi, W ¿³obie le¿y, Wœród nocnej ciszy – te
i inne kolêdy œpiewali wspólnie uczestnicy 46. spotkania z cyklu Œpiewnik Domowy. Kolêdowy œpiewnik odby³ siê 4 grudnia. Oprawê muzyczn¹ tego spotkania przygotowali Cecylia Œlusarz, Emilia Rogacz-Nawrot i Piotr Mañka. Mimo niesprzyjaj¹cej tego wieczora pogody, œpiewnik odby³ siê przy komplecie uczestników. Spotkanie przy kawie,
piernikach i dŸwiêkach kolêd pozwoli³o poczuæ magiê nadchodz¹cych œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Prowadz¹ca spotkanie Renata Œmiertelna z³o¿y³a wszystkim œwi¹teczne
¿yczenia.
Ze Stanis³aw¹ Waszkowiak na drodze do Timbuktu
Mimo nieprzychylnej aury i braku pr¹du w czêœci miasta, nowotomyœlanie licznie przybyli do nowotomyskiej biblioteki na grudniowe spotkanie Klubu Mi³oœników Podró¿y
Przez kontynenty. Tym razem goœciem klubowiczów by³a nasza rodzima podró¿niczka
Stanis³awa Waszkowiak, która 5 grudnia zabra³a klubowiczów w wirtualn¹ podró¿ do
afrykañskiego Mali. Opowiedzia³a o le¿¹cym na po³udniowym skraju Sahary Timbuktu,
bogac¹cym siê i wyrastaj¹cym na potêgê dziêki strategicznemu po³o¿eniu na skrzy¿owaniu transsaharyjskich szlaków. Nowotomyscy mi³oœnicy podró¿y odwiedzili meczety
i mauzolea, podziwiali piêkno natury, dowiedzieli siê, jak zorganizowaæ dalek¹ podró¿,
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Stanis³awa Waszkowiak zabra³a klubowiczów w wirtualn¹ podró¿ do afrykañskiego Mali

a tak¿e poznali ciekawostki z ¿ycia mieszkañców Mali. W tym ciekawym pokazie splata³y
siê: kultura, tradycja i historia. . D³ugo po pokazie, w przytulnej czytelni, przy s³odkim poczêstunku i aromatycznej kawie, toczy³y siê dyskusje i wymiana podró¿niczych doœwiadczeñ.
Zdobienie œwi¹tecznych drzewek
Ju¿ po raz kolejny Nowotomyski Oœrodek Kultury oraz doradca metodyczny nauczycieli wychowania przedszkolnego Dorota Piechota zaprosili nowotomyski ¿³obek,
przedszkola i oddzia³y przedszkolne mieszcz¹ce siê w szko³ach podstawowych na terenie gminy Nowy Tomyœl do udzia³u w akcji zdobienia choinek. Bo¿onarodzeniowe
drzewka, które stanê³y w holu NOK-u, podarowa³o Nadleœnictwo Bolewice. Dzieci,
wraz ze swoimi opiekunami, aktywnie w³¹czy³y siê do akcji, przygotowuj¹c wiele piêknych i pomys³owych ozdób, którymi udekorowa³y choinki. Na drzewkach znalaz³y siê
oryginalne bombki, pierniki, ³añcuchy, kolorowe zawieszki wykonane z makaronu i innych nietypowych materia³ów. Dekoracje œwi¹tecznych drzewek przygotowa³y: ¯³obek „Z³oty Promyk”, Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka, Przedszkole nr 2 „Plastusiowe Osiedle”, Przedszkole nr 3 „Bajkowe Zacisze”, Przedszkole nr 4 im. Bolka i Lolka”,
Przedszkole nr 5 „S³oneczko”, oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1,
Przedszkole Niepubliczne „Têczowy Ogród”, Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zak¹tek”, Zespó³ Przedszkolno- Szkolno- Gimnazjalny w Bukowcu, oddzia³ przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borui Koœcielnej. Wszystkie grupy nagrodzone zosta³y
dyplomami i s³odyczami ufundowanymi przez firmê Redos-Pojazdy U¿ytkowe z Nowego
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Tomyœla. 6 grudnia do oœrodka kultury zawita³ œw. Miko³aj, dla którego dzieci ze szko³y w Bukowcu i Przedszkola nr 2 przygotowa³y niespodziankê w postaci piosenek
i wierszyków, które nawi¹zywa³y do nadchodz¹cych œwi¹t. Za te wystêpy dzieci nagrodzone zosta³y s³odkimi upominkami.
III Konferencja Mobilne technologie w szkole – iPad w edukacji
W Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu 6 grudnia odby³a siê III
Konferencja Technologie mobilne w szkole – edukacja z iPadem. W konferencji, podzielona na czêœæ plenarn¹ i warsztatow¹, uczestniczy³o liczne grono nauczycieli i dyrektorów szkó³ z prawie ca³ego kraju. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ na czas trwania konferencji iPada, który pozwala³ aktywnie uczestniczyæ we wszystkich konferencyjnych aktywnoœciach. Konferencja rozpoczê³a siê tañcem ukraiñskim w wykonaniu gimnazjalnej grupy integracyjnej pod kierunkiem Emilii Wa³êsy. Goœci powitali dyrektor gimnazjum Andrzej Wa³êsa i wicedyrektor Dariusz Stachecki. Tradycyjnie ju¿ ceremonia³u
otwarcia dokona³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ Witold Ko³odziejczyk, redaktor Edukacji i Dialogu, który stara³ siê odpowiedzieæ na pytania, jaka jest wspó³czesna szko³a i jakim wyzwaniom powinna sprostaæ. Prezentowa³ tak¿e ciekawe przyk³ady szkó³ na œwiecie. Na temat elektronicznego tornistra, czyli portalu e-podrêczniki. pl mówi³ Tomasz Kuczyñski z Poznañskiego
Centrum Superkomputerowo Sieciowego, natomiast o elektronicznych podrêcznikach, które u¿ywane s¹ w nowotomyskim gimnazjum opowiada³ Jakub Orczyk. Pomiêdzy wyst¹pieniami swe artystyczne talenty prezentowa³y uczennice: Roksana Konieczna, Aleksandra Witczak i Alicja Miarka. Czêœæ plenarn¹ zakoñczy³ panel dyskusyjny na temat roli nowych technologii w systemie kszta³cenia. Panelistami byli: Dorota Wojtuœ, Tomasz Kuczyñski i Witold Ko³odziejczyk. Panel prowadzi³ Andrzej Wa³êsa. W dyskusjê anga¿owali siê równie¿ uczestnicy konferencji. Podczas konferencji
zrealizowanych zosta³o 5 sesji warsztatowych, a w ka¿dej z nich po 7 równoleg³ych
warsztatów. W przerwach ka¿dy uczestnik móg³ skontaktowaæ siê ze specjalistami
w przygotowanym centrum kompetencji edukacji mobilnej.
Inspiruj¹ca wystawa
Pracownia Plastyczna Nowotomyskiego Oœrodka Kultury ju¿ po raz 22. przygotowa³a wystawê z cyklu Zaproszenie do sto³u. W holu NOK-u zaprezentowanych zosta³o osiem
aran¿acji sto³ów na œwiêta Bo¿ego Narodzenia, wykonanych przez plastyczki Mariê Gawron i Elwirê Woln¹. Do dekoracji u¿yto m. in. materia³ów ekologicznych. Szczególnego
nastroju dodawa³o œwiat³o œwiec, odpowiednio wkomponowanych w ca³oœæ aran¿acji.
6 grudnia odby³o siê oficjalne otwarcie wystawy, któremu towarzyszy³ koncert góralskiej
kapeli Hora. Kapela zaprezentowa³a urozmaicony repertuar, na który z³o¿y³y siê kolêdy
i wi¹zanki piosenek góralskich. W gronie goœci uroczystego otwarcia wystawy znalaz³y siê
cz³onkinie Klubu Kobiet Aktywnych, dzia³aj¹cego przy Gminnym Oœrodku Kultury w Rokietnicy, który zaprzyjaŸniony jest z nowotomysk¹ placówk¹ kulturaln¹. Wystawa spotka³a siê z ogromnym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych i stanowi³a Ÿród³o inspiracji do samodzielnego wykonania œwi¹tecznego wystroju sto³u i domu.
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Borujskie Olendaria
W Wiejskim Domu Kultury w Borui Koœcielnej 7 grudnia podsumowano realizowany
od roku w tej wsi projekt Olendaria. Ju¿ we wrzeœniu Justyna Schrecke, Janina £apiñska, Teresa Rau i Hanka Billert rozpoczê³y przygotowania do podsumowania i zakoñczenia projektu. Zebra³y i opracowa³y dokumentacjê fotograficzn¹, wykonan¹ przez
m³odych mieszkañców oraz uporz¹dkowa³y wywiady z mieszkañcami. W efekcie powsta³a multimedialna i fotograficzna prezentacja zebranych informacji, która pos³u¿y³a jako doskona³a kronika zapomnianych czêsto miejsc, ludzi i ich pasji. Janina i Arkadiusz £apiñscy prowadzili próby chóru Ko³a Kobiet Aktywnych, a gimnazjalistki æwiczy³y grê na instrumentach. W grudniowym spotkaniu uczestniczy³a ponad stuosobowa grupa obecnych i by³ych mieszkañców Borui Koœcielnej oraz goœci z Niemiec.
Uczestnicy spotkania mogli spróbowaæ wypieków i potraw œwi¹tecznych z krêgu kultury niemieckiej, wielkopolskiej i wschodniej. Dzieci przygotowa³y ozdoby choinkowe. By³y te¿ prezentacje prac fotograficznych, przedstawiaj¹cych stare budownictwo
olêderskie z okolic Borui Koœcielnej, relacja z badañ nad histori¹ i geografi¹ Borui Koœcielnej, a tak¿e wystêpy artystyczne dzieci i doros³ych. Projekt Olendaria, którego pomys³odawczyni¹ by³a so³tys Justyna Michalak-Schreck, sfinansowany zosta³ przez Europejsk¹ Akademiê So³tysa. Mia³ na celu przede wszystkim zebranie i utrwalenie
(w formie zapisu i zdjêæ) historii zapamiêtanych przez ludzi zwi¹zanych z tym terenem. Nie oby³o siê te¿ bez studiowania literatury tematycznej, a zatem wizyt w bibliotekach – uniwersyteckiej w Poznaniu (UAM) i w S³ubicach (Collegium Polonicum).
Konieczne by³o bowiem rozpoznanie t³a w szerszej skali czasowo-przestrzenno-historycznej.Bardzo przydatne w realizacji projektu okaza³y siê warsztaty fotograficzne
oraz dziennikarskie, które dla chêtnych, w Wiejskim Domu Kultury, zorganizowa³a
Janina £apiñska. Pomocy udzieli³ te¿ Tadeusz Osyra – etnograf, znaj¹cy siê na fotografii dokumentalnej oraz wielki znawca historii osadnictwa olêderskiego, badacz i konserwator budownictwa drewnianego na terenie Borui Nowej.
Wrêczenie nagród TPPW
9 grudnia w Pa³acu Dzia³yñskich w Poznaniu odby³a siê doroczna uroczystoœæ wrêczenia statuetek Dobosza Powstania Wielkopolskiego osobom szczególnie zas³u¿onym w podtrzymywanie pamiêci i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Oprócz statuetek indywidualnych i zbiorowych, podczas uroczystoœci zorganizowanej
przez Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego, wrêczono
równie¿ odznaki honorowe. Wœród wyró¿nionych przez Marsza³ka Województwa
Wielkopolskiego, na wniosek TPPW, Honorow¹ Odznak¹ za Zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego znaleŸli siê opaleniczanie Andrzej Mainka – prezes Ko³a TPPW
i wiceburmistrz oraz Lidia Szwech³owicz – dyrektor Gimnazjum im. gen. Kazimierza
Sosnkowskiego. Za wspó³pracê z Zarz¹dem G³ównym Towarzystwem Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu Odznak¹ Honorow¹ Wierni Tradycji wyró¿nione zosta³y Halina Wojcieszak z Opalenicy i Lucyna Koñczal-Gnap, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Nowym Tomyœlu.
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Odznak¹ Honorow¹ Wierni Tradycji wyró¿nione zosta³y Lucyna Koñczal-Gnap i Halina Wojcieszak

Filozofia o ludzkiej twarzy
Od czerwca do grudnia 2013r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu odby³y siê cztery wyk³ady z cyklu Wyprzeda¿ geometrii, prezentuj¹cego autorski program prof. dra Piotra Paw³a de Walla – filozofa, etyka, socjologa kultury i logika, profesora International Personnel Academy w Kijowie, wyk³adania filozofii o ludzkiej
twarzy, dziedziny, która potrafi mówiæ o ludzkim trudzie i sensie... ludzkim jêzykiem.
Pierwsze, wprowadzaj¹ce spotkanie by³o odpowiedzi¹ na pytanie, czym jest filozofia
i kim jest filozof. Profesor odkry³ przed nowotomyœlanami trzy œwiadomoœci cz³owieka,
uœciœli³ równie¿ pojêcia wolnej woli i moralnoœci, skupiaj¹c siê na tak istotnych dla cz³owieczego dzia³ania jakim s¹: jestestwo, forma i jednoœæ. Podczas drugiego, paŸdziernikowego
spotkania, które przebiega³o pod has³em: Stanowisko cz³owieka we wszechœwiecie rozbudzi³ poznawcz¹ ciekawoœæ, prezentuj¹c spiralê Fibonacciego i pokazuj¹c na ciekawych
przyk³adach, jakie ma prze³o¿enie w ró¿nych aspektach przyrody. Tematem listopadowego wyk³adu by³ Œwiat cz³owieka: gramatyka i logika. Wówczas to na czynniki pierwsze
zosta³y roz³o¿one takie pojêcia jak: indukcja, dedukcja, gramatyka i logika. Cykl zakoñczy³
siê 10 grudnia wyk³adem Gramatyka i logika cz 2. Kultura a cywilizacja. Ka¿dorazowo filozoficzne rozwa¿ania ubarwione by³y muzyk¹ na ¿ywo w wykonaniu Lechos³awa Szaraty
(œpiew, instrumenty klawiszowe) i Rafa³a Kubale (klarnet). Spotkania z filozofi¹ o ludzkiej
twarzy by³y niezwykle obrazowe, dynamiczne i ¿ywe, a ka¿de z nich powi¹zane zosta³o
z wybran¹ dziedzin¹ sztuki. Mimo i¿ wyk³ady z filozofii do ³atwych w odbiorze nie nale¿¹,
cieszy³y siê uznaniem wielu nowotomyœlan.
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Nazewnicze zabytki powiatu nowotomyskiego
Interesuj¹c¹ wystawê – poœwiêcon¹ historii nazw miejscowych z obszaru szeœciu
gmin powiatu nowotomyskiego – mo¿na by³o ogl¹daæ w sali wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Otwarcie wystawy – któr¹ merytorycznie przygotowa³a dr Ma³gorzata Rutkiewicz – Hanczewska, z Instytutu Filologii Polskiej UAM i Komisji Onomastycznej PAN-u w Poznaniu, a plastycznie opracowa³a na
sta³e wspó³pracuj¹ca z bibliotek¹ Gra¿yna Matuszak, zgromadzi³o 11 grudnia nie tylko
samorz¹dowców, tj. przedstawicieli Starostwa Nowotomyskiego, gmin Kuœlin, Miedzichowo i Zb¹szyñ oraz Nowego Tomyœla, ale tak¿e liczn¹ grupê regionalistów i entuzjastów naszego regionu, którym podczas zwiedzania czas umili³ absolwent klasy akordeonu Julian Minge ze Œliwna. Na bogato ilustrowanych materia³ami ikonograficznymi
planszach zaprezentowana zosta³a historia nazw miejscowych z gmin Kuœlin, Lwówek,
Miedzichowo, Nowy Tomyœl, Opalenica i Zb¹szyñ. Wœród prezentowanych nazw znalaz³y siê okreœlenia wsi i ich czêœci, budowli, ulic, dróg, znanych fragmentów lasów, ³¹k,
osiedli, jezior i toni oraz rzek, którymi pos³uguj¹ siê mieszkañcy powiatu. W opisach
poszczególnych nazw zawarte zosta³y tak¿e uwagi dotycz¹ce poprawnoœci jêzykowej,
zw³aszcza odmiany trudnych fleksyjnie nazw oraz ich aktualnej postaci zatwierdzonej
przez Komisjê Nazw Miejscowoœci i Obiektów Fizjograficznych. Celem wystawy, przygotowanej przez nasz¹ bibliotekê we wspó³pracy z poznañskim oddzia³em Polskiej
Akademii Nauk, by³o przybli¿enie mieszkañcom naszego powiatu wiedzy na temat pochodzenia, maj¹cych ciekaw¹ historiê nazw w³asnych oraz uœwiadomienie ich wartoœci
historycznej i kulturowej, s³owem… zabytkowej. Ta onomastyczna wystawa jest drug¹
z cyklu zaplanowanych przez poznañski oddzia³ PAN-u wystaw pt. Nazewnicze zabytki
Wielkopolski. Nastêpne (w odstêpach rocznych) bêd¹ prezentowane kolejno w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego. Zwieñczeniem cyklu wystaw bêdzie
publikacja zatytu³owana Nazewnicze zabytki Wielkopolski, upowszechniaj¹ca wiedzê
o istotnych zabytkach w krajobrazie nazewniczym naszego regionu. (Czytaj wiêcej: ss.
2-33).
Kolêdowanie a la française
W przedœwi¹tecznym magicznym klimacie, 12 grudnia, odby³ siê ostatni w 2013 roku
koncert w ramach Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych, organizowanych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Goœæmi wieczoru byli: francuska aktorka i piosenkarka Iris Munos oraz znakomity m³ody pianista – Mateusz
Urbaniak. W repertuarze koncertu znalaz³y siê m. in. tak lubiane przez francuskie dzieci
zimowe piosenki jak: Bonhomme d’iver, Vive le vent i Petit Papa Noel. W przerwach miêdzy
kolejnymi utworami Iris opowiada³a o francuskich zwyczajach œwi¹tecznych, odmiennych
od polskich, zw³aszcza w kwestiach kulinarnych. Nowotomyœlanie wys³uchali równie¿
francuskiej wersji kolêdy Cicha noc. Jako ¿e artystka jest rodowit¹ Francuzk¹, w drugiej
czêœci programu zabrzmia³y klasyczne, ponadczasowe pieœni z repertuaru takich ikon
francuskiej piosenki jak: Edith Piaf, Barbara i Georges Brassens.
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O oprawê muzyczn¹ zadba³a 19 Dru¿yna Harcerska BUKI im. A. Kamiñskiego

Pechowa noc z Cwaniaczkiem
Niecodzienne emocje towarzyszy³y uczestnikom Pechowej nocy z Cwaniaczkiem –
zabawy zorganizowanej w nowotomyskiej bibliotece 13 grudnia, a zainspirowanej
humorem popularnej wœród m³odych czytelników serii zabawnych ksi¹¿ek Jeffa Kinney’a
pt. Dziennik Cwaniaczka. Zadanie œmia³ków ze szkó³ podstawowych polega³o na odnalezieniu w przestrzeni ca³ej biblioteki siedmiu miejsc zwi¹zanych z polskimi przes¹dami, takimi jak: przejœcie pod drabin¹, czarny kot, liczba 13, rozsypana sól, zbite lustro, witanie
siê przez próg, odpukiwanie w niemalowane drewno. Na dzieci czeka³o równie¿ zadanie
plastyczne przygotowane przez tajemniczego czarodzieja, w którego wcieli³ siê Edward
Kupiec. Odpowiednio ucharakteryzowani uczniowie Gimnazjum im. F. Szo³drskiego
oczekiwali z pakietem zadañ, jakie wykonaæ musieli uczestnicy zabawy. By wzi¹æ udzia³
w wieñcz¹cym zabawê Festiwalu Cwanej Piosenki, nale¿a³o z pomoc¹ gimnazjalistów u³o¿yæ teksty piosenek na zadane tematy. O jego oprawê muzyczn¹ zadba³a 19 Dru¿yna
Harcerska BUKI im. A. Kamiñskiego. Wystêpom wszystkich uczestników Pechowej nocy
z Cwaniaczkiem towarzyszy³a weso³a atmosfera, podgrzewana przez harcerzy oraz Konrada Zarzyckiego – licealistê, który urozmaici³ wieczór swoim wystêpem wokalnym.
Miko³ajkowe granie pi³karzy Akademii Reissa
14 grudnia w hali sportowej nowotomyskiego gimnazjum zorganizowany zosta³ Turniej Miko³ajkowy Akademii Reissa w Nowym Tomyœlu, w którym uczestniczy³y dru¿yny
dzieci z rocznika 2007 i m³odsze, z Pniew, Wolsztyna, Grodziska Wlkp., Bolewic, Opalenicy, Zb¹szynia oraz oczywiœcie reprezentacja gospodarzy. Dziewczêta i ch³opcy w³o¿y-
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li w rozgrywki ca³e serca. Piêkne bramki, g³oœny doping kibiców, doskona³a sportowa
oprawa sprawi³y, ¿e turniej wywar³ wielkie wra¿enie na wszystkich jego uczestnikach.
Choæ widowiskowych akcji nie brakowa³o, to tego dnia nikt nie liczy³ punktów. Wszyscy
byli zwyciêzcami, a po wspólnym poczêstunku i pami¹tkowych zdjêciach, dekoracji zawodników Akademii Reissa dokonali: Henryk Helwing – Burmistrz Nowego Tomyœla,
Zdzis³aw Szymczak – dyrektor Oœrodka Oœwiaty i Sportu w Nowym Tomyœlu, £ukasz
Frañski – dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 2 w Nowym Tomyœlu. Poza wymiarem czysto sportowym, impreza mia³a jeszcze jeden, niezwykle wa¿ny, cel – podczas miko³ajkowych turniejów Akademii Reissa organizowana by³a zbiórka pieniêdzy dla Filipa Walkowiaka, chorego na nowotwór 7. letniego zawodnika Akademii.
Æwiczenia na wyobraŸniê
Publicysta Jan Pospieszalski, przyby³ 14 grudnia do Nowotomyskiego Oœrodka Kultury na zaproszenie nowotomyskiego Klubu Gazety Polskiej. Swoje wyst¹pienie rozpocz¹³
stwierdzeniem, ¿e nie sposób zrozumieæ fenomenu Solidarnoœci bez zrozumienia tego, co
wydarzy³o siê 13 grudnia 1981 r. Nie zrozumiemy te¿ naszej rzeczywistoœci bez wiedzy
o stanie wojennym. W kolejnej czêœci wyst¹pienia publicznoœæ mog³a zobaczyæ krótkie
etiudy filmowe pt. Æwiczenia na wyobraŸniê autorstwa Ewy Stankiewicz i Jana Pospieszalskiego, których mottem jest wypowiedŸ jednego z bohaterów: Tyle wolnoœci mo¿emy wywalczyæ, ile zdo³amy sobie jej wyobraziæ. S¹ to miniatury prezentuj¹ce sylwetki legend Solidarnoœci – uczestników strajków z 1980 r., dzia³aczy podziemia w stanie wojennym. Na zakoñczenia trzygodzinnego wyst¹pienia, Jan Pospieszalski, akompaniuj¹c sobie na gitarze,
w towarzystwie flecistki, nowotomyœlanki, Anny Tabaczyñskiej, zaœpiewa³ dwie piosenki.

Jan Pospieszalski w towarzystwie flecistki, nowotomyœlanki, Anny Tabaczyñskiej

PaŸdziernik - grudzieñ 2013

145

KRONIKA WYDARZEÑ

W oczekiwaniu na Bo¿e Narodzenie
III Kiermasz Œwi¹teczny Pachn¹cy Piernikiem zorganizowano 15 grudnia na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu. W œwi¹tecznym repertuarze wyst¹pi³y dzieci z grupy
„S³oneczka” z Przedszkola nr 4 im. Bolka i Lolka w Nowym Tomyœlu. Grupê do wystêpu przygotowa³y Karolina Œwitalska i Weronika Gawron. Zespó³ „Triola” z³o¿ony z nauczycieli Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu zaprezentowa³ kilka kolêd. Na plac Niepodleg³oœci wkroczy³ orszak œw. Miko³aja. Grupa „¯ywy Teatr” z³o¿ona
ze szczudlarzy, w piêknych, widowiskowych strojach, przesz³a w korowodzie ulicami
miasta, g³osz¹c wszem i wobec wiadomoœæ o zbli¿aj¹cych siê œwiêtach Bo¿ego Narodzenia i trwaj¹cej w³aœnie z tej okazji imprezie. Po paradzie na scenie zasiad³ œw. Miko³aj, który obdarowywa³ dzieci s³odkimi niespodziankami. Najm³odsi uczestniczyli te¿ w licznych
konkursach i zabawach. Przez ca³y czas trwania imprezy na wielu stoiskach handlowych
mo¿na by³o zaopatrzyæ siê w bombki, pierniki, œwiece, miody, dekoracje wykonane z masy solnej, rêcznie robione dekoracje z materia³ów ekologicznych, kartki œwi¹teczne, choinki, a nawet ryby. By³a tak¿e mo¿liwoœæ dekorowania pierników. Odby³ siê pokaz pakowania prezentów i wi¹zania kokard przygotowany przez Pracowniê Plastyczn¹ Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. W godzinach popo³udniowych na scenie pojawi³y siê dwie
grupy dzieci z Przedszkola nr 5 „S³oneczko” wraz z wychowawczyniami. Grupa „Leœne
Duszki” zaprezentowa³a publicznoœci program jase³kowy, natomiast „Motylki” przedstawi³y program pod tytu³em Dary roku. Kolêdê solo wykona³a Kinga Kasperczak. Dzieci
z klas II a i III c Szko³y Podstawowej nr 2, pod kierunkiem El¿biety Spychalskiej-Szleman
i Ireneusza Szlemana zaprezentowa³y inscenizacjê nawi¹zuj¹c¹ do Bo¿ego Narodzenia.
Grupê dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 1 do wystêpu wokalnego przygotowa³a Cecylia
Œlusarz. Wyst¹pi³ tak¿e zespó³ „Country Zenit”. Przez ca³e popo³udnie trwa³o malowanie bombek. Te wykonane przez zaproszonych goœci przeznaczone zosta³y na licytacjê
podczas 22. fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Ponadto w specjalnie przygotowanych namiotach ka¿dy móg³ równie¿ w³asnorêcznie wykonaæ ró¿norakie ozdoby,
które zawieszane by³y na du¿ej choince umiejscowionej na placu Niepodleg³oœci. Na zakoñczenie wyst¹pi³ Karol Band oraz zaproszeni przez niego goœcie. Mo¿na by³o pos³uchaæ
zarówno piosenek œwi¹tecznych, kolêd, jak i polskich przebojów. Na wszystkich, którym
kapryœna aura da³a siê we znaki, przez ca³y czas trwania imprezy w kawiarence czeka³o
ciasto, gor¹ca herbata z cytryn¹ i kawa. Wyj¹tkowego klimatu dodawa³o tak¿e rozpalone na placu ognisko. Impreza zorganizowana zosta³a w ramach kampanii Postaw na rodzinê, przez Nowotomyski Oœrodek Kultury i Œwietlicê Socjoterapeutyczn¹ w Nowym Tomyœlu, przy wspó³pracy z Gmin¹ Nowy Tomyœl, Zarz¹dem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzy¿a i Komend¹ Powiatow¹ Policji w Nowym Tomyœlu.
Œwi¹tecznie podsumowano projekt
Na wspólnym kolêdowaniu w Domu Dziennego Pobytu 18 grudnia spotkali siê beneficjenci projektu Jesteœmy nawzajem sobie potrzebni – wewn¹trz i miêdzypokoleniowa aktywnoœæ drog¹ do upodmiotowienia osób starszych poprzez rozwój kompleksowej sieci oparcia spo³ecznego na terenie powiatu nowotomyskiego. Zadanie realizowane by³o od lipca do grud-
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nia 2013 r. przez Nowotomyskie Stowarzyszenie Amazonki wraz z Oœrodkiem Pomocy
Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu, a wspó³finansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej. Jase³ka zaprezentowa³y piêciolatki z Przedszkola „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyœlu. Dzieciêca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, piêkne stroje,
wspania³a dekoracja stworzy³y bardzo efektowne widowisko. Nie zabrak³o te¿
wspólnych kolêd i pastora³ek w wykonaniu m³odzie¿y i seniorów, które nada³y temu
wyj¹tkowemu spotkaniu uroczysty klimat. Spotkanie by³o okazj¹ do podsumowania
ca³ego projektu, który obejmowa³ zajêcia z fizjoterapeut¹, masa¿yst¹, lekarzem,
warsztaty psychologiczne, zajêcia na krêgielni, basenie, nordic walking, terapiê zajêciow¹ oraz spotkania miêdzypokoleniowe z licealistami i przedszkolakami. Beneficjentkami projektu by³y amazonki zrzeszone w klubach w Nowym Tomyœlu i Opalenicy, uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyœlu, m³odzie¿ licealna
z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K. Ho³ogi oraz grupa przedszkolaków z,, Bajkowego Zacisza”, a jego celem wspieranie aktywnoœci fizycznej i umys³owej osób starszych, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw miêdzypokoleniowych, podtrzymywanie wiêzi spo³ecznych i komunikacji miêdzyludzkiej oraz pobudzanie nowych zainteresowañ i umiejêtnoœci. Ca³kowity koszt realizacji zadania
wyniós³ 68.830,50 z³, w tym dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej wynios³o 58.750,50 z³.
Organizacja ma³ych loterii fantowych
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu 19 grudnia odby³o siê spotkanie informacyjne dotycz¹ce obowi¹zków zwi¹zanych z organizacj¹ ma³ych loterii fantowych.
Szkolenie przeprowadzone zosta³o przez Urz¹d Celny w Lesznie, Oddzia³ Celny
w Nowym Tomyœlu, przy wspó³pracy z Wydzia³em Rozwoju i Promocji Urzêdu
Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Prelegentem by³ st. specjalista s³u¿by celnej Piotr Pluciñski. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele: stowarzyszeñ, szkó³, jednostek
gminnych i powiatowych, so³ectw, grup nieformalnych z terenu gminy Nowy Tomyœl
i powiatu nowotomyskiego. W ramach szkolenia przedstawione zosta³y przepisy
i uregulowania wynikaj¹ce z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a dotycz¹ce urz¹dzania ma³ych loterii fantowych. Zasadnicza czêœæ szkolenia
mia³a charakter praktyczny – przeæwiczono sposób wype³niania wymaganych formularzy, m. in. formularza zg³oszenia urz¹dzania loterii fantowej i sposób opracowania regulaminu loterii fantowej. Zbli¿aj¹cy siê czas karnawa³u jest okazj¹ do organizowania wielu imprez, którym niejednokrotnie towarzysz¹ loterie fantowe. Niew¹tpliwie zdobyta na szkoleniu wiedza bêdzie przydatna przy ich prawid³owej, zgodnej
z prawem, organizacji.
Miko³ajkowy turniej ciê¿arowców
22 grudnia LKS „Budowlani” Nowy Tomyœl zorganizowa³ Turniej Miko³ajkowy. W zawodach startowa³o ponad dwadzieœcia zawodniczek i zawodników. Pad³o wiele ¿yciowych rekordów, niektóre ocieraj¹ce siê o rekordy kraju. Na szczególne uznanie zas³u¿y-
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li: Natalia Kud³aszyk, która w dwuboju osi¹gnê³a wynik 91 kg, Marta Weso³a – 165 kg
oraz 13. letnia Sylwia Miczyñska, która po raz pierwszy zaliczy³a w dwuboju 100 kg.
Wœród ch³opców na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³y wyniki: Rados³awa Jarnuta – 135 kg
w rwaniu, Mateusza Miczyñskiego – 243 kg w dwuboju oraz Dominika Stroiñskiego –
210 kg. Wœród startuj¹cych by³o sporo debiutantów, którzy po raz pierwszy pokazali siê
publicznoœci na ciê¿arowym pomoœcie. M³odym zawodnikom kibicowali rodzice i przyjaciele. Mi³ym akcentem turnieju by³a wizyta œw. Miko³aja, który rozda³ zawodnikom upominki oraz wspólna œwi¹teczna uczta.
Pastora³ka Nowotomyska
Tradycyjnie ju¿ w niedzielê poprzedzaj¹c¹ œwiêta Bo¿ego Narodzenia, w tym roku by³
to dzieñ 22 grudnia, odegrana zosta³a Pastora³ka Nowotomyska – œwi¹teczne wydarzenie organizowane przez Nowotomyski Oœrodek Kultury, podczas którego ludzie jednocz¹ siê przy wzajemnym sk³adaniu sobie ¿yczeñ. Na œwie¿ym powietrzu, w muszli koncertowej przy NNOKu zgromadzi³y siê dzieci, m³odzie¿, doroœli, harcerze, w³odarze gminy, kupcy, rolnicy oraz aktorzy z grup teatralnych dzia³aj¹cych w NOK-u. Ka¿da z tych
osób wcieli³a siê w rolê pastora³kowej postaci i zaprasza³a mieszkañców do wspólnego
kolêdowania, œwiêtowania i dzielenia siê op³atkiem. Stronê muzyczn¹ tegorocznej Pastora³ki Nowotomyskiej przygotowa³ zespó³ „Ale Babki”, który wykona³ kilka piêknych kolêd. W ten magiczny przedœwi¹teczny wieczór ka¿dy móg³ poczuæ wyj¹tkow¹ i ciep³¹ atmosferê zbli¿aj¹cych siê najpiêkniejszych dni w roku. ¯yczenia œwi¹teczne wszystkim
przyby³am z³o¿y³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oraz ksi¹dz W³adys³aw
Kasprzak, który jednoczeœnie pob³ogos³awi³ uczestników tego wyj¹tkowego wydarzenia.
Zmar³ nestor nowotomyskiego plecionkarstwa
25 grudnia, w wieku 71 lat, zmar³ Jan Bartosiewicz, mistrz plecionkarki, cz³onek
i wspó³za³o¿yciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy, nauczyciel plecionkarskiego rzemios³a. Do koñca ¿ycia Jan Bartosiewicz wspomaga³
dzia³ania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy. Bra³ te¿ czynny
udzia³ w wyplataniu wszystkich najwiêkszych konstrukcji w mieœcie, pocz¹wszy od kosza giganta, wpisanego do Ksiêgi Rekordów Guinnessa, poprzez wiklinowe aran¿acje
zdobi¹ce miasto. Bra³ te¿ udzia³ w wielu projektach edukacyjnych, zwi¹zanych z twórczoœci¹ plecionkarsk¹, a tak¿e konkursach plecionkarskich, zajmuj¹c w nich zawsze
czo³owe miejsca. W 2010 r. otrzyma³ Odznaczenia Honorowe „Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego” oraz „Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl”. Jan
Bartosiewicz pochodzi³ z M³awy. W Nowym Tomyœlu, który od 1978 roku wybra³ na
swoje miejsce na ziemi, znalaz³ swój azyl rodzinny i zawodowy. Tu podj¹³ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w zakresie wyplatania wyrobów z wikliny. Zajêcie to z czasem sta³o siê
jego prawdziw¹ pasj¹, któr¹ umiejêtnie uda³o mu siê zaszczepiæ nowotomyskiej m³odzie¿y. Na przestrzeni 20 lat (1980 – 2000) wykszta³ci³ oko³o 18 plecionkarzy, z których wiêkszoœæ nadal prowadzi w³asne zak³ady plecionkarskie. S¹ wœród nich m. in.
Andrzej Pawlak, którego synowie tak¿e kontynuuj¹ rodzinn¹ ju¿ tradycjê plecionkarsk¹, Janusz i Ireneusz Witczak, Zbigniew Szopka. Z inicjatywy Jana Bartosiewicza na
148

PaŸdziernik - grudzieñ 2013

KRONIKA WYDARZEÑ

naszym terenie zaczê³a rozwijaæ siê równie¿ bran¿a wikliniarska, dostarczaj¹ca surowca do zak³adanych licznie przez jego uczniów zak³adów plecionkarskich. Jego pracê
cechowa³a znakomita znajomoœæ plecionkarskiego rzemios³a i stosowanie coraz to
nowych rozwi¹zañ. Swoimi osi¹gniêciami zawodowymi, a tak¿e postaw¹ otwartoœci
i ¿yczliwoœci wobec swoich wychowanków i bran¿y plecionkarskiej, zdoby³ wœród plecionkarzy wielki autorytet i tytu³ niekwestionowanego nestora nowotomyskiego plecionkarstwa. (Fot. na ok³adce).
95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
27 grudnia na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcona 95. rocznicy zwyciêskiego zrywu powstañczego Wielkopolan. Liczne delegacje z³o¿y³y pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich wi¹zanki kwiatów, oddaj¹c tym samym ho³d wszystkim znanym i bezimiennym bohaterom ziemi wielkopolskiej. W okolicznoœciowym przemówieniu Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing podkreœli³, i¿ powstañcom w zwyciêstwie pomog³a miêdzy innymi niez³omna wola i upór w d¹¿eniu do
odzyskania niepodleg³oœci i pokazaniu œwiatu, ¿e miejsce Wielkopolski – kolebki Pañstwa
Polskiego – jest w granicach Rzeczypospolitej. Wartê honorow¹ przy pomniku zaci¹gnêli harcerze z Hufca ZHP w Nowym Tomyœlu. Cz³onkowie stowarzyszenia Wiara Lecha
odpalili bia³o – czerwone race œwietlne. Uczestnicy uroczystoœci przypiêli rozety w barwach narodowych. Wielu mieszkañców wywiesi³o flagi powstañcze i narodowe. W tym
dniu nowotomyskie ko³o TPPWprzeprowadzi³o patriotyczn¹ zbiórkê krwi pod has³em
Krew za krew. Dziêki tej akcji uda³o siê zebraæ 10 litrów krwi.
Urz¹d Miejski doceniony przez fundacjê ekologiczn¹
Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu zosta³ laureatem konkursu na Najciekawsz¹ formê
informacyjn¹ skierowan¹ do mieszkañców w zakresie postêpowania z odpadami w roku 2013.
Do konkursu Urz¹d zg³osi³, opracowan¹ przez Wydzia³ Komunalno-Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, ulotkê informacyjn¹ pt. Nowa gospodarka odpadami. Materia³ ten trafi³ ju¿ w lipcu do mieszkañców naszej gminy, informuj¹c w jasny i przejrzysty
sposób o nowych zasadach gospodarowania odpadami. To w³aœnie ten materia³ zosta³
doceniony przez jury konkursu. Dyplom i nagroda – aparat fotograficzny – dotar³y do
Urzêdu Miejskiego 31 grudnia 2013 r. W tym samym dniu Burmistrz Nowego Tomyœla
Henryk Helwing przekaza³ je, wraz z gratulacjami dla ca³ego wydzia³u, na rêce naczelnika
Adrianny Zieliñskiej. Konkurs zrealizowany zosta³ w ramach projektu Edukacja i informowanie w zakresie postêpowania z odpadami – kampania na rzecz poprawy efektywnoœci systemów selektywnej zbiórki odpadów, finansowanego ze œrodków Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz
Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Ludowego Klubu Sportowego
„Budowlani” Nowy Tomyœl, Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu, Urzêdu Miejskiego w Radzyniu
Podlaskim, Marek Haliniak (Nowotomyscy pretendenci na œwiêtych), Aleksandra Tabaczyñska
(Æwiczenia na wyobraŸniê), Bogdan Kuc z Instytutu Ksi¹¿ki w Warszawie (W gronie najlepszych
bibliotek).
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Aleksandra Kaczmarek - absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego, st. bibliotekarz,
zatrudniona w wytomyskiej Filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: literatura, muzyka film i sport.

Magdalena Konieczna - absolwentka UAM, mgr filologii rosyjskiej,
pracownik Biura Promocji i Rozwoju oraz Zarz¹dzania Funduszami
w Urzêdzie Miejskim w Opalenicy. Zainteresowania strategie
marketingowe oraz polityczne i kulturowe aspekty integracji europejskiej.

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.

Zofia Pacholak-Laskowska – in¿ynier chemik, kierownik Wydzia³u
Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska Starostwa Powiatowego w
Nowym Tomyœlu. Pasjonuje siê przyrod¹, lubi piesze i rowerowe
wêdrówki, interesuje siê literatur¹ piêkn¹.

Karol Piotrzkiewicz - absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 r. pracownik Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Opalenica. Zainteresowania: kino, literatura,
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