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Gudrun Tabbert

... od stu lat w nowotomyskiej panoramie...

Nowotomyska wie¿a ciœnieñ
(w œwietle dokumentacji archiwalnej)
Bêd¹ca od stu lat elementem nowotomyskiej panoramy tzw. stara wie¿a ciœnieñ, powstawa³a w latach 1913 – 1914. Zbudowana zosta³a wg projektu firmy Carl Francke
z Bremy, przy ówczesnej ul. Cmentarnej (obecnie ul. Komunalna), w bezpoœrednim s¹siedztwie gazowni. 10 stycznia 1914 r. nowotomyskie urz¹dzenia zosta³y przyjête do Towarzystwa Zak³adów Wodoci¹gowych i Gazowniczych i tê datê mo¿na uznaæ za w³aœciwy pocz¹tek istnienia miejskich wodoci¹gów. Powstanie miejskich wodoci¹gów mia³o
bezpoœredni zwi¹zek z planami budowy powiatowego szpitala, który mia³ byæ zaopatrywany w bie¿¹c¹ wodê.
Powsta³y na pocz¹tku XX stulecia kompleks gazowo-wodoci¹gowy sk³ada³ siê
z dwóch zbiorników na gaz o pojemnoœci 400 m2 i 800 m2, budynku administracyjnego
oraz wie¿y ciœnieñ o wysokoœci 30,8 m i œrednicy u podstawy 9 m, ze zbiornikiem o pojemnoœci 100 m2, umiejscowionym na wysokoœci 23 metrów. W dobudówce wie¿y znajdowa³a siê, napêdzana gazem, stacja pomp. W wie¿y odbywa³ siê proces uzdatniania,
magazynowania i chlorowania wody. W dolnej czêœci budynku znajdowa³y siê od¿elaziacze – by³y to dwie murowane komory z dziurawymi œciankami, wype³nione koksem. Spadaj¹ca z wy¿szej kondygnacji woda, przechodz¹c przez warstwê koksu, napowietrza³a siê
i poprzez stalowe zbiorniki filtracyjne spada³a do zbiornika w podziemiach wie¿y.
Na pocz¹tku swego istnienia zak³ad wodoci¹gowy boryka³ siê z niema³ymi problemami. Z powodu du¿ej zawartoœci ¿elaza w wodzie zatyka³y siê rury. Zdarza³y siê te¿ przypadki nielegalnego pobierania wody. W czasie I wojny œwiatowej, przez wiele miesiêcy,
z powodu awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych, nowotomyœlanie pozbawieni byli bie¿¹cej
wody. Jedynym majstrem, który potrafi³ naprawiæ maszyny by³ Otto Fimmel, którego
œci¹gniêto w tym celu z wojska. Poniewa¿ miasto zalega³o ju¿ z zap³at¹ za wczeœniejsze naprawy, Otto Fimmel dyplomatycznie odmówi³ dalszych prac.
Wie¿a ciœnieñ eksploatowana by³a do 1993 roku. W roku nastêpnym w jej pobli¿u stan¹³ nowy zbiornik o wysokoœci 42 m, mog¹cy pomieœciæ 1500 m3 wody. W 100. lecie
powstania starej wie¿y ciœnieñ postanowiliœmy wróciæ do jej pocz¹tków. Zamieszczony
poni¿ej tekst autorstwa Gudrun Tabbert powsta³ w oparciu o odnalezione w materia³ach
archiwalnych informacje.
I jeszcze kilka wyjaœnieñ dotycz¹cych nazewnictwa pruskich urzêdów, stosowanego
w omawianej dokumentacji. Przypomnijmy, ¿e podczas zaborów wielkopolska czêœæ zaboru pruskiego administracyjnie tworzy³a tzw. prowincjê poznañsk¹ (Provinz Posen), podNowotomyska wie¿a ciœnieñ
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dan¹ administracji naczelnych prezesów (Oberpräsidnt) Prowincja poznañska dzieli³a siê
na dwa okrêgi administracyjne, zwane rejencjami (Regierungsbezirk): bydgosk¹ i poznañsk¹. Na czele administracji rejencji sta³ prezes rejencji (Regierungspräsident) – zwyczajowo
nazywany – królewskim (Königliches Regierungspräsident), co mia³o zwi¹zek z ówczesn¹
administracyjn¹ przynale¿noœci¹ do królestwa Prus, w ramach zjednoczonych (od 1871)
Niemiec. W omawianym okresie prezesem rejencji poznañskiej (co w zasadzie odpowiada³o funkcji wojewody) by³ Franz Krahmer. Rejencje dzieli³y siê na powiaty z landratami
na czele (Landräte), którymi administrowa³y landratury (Landrathsamt), równie¿ nazywane królewskimi (np. Königl. Landrathsamt Neutomischel). Polskimi odpowiednikami s¹
w tym przypadku odpowiednio starosta i starostwo. W niniejszym tekœcie, w polskim t³umaczeniu, ow¹ królewskoœæ urzêdów pruskich pomijamy. Przygotowuj¹c do publikacji
tekst o nowotomyskiej wie¿y ciœnieñ, starano siê zachowaæ charakterystyczny urzêdniczy
jêzyk.
Poza informacjami œciœle zwi¹zanymi z omawianym tematem znaleŸæ mo¿na w dokumentacji tak¿e takie, które mówi¹ o ludzkim wymiarze ówczesnej rzeczywistoœci. Mamy
wiêc k³opoty ze zmieszczeniem siê w bud¿ecie, liczne usterki budowlane, zawy¿one rachunki, próby nielegalnego poboru wody, takie stereotypowe niby polskie cechy narodowe, a przecie¿ rzecz ca³¹ za³atwia³a pruska administracja, a ówczesny Nowy Tomyœl zamieszkiwa³a w przewa¿aj¹cej czêœci ludnoœæ niemiecka. Dictum sapienti sat est... Zapraszamy do lektury.
Lucyna Koñczal – Gnap

***
8 paŸdziernika 1912 roku do nowotomyskiego starostwa wp³ynê³o, datowane 15
wrzeœnia 1912 roku w Berlinie, pismo nastêpuj¹cej treœci: Królewski Instytut Geologiczny
niniejszym wskazuje na geologiczne przes³anki, które mog³yby wskazywaæ na prawdopodobieñstwo wystêpowania wody lub miejsce wierceñ. (Minister Handlu i Przemys³u w z. von Velsen; Minister Spraw Wewnêtrznych wz. Kirchner)
Zawarte w piœmie informacje da³y impuls do powstania w Nowym Tomyœlu wodoci¹gów. Wspomniany Instytut zajmowa³ siê sprawami badañ geologicznych i kartografi¹
Prus, opracowywa³ te¿ wyniki badañ dla celów naukowych i handlowych.
Kolejnym œladem jest niewielka notatka zamieszczona w dodatku do czasopisma Dies
und Das aus dem Posener Lande z listopada 1912 roku, która informowa³a o prowadzonych w Nowym Tomyœlu robotach wodnych: Drugi próbny odwiert w Nowym Tomyœlu da³
równie nadzwyczajne dobry wynik, co pierwszy. Zosta³o wykonane trzecie wiercenie, a po tym
jak wykonano próbne studnie, odbywaj¹ siê ci¹g³e próby z pompowaniem wody. Trzeba mieæ
nadziejê, ¿e te prace przygotowawcze zostan¹ ukoronowane dobrym rezultatem. W tej
sytuacji zaczêto powa¿nie rozwa¿aæ budowê miejskich wodoci¹gów.
Wœród dostêpnych miejskich aktów archiwalnych nie ma niestety ¿adnej korespondencji z czasu planowania budowy. Pod dat¹ 26 marca 1913 roku odnaleŸæ mo¿na pismo prezesa rejencji poznañskiej skierowane do nowotomyskiego magistratu, zawiadamiaj¹ce, ¿e z³o¿ony ju¿ zosta³ projekt miejskich wodoci¹gów. W piœmie tym prezes re4
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jencji powo³uje siê na swoje zarz¹dzenie z 15 stycznia 1913 roku, którego jednak nie
uda³o siê odnaleŸæ, mówi¹ce o tym, ¿e zanim zostanie podpisana – dotycz¹ca budowy –
umowa, nale¿y dostarczyæ wyniki prac przygotowawczych. Przes³ane z firmy Carl Francke z Bremy dokumenty okaza³y siê niekompletne i niewystarczaj¹ce – brakowa³o m. in.
dokumentacji dotycz¹cej planowanych urz¹dzeñ oraz ekspertyzy miejskiego inspektora
budowlanego Maxa Knauffa. W piœmie znalaz³a siê te¿ informacja jednoznacznie stwierdzaj¹ca, ¿e bez dostarczenia brakuj¹cych dokumentów nie mo¿na przedsiêwzi¹æ ¿adnych dzia³añ.
W pismach z marca i kwietnia 1913 roku wymienianych pomiêdzy firm¹ Carl Francke z Bremy – której w koñcu zosta³a powierzona budowa i wyposa¿enie wodoci¹gów –
a nowotomyskim magistratem, znajdziemy informacje dotycz¹ce negocjowania kosztów
budowy. Firma Francke, odpowiadaj¹c na zarzut, ¿e przedstawi³a zbyt wysoki kosztorys, przedstawi³a m. in. takie argumenty: po pierwsze – nie zosta³y zawy¿one koszty wykonania wykopów pod rury, zwa¿ywszy na to, ¿e przy g³êbokoœci 1,70 m i szerokoœci
0.80 m, urobek ziemi wynosi 1,36 m2 na 1 mb rury; po drugie – w koszty zamontowania urz¹dzeñ zosta³o wliczone – zgodnie z zamówieniem – u¿ycie najlepszych materia³ów, a tak¿e wkalkulowane koszty fundamentów oraz zakotwiczenia maszyn; po trzecie
– cena za brukowanie dróg równie¿ nie jest za du¿a, poniewa¿ przedstawione koszty
uwzglêdniaj¹ równie¿ rok gwarancji, firma przyjmie jednak ze zrozumieniem decyzjê, ¿e
prace zwi¹zane z brukowaniem dróg magistrat weŸmie na siebie. Firma przyjê³a tak¿e
do wiadomoœci fakt, ¿e powinny zostaæ u³o¿one stalowe rury z mufami i zadeklarowa³a
mo¿liwoœæ wykonania p³ukania sieci wodoci¹gowej z hydrantów.
W archiwalnych aktach odnaleŸæ mo¿na równie¿ pismo Maxa Knauffa (Berlin-Hermsdorf) z kwietnia 1913 roku, emerytowanego inspektora budowlanego, który by³ zatrudniony jako docent w Królewskiej Wy¿szej Szkole Technicznej. W piœmie tym proponuje nowotomyskiemu magistratowi pomoc w zakresie przeprowadzenia niezbêdnych wyliczeñ i sprawdzenia – za odpowiednim honorarium – kosztorysów. Max Knauff ustali³
wysokoœæ nowotomyskiej wie¿y, a na podstawie jego wyliczeñ firma Carl Francke dokona³a obliczeñ, które sta³y siê podstaw¹ opracowania ostatecznego kosztorysu.
W archiwaliach z maja 1913 roku znajduje siê ma³y wycinek z gazety, zawieraj¹cy
przytoczony poni¿ej, bardzo interesuj¹cy tekst. Niestety nie podano Ÿród³a, wydawcy
czy nawet daty jego publikacji.
Koszty zaopatrzenia w wodê i kanalizacji s¹ czêsto oszacowane przez administracje miejskie za wysoko. Nie s¹ one tak wysokie, ¿eby nie mo¿na ich zrealizowaæ. Przy realizacji wa¿ne
jest, aby okreœliæ prawid³owe op³aty. Trzeba przewidzieæ i dzia³aæ czasami trochê politycznie.
Nie radzê ma³ym lub œrednim gminom, na pocz¹tku uruchomienia zak³adu, od razu zak³adaæ
liczniki, poniewa¿ ludzie, gdy maj¹ liczniki, nie u¿ywaj¹ wody. U ludzi, co do których
mo¿na przypuszczaæ, ¿e bêd¹ trwoniæ za du¿o wody, liczniki mo¿na montowaæ stopniowo.
U tych, którzy obchodz¹ siê z wod¹ ostro¿niej, nie bêdzie montowany licznik. Kto otrzyma licznik, kiedy ju¿ przyzwyczai siê do spo¿ycia wody, nie bêdzie ju¿ za bardzo oszczêdza³ na zu¿yciu wody i nikt ju¿ znów nie wróci do czerpania wody ze studni. Pojedyncze studnie s¹ siedliNowotomyska wie¿a ciœnieñ
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Gazownia i wie¿a ciœnieñ na pocztówce z ok 1914 r. –

– i ich lokalizacja na planach budowy
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skiem zarazy. Znam miasta w pobli¿u Berlina, gdzie wg badañ lekarzy powiatowych nie ma
¿adnej studni bez zarzutu. Te studnie w³aœciwie powinny znikn¹æ, szczególnie w miejscowoœciach, gdzie ³atwo jest zbudowaæ centralne zaopatrzenie w wodê.
Wyt³uszczony fragment zosta³ podkreœlony kredk¹ koloru lila i dodatkowo, na marginesie – dla podkreœlania wagi tekstu – opatrzony wykrzyknikiem. Przypuszczalnie
w Nowym Tomyœlu zamyœlano post¹piæ tak, jak zosta³o to opisane w powy¿szej notatce. Treœæ notatki dzisiaj, gdy nikt nie wyobra¿a sobie ¿ycia bez wody w kranach i funkcjonuje okreœlony system jej dostarczania i rozliczania, brzmi dosyæ zadziwiaj¹co.
Kolejne dokumenty, zawieraj¹ce m. in. korespondencjê pomiêdzy Maxem Knauffem,
nowotomyskim magistratem i firm¹ Carl Francke, jak równie¿ korespondencjê z rejencj¹ poznañsk¹, pozwalaj¹ przeœledziæ dalszy przebieg wydarzeñ zwi¹zanych z powstawaniem nowotomyskich wodoci¹gów. Znajduj¹ siê tam np. zalecenia dotycz¹ce koniecznoœci przeprowadzenia koniecznych zmian. ZnaleŸæ te¿ mo¿na sugestiê, ¿e cena ma zostaæ
„poprawiona”, czyli zredukowana. W dokumencie datowanym 15 marca 1913 roku,
znajduje siê – z³o¿ony w rejencji poznañskiej – wniosek dotycz¹cy pozwolenia na budowê wodoci¹gów z zaleconymi korektami.
Oczekiwana decyzja: Oœwiadczam, ¿e zgadzam siê na wykonanie wodoci¹gów na podstawie nades³anych wyjaœnieñ, znalaz³a siê w piœmie rejencji poznañskiej z 11 czerwca 1913
r., które wp³ynê³o do nowotomyskiego magistratu w dniu 13 czerwca. Wyszczególniono w nim – w 15 punktach – zalecenia dotycz¹ce realizacji budowy wodoci¹gów i wie¿y
ciœnieñ, do których wype³nienia zostali zobowi¹zani wykonawcy. W sprawozdaniu finansowym miasta Nowy Tomyœl za rok 1912 (z 20 lipca 1913 r.) mo¿na przeczytaæ, ¿e: Budowa wodoci¹gów, na któr¹ zdecydowano siê w zesz³ym roku [1912] zosta³a zlecona firmie
Carl Francke z Bremy, po tym jak prace przygotowawcze zosta³y zakoñczone i projekt otrzyma³ zgodê rejencji poznañskiej na realizacjê. Roboty mia³y zostaæ zakoñczone najpóŸniej do
1 grudnia 1913 roku. Koszty budowy mia³y wynosiæ ok. 122.000,00 Mk, do czego jeszcze
mia³y dojœæ koszty robót wstêpnych i koszty pozyskania gruntów.
Zachowane archiwalia œwiadcz¹ o tym, ¿e pomiêdzy miastem – jako zleceniodawc¹
prac – a zleceniobiorcami, dochodzi³o czêsto do sporów. Echa jednego z nich znaleŸæ
mo¿na w korespondencji, z czerwca 1913 roku, Maxa Knauffa z nowotomyskim magistratem. Nowotomyskie w³adze miejskie zakwestionowa³y wysokoœæ jego rachunku
w stosunku do jego wysi³ków i starañ. Zwracano uwagê, ¿e niektóre wskazane w rachunku prace, nie zosta³y mu zlecone przez magistrat. Max Knauff uzna³ wprawdzie racje miejskich urzêdników i w konsekwencji przed³o¿y³ rachunek opiewaj¹cy na mniejsz¹
kwotê, ale – jak mo¿na siê by³o spodziewaæ – nie by³ decyzj¹ magistratu zachwycony.
Dalej jednak zajmowa³ siê spraw¹ nowotomyskich wodoci¹gów i próbowa³ znaleŸæ sposób na podwy¿szenie swego wynagrodzenia.
W piœmie z 27 czerwca 1913 roku zapytuje zatem nowotomyski magistrat, czy mo¿e wystêpowaæ jako ekspert albo mo¿e nawet jako kierownik budowy, który udzieli
podwykonawcy wskazówek technicznych, poniewa¿ firma Carl Francke z Bremy chce
siê czegoœ bli¿szego dowiedzieæ o samym projektancie, jak i jego projekcie. Pytanie to byNowotomyska wie¿a ciœnieñ
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³o podyktowane przypuszczeniem, ¿e jego kolejny rachunek zostanie zakwestionowany.
Magistrat nie odpowiedzia³ jednak na jego ofertê.
Równoczeœnie, w czerwcu 1913 roku, zaczêto prowadziæ korespondencjê zwi¹zan¹
z koniecznoœci¹ nabycia sprzêtów gaœniczych. Radzono siê w tej kwestii w Koœcianie
i Œrodzie, a wiêc w miastach, które budowê wodoci¹gów ju¿ zakoñczy³y. Uwzglêdniaj¹c
otrzymane informacje, nawi¹zano kontakt z firm¹ Koebe z Lückenwalde (na po³udnie
od Berlina) i firm¹ Magirus z Berlina, do których skierowano zapytania dotycz¹ce oferty
na nabycie hydrantów. W lipcu i sierpniu 1913 roku poczyniono starania zmierzaj¹ce do
zakupu wozu z hydrantami i wê¿ami gaœniczymi oraz innych sprzêtów gaœniczych.
Zachowa³ siê te¿ interesuj¹cy dokument z 22 lipca 1913 roku, który zawiera szczegó³owe techniczne omówienie nowotomyskich wodoci¹gów, przedstawione przez firmê Carl Francke z Bremy:
Wodoci¹gi w Nowym Tomyœlu – wie¿a ciœnieñ z maszynowni¹
i instalacj¹ od¿elaziania
Instalacja od¿elaziania powinna byæ umiejscowiona w parterze wie¿y, natomiast maszynownia powinna znaleŸæ siê w przybudówce wie¿y.
Fundament wie¿y zostanie wykonany z ubitego betonu. Oparty na nim mur a¿ do sklepienia wykonaæ z mocno wypalonej ceg³y po³¹czonej zapraw¹ cementow¹. Sklepienia z³o¿a filtracyjnego i p³aszcza zbiornika zaleca siê wykonaæ z wypalonej ceg³y na zaprawie cementowej.
Zbiornik o pojemnoœci 100 m2 opiera siê na betonie zbrojonym o gruboœci 30 cm. Zewnêtrzne powierzchnie wie¿y bêd¹ czêœciowo oblicowane z ³adnego kamienia, a czêœciowo wytynkowane zapraw¹ cementow¹. Pod³ogê 1. piêtra i sklepienie z³o¿a filtracyjnego wykonaæ z ubitego betonu cementowego. Strop 2. piêtra sk³ada siê z belek o wysokoœci 6 cm opartych na stalowych tragarzach. Wewnêtrzne œciany pomieszczenia od¿elaziacza i pomieszczenia z³o¿a filtracyjnego otynkowaæ zapraw¹ Ceresit. Pozosta³e œciany wewnêtrzne otynkowaæ zapraw¹ cementow¹.
Krokwie od wysokoœci zbiornika wykonaæ ze stali (rêcznie dopisane: brakuj¹ce obliczenia
statyczne przed³o¿yæ przed wykonaniem) oraz wzmocniæ œciany zbiornika. Doln¹ czêœæ dachu
wykonaæ z drewna i wy³o¿yæ od wewn¹trz drewnian¹ ok³adzin¹ oraz otynkowaæ zapraw¹ cementow¹ na siatce. Dla koniecznego przep³ywu powietrza wykonaæ w górnej czêœci sto¿ka dachu 8 zamykanych okien. Dach pokryæ ³upkiem. Wie¿a posiada instalacjê odgromow¹ z iglic¹
zbieraj¹c¹, p³yty miedziane zamontowaæ na spodzie zbiornika. Na parterze wie¿y mieszcz¹
siê dwa filtry ciœnieniowe i odgazowywacz. Pod³ogê parteru wykonaæ jako masywn¹ o gruboœci
20 cm. Komory wody znajduj¹ siê pod odgazowywaczem. Wyk³adzina komory wodnej wykonana z ubitego betonu o gruboœci 40cm. Wyk³adziny poza komor¹ wody wykonaæ równie¿
z betonu ubitego o gruboœci 20 cm. Œciany komory wodnej wykonaæ z ceg³y palonej na zaprawie cementowej o gruboœci 38 cm. Z zewn¹trz i wewn¹trz otynkowaæ komorê tynkiem cementowym o gruboœci 2 cm. Œciany komory filtracyjnej wykonaæ równie¿ z ceg³y palonej o gruboœci
25 cm. Wewnêtrzne i zewnêtrzne œciany komory filtracyjnej otynkowaæ zapraw¹ cementow¹.
W œcianach komory filtracyjnej dla dobrej wentylacji zostan¹ wbudowane ¿aluzje. Wejœcie
8

Gudrun Tabbert

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

Wie¿a ciœnieñ ok. 1946 r.

z parteru na 1. piêtro mo¿liwe bêdzie za pomoc¹ ¿elaznych krêtych schodów.
Przybudówka maszynowni w œwietle bêdzie mia³a 5,5 x 9,5 m. Pod³oga maszynowni i pod³oga parteru wie¿y le¿¹ na tym samym poziomie. Przejœcie z maszynowni do wie¿y wiedzie
przez drzwi o szerokoœci 1,2 m. Pod³ogê wykonaæ z dobrych p³ytek ceramicznych, które maj¹
byæ u³o¿one na zaprawie cementowej.
Fundamenty przybudówki maszynowni wykonane bêd¹ z wypalonej ceg³y na zaprawie cementowej. Œciany jak i powierzchnia zewnêtrzna bêdzie wykonana w taki sam sposób jak œciany wie¿y. Powierzchnia œcian wewnêtrznych zostanie otynkowana zapraw¹ cementow¹. Fundament pod maszynê wykonaæ z ceg³y palonej na zaprawie cementowej 1: 3. To samo dotyczy szybu spalinowego oraz kana³ów na rury.
Pod³ogê wy³o¿yæ z dobrych p³ytek ceramicznych na zaprawie cementowej, na podk³adzie
o gruboœci 12 cm z silnego betonu.
Dach ma byæ wykonany z cementu drzewnego [mieszanina smo³y preparowanej z wêgla
kamiennego, oleju smarowego, asfaltu i ¿ywicy]. Belki maj¹ byæ o gruboœci 18/24 i bêd¹ ob³o¿one wyheblowanymi deskami o gruboœci 2,5 cm, ³¹czonymi na „wpust i pióro”.
Przybudówka i pomieszczenie od¿elaziania wyposa¿yæ w wystarczaj¹co du¿y piec.
Wszystkie szczegó³y mo¿na zobaczyæ na za³¹czonych rysunkach.
Nowotomyska wie¿a ciœnieñ
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Stara wie¿a ciœnieñ na pocztówce z 1968 r.

Ten szczegó³owy opis do³¹czony zosta³ do Statycznych obliczeñ wie¿y ciœnieñ i sieci wodoci¹gów, obejmuj¹cych obliczenia pod w³asnym i zmiennym obci¹¿eniem, jak i obci¹¿enia œcian od wiatru. Oba opracowania, obliczenia statyczne i opis budowli oraz do³¹czone rysunki budowlane w dniu 13 sierpnia 1913 roku sprawdzi³ i opatrzy³ rêczn¹ adnotacj¹ odpowiedzialny za sprawy budowlane urzêdnik rejencyjny (Regierungsbaumeister) J. V Büchler. Zalecenie, aby brakuj¹ce obliczenia statyczne przed³o¿yæ jednoczeœnie z realizacj¹ wodoci¹gów, zosta³o – po wielu upomnieniach – w koñcu wykonane,
a wskazane braki w obliczeniach zawarte w dokumencie Dowód trwa³oœci dla zbiornika
wody o pojemnoœci 100 m3 wraz z konstrukcj¹ dachu wie¿y w Nowym Tomyœlu. Obliczenia te zosta³y wykonane przez Fabrykê Maszyn Huty Zabrze (Donnersmarckhütte), oddzia³ kot³ów i datowane na sierpieñ 1913 roku. Dodatkowo zosta³y one potwierdzone 20 wrzeœnia 1913 roku przez firmê Carl Francke. Ponownie sprawdzi³ je i zatwierdzi³ wspomniany wczeœniej J. V Büchlerr, który równie¿ 9 paŸdziernika 1913 roku
ostatecznie zatwierdzi³ kompletny projekt, sk³adaj¹c swoj¹ rêczn¹ adnotacjê na ostatniej stronie.
Wydane 20 paŸdziernika 1913 roku pozwolenie na budowê, w imieniu nadzoru budowlanego podpisa³ Carl Franke, bêd¹cy jednoczeœnie burmistrzem gminy miejskiej
w Nowym Tomyœlu, czyli faktycznym inwestorem. W tym miejscu jednak pojawia siê
w¹tpliwoœæ co do tej daty, poniewa¿ w formularzu bêd¹cym za³¹cznikiem do pozwolenia na budowê mo¿emy przeczytaæ nastêpuj¹c¹ uwagê: Odbiór stanu surowego wie¿y ciœnieñ odby³ siê 30 paŸdziernika 1913. Budowa w ka¿dym wzglêdzie prowadzona jest dobrze
10
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i prawid³owo zgodnie z przepisami policji budowlanej. Ca³y za³¹cznik podpisany zosta³ 17 listopada 1913 roku przez radcê budowlanego. Nazwiska nie uda³o siê odczytaæ.
Wœród zachowanych pism znajduje siê równie¿ wiele dokumentów dotycz¹cych finansowania budowy. Rejencja poznañska przyzna³a 120.000 marek po¿yczki. Po wielu
zmianach pierwotnej koncepcji budowy, konieczna by³a dodatkowa po¿yczka w wysokoœci 10.000 marek. Za³atwienie dodatkowego kredytu wydawa³o siê nie takie proste,
zw³aszcza ¿e rejencja poznañska nie wyrazi³a zgody na kolejn¹ po¿yczkê i poprosi³a
o przedstawienie kalkulacji, uzasadniaj¹cej przekroczenie pierwotnie planowanej kwoty.
Odpowiedzialni za budowê miejscy urzêdnicy zwracali uwagê, ¿e koszty podnios³y siê do
kwoty 132.000 marek, poniewa¿ to w³aœnie ze strony rejencji poznañskiej pad³o ¿¹danie wykonania otwartej – zamiast zamkniêtej – instalacji od¿elaziania oraz ¿e zamiast jednego silosu za¿¹dano dwóch. Dodatkowo zalecono lokalizacjê motoru i maszyn nie
w wie¿y ciœnieñ, jak to wstêpnie kalkulowano, ale w osobnym budynku.
W paŸdzierniku 1913 roku miasto po raz pierwszy nawi¹za³o kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym odnoœnie ubezpieczenia po¿arowego oraz ewentualnego pokrycia szkód, spowodowanych przez awariê wodoci¹gu. Co do tego pierwszego – ubezpieczenie wie¿y ciœnieñ i instalacji od¿elaziania oszacowano na kwotê 39 500 marek,
a maszynowni na kwotê 22.000 marek. Co do szkód spowodowanych przez ewentualne awarie wodoci¹gu, otrzymano informacjê, ¿e miasto nie ponosi odpowiedzialnoœci za
domowe instalacje wodoci¹gowe, poniewa¿ te powinny byæ wykonana na zlecenie w³aœcicieli domów i to w³aœnie w³aœciciele ponosz¹ konsekwencje np. w przypadku pêkniêæ
rur z powodu mrozu, gdyby nie by³y one odpowiednio ocieplone.
Pismem z 20 listopada 1913 roku prezes rejencji w Poznaniu zawiadamia magistrat
w Nowym Tomyœlu, ¿e: Odbiór wodoci¹gów nast¹piæ mo¿e dopiero po ich wykoñczeniu. Wyznaczenie terminu na koniec miesi¹ca listopada nie jest mo¿liwe z powodu inwalidztwa mojego kierownika dzia³u odpowiedzialnego za wodoci¹gi. Wyznaczy³em termin na 1 grudnia
1913r. na godzinê 15: 45, ze wzglêdu na przyje¿d¿aj¹cy o godzinie 15: 40 poci¹g. Upraszam
firmê wykonawcz¹ o przybycie i polecam, aby na miejscu by³y rysunki budowlane. (Informacja
z 13 listopada 1913 nr 211 dot. wodoci¹gów).
Tak wiêc odbiór koñcowy wie¿y ciœnieñ i ca³ych wodoci¹gów wyznaczono na 1 grudnia 1913 roku.

•ród³a:
Archiwum Pañstwowe w Poznaniu:
Akta Miasta Nowy Tomyœl 4385 sygnatura 134: Der Bau einer Wasserleitung
Akta Miasta Nowy Tomyœl 4385 sygnatura 135: Angelegenheiten des Wasserwerks
Akta Miasta Nowy Tomyœl 4385 sygnatura 184: Bau: a) des städtischen Wasserwerks, b) des Kreiskrankenhauses
http://hauland.de/das-wasserwerk-mit-seinem-turm-feiert-seinen-99-geburtstag-teil-1-von-der-planung-bis-zur-endabnahme/

Nowotomyska wie¿a ciœnieñ
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Karol Hoffmann w m³odoœci. Zdjêcie wykonane ok. 1910 r.

12

Tomasz Siwiñski

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

Tomasz Siwiñski

Karol Hoffmann...
... zapomniany cz³owiek miary nieprzeciêtnej
Karol Hoffmann – prezes „Dyskobolii” Grodzisk Wlkp. i „Polonii” Nowy Tomyœl,
klubów przez dziesi¹tki lat uwa¿anych za zwaœnione, spo³ecznik, artysta amator, oddany sprawie wspó³twórca struktur powiatowych – najpierw w Grodzisku Wlkp.,
a nastêpnie w Nowym Tomyœlu. Poznaæ znamienita, jednak dziœ ca³kiem zapomniana.
Zosta³ te¿ zapomniany jako powstaniec wielkopolski, choæ walnie przyczyni³ siê do odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Pomijany jest te¿ jego udzia³ w rozwoju nowotomyskiej „Polonii”, a jego zas³ugi przypisane zosta³y innym osobom. Mo¿e komuœ na
tym zale¿a³o? Mam nadziejê, ¿e poni¿szy tekst choæ trochê o¿ywi pamiêæ i dokonania
tego nietuzinkowego cz³owieka.
Lata przedwojenne
Karol Hoffmann przyszed³ na œwiat 14 paŸdziernika 1892 roku w Grodzisku Wlkp.
W akcie urodzenia, sporz¹dzonym przez prusk¹ administracjê, figuruje jako Karl Hoffmann, wyznania katolickiego. Jego rodzicami byli Karol (1838-1932) i Agnieszka
z Miodowiczów. Ojciec by³ w³aœcicielem zak³adu stolarskiego w Grodzisku Wlkp.
Dom i zak³ad Hoffmanów znajdowa³ siê na rogu dzisiejszych ulic Przemys³owej i 3-go
Maja. W tym nie istniej¹cym ju¿ budynku wychowywa³ siê Karol. Mia³ liczne rodzeñstwo. Z pierwszego ma³¿eñstwa ojca braci: Walentego, Wojciecha, Bronis³awa oraz
zmar³¹ przedwczeœnie siostrê Teodorê, z drugiego zwi¹zku – braci: Feliksa, W³adys³awa, Leona oraz siostrê Aleksandrê (póŸniejsz¹ RzeŸniack¹). Ojciec i stryjowie Karola
dzia³ali w grodziskim Kurkowym Bractwie Strzeleckim. Karol senior oraz Walenty
Hoffmannowie niejednokrotnie zdobywali tytu³ Kurkowego Króla Strzelców.
Karol junior odebra³ wychowanie w duchu patriotycznym i obywatelskim, co zwa¿ywszy na okres rozbiorów, nie by³o ³atwe. Mia³ du¿e zdolnoœci organizatorskie. Nie
odziedziczy³ jednak po ojcu zdolnoœci rzemieœlniczych.
Brak szczegó³owych informacji co do wykszta³cenia Karola. Pewne jest jednak, ¿e
mia³ kompleksowe wykszta³cenie, które zaowocowa³o w jego doros³ym ¿yciu i by³o
mu pomocne w uzyskaniu i pe³nieniu stanowisk publicznych. Ukoñczy³ gimnazjum,
Karol Hoffmann - zapomniany cz³owiek miary nieprzeciêtnej...
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Karol Hoffmann (pierwszy z lewej) stoi obok starszego brata Leona, poni¿ej ¿ona Leona Maria
i rodzice: Agnieszka z Miodowiczów Hoffmannowa i Karol Hoffmann senior oraz siostra Aleksandra
i ma³e córeczki Leona Hoffmanna - Grodzisk, 1914 r.

a nastêpnie mia³ rozwijaæ swoje nieprzeciêtne zdolnoœci muzyczne, gdy wspólnie z siostr¹ Aleksandr¹ zosta³ wytypowany przez pruskie w³adze do dalszej nauki w Berlinie
i we W³oszech. Na takie rozwi¹zanie nie zezwoli³ Karol senior, zrzek³ siê tych spadaj¹cych na syna „splendorów” w obawie, aby jego dzieci nie uleg³y zniemczeniu. Ten
fakt oraz udzia³ w tajnych kompletach sprawi³y, ¿e Karol dosta³ tzw. „wilczy bilet” na
inne uczelnie.
W okresie I wojny œwiatowej zosta³ powo³any do wojska pruskiego i s³u¿y³ zapewne w jednostkach ³¹cznoœci. na froncie zachodnim. Po opuszczeniu armii pruskiej szeregi powstañcze. Powstañcze losy Karola Hoffmanna, na zaœwiadczeniu z 5 listopada
1937 roku, opisa³ porucznik Stefan Sobera, jego by³y dowódca:
Pan Karol Hoffmann, sier¿ant rezerwy, opuœciwszy szeregi wojska niemieckiego
i przedar³szy siê z trudem i nara¿eniem ¿ycia przez linie Grenzschutzu na odcinku wolsztyñskim, wst¹pi³ niezw³ocznie do oddzia³ów powstañczych, formuj¹cych siê i walcz¹cych pod dowództwem p. pu³kownika Kazimierza Zenktelera. Jako specjalista w s³u¿bie ³¹cznoœci czynnie wspó³dzia³a³ w przejêciu z r¹k niemieckich i zorganizowaniu s³u¿by ³¹cznoœci w Grodzisku, organizowa³, szkoli³ i dowodzi³ oddzia³em s³u¿by ³¹cznoœci w walkach na froncie zachodnim. Wspó³dzia³aj¹c bezpoœrednio w akcji powstañczej z sier¿antem Hoffmannem stwierdzi³em, ¿e wyró¿nia³ siê wybitnie w dzia³alnoœci niepodleg³oœciowej i spe³ni³ nale¿ycie wszystkie obowi¹zki dzia³acza niepodleg³oœciowego.
14
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Karol Hoffmann w mundurze powstañczym z dzieæmi starszego, przyrodniego brata Bronis³awa Juliuszem, Józefin¹ i Janin¹

Po odzyskaniu niepodleg³oœci, bra³ udzia³ w tworzeniu polskiej administracji pañstwowej, aktywnie anga¿uj¹c siê w organizacjê urzêdu powiatowego w Grodzisku
Wlkp., w którym zosta³ zatrudniony jako sekretarz Wydzia³u Powiatowego.
Po powstaniu w 1923 roku Powiatowej Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego zosta³ cz³onkiem zarz¹du tej jednostki organizacyjnej. By³ te¿
cz³onkiem komitetu redakcyjnego wydawnictwa okolicznoœciowego Stadion. Jednodniówka na otwarcie Wielkopolskiego Stadjonu w Grodzisku, datowanego na 11 paŸdziernika 1925 roku. W tym czasie dzia³a³ spo³ecznie w Towarzystwie Powstañców i Wojaków im. W³odzimierza Bogus³awskiego w Grodzisku Wlkp. Wspólnie ze swoim
szwagrem, Stanis³awem RzeŸniackim (mê¿em Aleksandry), by³ w³aœcicielem cegielni
przy ulicy Rakoniewickiej.
Karol Hoffmann mia³ wiele talentów, które czyni³y go znakomitym artyst¹. Œpiewa³
barytonem, gra³ na instrumentach (gitara, fortepian), by³ animatorem wielu dzia³añ podejmowanych wœród grodziskiej spo³ecznoœci, a w szczególnoœci wœród polskiej m³odzie¿y. Organizowa³ pikniki muzyczne i koncerty, by³ cz³onkiem towarzystw œpiewaczych i chórów. Uchodzi³ za znakomitego re¿ysera i aktora. Wystawia³ amatorskie
spektakle teatralne, m. in. Damy i huzary oraz Mazepê.
W³aœnie podczas tych dzia³añ Karol pozna³ œpiewaj¹c¹ w chórze i wystêpuj¹c¹
w amatorskich przedstawieniach teatralnych Anielê – z d. Witkowsk¹ (urodzon¹
w 1897 r.), pochodz¹c¹ z okolic Trzemeszna (z pogranicza dzisiejszego województwa
Karol Hoffmann - zapomniany cz³owiek miary nieprzeciêtnej...
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Œlub Anieli Witkowskiej i Karola Hoffmanna - 9 lutego 1926 r.

kujawsko-pomorskiego i Wielkopolski), córkê Jakuba i Marcjanny. Aniela po wczesnej
utracie rodziców (matka zmar³a gdy mia³a lat 7, a ojciec gdy lat 14), pozostawa³a pod
opiek¹ starszej siostry, Kazimiery Witkowskiej. Po zdobyciu wykszta³cenia drogistycznego, w rezultacie og³oszenia o zatrudnieniu, trafi³a w 1919 roku – wraz z siostr¹ – do
Grodziska Wlkp., gdzie podjê³a pracê w drogerii pañstwa Jankowskich. Wspólne pasje
Karola i Anieli zbli¿y³y m³odych. 9 lutego 1926 roku wziêli œlub. Zostali rodzicami
piêciu córek, Danieli (ur. 27 I 1927 r.), Bo¿eny (ur. 4 II 1929 r.), Teresy (ur. 24 II
1930 r.), Romany (ur. 29 IX 1933 r.) oraz Marii (ur. 6 VIII 1938 r.). Po zawarciu
ma³¿eñstwa Aniela porzuci³a pracê i zajê³a siê domem i rodzin¹. Nadal jednak
Hoffmannowie udzielali siê w towarzystwach kulturalnych, dzia³aj¹cych w tym czasie
na terenie Grodziska Wlkp.
W 1928 roku Karol Hoffmann zosta³ prezesem Klubu Sportowego „Dyskobolia”,
zast¹pi³ na tym stanowisku Stanis³awa Peszka. Funkcjê tê pe³ni³ przez rok, a nastêpnie
przekaza³ j¹ Janowi Wêclewiczowi. Przez kolejne lata nadal dzia³a³ w klubie, by
nastêpnie w latach 1932-33, u boku prezesa Antoniego Thuma, obj¹æ stanowisko
wiceprezesa. By³ to okres rozkwitu „Dyskobolii”. Klub zrzesza³ 200 cz³onków
i prowadzi³ sekcje: pi³karsk¹, lekkoatletyczn¹, tenisa sto³owego i ziemnego oraz gier
sportowych, a pi³karze awansowali do klasy „B”.
W 1932 roku, po likwidacji powiatu grodziskiego i przeniesieniu siedziby w³adz
powiatowych do Nowego Tomyœla, Karol Hoffmann zosta³ inspektorem

16

Tomasz Siwiñski

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

Pracownicy nowotomyskiego starostwa - Karol Hoffmann siedzi pierwszy z prawej;
zdjêcie wykonano po 1932 r.

w samorz¹dzie powiatowym. By³ bardzo oddany swojej pracy. Jako urzêdnik
nowotomyskiego starostwa by³ wysy³any w delegacje do Warszawy i Wilna. Przez
blisko rok doje¿d¿a³ z Grodziska do pracy w Nowym Tomyœlu samochodem, by
nastêpnie wraz z rodzin¹ zamieszkaæ w Nowym Tomyœlu. Hoffmannowie zamieszkali
na ul. Poznañskiej, w domu, w którym mieszka³ w³aœciciel pobliskiego browaru, pan
Pflaum. Z Hoffmannami zamieszka³a te¿ Kazimiera Witkowska, siostra Anieli.
W nowym miejscu zamieszkania Karol Hoffmann nadal rozwija³ swe pasje. By³
aktywnym cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku Zachodniego, w ramach którego
organizowa³ w Zb¹szyniu kolonie letnie dla polskich dzieci z Niemiec. By³ tak¿e
aktywnym cz³onkiem Zwi¹zku Rezerwistów, delegatem tej organizacji na zjazdy
powiatowe. Udziela³ siê w towarzystwach œpiewaczych i teatralnych. Dom
Hoffmanów têtni³ ¿yciem kulturalnym. Czêsto odbywa³y siê tu spotkania towarzyskie
oraz próby koncertów i przedstawieñ (m. in. „Strasznego dworu”).
28 stycznia 1932 roku zosta³ pierwszym wiceprezesem Klubu Sportowego
“Polonia” Nowy Tomyœl. Podczas kolejnego spotkania sprawozdawczo-wyborczego
(20 III 1934 r.) zosta³ wybrany na prezesa klubu, zastêpuj¹c na tym stanowisku
Zygmunta Fabrowskiego. Funkcjê tê pe³ni³ przez trzy kolejne kadencje, do 31 marca
1937 roku, kiedy to zrezygnowa³ z pracy spo³ecznej na rzecz “Polonii”, poœwiêcaj¹c
siê pracy zawodowej. Nastêpc¹ Hoffmanna na stanowisku prezesa zosta³ Zygmunt
Kabza.
Za jego prezesury nowotomyscy pi³karze poczynili znacz¹ce postêpy, jednak nie
Karol Hoffmann - zapomniany cz³owiek miary nieprzeciêtnej...
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Karol Hoffmann z ¿on¹ Aniel¹ (z domu Witkowsk¹) oraz córkami - 3. letni¹ Daniel¹
i roczn¹ Bo¿en¹. Zdjêcie wykonano w Grodzisku Wlkp.

zdo³ali awansowaæ do klasy “B”. W 1934 roku, pozostaj¹c w klasie “C”, dru¿yna
“Polonii” zajê³a V miejsce, w 1935 roku – I, a w 1936 roku – III. Ciekawa sytuacja mia³a miejsce w 1935 roku, kiedy to „Polonia” zajê³a pierwsze miejsce, jednak Poznañski
Zwi¹zek Okrêgowy Pi³ki No¿nej (PZOPN) w swoim postanowieniu zarz¹dzi³ powtórzenie meczu z „Obr¹” Zb¹szyñ, które wynik by³ rezultatem rzekomo z³ego sêdziowania. Dzia³acze i pi³karze „Polonii” unieœli siê jednak honorem i na mecz do Zb¹szynia nie pojechali, tym samym zamknêli sobie drogê awansu do wy¿szej klasy rozgrywek. Klub bra³ równie¿ udzia³ w rozgrywkach o Puchar Zwi¹zkowy PZOPN w 1936
roku.
W okresie dzia³alnoœci Karola Hoffmanna w „Polonii”, oprócz pi³ki no¿nej, istnia³y
i rozwija³y siê sekcje: lekkoatletyki, ping ponga, kolarska i sportów dru¿ynowych (koszykówka, pi³ka siatkowa). Klub zadba³ te¿ o to, by pracowa³a w nim wykwalifikowana kadra. Z Poznania sprowadzono pierwszego w historii klubu trenera, którym by³
Jerzy Temme, blisko zwi¹zany z „Wart¹” Poznañ. Jesieni¹ 1934 roku zorganizowano
spotkanie miêdzynarodowe pomiêdzy „Poloni¹” a dru¿yn¹ Preussen Meseritz (Miêdzyrzecz), zakoñczony remisem 3: 3. Spotkanie cieszy³o siê bardzo du¿ym zainteresowaniem, a boisko „Kresowianki” zape³ni³o siê setkami osób narodowoœci polskiej i niemieckiej. Nadal odbywa³y siê „Dni Sportowe Polonii, a wspólnie z fabryk¹ „¯ar” or18
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ganizowane by³y biegi prze³ajowe. Klub dzia³a³ równie¿ na niwie towarzyskiej i kulturalnej, organizuj¹c zabawy i imprezy kulturalne, na co ogromny wp³yw mia³ Karol Hoffmann.
W 1935 roku „Poloniê” dotkn¹³ kryzys organizacyjny, w wyniku którego klub zosta³ pozbawiony czasowo boiska. Uda³o siê jednak na nowo pozyskaæ tereny s³u¿¹ce
„Polonii” i rozwojowi sportu w Nowym Tomyœlu.

Wojenne losy Karola Hoffmanna i jego rodziny
Karol Hoffmann zosta³ zmobilizowany do wojska pod koniec sierpnia 1939 roku.
Nie zachowa³y siê informacje, które mówi³yby o tym, gdzie i w jakim charakterze odbywa³ s³u¿bê wojskow¹. Po kampanii wrzeœniowej twróci³ do Nowego Tomyœla. Wg
rodzinnej tradycji zostaj¹c niemieckim zak³adnikiem – w przypadku gdyby Polacy
w mieœcie dopuœcili siê aktów dywersji, mia³ byæ stracony. Tak¹ metodê Niemcy stosowali wobec znanych i szanowanych w mieœcie obywateli.
Dziêki znajomoœci jêzyka niemieckiego oraz zasad miejscowej administracji wróci³
nawet na krótki okres do pracy w charakterze urzêdnika starostwa. Tym razem ju¿
pod rz¹dami okupanta, który potrzebowa³ doœwiadczonego, znaj¹cego nowotomyskie realia pracownika. Dziêki temu zatrudnieniu uzyska³ te¿ zapewnienie, ¿e nic mu
siê nie stanie.
W tym czasie nie wiedzia³ jednak, co dzieje siê z jego rodzin¹. Dotar³a do niego niesprawdzona wiadomoœæ o œmierci jednej z córek, co w naturalny sposób spowodowa³o u niego za³amanie.
Po tym jak Karol Hoffmann zosta³ w sierpniu 1939 roku, w wyniku powszechnej
mobilizacji, wcielony do wojska, jego ¿ona Aniela wraz z córkami zosta³a w Nowym
Tomyœlu. 1 wrzeœnia urzêdnik miejski przybywa³ do domów pracowników administracji pañstwowej z poleceniem stawienia siê na dworcu kolejowym. Tam przyby³ym nakazano wsi¹œæ do wagonów i wys³ano ich na wschód Polski. Powszechnie s¹dzono, ¿e
armia niemiecka zostanie zatrzymana na zachodniej granicy, mimo to jednak dla bezpieczeñstwa urzêdnicy i ich rodziny zostali ewakuowani w g³¹b kraju. Aniela nie chcia³a jednak wyje¿d¿aæ, pocz¹tkowo odmówi³a, jednak kiedy tego samego dnia otrzyma³a informacjê, ¿e pensja Karola nie mo¿e byæ jej wyp³acona w Nowym Tomyœlu tylko
w Poznaniu, to przekona³o j¹ do wyjazdu. Wyjecha³a z córkami i siostr¹ Kazimier¹ do
Poznania, a tam ju¿ oczekiwa³y dalsze sk³ady poci¹gów, wywo¿¹cych urzêdnicze rodziny w g³¹b kraju.
Podró¿ odbywa³a siê w otwartych wagonach, przy czêstych nalotach niemieckich samolotów. W momencie ataku poci¹g by³ zatrzymywany, a ludzie rozpierzchali siê po
okolicznych polach i lasach. W takich warunkach rodzina dojecha³a do Mogilan (na Wo³yniu). Przyby³e tam rodziny zosta³y rozlokowane u miejscowych ch³opów. Aniela Hoffmannowa wraz z córkami i siostr¹ trafi³y do Czerniejowa nad Horyniem. Pocz¹tkowo
ulokowane zosta³y w ziemiance, a nastêpnie w mieszkaniu ukraiñskiego nauczyciela. 17
wrzeœnia by³a œwiadkami ataku Rosji sowieckiej na Polskê. W tym czasie dochodzi³o ju¿
Karol Hoffmann - zapomniany cz³owiek miary nieprzeciêtnej...
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do rzezi na miejscowej ludnoœci. Po ostrze¿eniu otrzymanym od Ukraiñca, u którego
zamieszkiwa³y, zmuszone by³y uciekaæ do lasu. Doskwiera³y im bieda i g³ód.
Z Wo³ynia do Nowego Tomyœla wróci³y pod koniec listopada 1939 roku. Po
ucieczce z Czerniejowa, przez trzy tygodnie przebywa³y we Lwowie, a nastêpnie
przez kilka dni na dworcu w Przemyœlu. W mieœcie tym, na Sanie, usytuowana by³a
granica. W tym czasie przekracza³y j¹ uciekaj¹ce do Polski tysi¹ce Polaków. St¹d Aniela Hoffmanowa z córkami i siostr¹ trafi³y do Krakowa, a potem do Nowego Tomyœla.
W tym czasie w nowotomyskim mieszkaniu Hoffmannów znajdowa³a siê kwatera
niemieckich ¿o³nierzy, a Karol Hoffmann mieszka³ w ma³ym pomieszczeniu znajduj¹cym siê za kuchni¹. Gdy do Nowego Tomyœla wróci³y Aniela i Kazimiera z dzieæmi,
Niemcy udostêpnili rodzinie jeszcze sypialniê.
W Nowym Tomyœlu Hoffmannowie mieszkali do grudnia 1939 roku. Wówczas,
spodziewaj¹c siê represji ze strony okupanta, ciotka Aleksandra zabra³a do siebie do
Grodziska Wlkp. dzieci Karolostwa Hoffmannów oraz Kazimierê. Karol z Aniel¹, po
przymusowym opuszczeniu domu w Nowym Tomyœlu, znaleŸli siê w obozie przejœciowym w M³yniewie k. Grodziska Wlkp., sk¹d trafili najpierw do Czêstochowy, gdzie ok.
roku mieszkali u zaprzyjaŸnionego w nowotomyskim okresie budowniczego.
W tym czasie rodzeñstwo Karola mieszka³o ju¿ w Lublinie. Karol pojecha³ do tego
miasta na rekonesans. Dosta³ tam pracê w firmie „Röver und zucht” – zak³adzie jajczarsko-drobiarskim. JeŸdzi³ po okolicy Lublina i skupowa³ jajka. Zamieszka³ przy ul. Zamojskiej 13. Kiedy jego sytuacja ¿yciowa siê ustabilizowa³a, zamieszka³a z nim Aniela.
Córki Hoffmannów ca³y czas mieszka³y w Grodzisku Wlkp. Przebywa³y tam do czasu, gdy w lutym 1941 roku, ciotka Aleksandra – za wysy³anie paczek wysiedlonym –
trafi³a do wiêzienia. Wtedy to Karol uzyska³ u Niemców zgodê na sprowadzenie rodziny do Lublina. Córki, pod opiek¹ Kazimiery, trafi³y tam w pierwszym kwartale 1941
roku.
Do mieszkania zamieszkiwanego przez Hoffmanów do³¹czyli równie¿ kolejni Polacy, pañstwo Jankiewiczowie, Malinowscy, siostrzenica Anieli z Torunia wraz z mê¿em.
W szczytowym momencie w czterech pokojach mieszka³o 20 osób i pies.
Aniela ca³y dzieñ spêdza³a w kuchni przyrz¹dzaj¹c posi³ki. W domu by³y dwie klatki schodowe – oficjalna i nieoficjalna i dwa wejœcia – frontowe i kuchenne. Przez kuchenne drzwi wchodzili m. in. ¯ydzi, dla których Aniela Hoffmannowa specjalnie gotowa³a kocio³ zupy, zanim wiosn¹ 1941 roku nie zamkniêto ich w getcie.
Karol Hoffmann nie udziela³ siê w konspiracji, dzia³a³ jednak spo³ecznie. Wspiera³
koœció³ i ludzi biednych. Z firmy, w której pracowa³, dostawa³ tzw. wylewki czy st³uczki, obdziela³ nimi ludzi i sierociñce prowadzone przez siostry zakonne. Tak¿e dziêki temu, ¿e mia³ dostêp do wyrobów z drobiu, pomaga³ dziesi¹tkom rodzin zarówno polskich, jak i ¿ydowskich, umo¿liwiaj¹c im tañszy zakup tych produktów. W pierwszym
latach wojny w Lublinie mo¿na by³o wszystko nabyæ, nale¿a³o byæ jednak zaradnym
i mieæ pieni¹dze.
W okresie okupacji, mimo i¿ mo¿liwoœci by³y bardzo ograniczone, Karol Hoffmann
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Karol Hoffmann z ¿on¹ Aniel¹ i najm³odsz¹ córk¹, 3.letni¹ Mari¹ - Lublin 1941 r.

nie przesta³ anga¿owaæ siê w organizacjê ¿ycia kulturalnego – z koniecznoœci ograniczonego do najbli¿szego krêgu znajomych i rodziny. W takim towarzystwie np. œpiewano pieœni patriotyczne. Nawi¹za³ równie¿ kontakt z panem Ochalskim – organist¹
z katedry lubelskiej, dziêki czemu np. zorganizowa³ koncert disneyowskich melodii
z „Królewny Œnie¿ki”.
Do czasu niespodziewanej choroby Karola ¿ycie rodziny toczy³o siê w miarê spokojnie. Na pocz¹tku wrzeœnia 1941 roku Karol trafi³ do szpitala z podejrzeniem tyfusu plamistego. Diagnoza okaza³a siê jednak nietrafiona i leczenie prowadzone by³o
w niew³aœciwym kierunku. Karol Hoffmann zmar³ 22 wrzeœnia 1941 roku w Lublinie
po tygodniu choroby, a bezpoœredni¹ przyczyn¹ jego œmierci by³o zapalenie woreczka
¿ó³ciowego, które doprowadzi³o do jego pêkniêcia i infekcji otrzewnej.
Pogrzeb Karola Hoffmanna by³ w Lublinie du¿ym wydarzeniem. W kondukcie ¿a³obnym, ulicami miasta, sz³y setki osób, którym Karol pomaga³ w trudnym okresie
dzia³añ wojennych. Szczególn¹ uwagê, w tym cichym manifeœcie polskiej spo³ecznoœci
w Lublinie, zwraca³y dzieci z sierociñca, nios¹ce w d³oniach kwiaty i dziêkuj¹c w ten
sposób za otrzyman¹ pomoc. We wspomnieniach znaj¹cych go osób Karol Hoffmann
zosta³ zapamiêtany jako osoba ³agodnego usposobienia, wra¿liwa na niedolê i nêdzê innych, wspieraj¹ca tych, którzy potrzebowali pomocy. Mia³ pogodne usposobienie
i ³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów. By³ towarzyski i lubiany.
Karol Hoffmann - zapomniany cz³owiek miary nieprzeciêtnej...
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Po œmierci Karola Hoffmanna jego rodzina znalaz³a siê w trudnej sytuacji. Zosta³a
praktycznie bez œrodków do ¿ycia, dosta³a te¿ nakaz opuszczenia zajmowanego
mieszkania. Wówczas z pomoc¹ pospieszyli ci, z którym Karol za swojego ¿ycia
utrzymywa³ bliskie relacje i których niejednokrotnie ¿yczliwie wspomaga³.
W okresie, gdy Hoffmannowie mieszkali na ulicy Zamojskiej, naprzeciw ich domu,
w pa³acu biskupim, Niemcy urz¹dzili szpital. W okolicy wiêc mieszkali pracuj¹cy w nim
wojskowi lekarze. Jeden z wehrmachtowskich lekarzy zajmowa³ mieszkanie na tym
samym piêtrze co rodzina Hoffmannów i zdarza³o siê, ¿e przychodzi³ do nich
korzystaæ z telefonu. Ktokolwiek wchodzi³ do domu Hoffmanów by³ ich goœciem. Z
tej racji, ¿e Karol œwietnie zna³ jêzyk niemiecki (mówi³ z tzw. wiedeñskim akcentem,
specyficznie wymawia³ literkê “r”), mo¿liwe by³o utrzymanie bli¿szych relacji z
lekarzem. Znajomoœæ ta zaowocowa³a po œmierci Karola. Ten bowiem lekarz wystara³
siê w urzêdzie kwaterunkowym o bardzo dogodne, znajduj¹ce siê na terenie by³ego
getta, lokum dla osieroconej rodziny Hoffmannów. Prorocze okaza³y siê czasem wypowiadane przez Karola s³owa: wœród Niemców zdarzaj¹ siê ludzie nie przesi¹kniêci nazizmem.
W czasie wojny w Lublinie przebywali równie¿ inni wysiedleni mieszkañcy Nowego
Tomyœla, m. in. mieszkaj¹cy na ulicy Karmelickiej, Zygmunt Kabza wraz z rodzin¹. Tam
te¿ mieœci³a siê siedziba firmy „Solari”, której Zygmunt Kabza by³ przedstawicielem.
Po œmierci Karola Hoffmanna, Aniela doœwiadczy³a wielu z jego strony dowodów przyjaŸni. Zygmunt Kabza, wraz z Tadeusz Hasnym, pomogli – zmuszonej utrzymaæ rodzinê – wdowie uruchomiæ sklep z trafik¹ – przyborami do palenia, tj. galanteri¹ papierosow¹ (maszynki do nabijania papierosów, cygarniczki, etui, tytonie).
Pod koniec wojny zaprzyjaŸnieni z rodzin¹ Hoffmannów Polacy uradzili, ¿e dzieci
wyjad¹ na wieœ, aby unikn¹æ bombardowañ i ostrza³u artyleryjskiego, jakiego spodziewano siê w Lublinie. Czêœæ m³odzie¿y zamieszka³a w gospodarstwie na wsi po³o¿onej
pod Daleszycami w Kieleckiem. Mieszka³y tam m. in. Kazimiera Witkowska, Romana
i Maria Hoffmann, siostrzenica Anieli z dzieckiem oraz Janka Kabzówna. Opiekê nad
dzieæmi sprawowa³a m. in. Jadwiga Kabza. W³aœnie dziêki osobowoœci pani Kabzowej
oraz jej niemieckiemu pochodzeniu i znajomoœci tego¿ jêzyka, mieszkañcy gospodarstwa oparli siê najazdom kawalerii ka³muckiej, a tak¿e polskim oddzia³om podszywaj¹cym siê pod partyzantkê. W ten sposób Jadwiga Kabzowa uratowa³a ¿ycie kilkunastu osobom.
W 1945 roku m³odzie¿ wraz z opiekunami ewakuowa³o do Kielc, stamt¹d do Czêstochowy, a nastêpnie wrócili do Lublina. Rodzina Hoffmanów znów by³a w komplecie.
Po wojnie Aniela Hoffmannowa nadal prowadzi³a w Lublinie sklep z trafik¹, jednak
zmuszona by³a op³acaæ wyniszczaj¹ce tzw. prywatn¹ inicjatywê domiary. W konsekwencji zmuszona zosta³a zamkn¹æ sklep i zosta³a kierowniczk¹ drogerii. Dziêki swej
pracy stworzy³a córkom mo¿liwoœæ ukoñczenia studiów wy¿szych. Z Lublina na studia
wyje¿d¿a³y kolejno: Daniela – do Poznania na Akademiê Handlow¹, Bo¿ena – na Po22
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litechnikê Szczeciñsk¹ (wydzia³ chemii), Teresa – do Poznania na UAM (historia sztuki), Romana – równie¿ do Poznania na Akademiê Rolnicz¹ i w koñcu Ma³gorzata – do
£odzi na Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Muzyczn¹.
Córki Anieli i Karola Hoffmannów, znakomicie wykszta³cone, podjê³y pracê w swoich zawodach. Daniela (zmar³a 18 IX 1993 roku) pracowa³a jako ekonomista. Bo¿ena, po mê¿u £ukasik (zmar³a 28 IV 2002 roku) by³a kierownikiem dzia³u zak³adu doœwiadczalnego w poznañskiej „Centrze”. Teresa Modelska zosta³a redaktorem w oddziale szczeciñskim TVP, jest do dziœ czynna zawodowo, ma imponuj¹cy dorobek
w postaci programów o sztuce, emitowanych na antenie lokalnej i ogólnopolskiej. Jest
m. in. autorka cykli „Architekci”, „Koœcio³y Pomorza Zachodniego” czy „Stra¿nicy
Kultury”. Romana, po mê¿u Majewska, po ukoñczeniu studiów zootechnicznych pracowa³a w wojewódzkim Wydziale Rolnictwa w Szczecinie. Najm³odsza z sióstr Maria
(zmar³a 15 III 2010 roku) ¿ycie zawodowe spêdzi³a w redakcji Polskiego Radia w £odzi.
Karol Hoffmann spocz¹³ w Lublinie, jednak jego ¿ona postanowi³a, ¿e nie wyprowadzi siê z Lublina, dopóki prochy jej mê¿a nie spoczn¹ w Grodzisku Wlkp. W 1951 roku cia³o zosta³o ekshumowane i przeniesione do grobu rodzinnego. Podczas ponownego pochówku, celebrowanego przez ks. Czes³awa Tuszyñskiego ju¿ na wielkopolskiej ziemi, do grobu Karola w³o¿ono jego rogatywkê z Powstania Wielkopolskiego.
Aniela Hoffmannowa wyprowadzi³a siê z Lublina do Puszczykówka, gdzie zamieszka³a u krewnych. Nastêpnie przenios³a siê do Poznania do córki Danieli i w tym mieœcie spêdzi³a ostatnie dni ¿ycia. Zmar³a 30 wrzeœnia 1983 roku.
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III Nowotomyskie Koncerty

Organowo – Kameralne U Serca Jezusowego
Przez trzy letnie miesi¹ce, od lipca do wrzeœnia, nowotomyscy melomani ju¿ po
raz trzeci mieli okazjê w niedzielne wieczory spotykaæ siê w nowotomyskim
koœciele p. w. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa na koncertach z cyklu:
Nowotomyskie koncerty organowo-kameralne „U Serca Jezusowego”.

Koncert 1 – 6 lipca
Wykonawcami, inauguruj¹cego tegoroczny cykl, koncertu na organy i ukraiñskie instrumenty ludowe byli znani ju¿ z wystêpów w 2012 roku – Georgij Agratina, multiinstrumentalista i kompozytor z Ukrainy oraz Robert Grudzieñ, organista, solista Filharmonii Lubelskiej.
W ich wykonaniu us³yszeæ by³o mo¿na utwory solowe na organy, wœród nich barokowy hit Trumpet tune Henry Purcella, jednego z najbardziej znanych i utalentowanych
twórców angielskiego baroku, zwi¹zanego z dworem królewskim i Opactwem Westminsterskim, pe³ni¹cego tak¿e funkcjê organisty w katedrze królewskiej. Interesuj¹ce by³y tak¿e wykonania Bolero Maurycego Ravela we w³asnej aran¿acji wykonawcy, a tak¿e
znanego dzie³a czeskiego kompozytora Jana Krztitela Kucharza – Fantasia Pastoralis, eksponuj¹ce piêkne brzmienie naszych nowotomyskich organów. Georgij Agratina, graj¹cy
na fletni Pana, talince i sopi³ce – drewnianych instrumentach dêtych, utwory o zró¿nicowanym charakterze, urzek³ s³uchaczy kantylen¹, licznymi glissandami, zaskakiwa³ zmienn¹ dynamik¹, czasem szalonym tempem. W jego solowym wykonaniu us³yszeliœmy Sirinx
Claude’a Debussy’ego oraz Hora staccato Grigorasza Dinicu – oparty na folklorze cygañskim taniec utrzymany w zawrotnym tempie.
Najpiêkniej jednak brzmia³y utwory wspólnie wykonane na wspomnianych ukraiñskich instrumentach ludowych i organach, np. bogata w glissanda pasterska pieœñ Doina
h-moll Georgija Agratiny wykonana na sopi³ce i fletni, Ave Maria Franza Schuberta oraz
utwór rosyjskiego kompozytora Georgija Swiridowa – Romans h-moll, w oryginale napisany na wielk¹ orkiestrê symfoniczn¹.
Szczególnie zachwyci³a i wzruszy³a s³uchaczy kompozycja Georgija Agratiny – Suita
rumuñska zadedykowana œw. Janowi Paw³owi II, napisana z okazji Jego kanonizacji, sk³adaj¹ca siê z trzech kontrastuj¹cych czêœci: wolna, spokojna Doina, Chora – utrzymana
w tanecznym, skocznym rytmie i popisowa, wirtuozowska Pascirta.
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Georgij Agratina oczarowa³
publicznoœæ gr¹ na fletni Pana

Robert Grudzieñ - organy
i Georgij Agratina - fletnia
Pana

Dope³nieniem koncertu by³y utwory wykonane na bis – niezwykle melodyjny
i liryczny Samotny pasterz Edwarda Simoni’ego (znany z filmu Kill Bill ) oraz najnowsza
kompozycja Georgija Agratiny – Ofiarom Majdanu 2014.

Koncert 2 – 13 lipca
Tym razem przed nowotomysk¹ publicznoœci¹ wyst¹pili artyœci z Po³ocka na Bia³orusi,
ma³¿eñstwo Ksenia Pogorelaya – organy i Rail Sadykow – bajan (rodzaj akordeonu pochodzenia rosyjskiego, w którym klawiatura zast¹piona jest piêcioma rzêdami guzików).
Artyœci wykonali utwory solowe i jeden utwór w duecie. Koncert otworzy³a Toccata na
organy austriackiego kompozytora Georga Muffata, pochodz¹ca ze zbioru Apparatus
Musico-Organisticus. Ten pe³en ornamentów utwór artystka wykona³a z prawdziw¹ maestri¹, wydobywaj¹c z naszych organów w³aœciwe barokowi brzmienie. Nastêpnie Rail
Sadykov wykona³ na bajanie Passacagliê g-moll Jerzego Fryderyka Haendla. Interesuj¹co
brzmia³y: trzyczêœciowa, organowa Sonata F-dur, skomponowana przez benedyktyñskiego mnicha z opactwa Ottobeuren, Franza Xavera Schnizera oraz suita wspó³czesnej biaNowotomyskie koncerty organowo-kameralne “U Serca Jezusowego”
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Ksenia Pogorelaya z Bia³orusi

Graj¹cy na bajanie
Rail Sadykow

³oruskiej kompozytorki z Miñska Nadie¿dy Davidovskiej – Kolory szczêœcia. Szczególnie
zachwyci³a s³uchaczy kantylenowa III czêœæ utworu.
Najpe³niej organy zabrzmia³y w kompozycji Franciszka Liszta, bêd¹cej opracowaniem
chora³u protestanckiego Nun danket alle Gott. Rail Sadykow zachwyci³ s³uchaczy wykonaniem wariacji na temat bia³oruskiej pieœni ludowej Perepoloczka, popularnej, kantylenowej Melodii F-dur Antona Rubinsteina oraz pe³nego wdziêku utworu z krêgu muzyki rozrywkowej – Œwiat³o i cieñ, w³oskiego twórcy Paulo Pizzigoni’ego. Wspólnie artyœci
wykonali popularny utwór argentyñskiego kompozytora i wirtuoza bandeonu
(podobnego do bajanu), twórcy nowego gatunku tanga, zwanego tango nuevo, Astora
Piazzolli – Oblivion, zachwycaj¹c s³uchaczy sw¹ muzykalnoœci¹.
Niestety panuj¹ce w tym czasie upa³y sprawi³y, ¿e trudno by³o dostroiæ oba instrumenty, dlatego muzycy zrezygnowali z dalszych wykonañ w duecie. Zrekompensowali
to s³uchaczom wykonanymi na organach, pe³nymi wdziêku tañcami dworskimi o zró¿nicowanej rytmice i tempie – Pavana i Gagliarda hiszpañskiego Anonima z XVII w.
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Koncert 3 – 10 sierpnia

Tematem przewodnim pierwszego z sierpniowych koncertów by³a Ave Maria
w muzyce, a jego wykonawcami: Maria Za³anowska-Nale¿yty – sopran i Krzysztof
Wilkus – organy. Tekst pozdrowienia Archanio³a Gabriela wg Ewangelii œw. £ukasza
zainspirowa³ przez wieki bardzo wielu kompozytorów. Powsta³y niezliczone utwory
na g³osy solowe, chóy, ró¿ne instrumenty czy orkiestry i – co wa¿ne – mo¿na je czêsto us³yszeæ, zarówno w œwi¹tyniach, jak i w salach koncertowych.
Koncert rozpoczê³a organowa Antyfona gregoriañska z VII w., po³¹czona z improwizacjami Krzysztofa Wilkusa w stylu francuskim. Po niej wys³uchaliœmy kantylenowych,
wykonanych z delikatnym akompaniamentem organów, utworów wokalnych. Niektóre z nich maj¹ ciekaw¹ historiê, tak jak np. wykonany przez wokalistkê utwór Ave
Maria Giulio Caccini’ego, w rzeczywistoœci skomponowany przez radzieckiego
gitarzystê i lutnistê W³adimira Wawi³owa ok. 1970 r. i wraz z innymi utworami
umieszczony na p³ycie jako anonimowy utwór z XVI w. Fa³szerstwo oczywiœcie
wysz³o na jaw, kompozycjê przypisano Giulio Caccini’emu i tak ju¿ pozosta³o.
Kolejny utwór zosta³ skomponowany w 1859 r. przez Charlesa Gounoda, który
g³ówny g³os solowy z tekstem, osadzi³ na akompaniamencie bêd¹cym znanym ju¿
wówczas Preludium C-dur ze zbioru Das vohltemperierte Klavier Jana Sebastiana Bacha.
Kompozycja tych obu znakomitych twórców ci¹gle budzi podziw s³uchaczy, podobnie
jak kolejna zaprezentowana pieœñ, Ave Maria wspó³czesnego polskiego kompozytora
Micha³a Lorenca, znanego szczególnie z piêknej muzyki filmowej.
W programie koncertu nie zabrak³o pieœni romantycznego niemieckiego
kompozytora Franza Schuberta, napisanej do tekstu modlitwy Eleny z poematu
Waltera Scotta Pani jeziora. Kompozytor i organista pochodzenia belgijskiego Cesar
Franck napisa³ wiele utworów o tematyce religijnej, wœród nich trzy pieœni Ave Maria.
Jedn¹ z nich, niezwykle liryczn¹, z delikatnym akompaniamentem organowym,
us³yszeliœmy podczas koncertu. W³oski kompozytor Pietro Mascagni do swojej pieœni
maryjnej wykorzysta³ tematy muzyczne z Intermezza do opery Rycerskoœæ wieœniacza.
Ave Maria Camila Saint-Sa’nsa zabrzmia³o bardzo romantycznie, w odró¿nieniu od
kompozycji Lugi Cherubini’ego, która posiada wyraŸne cechy arii operowej. Miros³aw
Ga³êski i Bernard Stieler to poznañscy, wspó³czeœni kompozytorzy licznych utworów
o tytule Ave Maria na ró¿ne instrumenty i g³osy solowe.
Zaprezentowan¹ podczas koncertu kompozycjê Miros³aw Ga³êski zadedykowa³ swej
zmar³ej ¿onie, natomiast Bernard Stieler jedn¹ spoœród 137. skomponowanych przez
siebie pieœni Ave Maria zadedykowa³ prof. Andrzejowi Koszewskiemu, swojemu
nauczycielowi. Wykonania wokalne by³y przeplatane utworami organowymi
wykonanymi przez Krzysztofa Wilkusa: w stylu niemieckiego baroku utrzymanym
Magnificat octavi toni Johanna Erasmusa Kindermanna z okaza³¹ ostatni¹ czêœci¹; pe³n¹
wspó³czesnych wspó³brzmieñ, zró¿nicowanej rytmiki i dynamiki toccat¹ Ave Maris Stella
Flora Peetersa i w modlitewnym charakterze utrzymanym utworem Charlesa Johna
Grey’a Priere a la Vierge.
Nowotomyskie koncerty organowo-kameralne “U Serca Jezusowego”
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Koncert zakoñczy³y dwie kompozycje Krzysztofa Wilkusa: Ave Maria - poœwiêcon¹ J.
E. Ks. Kardyna³owi Prymasowi Stefanowi Wyszyñskiemu, napisan¹ na wieczornicê
s³owno-muzyczn¹ w Katedrze Poznañskiej w 2001 r. oraz Improwizacje organowe na
temat kantyku Totus Tuus sum Maria ks. Marca Frisiny. Dope³nieniem uczty duchowej
by³o wykonanie na bis przez Mariê Za³anowsk¹-Nale¿yty w duecie z mê¿em Piotrem
Ave Maria Gaetano Donizetti’ego.

Koncert 4 – 17 sierpnia
Drugi z sierpniowych koncertów dostarczy³ s³uchaczom mocnych wra¿eñ. Wyst¹pi³
wówczas zespó³ instrumentów dêtych Poznañ Brass w sk³adzie: S³awomir Framski –
tr¹bka, Piotr Go³aski – tr¹bka, Damian £otycz – waltornia, Piotr Nobik – puzon, Justyna Makowiecka – tuba oraz Krzysztof Leœniewicz – organy. Zespó³ powsta³ w 1990 r.,
koncertuje w kraju i za granic¹. Na jego repertuar sk³ada siê oko³o 1500 utworów
wszystkich epok oraz szeroko pojêtej muzyki rozrywkowej. Krzysztof Leœniewicz jest
pedagogiem i artyst¹ muzykiem w orkiestrze Teatru Wielkiego w Poznaniu, gdzie gra
na organach, celeœcie, fortepianie i klawesynie.
W programie koncertu znalaz³y siê wspania³e utwory z ró¿nych epok, opracowane
specjalnie na ten¿e zespó³. Koncert rozpocz¹³ uroczysty utwór francuskiego, barokowego kompozytora Marca-Antoina Charpentiera Preludium z Te Deum, wykonany
wspólnie przez organistê i zespó³. Po nim artyœci wykonali fragmenty bardzo znanych
dzie³ Jerzego Fryderyka Haendla: Uwerturê i Rejouissance ze suity Muzyka sztucznych
ogni, Menuet I i II oraz Hornpipe ze suity Muzyka na wodzie.
Spokojnie, modlitewnie zabrzmia³a aria Bist du bei mir (B¹dŸ przy mnie wci¹¿), któr¹ Jan Sebastian Bach napisa³ dla swojej ¿ony. Krzysztof Leœniewicz zaimponowa³ s³uchaczom Improwizacjami na temat znanej pieœni Œwiêty Bo¿e op. 38 Mieczys³awa Surzyñskiego – ojca polskiej muzyki organowej, Wielkopolanina. Jak twierdz¹ uwa¿ni s³uchacze, w utworze tym zawarta jest historia Polski – temat pieœni pocz¹tkowo prowadzony jest spokojnie, póŸniej zmienia siê w burzliwy, to znów prawie milknie, ¿eby po chwili odezwaæ siê basowym, pe³nym grozy i tragizmu brzmieniem. Po wyraŸnym sygnale
tr¹bki nastêpuje kulminacja brzmieñ najbardziej dramatycznych.
Po tak sugestywnym utworze Polonez A-dur Fryderyka Chopina, wykonany z wielk¹
elegancj¹ przez kwintet dêty, by³ balsamem dla duszy, podobnie jak piêkna pieœñ na
uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a Ave verum corpus Wolfganga Amadeusza Mozarta. I choæ
tekst tej pieœni znany by³ ju¿ w XIV w., dopiero mozartowska kompozycja sta³a siê hymnem eucharystycznym, g³êboko osadzonym w katolickiej religijnoœci i duchowoœci. Majestatycznie i uroczyœcie zabrzmia³a Intrada Ecce Sacerdos Magnus na kwintet dêty i organy, skomponowana przez Krzysztofa Wilkusa na uroczystoœæ 50. lecia kap³añstwa
zwi¹zanego m. in. z Nowym Tomyœlem J. E. Ks. Kardyna³a Zenona Grocholewskiego,
która odby³a siê 20 maja 2013 r. w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu.
Kolejnym wys³uchanym utworem by³o Pie Jesu z Requiem Gabriela Faure „wyœpiewane” przez kwintet dêty. Wykonuj¹c organowy Chora³ a-moll Cesara Francka Krzysztof
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Maria Za³anowska-Nale¿yty
– sopran i Krzysztof Wilkus
– organy

Maria Za³anowska-Nale¿yty
wraz z mê¿em Piotrem
zachwycili s³uchaczy
wykonaniem Ave Maria
G. Donizettiego

Wilkus wydoby³ wiele ciekawych brzmieñ z instrumentu w naszej œwi¹tyni, mimo ¿e
utwór ten przeznaczony jest na wielkie francuskie organy. Aria Kalafa – Nessun Dorma
– z opery Turandot Gioacomo Puccini’ego zosta³a imponuj¹co wykonana przez
trêbacza S³awomira Framskiego, z towarzyszeniem pozosta³ych instrumentów dêtych.
Zdawaæ by siê mog³o, ¿e tr¹bka nie gra³a, a œpiewa³a niezwykle piêknym g³osem. Kunszt
wykonawczy zosta³ nagrodzony gromkimi brawami, a te sk³oni³y zespó³ do ponownego wykonania utworu.
Koncert zakoñczy³ siê uroczystym i dostojnym utworem Marsz Ksiêcia Danii,
napisanym przez królewskiego kompozytora angielskiego Jeremiaha Clarke’a na œlub
angielskiej ksiê¿niczki Anny z duñskim ksiêciem Jerzym w katedrze anglikañskiej œw.
Paw³a w Londynie. Pozycja ta, nale¿¹ca do gatunku tzw. royal music, wykonywana jest
obecnie podczas uroczystoœci œlubnych w wielu koœcio³ach, katedrach i bazylikach
ca³ego œwiata.
Nowotomyskie koncerty organowo-kameralne “U Serca Jezusowego”
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Kwintet instrumentów
dêtych Poznañ Brass

Poznañski artysta
Krzysztof Leœniewicz gra³
solo na organach
i towarzyszy³
zespo³owi Poznañ Brass

Koncert 5 – 14 wrzeœnia
Ostatni z tegorocznych koncertów: Œredniowiecze – wspó³czesnoœæ sprawi³, ¿e po
raz drugi w naszym koœciele wyst¹pi³ poznañski Zespó³ Muzyki Dawnej Ictus w sk³adzie:
Ewa Domaga³a, Agnieszka Fecek, Magdalena Szczeœniewska – œpiew i Karolina Kaiser-Cichocka – instrumenty dawne.
Koncert rozpocz¹³ anonimowy, 3. g³osowy motet z towarzyszeniem violi, bogaty
w melizmaty hymn do Ducha Œwiêtego – Veni Sancte Spiritus, pochodz¹cy z XIII w. Po
nim us³yszeliœmy polifoniczn¹ kompozycjê ma³o znanego, francuskiego kompozytora renesansowego z koñca XVI w., Elzeara Geneta Recordare Domine. Natomiast Maria en Mitissima – kolejny utwór wykonany przez zespó³ z towarzyszeniem violi, jest jednym z najstarszych, polskich, wielog³osowych utworów o tematyce maryjnej, pochodz¹cym z ok.
1420 r. i zachowanym w rêkopisach Biblioteki Krasiñskich. Nieco odmiennie zabrzmia³a polifoniczna, wykonana a cappella, kompozycja wybitnego kompozytora hiszpañskiego prze³omu XVI i XVII w. Tomása Luisa de Victoria Monstra te esse Matrem. Nawi¹za30
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Zespó³ muzyki dawnej Ictus
œpiewaj¹cy przy
akompaniamencie
œredniowiecznych
instrumentów
i w strojach z epoki

niem do obchodzonego tej niedzieli Œwiêta Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego by³ chora³
gregoriañski – œpiew jednog³osowy z towarzyszeniem violi, Crux Fidelis w jêzyku ³aciñskim. Polski odpowiednik tego tekstu mo¿na odnaleŸæ w tradycyjnej, znanej pieœni Krzy¿u Œwiêty. Giovanni Pierluigi da Palestrina to wybitny w³oski kompozytor okresu renesansu, twórca muzyki religijnej, w tym szczególnie przeznaczonej do liturgii. Wys³uchaliœmy
czêœci Benedictus, ze skomponowanej przez niego mszy Lauda Sion.
Nastêpne w repertuarze by³y dwie pieœni œredniowieczne z XIII w. Pierwsza – 3. g³osowa, hiszpañska pieœñ ze zbioru klasztoru benedyktyñskiego Montserrat, œpiewana m.
in. przez hiszpañskich pielgrzymów – Mariam Matrem, a po niej ciekawie opracowany
utwór Ave Regina caelorum – antyfona œredniowieczna i jej wspó³czesny odpowiednik autorstwa Vica Neesa, znakomitego, zmar³ego w 2013 r. flandryjskiego kompozytora muzyki chóralnej, czêsto inspirowanej muzyk¹ liturgiczn¹ i chora³ow¹.
Piêknie zabrzmia³a tak¿e w³oska pieœñ œredniowieczna anonimowego twórcy, wychwalaj¹ca Maryjê – Laude Novella – utrzymana w tanecznym rytmie, bardzo radosna,
z akompaniamentem psalterium – instrumentu przypominaj¹cego ma³¹ harfê. Ponownie
zespó³ zaprezentowa³ 3. g³osow¹ pieœñ z XIII w. ze zbiorów klasztoru Montserrat O virgo splendens, a nastêpnie barokowy motet koncertuj¹cy Quam pulchra es, którego twórc¹ jest Giovanni Rovetta. Koncert zakoñczy³a portugalska pieœñ ze zbioru Cantigas de
Santa Maria – Santa Maria, strela do dia na 4 g³osy z akompaniamentem.
Muzyka œredniowieczna jest bardzo specyficzna, o jej niepowtarzalnym klimacie
brzmieniowym decyduje wiele cech, m. in. wokalny w wiêkszoœci charakter, ³aciñskie
teksty, specyficzna tonalnoœæ, wspó³brzmienia, rytmika czy notacja. S³uchaj¹c tych utworów, mo¿na by³o przenieœæ siê w odleg³e czasy, poczuæ klimat dawnych kaplic, koœcio³ów
i klasztorów, które wraz z rozwojem liturgii chrzeœcijañskiej sta³y siê oœrodkami kultury
muzycznej, miejscem kszta³cenia œpiewaków i budowy instrumentów muzycznych.
Cz³onkini zespo³u Ictus, Karolina Kaiser-Cichocka zaprezentowa³a s³uchaczom kilka instrumentów typowych dla œredniowiecza, jak np. violê i psalterium oraz przybli¿y³a techNowotomyskie koncerty organowo-kameralne “U Serca Jezusowego”
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Prowadz¹cy koncerty
ks. proboszcz
Tomasz Sobolewski

nikê gry na nich. W klimat minionej epoki pomog³y siê przenieœæ wiernie odtworzone
stroje typowe dla ró¿nych okresów œredniowiecza, wywodz¹ce siê z kultury bizantyjskiej
i s³owiañskiej. Wystêp zespo³u zosta³ nagrodzony wielkimi brawami, a muzycy odwdziêczyli siê s³uchaczom ponownym wykonaniem pe³nej wdziêku pieœni Laude Novella.
***
Ide¹ Nowotomyskich Koncertów Organowo – Kameralnych „U Serca Jezusowego”
jest zaznajamianie s³uchaczy z dzie³ami wybitnych i mniej znanych kompozytorów, które s¹ nie tylko Ÿród³em radoœci p³yn¹cej z ich s³uchania, ale te¿ zadumy i modlitwy, do jakiej sk³ania muzyka sakralna – najwznioœlejsza spoœród wszystkich gatunków muzyki.
Urozmaicony repertuar, ró¿norodnoœæ form muzyki wokalnej i instrumentalnej, wysoki
poziom wykonawczy i niezwykle mi³y nastrój podczas koncertów sprawiaj¹, ¿e ciesz¹ siê
one coraz wiêkszym zainteresowaniem nowotomyœlan i mieszkañców okolicznych miejscowoœci. Z pewnoœci¹ nie bez znaczenia jest fakt, ¿e w naszym koœciele znajduj¹ siê organy, na których z przyjemnoœci¹ koncertuj¹ zapraszani artyœci, a s³uchacze mog¹ podziwiaæ ich walory brzmieniowe.
Organizatorem koncertów by³a parafia pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. S³owo
wi¹¿¹ce podczas wszystkich koncertów wyg³osi³ ks. proboszcz Tomasz Sobolewski. Kierownictwo artystyczne nad kolejnym ich cyklem obj¹³ Krzysztof Wilkus, a patronat medialny sprawowa³o czasopismo parafialne „Jego Serce”. Radoœæ p³yn¹c¹ ze s³uchanej muzyki, zm¹ci³a – przyjêta przez s³uchaczy z wielkim ¿alem – wiadomoœæ o niespodziewanej œmierci Krzysztofa Wilkusa, kierownika artystycznego 3 kolejnych cykli nowotomyskich koncertów „U Serca Jezusowego”.

Fot. archiwum parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu
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Lucyna Koñczal-Gnap, Aleksandra Tabaczyñska

95 lat pos³ugi Sióstr S³u¿ebniczek
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
w Nowym Tomyœlu
Konferencja Episkopatu Polski podjê³a decyzjê, by rok 2014 og³osiæ Rokiem b³. Edmunda Bojanowskiego, za³o¿yciela czterech ga³êzi zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek, spo³ecznika i wychowawcy, który na d³ugo przed Soborem Watykañskim II by³
promotorem apostolatu ludzi œwieckich. Mieszkañcy Nowego Tomyœla prze¿ywali
ten rok wielkiego œwiadka wiary i patrioty w szczególny sposób, bowiem w obecnoœci Sióstr S³u¿ebniczek. Siostry przyby³y do naszego miasta 95 lat temu, gdy na tych
ziemiach mieszka³o zaledwie kilkanaœcie polskich rodzin i to w czêœci zgermanizowanych. W swej modlitwie i pracy trwaj¹ przy mieszkañcach miasta do dziœ.
Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, wspólnota do której nale¿¹ nowotomyskie S³u¿ebniczki, zosta³o za³o¿one 3 maja 1850 roku w Podrzeczu ko³o Gostynia, w³aœnie przez b³. Edmunda Bojanowskiego. Jest zgromadzeniem zakonnym habitowym. God³o Sióstr S³u¿ebniczek – litera
M, a na niej krzy¿ – symbolizuje Maryjê prowadz¹c¹ ludzi do Chrystusa i oœwiecaj¹c¹ im drogê swymi cnotami. Cnoty te, które ka¿da S³u¿ebniczka powinna pielêgnowaæ, wyra¿ono za pomoc¹ siedmiu gwiazd: czystoœæ, ubóstwo, pos³uszeñstwo, czysta intencja, duch modlitwy, duch ofiary i g³êboka pokora. Ich ewangeliczne pos³ugiwanie w Koœciele – zgodnie z duchem Ojca Za³o¿yciela – obejmuje szczególnie wychowanie dzieci i m³odzie¿y, opiekê nad chorymi i biednymi, a tak¿e ró¿ne formy
pracy parafialnej i charytatywnej.

Nowotomyskie pos³ugiwanie…
Po powstaniu wielkopolskim w 1919 roku, na proœbê starosty Wincentego Trzciñskiego (wg zapisu w kronice domu zakonnego) Siostry S³u¿ebniczki rozpoczê³y swoj¹
dzia³alnoœæ w Nowym Tomyœlu, podejmuj¹c po dot¹d tam pracuj¹cych ewangelickich
siostrach Diakoniskach, obowi¹zki w nowotomyskim szpitalu. 23 paŸdziernika 1919 roku Prze³o¿ona Generalna M. Borgia P³aczek przywioz³a do Nowego Tomyœla siostrê
Germanê Poprawê – pierwsz¹ prze³o¿on¹ oraz siostrê Krescencjê Zarembê – pielêgniarkê. Pierwsze chwile by³y dla sióstr bardzo trudne: by³yœmy dwie biedne sieroty i ca³y dom
pe³en pracy. Siostra prze³o¿ona gotowa³a, a siostra Krescencja pos³ugiwa³a chorym, robi³a opatrunki i sprz¹ta³a pokoje – zapisa³y w kronice domu. Po krótkim czasie wspólnota sióstr
powiêkszy³a siê. Dojecha³a siostra Joanna, która podjê³a obowi¹zki kucharki i siostra Leokadia do pielêgnacji chorych.
95 lat pos³ugi Sióstr S³u¿ebniczek NPNMP w Nowym Tomyœlu
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Od pierwszych niemal dni swego pobytu siostry podjê³y starania o urz¹dzenie na
terenie szpitala kaplicy, któr¹ 15 stycznia 1920 roku poœwiêci³ ks. Hipolit Jurek, proboszcz parafii œw. Micha³a Archanio³a w Wytomyœlu.
Pani Schoepke z £omnicy – jak zaœwiadcza jeden z kronikarskich zapisów – kupi³a do niej piêkn¹ figurê Matki Bo¿ej. W uroczystoœci poœwiêcenia kaplicy wziêli udzia³
przedstawiciele w³adz, ze starost¹ Edmundem Zenktelerem (wg zapisu w kronice domu zakonnego), lekarze, wierni oraz – przyby³e z Pleszewa (jedna z prowincji Zgromadzenia) Matka Generalna i siostra Anastazja Majchrzak. Kaplica zosta³a oddana
pod opiekê Matce Bo¿ej Niepokalanie Poczêtej.
Warto dodaæ, ¿e po latach, po zamkniêciu koœcio³ów podczas okupacji niemieckiej, kaplica ta sta³a siê jedynym dostêpnym dla wiernych miejscem modlitwy. W tym
czasie du¿e wsparcie i ¿yczliwoœæ okazywali siostrom: ks. bp Karol Radoñski, w latach
1927 – 29 biskup pomocniczy diecezji poznañskiej oraz mieszkañcy miasta.
Do nowotomyskiego szpitala przybywa³o coraz wiêcej chorych. Dostrzegaj¹c tê
sytuacjê Matka Generalna skierowa³a do Nowego Tomyœla kolejne siostry – siostrê
Brunonê oraz siostrê Witos³awê – które wspar³y zespó³ sali operacyjnej i ofiarnie pe³ni³y pos³ugê pielêgniarsk¹. 1 kwietnia 1921 roku nominacjê na prze³o¿on¹ nowotomyskiej wspólnoty otrzyma³a siostra Krescencja, a dotychczas pe³ni¹ca tê funkcjê siostra Germana wyjecha³a na inn¹ placówkê.
Od 1 wrzeœnia 1921 roku Siostry S³u¿ebniczki poszerzy³y swoj¹ dzia³alnoœæ na terenie Nowego Tomyœla i w budynku miejskim przy ulicy Koœciuszki otworzy³y
ochronkê dla dzieci. Pierwsz¹ przedszkolank¹ by³a siostra Sylweria Hañc, pierwszy
oddzia³ liczy³ czterdzieœcioro dzieci (wœród nich kilkoro narodowoœci niemieckiej
i jedna ¯ydówka), a po trzech latach do prowadzonej przez siostry ochronki uczêszcza³a ju¿ setka maluchów w wieku 3 – 7 lat.
W 1922 roku dyrektorem szpitala zosta³ chirurg doktor Franciszek Rost, bardzo
¿yczliwy siostrom, dobry lekarz. Stopniowo doposa¿any w konieczne aparaty i urz¹dzenia, szpital coraz lepiej funkcjonowa³. Przybywa³o wiêc pracy i w zwi¹zku z tym
do Nowego Tomyœla przyby³y kolejne siostry: Jaros³awa Hañczuk i Rajmunda Maækowiak – wówczas jeszcze kandydatki.
W 1924 roku, podczas wizytacji nowotomyskiej parafii, szpital i ochronkê odwiedzi³ ks. bp Stanis³aw Kostka £ukomski, biskup pomocniczy diecezji poznañskiej. Doceni³ on pracowitoœæ i gorliwoœæ sióstr. S³u¿ebniczki bowiem, oprócz swoich obowi¹zków szpitalnych i przedszkolnych, ofiarnie w³¹czy³y siê w pracê na rzecz parafii.
Bezinteresownie naprawia³y ornaty, sztandary, szy³y nowe szaty liturgiczne oraz uzupe³nia³y bieliznê o³tarzow¹.
Za dobr¹ pracê w szpitalu, ochronce i koœciele pochwali³ te¿ nowotomyskie Siostry S³u¿ebniczki ks. kardyna³ August Hlond, który przyby³ do Nowego Tomyœla 8 lutego 1927 roku, na zaproszenie Wydzia³u Powiatowego dla uregulowania spraw koœcielno-granicznych.
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S. Wincenta z dzieæmi z ochronki przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyœlu - 1925 lub 1926 rok.
Nowotomyska Galeria Internetowa. Ze zbiorów Szymona Koniecznego

Dziewczynki z nowotomyskiej ochronki z siostrami - 1934 r. Od lewej stoj¹: s. Prakseda, p. Kiedrowska,
s. Winibalda. Stoj¹ce w pierwszym rzêdzie dziewczynki (od lewej): Janina Wolna (Paw³owska),
Teresa Nowak, Leonarda Weberówna (Szuba), Joanna Marciñcówna (Komorowska), Henryka Helakówna,
Maria Napiera³ówna (Górniaczyk), Aleksandra Bukczyñska. Ze zbiorów Marii Górniaczyk
95 lat pos³ugi Sióstr S³u¿ebniczek NPNMP w Nowym Tomyœlu
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Maria Napiera³ówna (Górniaczyk) – najwy¿sza w górnym rzêdzie – w gronie dzieci uczêszczaj¹cych do
prowadzonej przez Siostry S³u¿ebniczki ochronki. Ze zbiorów Marii Górniaczyk

Gwiazdka w prowadzonej przez Siostry S³u¿ebniczki ochronce przy ul. Koœciuszki - 1936 lub 1937 rok.
Foto Enderich. Nowotomyska Galeria Internetowa. Ze zbiorów Bo¿eny Twardowskiej
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Do prowadzonej przez siostry ochronki uczêszcza³y dzieci w wieku od 3 do 7 lat

Pami¹tka I Komunii œw., z proboszczem nowotomyskiej parafii ks. Stanis³awem Æwiejkowskim
– lata 30. XX w. Ze zbiorów Marii Górniaczyk
95 lat pos³ugi Sióstr S³u¿ebniczek NPNMP w Nowym Tomyœlu
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Po¿egnanie Lorda – psa, który najprawdopodobniej opuszcza³ miasto razem z jedn¹ z wyje¿d¿aj¹cych st¹d
sióstr. W górnym rzêdzie stoi Stanis³aw Napiera³a, któremu zawdziêczamy – prezentowan¹ tu, zachowan¹
kolekcjê przedwojennych zdjêæ Sióstr S³u¿ebniczek. Ze zbiorów Marii Górniaczyk

Marysia Napiera³ówna jako pacjentka w pawilonie dla zakaŸnie chorych. Z prawej strony stoi s. Winibalda –
ówczesna prze³o¿ona nowotomyskich Sióstr S³u¿ebniczek. Ze zbiorów Marii Górniaczyk
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Pos³uguj¹ce chorym Siostry S³u¿ebniczki z ¿yczliwym im dyrektorem Szpitala Powiatowego, chirurgiem
Franciszkiem Rostem – lata30. XX w. Ze zbiorów Marii Górniaczyk

Nowotomyœlanie nie tylko szanowali siostry, ale byli z nimi zwyczajnie z¿yci - tu podczas wspólnego,
m. in z rodzin¹ Napiera³ów, wypadu za miasto. Lata 30. XX w. Ze zbiorów Marii Górniaczyk

95 lat pos³ugi Sióstr S³u¿ebniczek NPNMP w Nowym Tomyœlu
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Od czasu do czasu majówka do lasu. Ze zbiorów Marii Górniaczyk

S. Winibalda i s. Prakseda (stoj¹ w œrodku) w gronie zaprzyjaŸnionych nowotomyœlan – lata 30. XX w.
Ze zbiorów Marii Górniaczyk
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Tak bardzo by³am jej bliska, ¿e przywioz³a
mi prezent. Marysia Napiera³ówna
w podarowanym przez s. Winibaldê
stroju huculskim – 26 VIII 1939 r.
Ze zbiorów Marii Górniaczyk

Do wybuchu II wojny œwiatowej siostry wytrwale i z wielkim zaanga¿owaniem wype³nia³y swoj¹ misjê. Wojna zasta³a s³u¿ebniczki bez prze³o¿onej, pe³ni¹ca dot¹d tê
funkcjê siostra prze³o¿ona po powa¿nej chorobie wyjecha³a na odpoczynek oraz bez dyrektora szpitala przebywaj¹cego na leczeniu poza Nowym Tomyœlem. Niemcy zarz¹dzili ewakuacjê szpitala, a siostry dosta³y nakaz opuszczenia placówki. Wyjecha³y do ¯abikowa. W listopadzie 1939 roku cztery siostry wróci³y do miasta, ale zamieszka³y w domu parafialnym przy dzisiejszej ul. Pi³sudskiego, szpital bowiem Niemcy przeznaczyli do
swojego u¿ytku. W 1940 roku z rozkazu okupanta siostry ponownie zosta³y zmuszone
do opuszczenia Nowego Tomyœla. Wróci³y dopiero po wyzwoleniu, wczesn¹ wiosn¹
1945 roku i na usilne proœby nowotomyskiego spo³eczeñstwa, podjê³y ponownie pracê
w szpitalu. Zasta³y szpital zdemolowany, ale ju¿ w 1947 roku, dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu i ofiarnoœci sióstr i pozosta³ego personelu jego wyposa¿enie dorównywa³o
przedwojennemu. Prac¹ szpitala przez dwa powojenne lata kierowa³ dr Karol Janiszewski. Administracjê prowadzi³a siostra Krescencja Zaremba, która faktycznie pe³ni³a tak¿e
funkcjê prze³o¿onej pielêgniarek i oddzia³owej, natomiast sprawami gospodarczymi zaj95 lat pos³ugi Sióstr S³u¿ebniczek NPNMP w Nowym Tomyœlu
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mowa³a siê siostra Emiliana Pietryga. Personel pielêgniarski stanowi³y wówczas równie¿: s. Prakseda Pelagia D¹browska, s. Feraria Ruciñska i s. Leonia Stefania Romañska,
od 1947 roku pracê podjê³a tak¿e s. Bonifacja Bronis³awa Nowak, a póŸniej tak¿e s. Tekla. Ponownie poœwiêcono kaplicê, która sta³a siê Ÿród³em si³ duchowych dla sióstr, lekarzy, ca³ego personelu oraz chorych. Dla zapewnienia siostrom lepszych warunków
lokalowych, postarano siê o sublokatorskie mieszkanie przy ul. Fabrycznej 6 (dziœ ul.
œw. Jana Paw³a II), blisko koœcio³a parafialnego. Zamieszka³y w nim trzy spoœród pos³uguj¹cych w Nowym Tomyœlu sióstr.
Od pocz¹tku lat 50. XX stulecia nasili³y siê przeœladowania Koœcio³a w Polsce przez
w³adzê ludow¹. W 1953 roku uwiêziono Prymasa Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego.
A w nowotomyskim szpitalu postanowiono zdj¹æ krzy¿e. Dyrektor szpitala, dr Kazimierz Ho³oga (dziœ S³uga Bo¿y i kandydat na o³tarze diecezji poznañskiej) stanowczo
zaprotestowa³. Równie zdecydowanie stan¹³ w obronie pracuj¹cych w szpitalu Sióstr
S³u¿ebniczek, których w³adza komunistyczna chcia³a siê pozbyæ ze szpitala. Jako pielêgniarki siostry by³y niezast¹pione. Ka¿da z nich wykonywa³a wiele obowi¹zków – by³y
laborantkami na oddziale, obs³ugiwa³y rentgen i do tego asystowa³y podczas operacji
i zabiegów na sali operacyjnej. Œmia³o mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e jedna siostra zakonna mog³a wyrêczyæ kilka pielêgniarek. Œwietnym tego przyk³adem jest np.
siostra Prakseda, która przez 35 lat pracowa³a na oddziale chirurgii i by³a instrumentariuszk¹ na sali operacyjnej.
Po œmierci dra Ho³ogi w 1958 roku siostry straci³y swego najwiêkszego obroñcê. Siostry Krescencja i Bonifacja osi¹gnê³y wiek emerytalny i w zwi¹zku z tym zakoñczy³y pracê w szpitalu, podejmuj¹c siê innych zajêæ – siostra Krescencja w biurze parafialnym, a siostra Bonifacja w opiece nad koœcio³em. Siostra Prakseda natomiast otrzyma³a od ówczesnych w³adz wypowiedzenie. Nie zaprzesta³a jednak swej s³u¿by i zajê³a siê domow¹
opiek¹ nad chorymi.
W szpitalu pozosta³y ju¿ tylko dwie pracuj¹ce siostry. Jedn¹ z nich by³a siostra Feraria. 31 grudnia 1963 roku, po ponad czterdziestu latach ofiarnego pos³ugiwania, zakoñczy³a siê praca Sióstr S³u¿ebniczek w nowotomyskim szpitalu. Mieszkaj¹cym tam dot¹d
kilku siostrom, w styczniu 1965 roku, staraniem Prezydium Rady Narodowej, przydzielono pokój przy ul. Armii Czerwonej (dziœ Pi³sudskiego 7).
Po odejœciu ze szpitala ¿ycie sióstr skoncentrowa³o siê na pracy na terenie parafii.
Zgodnie z charyzmatem swojego za³o¿yciela b³. Edmunda Bojanowskiego podjê³y pracê katechizacyjn¹ wœród dzieci i m³odzie¿y. Gorliwie wype³nia³y obowi¹zki zwi¹zane
z parafi¹, czynnie anga¿owa³y siê w sprawê powo³añ kap³añskich, zakonnych i misyjnych. Siostry prze¿ywa³y tu swoje k³opoty, trudnoœci, ale i radoœci, takie jak np. z³ote jubileusze ¿ycia zakonnego sióstr Krescencji, Bonifacji i Praksedy. W marcu 1978 roku
siostry uczestniczy³y w nawiedzeniu Nowego Tomyœla przez Matkê Bo¿¹ w jej cudownym wizerunku, a w listopadzie przyjê³y w swej wspólnocie obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej. W czerwcu 1996 roku, wraz z mieszkañcami miasta radoœnie prze¿ywa³y nawiedzenie figury Matki Bo¿ej Fatimskiej.
42
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Doktor Kazimierz Ho³oga podczas zabiegu chirurgicznego. Obok s. Prakseda.
Ze zbiorów Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K. Ho³ogi

Dr Kazimierz Ho³oga z personelem szpitala w Nowym Tomyœlu – 1953 r. Obok siedzi s. Prakseda; pierwsza
z prawej stoi s. Leonia. Wœród lekarzy dr Czes³aw Mielec – trzeci z prawej.
Ze zbiorów Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K. Ho³ogi
95 lat pos³ugi Sióstr S³u¿ebniczek NPNMP w Nowym Tomyœlu
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Zmienia³ siê od czasu do czasu sk³ad nowotomyskiej wspólnoty, nastêpowa³y te¿
zmiany na stanowiskach prze³o¿onych. W 1979 roku na nowotomyskiej placówce przebywa³o szeœæ sióstr. W sierpniu tego roku, po 60 latach pos³ugiwania, opuœci³a nasze miasto siostra Krescencja Zaremba, udaj¹c siê na sta³e do Gniezna. Rok 1980 zasta³ wspólnotê w sk³adzie piêcioosobowym, jej prze³o¿on¹ by³a wówczas siostra Jacenta. W 1982
roku do nowotomyskiej wspólnoty do³¹czy³a katechetka – siostra Benedykta Szczepañska. W kolejnych latach niestety stopniowo zmniejsza³ siê sk³ad wspólnoty. W lutym
1989 roku, po krótkim pobycie w szpitalu, umar³a siostra Gwidona Cecylia Pacuska.
W paŸdzierniku tego samego roku odesz³a siostra Prakseda D¹browska, w lutym nastêpnego roku siostra Leonia Romañska, a w marcu 1992 roku siostra Bonifacja Nowak.
Wszystkie spoczê³y na wspólnej kwaterze na miejscowym cmentarzu parafialnym; obok
spoczywaj¹cej tu ju¿ s. Immakulaty Józefy Szmaj.
Na pocz¹tku lat 90. minionego stulecia funkcjê prze³o¿onej sprawowa³a siostra Leontyna Marciniak, która równoczeœnie prowadzi³a kancelariê parafialn¹. Do wspólnoty do³¹czy³a siostra Julita Hoffmann – katechetka, wraz z siostr¹ Benedykt¹, gorliwie wype³niaj¹ca swe obowi¹zki na terenie szko³y i parafii. Posi³ki przygotowywa³a siostra Mirona
Weso³ek. Obecnie na terenie Nowego Tomyœla pracuj¹ cztery siostry: Makaria, Szczepana, Tomi³a i Czes³awa. Mieszkaj¹ przy ulicy Pi³sudskiego 21, w domu, do którego Siostry S³u¿ebniczki wprowadzi³y siê w 1980 roku, a który w 1981 roku – drog¹ zakupu –
przeszed³ na w³asnoœæ Zgromadzenia.

…. i jego œwiadectwa
Siostra Makaria Marta Micha³owicz – prze³o¿ona domu zakonnego Sióstr S³u¿ebniczek w Nowym Tomyœlu
Do Sióstr S³u¿ebniczek w Pleszewie zg³osi³am siê w 1955 roku. Zawióz³ mnie brat,
bo tata zmar³ rok wczeœniej. Od 1956 roku jestem w zakonie na sta³e. Otrzyma³am imiê
Makaria i s³u¿ê Panu Bogu i ludziom ju¿ ponad pó³ wieku. Trudno jest porównywaæ warunki podjêcia decyzji o wst¹pieniu do zakonu m³odych kobiet z mojego rocznika, z dylematami, którym obecnie stawiaj¹ czo³a dziewczêta. Jednak jedno mogê powiedzieæ
z pewnoœci¹ i tego ¿adne czasy i okolicznoœci nie zmieniaj¹. Na rodzinê, któr¹ opuszcza
dziewczyna z powodu podjêcia ¿ycia zakonnego, sp³ywaj¹ obfite ³aski. Pan Bóg i Matka
Boska s¹ niezawodni.
Zajmujê siê kuchni¹, ogrodem, pracami domowymi oraz wszelakimi sprawami dnia
powszedniego, z którymi borykamy siê wszyscy. W zakonie jest plan dnia, który wyznacza rytm naszego ¿ycia. Wstajemy piêtnaœcie minut po pi¹tej, o szóstej modlimy siê,
o siódmej uczestniczymy we Mszy œw. Po Eucharystii œniadanie, obiad jemy miêdzy 12
a 13, odmawiamy modlitwy brewiarzowe, kolacja, a o 18.00 Msza œw. nieobowi¹zkowa. W tym planie dnia trzeba znaleŸæ czas na obowi¹zki, nie tylko domowe, ale te¿ powo³aniowe. Siostra Szczepana Zofia Sierocka pracuje w biurze parafialnym, a siostra
Czes³awa Halina Górzna w zakrystii parafii Najœwiêtszej Marii Panny Nieustaj¹cej Pomo44
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Kwatera Sióstr S³u¿ebniczek na nowotomyskim cmentarzu parafialnym. Fot. A. Tabaczyñska

cy. Nasza pos³uga jednak nie ogranicza siê tylko do pracy biurowej czy urzêdniczej.
Wierni przychodz¹ do nas z proœb¹, abyœmy modli³y siê w ró¿nych intencjach. Jest to
bardzo wa¿na pos³uga wobec wspólnoty, na terenie której dzia³amy. Robimy to chêtnie,
prowadzimy te¿ ró¿aniec za zmar³ych jeœli ktoœ siê do nas z tak¹ proœb¹ zwróci. Staramy
siê oczywiœcie przybli¿aæ postaæ i duchowoœæ naszego za³o¿yciela, b³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego.
Siostra Tomi³a Teresa Maækowiak – pracuje w Nowym Tomyœlu od dwóch lat
Jako dziecko pomaga³am zbieraæ zio³a pewnej zakonnicy, szarytce (Zgromadzenie
Sióstr Mi³osierdzia œw. Wincentego a Paulo). To by³o ju¿ po wojnie, mo¿e w 1946 albo
1947 roku. Siostra robi³a leki. Chodzi³a po domach i pielêgnowa³a chorych. Czêstowa³a
mnie cukrem w kostkach. Cukierków wtedy nie by³o. To œwiadectwo pracowitej, pogodnej i dobrej siostry, której nawet imienia dziœ ju¿ nie pamiêtam sprawi³o, ¿e zapragnê³am tak jak ona s³u¿yæ Panu Bogu i bliŸnim.
Sprzyja³a te¿ mojemu powo³aniu atmosfera rodzinna. Bliscy ¿yli nauk¹ Koœcio³a katolickiego i kochali ten Koœció³, który utworzy³ przecie¿ sam Chrystus. Myœl powo³ania zakonnego, mo¿na powiedzieæ trwa³a w rodzinie od pokoleñ. Ju¿ moja babcia i jedna z ciotek rozwa¿a³y podjêcie ¿ycia konsekrowanego.
Babcia nie posz³a jednak do zakonu i dziêki temu ja przysz³am na œwiat, a Pan Bóg ob95 lat pos³ugi Sióstr S³u¿ebniczek NPNMP w Nowym Tomyœlu
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darzy³ mnie ³ask¹ powo³ania. Babcia odnalaz³a drogê do Pana przez ma³¿eñstwo, które
nie przeszkadza³o jej ani w praktykach religijnych ani w byciu szczêœliw¹. Pochowano j¹
w habicie sióstr trzeciego zakonu, którego by³a cz³onkini¹.
Sprawê mojego powo³ania za³atwia³am z ks. Stanis³awem Michalakiem, proboszczem
parafii pw. œw. Andrzeja Aposto³a w Wyskoci. W tamtych czasach nie by³o takiego dostêpu do informacji jak mamy teraz. Ks. proboszcz zaproponowa³ mi siostry w Pleszewie. Pos³ucha³am rady mojego duszpasterza i wst¹pi³am do Sióstr S³u¿ebniczek Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny. Po ob³óczynach otrzyma³am imiê Tomi³a.
Pracowa³am w wielu placówkach naszej diecezji i poza ni¹. Jest to zwi¹zane z moj¹ pos³ug¹ katechizacji dzieci. Tam gdzie brakowa³o katechety, tam mnie wysy³ano. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e prowadzê takie trochê tu³acze ¿ycie zakonne. Jednak mnie to bardzo odpowiada i jestem wdziêczna prze³o¿onym, ¿e dane mi by³o s³u¿yæ ludziom w tylu miejscach. Czujê siê szczêœliwa i wdziêczna Panu Bogu, ¿e obdarzy³ mnie ³ask¹ powo³ania, bo
zupe³nie nie wyobra¿am sobie innego ¿ycia.
Siostra Julita Hoffmann, pracuj¹ca w Nowym Tomyœlu w latach 1990 -1997
W Nowym Tomyœlu pracowa³am zaraz po œlubach czasowych. To by³a moja pierwsza placówka. W domu zakonnym przy ulicy Pi³sudskiego 21 mieszka³yœmy wtedy
w pi¹tkê. Siostra Leontyna Marciniak pe³ni³a funkcjê prze³o¿onej, najstarsz¹ z nas by³a
siostra Bonifacja Nowak. Siostra Mirona Weso³ek wiernie trwa³a na modlitwie w domowej kaplicy. Siostra Benedykta Szczepañska, pracowa³a w Szkole Podstawowej nr
1 i opiekowa³a siê koœcio³em NMP Nieustaj¹cej Pomocy. Ja pracowa³am w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie uczy³am religii w klasach od I do VIII. Przygotowywa³am dzieci do
I Komunii œw. i do Bierzmowania. By³am te¿ oddelegowana do opieki nad parafi¹ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, gdzie uczestniczy³am we Mszach œw. niedzielnych dla dzieci i adoracjach. Wykonywa³am dekoracje okolicznoœciowe, dba³am równie¿ o czystoœæ
obrusów i paramentów liturgicznych. Prowadzi³am Krucjatê Eucharystyczn¹ dla dzieci
w wieku od 8 do 12 lat.
Znamiennym wydarzeniem, które prze¿y³am w Nowym Tomyœlu by³o w 1990 roku
prawdopodobnie w Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a, poœwiêcenie krzy¿y, które po tylu latach komunizmu powróci³y do naszych szkó³. Drugim wydarzeniem, które zapad³o mi
w pamiêæ i które równie g³êboko prze¿y³am, by³o nawiedzenie miasta przez figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej w czerwcu 1996 roku podczas peregrynacji po archidiecezji poznañskiej. Siostry S³u¿ebniczki bardzo aktywnie w³¹czy³y siê w przygotowanie uroczystoœci.
Oprócz udzia³u w nabo¿eñstwach i adoracji, naszym zadaniem by³o udekorowanie miejsca w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, gdzie mia³a staæ przez ca³¹ noc czuwania modlitewnego figura Matki Bo¿ej. Figurê ustawi³yœmy na dêbowym pniu, zgodnie
z objawieniami w Fatimie. Ludzie po zakoñczeniu uroczystoœci ca³kowicie rozebrali tê dekoracjê. Pozabierali ga³¹zki dêbu do domu, podobnie jak zabieraj¹ ga³¹zki brzozy z o³tarzy po procesji Bo¿ego Cia³a.
Przy okazji tych wspomnieñ chcia³abym podziêkowaæ ówczesnym nowotomyskim
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Udekorowana przez Siostry figura Matki Bo¿ej Fatimskiej nawiedzaj¹ca miasto w dniach
8 – 9 czerwca 1996 r. Ze zbiorów M i P Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu
95 lat pos³ugi Sióstr S³u¿ebniczek NPNMP w Nowym Tomyœlu
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proboszczom: ks. kanonikowi Jerzemu Juji, proboszczowi parafii pw. NSPJ, do której
by³am przydzielona, za jego ojcowsk¹ ¿yczliwoœæ. Nigdy mi nie powiedzia³ jednego z³ego s³owa. Mia³o to ogromne znaczenie dla mnie, m³odej siostry zakonnej, stawiaj¹cej
pierwsze kroki w pracy apostolskiej. Jestem wdziêczna równie¿ ks. kanonikowi W³adys³awowi Kasprzakowi, proboszczowi parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy oraz oczywiœcie siostrze prze³o¿onej, która nieustannie dodawa³a mi ducha. Z Nowego Tomyœla
wyjecha³am po dwóch latach od z³o¿enia œlubów wieczystych.

Niezapomniane zas³ugi
Maria Górniaczyk – emerytowana nauczycielka jêzyka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 2
Pragnê, aby moje wspomnienia o Siostrach S³u¿ebniczkach by³y nie tylko œwiadectwem, ale i dokumentem historycznym. Wiele œladów ich dzia³alnoœci mam zapisanych
w sercu i na wiele z nich nie mam dowodów. Jednak oprócz wspomnieñ i wielkiej
wdziêcznoœci, mam po siostrach pami¹tki i liczne zdjêcia. To przy S³u¿ebniczkach ros³am,
kszta³towa³am siê i dorasta³am do swojego ¿yciowego powo³ania. A one, ciche towarzyszki mojego dzieciñstwa i lat powojennych, a¿ do dziœ wspieraj¹ mnie we wszystkich
kolejach mojego ¿ycia.
Mój ojciec, Stanis³aw Napiera³a, od 1926 roku pracowa³ w nowotomyskim szpitalu.
By³ dozorc¹, elektrykiem, hydraulikiem, jednoczeœnie naprawia³ w³aœciwie wszystko co
siê popsu³o, robi³ te¿ zakupy.
Ja urodzi³am siê dwa lata póŸniej. Mieszkaj¹c na terenie szpitala, by³am w ci¹g³ym kontakcie z Siostrami S³u¿ebniczkami. Siostry Winibalda, Leonia, Prakseda, Bonifacja, Feraria, Immakulata mówi³y do mnie Marysinka, a ja czu³am siê przez nie bardzo kochana.
Tata mia³ aparat fotograficzny i uwielbia³ robiæ zdjêcia. Dziêki temu mam w swoich zbiorach liczne pami¹tki z dzieciñstwa. Wspominaj¹c siostry z ich dzia³alnoœci przedwojennej,
znalaz³am zdjêcie, na którym jestem w szpitalu – tym razem jako pacjentka. Siedzê na
³ó¿ku w pawilonie dla zakaŸnie chorych, bo mam szkarlatynê, a wokó³ mojego ³ó¿ka stoj¹ siostra Winibalda i siostra oddzia³owa. Z oddaniem pielêgnowa³y mnie, opiekowa³y siê
mn¹ i dba³y, ¿ebym nic a nic nie têskni³a za domem. Mam zdjêcie w stroju huculskim, który dosta³am od siostry Winibaldy. S¹ te¿ zdjêcia, które okreœlam „od czasu do czasu majówka do lasu”. Stoimy na tle samochodu, albo siedzimy na trawie w lesie – wszyscy razem: ludzie œwieccy, siostry, doroœli, dzieci. Œrodowisko nowotomyskie nie tylko szanowa³o S³u¿ebniczki, ale by³o z nimi zwyczajnie z¿yte.
Siostra Winibalda by³a przed wojn¹ prze³o¿on¹, ale zosta³a przeniesiona do Mikuliczyna (tereny dzisiejszej Ukrainy). Przyjecha³a do Nowego Tomyœla 26. sierpnia 1939 roku, a wiêc piêæ dni przed wybuchem wojny. Tak bardzo by³am jej bliska, ¿e przywioz³a
mi prezent – strój huculski, który przetrwa³ wojnê i s³u¿y³ do sypania kwiatków lub na
baliki szkolne wielu pokoleniom dziewczynek. Siostra Winibalda pisa³a piêknym pismem
kaligraficznym. Jestem nauczycielk¹ jêzyka polskiego, wiêc uczy³am te¿ kaligrafii. Siostra
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Winibalda mia³a niezwyk³e umiejêtnoœci kaligraficzne. Ta manualna umiejêtnoœæ „pewnej
rêki” bez w¹tpienia u³atwia³a pos³ugê pielêgniarsk¹.
We wrzeœniu 1939 roku wybuch³a wojna. Uciekaliœmy tak jak wszyscy. Najpierw rodzice zostawili mnie u cioci w Poznaniu, potem ojciec po mnie wróci³. Mama siê zgubi³a.
My jechaliœmy na wschód, ludzie ze wschodu na zachód. Wis³ê przekraczaliœmy raz
w jedn¹ raz w drug¹ stronê. Ostatecznie 28 wrzeœnia wróciliœmy do Nowego Tomyœla,
bo tata zdecydowa³, ¿e jedyn¹ szans¹ na odnalezienie mamy jest oczekiwanie na jej powrót w domu. Czeka³am na mamê d³ugie dni. Codziennie chodzi³am na dworzec, licz¹c
na to, ¿e przyjedzie z kolejnym transportem. Mija³y dni, tygodnie, a mamy jak nie by³o,
tak nie by³o. Pamiêtam, ¿e ojciec by³ bardzo przygnêbiony. Prosi³ siostry i ksiêdza o modlitwê w intencji jej szczêœliwego powrotu. W tym czasie koœció³ by³ jeszcze czynny i –
z tego co pamiêtam – siostry mieszka³y nad biurem parafialnym parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy. Tata w tej wielkiej desperacji i rozpaczy postawi³ ultimatum Panu Bogu i zapowiedzia³, ¿e jeœli mama nie wróci do 13 listopada – to by³ dzieñ jego imienin – to siê
zabije. Oczywiœcie trudno jest dziœ wyrokowaæ, na ile ta groŸba by³a dos³owna. Jednak
groza tamtych dni jest nie do opisania. Jestem pewna, ¿e siostry otoczy³y ojca, mamê
i mnie szczególn¹, ¿arliw¹ modlitw¹. Nadszed³ 13 listopada, to by³a niedziela. Tata wsiad³
na rower i ruszy³ na dworzec. Ja dobieg³am chwilê póŸniej. Przyjecha³ transport i s³ysza³am jak z okna moja ciocia wo³a „Staszku!” Za cioci¹ w oknie ukaza³a siê mama. Kiedy
przypominam sobie tê wojenn¹ historiê, powracaj¹ emocje i prze¿ycia tamtych dni, niepewnego losu i strachu. By³am dziewczynk¹, ale powrót mamy i to w dniu imienin ojca,
³¹czê wyraŸnie z modlitw¹ Sióstr S³u¿ebniczek w intencji mojej rodziny. To by³ cud przez
nie wymodlony.
Nie wiem dok³adnie, gdzie siostry przebywa³y w czasie wojny. Wiem, ¿e musia³y opuœciæ szpital. Pamiêtam te¿, jak ju¿ w czasie wojny posz³am z siostr¹ Praksed¹ zbieraæ liœcie
brzozy i inne zio³a. Sz³yœmy bardzo daleko, „na Paproæ”, a¿ pod Chojniki. Z naszych
zbiorów mia³y powstaæ lekarstwa, których w tamtym czasie zupe³nie nie by³o. Nie wiem
jednak, czy siostra Prakseda przyjecha³a specjalnie, ¿eby pomóc pielêgnowaæ chor¹
dziewczynkê Marylkê Go³¹bkówn¹, czy mieszka³a gdzieœ w okolicy i po prostu pomaga³a naszej spo³ecznoœci.
Wczesn¹ wiosn¹ 1945 roku ci¹gle mieszkaliœmy na terenie szpitala. Mia³am 17 lat.
Siostry zwróci³y siê do mnie z proœb¹ o pomoc przy zapisywaniu chorych, których ci¹gle
przybywa³o. Mimo ¿e same pracowa³y nieustannie, nie by³y w stanie poradziæ sobie
z ogromem obowi¹zków.
Siostrom zawdziêczam te¿ moj¹ pracê zawodow¹. Wysz³am za m¹¿ i urodzi³am bliŸniêta, dwóch ch³opców. W zwi¹zku z tym przebywa³am na urlopie bezp³atnym.
W 1958 roku mia³ przyjechaæ ks. bp. Antoni Baraniak i okaza³o siê, ¿e w szkole nie ma
katechety. Przyszed³ do nas do domu ks. dziekan Micha³ Kosicki, który zaproponowa³
mi nauczanie religii w szkole. Do nauki takiego przedmiotu nie mia³am ¿adnego przygotowania merytorycznego – poza religijnym wychowaniem i pobo¿noœci¹. Jak siê okaza³o wystarczy³o. To Siostry S³u¿ebniczki da³y mi to zaplecze, z którego mog³am czerpaæ
95 lat pos³ugi Sióstr S³u¿ebniczek NPNMP w Nowym Tomyœlu
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i które w efekcie pozwoli³o mi z du¿ym sukcesem spe³niæ tê pos³ugê. Religiê wycofano
ze szkó³ w 1960 roku, ale ja ju¿ zosta³am w szkole, w której pracowa³am a¿ do emerytury. Uczy³am jêzyka polskiego w klasach od pierwszej do ósmej.
Ma³gorzata Uramowska – dyplomowana pielêgniarka
w szpitalu w Nowym Tomyœlu
Siostry S³u¿ebniczki, gdy jeszcze mieszka³y na terenie szpitala, by³y do dyspozycji
przez 24 godziny. ¯adna œwiecka pielêgniarka nie mo¿e a¿ tak zaanga¿owaæ siê w pracê
zawodow¹. To jest oczywiste. Jednak œwiadomoœæ lekarzy, pacjentów czy samych pielêgniarek, ¿e s¹ w szpitalu s¹ siostry, bardzo sprawne zawodowo, do których zawsze mo¿na siê zwróciæ o pomoc czy zastêpstwo, by³a nie do przecenienia. Warto tu wymieniæ
choæby siostrê Ferariê, która pracowa³a na oddziale po³o¿niczym. Bardzo energiczna
i wymagaj¹ca, anga¿owa³a pacjentki do zwijania pranych banda¿y i pieluch. Noworodki
o niskiej wadze urodzeniowej karmi³a mlekiem podawanym pipetk¹. Na to zawsze mia³a czas i cierpliwoœæ.
Siostra Leonia by³a pielêgniark¹ opatrunkow¹, wyci¹ga³a szwy po operacjach. Siostra
Prakseda pracowa³a na oddziale chirurgicznym i na sali operacyjnej. Nosi³a du¿e okulary, by³a bardzo niskiego wzrostu, a torba lekarska, z któr¹ chodzi³a, siêga³a jej do kostek.
Wieœæ g³osi, ¿e jedna z sióstr, w nag³ym przypadku, podczas nieobecnoœci lekarza sama
zoperowa³a wyrostek robaczkowy. Po usuniêciu S³u¿ebniczek ze szpitala, siostry zajê³y
siê leczeniem chorych w domach. Pacjenta zg³asza³o siê na ul Fabrycznej, a p³aci³o „co ³aska” lub w naturze – na przyk³ad jajkami, ziemniakami, jab³kami…
Chcia³abym te¿ wspomnieæ jedn¹ z katechetek, siostrê Rolandê, która w Nowym Tomyœlu pracowa³a w latach 70. Bardzo pogodna, katechezy przez ni¹ prowadzone by³y
prawdziw¹ przyjemnoœci¹. Piêknie opowiada³a nam o Edmundzie Bojanowskim, o misjach. Pos³ugiwa³a siê mapami Ziemi Œwiêtej. Zamówi³a dla ka¿dego ucznia Pismo Œwiête i wszyscy w klasie mieliœmy jednakowe egzemplarze. Ja mam swój do dziœ. Uczy³a metod¹ interaktywn¹ piosenek religijnych. To by³a niezwykle nowoczesna katechetka.
W tamtych czasach takie pomoce edukacyjne i zabawa przy nauce by³y rzadkoœci¹.
A siostra Rolanda oprócz doskona³ego warsztatu pedagogicznego, nawi¹zywa³a z nami
relacje przyjacielskie. Zaprasza³a nas do domu na ul. Fabrycznej, gdzie przy herbatce i ciasteczkach radoœnie spêdzaliœmy czas.

Dobrze, ¿e jesteœcie
„W modlitwie, pokucie i wypraszaniu ³ask” – tak misjê zakonów widzi jeden na dziesiêciu ankietowanych Polaków. Co pi¹ty nie wie, po co s¹ zakonnicy. Przewa¿nie kojarzymy zakony z dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ (16%) oraz szeroko pojêt¹ ewangelizacj¹
(14%) – takie dane s¹ wynikiem badania przeprowadzonego przez Instytut Statystyki
Koœcio³a Katolickiego.
95 lat pracy i wielokierunkowej dzia³alnoœci Sióstr S³u¿ebniczek w Nowym Tomyœlu
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S. Julita z ks. kanonikiem Jerzym Juj¹ otaczaj¹cym siostry ojcowsk¹ ¿yczliwoœci¹ – 2005 r.
Z albumu rodziny Koberling

S. Feraria (z prawej) w gronie uczestników uroczystoœci nadania Zespo³owi Szkó³ Zawodowych i Licealnych
imienia dra Kazimierza Ho³ogi - 13 marca 2006 r.

95 lat pos³ugi Sióstr S³u¿ebniczek NPNMP w Nowym Tomyœlu
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Bêd¹cy od 1981 r. 1981 r. w³asnoœci¹ Zgromadzenia nowotomyski dom Sióstr S³u¿ebniczek
przy ul. Pi³sudskiego. Fot. A. Tabaczyñska ??

S. Makaria – obecna prze³o¿ona i s. Tomi³a w ich nowotomyskim domu. Fot. A. Tabaczyñska
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Siostra Czes³awa pos³uguj¹ca w zakrystii koœcio³a parafialnego pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy
Fot. A. Tabaczyñska

jest wyczerpuj¹c¹ odpowiedzi¹ na pytanie, czy istnienie zakonów ma du¿o szerszy sens
ni¿ w przekonaniu statystycznego Polaka. W historii miasta zapisa³y one piêkn¹ kartê.
¯yj¹ w sercach nowotomyœlan, na kartach kronik szkolnych, archiwalnych zdjêciach oraz
dokumentach szpitalnych i parafialnych. Stawi³y czo³a niemieckiemu okupantowi, komunistycznemu re¿imowi, biedzie, chorobom i szykanom, s³u¿¹c spo³ecznoœci, wœród której ¿yj¹. Wspiera³y i do dziœ wspieraj¹ modlitw¹ wszystkich potrzebuj¹cych. Jan Pawe³ II
zwracaj¹c siê do sióstr zakonnych, czêsto nazywa³ je „sol¹ ziemi”. Wszystkie bowiem
ofiarowuj¹ siê za œwiat i w imieniu œwiata. S¹ zapleczem modlitewnym dla apostolskiej
i misyjnej pracy Koœcio³a, a dla mieszkañców Nowego Tomyœla cichym orêdownikiem
ludzkich spraw.

•ród³a:
1. Dzieje Nowego Tomyœla. Praca pod red. Bogus³awa Polaka. Nowy Tomyœl 1998.
2. Kronika Domu Zakonnego SS S³u¿ebniczek w Nowym Tomyœlu.
3. Kazimierz Ho³oga. Lekarz i spo³ecznik. MiPBP. Nowy Tomyœl 2008.
4. Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych imienia dra Kazimierza Ho³ogi. Nowy Tomyœl 2006.
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Podczas wycieczek przez tydzieñ by³yœmy z dzieæmi,
24 godziny na dobê - pe³na opieka, pe³na odpowiedzialnoœæ...
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Ludzie maj¹ w sobie sk³onnoœæ do oceniania
drugiego cz³owieka, a ja nie mogê oceniaæ...
rozmowa z Jolant¹ Szade – socjologiem, wieloletni¹ pedagog szkoln¹ w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu i konsultantk¹ w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej,
pe³nomocnikiem burmistrza ds. uzale¿nieñ, przewodnicz¹c¹ Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, przewodnicz¹c¹ Zespo³u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie oraz koordynatork¹ i wychowawc¹ w Œwietlicy
Socjoterapeutycznej w Nowym Tomyœlu

Dzia³a Pani na wielu p³aszczyznach, ale
od lat obraca siê Pani w krêgu podobnych
problemów. Wybór takiego zawodu, a tak¿e drogi edukacji by³ przemyœlany, czy mo¿e przypadkowy?
Sprawa mojej edukacji by³a doœæ zawi³a,
a i z zawodem wysz³o inaczej ni¿ planowa³am, chocia¿ paradoksalnie nie odbiega³ on
od moich zainteresowañ… Zaczynaj¹c od
pocz¹tku – szko³ê œredni¹ robi³am w Poznaniu, wiêc praktycznie bardzo szybko siê usamodzielni³am. Akurat gdy skoñczy³am II LO
na ul. Matejki, dowiedzia³am siê od znajomej, ¿e w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza poszukuj¹ osoby,
która umie dobrze pisaæ na maszynie i redagowaæ teksty. Po szkole œredniej nie chcia³am wracaæ do Nowego Tomyœla, mieszka³am na pokoju u fantastycznych pañ, u których czu³am siê jak w rodzinie, wiêc pomyœla³am: czemu nie – potrafiê pisaæ, zg³oszê
siê. I tak zaczê³am pracowaæ w Instytucie Socjologii. Chyba po dwóch latach mojej pracy
prof. Kwilecki, dyrektor Instytutu zapyta³

mnie: Pani Jolu, a nie chcia³aby pani u nas studiowaæ?... Przecie¿ pani zna nas wszystkich,
wie pani, jakie to s¹ studia, jakie tu s¹ warunki itd… Mo¿e by pani spróbowa³a? Owszem,
zawsze myœla³am o studiach, ale psychologicznych. W tamtych latach jednak bardzo
trudno by³o siê na nie dostaæ, ba³am siê te¿
trochê, czy sobie poradzê, wiêc zdecydowa³am siê na tê socjologiê. Zda³am egzaminy
wstêpne i tak rozpoczê³am studia na Wydziale Nauk Spo³ecznych. Musia³am na rok
zrezygnowaæ z zajêcia w Instytucie, bo na
pierwszym roku nie wolno by³o pracowaæ.
Nie mia³am jednak œwiadomoœci, ¿e bêdzie
mi tam tak trudno studiowaæ w³aœnie dlatego, ¿e zna³am pracowników Instytutu. Z niektórymi z racji tego, ¿e razem pracowaliœmy,
by³am w bli¿szych relacjach – jak to siê mówi – „na Ty”. Gdy raptem znaleŸliœmy siê po
dwóch stronach, by³o mi o tyle trudniej, ¿e
czu³am siê w obowi¹zku pracowaæ podwójnie, by nie pomyœlano, ¿e coœ zawdziêczam
tym znajomoœciom, a przede wszystkim po
to, by nie wstydziæ siê z powodu swojej nieRozmowa z Jolant¹ Szade...

55

NOWOTOMYŒLANIE

Mama nauczy³a mnie
samodzielnoœci...

wiedzy przed osob¹, któr¹ znam. Kosztowa³o mnie to bardzo du¿o wysi³ku, ale studia
dziœ wspominam jako najlepszy okres w moim ¿yciu... Chocia¿, gdy co roku przystêpowa³am do egzaminów, to zawsze chcia³am
rezygnowaæ (œmiech). Mówi³am sobie: wiêcej nie!, ale gdy sesja siê koñczy³a, sz³am dalej. Prawie do koñca studiów pracowa³am
w Instytucie, a na V roku, gdy ju¿ mia³am tylko seminarium magisterskie, wróci³am do
Nowego Tomyœla. W³aœciwie nie wiem, dlaczego…. Co mn¹ pokierowa³o…? Chyba to,
¿e mama ju¿ by³a starsza i czu³am, ¿e powinnam jej pomóc… Wprawdzie na miejscu by³a siostra, ale wysz³a za ma¿ i mia³a swoj¹ ro-
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dzinê, a mama zosta³a z bratem sama. Na seminarium magisterskie u prof. Kwileckiego
doje¿d¿a³am ju¿ do Poznania. Dyplom obroni³am bardzo szybko, bo w maju, przed absolutorium.
Pracê po studiach podjê³a Pani w Nowym Tomyœlu?
Tak, ale nie od razu. Zajêcie w tym zawodzie dosta³abym szybciej w Poznaniu. Od razu po studiach otrzyma³am propozycjê etatu
na ówczesnej Akademii Rolniczej, jako wyk³adowca socjologii… ale niestety marksistowskiej… Socjologia, któr¹ studiowa³am
by³a w wiêkszoœci podbudowana t¹ ideolo-
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Jolanta Szade (druga od prawej) z rodzin¹

gi¹. Czêœæ przedmiotów, w zwi¹zku z tym,
nie bardzo mnie interesowa³a. Nie znosi³am
filozofii marksistowskiej, tak samo jak ekonomii socjalizmu…. To by³o coœ strasznego…
Skoro wiêc temat proponowanych mi wyk³adów za bardzo mi nie odpowiada³, nie
chcia³am te¿ doje¿d¿aæ ani mieszkaæ w akademiku, w pokoju asystenta, wiêc wróci³am
do Nowego Tomyœla na dobre, nie wiedz¹c
jeszcze, ¿e ca³y rok zajmie mi znalezienie tutaj pracy.
Wydawa³oby siê, ¿e czasy by³y zupe³nie
inne i ¿e to dzisiaj jest problem ze zdobyciem
zajêcia, ale wtedy te¿ nie by³o to takie proste. Ja ju¿ nawet nie oczekiwa³am, by
uwzglêdniono moje studia. By³a taka zabawna sytuacja, gdy posz³am do wydzia³u pracy
w Urzêdzie (dziœ s¹ Rejonowe Biura Pracy),
¿eby zapytaæ, czy nie ma jakiejœ propozycji

dla mnie. Powiedzia³am od razu, ¿e chcia³abym chocia¿by takie zajêcie jak dla osoby
z wykszta³ceniem œrednim, nie musi byæ dla
magistra. Pan, który zasiada³ za biurkiem,
stwierdzi³ jednak, ¿e mam za du¿e wymagania i zaproponowa³ mi pracê w Jastrzêbsku
Starym, w laboratorium, w którym potrzebowano osoby do mycia probówek...
(œmiech). Mówiê do tego pana: Nie wiem,
czy osoba do mycia probówek musi mieæ jakiekolwiek wykszta³cenie… Na co odpowiedzia³, ¿e jedyne, co jeszcze mo¿e mi zaproponowaæ, to pójœcie do oœwiaty. Wtedy
oœwiata by³a ca³kowicie niezale¿na i rz¹dzi³a
siê sama, wiêc postanowi³am spróbowaæ
tam. Coœ musia³am robiæ, ¿eby nie byæ na
garnuszku u mojej mamy, zw³aszcza, ¿e
skoñczy³am studia. Poza tym, wie pani jak to
jest w ma³ym mieœcie – s¹siedzi ju¿ zaczêli siê

Rozmowa z Jolant¹ Szade...

57

NOWOTOMYŒLANIE

W 1984 roku zaczê³a siê moja praca w szkole, w której myœla³am pocz¹tkowo, ¿e nie wytrzymam nawet roku,
a zosta³am na 24 lata...

pytaæ: A pani córka na pewno skoñczy³a te
studia, bo ci¹gle nie pracuje?…
Gminnym Dyrektorem Szkó³, do którego musia³am siê zg³osiæ, by³ wtedy p. Henryk
Helwing. Gdy zwróci³am siê do niego z zapytaniem, czy nie znalaz³by dla mnie pracy
w szkole, okaza³o siê, ¿e od wrzeœnia bêdzie
potrzebna nauczycielka jêzyka polskiego. To
by³ jednak dopiero kwiecieñ, a ja te¿ jako socjolog mog³abym raczej wyk³adaæ historiê
czy wiedzê o spo³eczeñstwie…. P. Helwing
obieca³ wiêc, ¿e sprawê przemyœli i kaza³ mi
zostawiæ swoje dane. Po jakimœ czasie zaproponowa³ mi do koñca roku szkolnego pracê
nauczyciela nauczania pocz¹tkowego
w Szkole Podstawowej nr 2, a od wrzeœnia
pracê pedagoga w Szkole Podstawowej nr 1.
Praca z ma³ymi dzieæmi wydawa³a mi siê
wtedy zbyt odpowiedzialna, natomiast gdy
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us³ysza³am „pedagog szkolny”, to siê ucieszy³am. Zadecydowa³am wiêc, ¿e jeœli nie zostanê od razu przyjêta na etat pedagoga, to
w pracy w oœwiacie zrezygnujê. Tak siê jednak szczêœliwie z³o¿y³o, ¿e pani pedagog ze
wspomnianej szko³y posz³a na zwolnienie lekarskie w zwi¹zku z ci¹¿¹, wiêc mog³am zacz¹æ pracê od razu. A ¿e w miêdzyczasie szuka³am te¿ pracy w Opiece Spo³ecznej – dzisiejszym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, gdzie
potrzebowano socjologa lub pedagoga do
pracy w charakterze konsultanta, jednego
dnia dosta³am dwa etaty (œmiech). Uda³o mi
siê te¿ bez trudu po³¹czyæ oba zajêcia, gdy¿
cztery dni w tygodniu pracowa³am w szkole,
a jednego dnia w Opiece Spo³ecznej. Tak
wiêc w 1984 roku zaczê³a siê moja praca
w szkole, w której myœla³am pocz¹tkowo,
¿e nie wytrzymam nawet roku, a zosta³am
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na 24 lata. W Opiece Spo³ecznej natomiast
pracowa³am 8 lat.
Jak wygl¹da³y te pocz¹tki? Nie by³a Pani
jeszcze wykszta³conym pedagogiem, wiêc
chyba nie by³o ³atwo…
Gdy zaczyna³am pracê, dyrektorem
Szko³y Podstawowej nr 1 by³ p. Jerzy
Dziamski. Do pracy przyjmowali mnie dyrektor Czes³aw Królczyk, który w szkole
podstawowej uczy³ mnie wf-u i dyrektor
Zdzis³aw Szymczak, mój nauczyciel chemii,
którego ba³am siê niesamowicie jako uczennica. Wspólnie pracowa³o siê nam jednak
bardzo dobrze, a z dyrektorem Szymczakiem do dzisiaj pracujê, bo obecnie kieruje
on Oœrodkiem Oœwiaty i Sportu i czasem
jeszcze coœ wspólnie robimy. To wspania³y
cz³owiek, z którym wspó³praca uk³ada³a mi
siê fantastycznie i myœlê, ¿e odczucie p. Dyrektora wobec mnie jest takie samo.
Faktycznie, gdy zaczyna³am, nie mia³am
wykszta³cenia pedagogicznego, wiêc na pocz¹tku by³o trudno. Pamiêtam swój pierwszy dzieñ w pracy. O 8 rano przywita³ mnie
dyrektor Dziamski, byli te¿ dyrektor Królczyk i dyrektor Szymczak. Dyrektor Dziamski poda³ mi pêk kluczy i powiedzia³: Pani Jolanto, tu s¹ pani klucze do tego biureczka, tu
w sekretariacie jest pani miejsce, proszê bardzo, pracujemy (œmiech).
Ca³y warsztat pedagoga musia³am zorganizowaæ sobie sama. Cieszy³am siê, ¿e choæ
na pocz¹tku by³am ca³kiem now¹, nieznan¹
osob¹, to Dyrektor da³ mi pe³niê zaufania,
wierz¹c, ¿e sobie poradzê. Nie ingerowa³
w to, co mam robiæ. By³o to jednak o tyle
trudne, ¿e ja nie bardzo wiedzia³am, co robiæ. Wczeœniej nie mia³am stycznoœci z pedagogik¹, chocia¿ zawsze interesowa³a mnie innoœæ, rodzina, sprawy zwi¹zane z jej dysfunkcj¹, czyli, jak to siê kiedyœ nie³adnie mó-

wi³o, patologi¹. Na studiach tej specjalizacji
nie by³o, wiêc wybra³am socjologiê pracy
i organizacji, co siê potem przyda³o w moim
w³aœciwym zawodzie, podobnie jak zajêcia
z psychologii spo³ecznej.
Na pocz¹tku te¿ bardzo du¿o pomog³a
mi p. Krystyna Wilkoszarska, wieloletnia dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (przypis red.), która wczeœniej by³a pedagogiem w Szkole Podstawowej nr 1. Z jej
pomocy bardzo skorzysta³am, tworz¹c swój
warsztat pracy. Pierwsze, o co zabiega³am to
by³ gabinet pedagoga, ¿ebym nie musia³a
rozmawiaæ z rodzicem w sekretariacie przy
pani sekretarce lub wypraszaæ dyrektora
z jego gabinetu, chc¹c porozmawiaæ z rodzicem w cztery oczy. Oczywiœcie musia³am
zrobiæ roczne studium pedagogiki opiekuñczo – wychowawczej, ¿eby mieæ przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do pracy
w szkole. Jako ¿e by³y to lata 1984-89, dokszta³caæ siê mo¿na by³o za darmo, wiêc
w tym okresie ci¹gle korzysta³am z takich
mo¿liwoœci. Studium, to by³o dla mnie za ma³o, wiêc póŸniej jeszcze zrobi³am dodatkowe
kursy kwalifikacyjne, potem terapiê pedagogiczn¹, by móc pracowaæ z dzieæmi z trudnoœciami wychowawczymi i dydaktycznymi,
a na koñcu jeszcze studia podyplomowe
z socjoterapii.
Z jakimi problemami dzieciêcymi i rodzinnymi styka³a siê Pani przez ponad dwie
dekady pracy w szkole? Ulega³y one zmianom, przybywa³o ich?
Problemy, powiedzia³abym, by³y takie same, tylko, ¿e teraz siê nawarstwiaj¹ i jest ich
coraz wiêcej. To, co wtedy siê dopiero zaczyna³o, dziœ jest ju¿ norm¹. Do moich obowi¹zków nale¿a³a przede wszystkim praca
z dzieæmi trudnymi, które mia³y problemy
w nauce. Nie by³o wtedy podzia³u na dzieci
Rozmowa z Jolant¹ Szade...

59

NOWOTOMYŒLANIE

Moje kole¿anki, od których
uczy³am siê pracy
w szkole…
- Szko³a Podstawowa nr 1,
lata 80.

chore – upoœledzone w ró¿nych stopniach
i dzieci zdrowe. Wychwytywa³am nieprawid³owoœci w ich rozwoju, rozmawia³am z rodzicami. Pocz¹tkowo najtrudniejsze by³y
w³aœnie te rozmowy. Z perspektywy czasu
jednak stwierdzam, ¿e tamci rodzice byli zupe³nie inni. Wtedy to by³y rozmowy pedagoga z rodzicem. Rodzic by³ otwarty na moje sugestie, przyjmowa³ propozycje dotycz¹ce tego, w jaki sposób mo¿na z dzieckiem
pracowaæ. Dzisiaj tak nie jest. Rodzic nie jest
otwarty na sugestie nauczyciela, wrêcz odwrotnie. Ma bardzo du¿e wymagania i roszczeniow¹ postawê. Tak samo by³o w Opiece
Spo³ecznej. W³aœciwie te moje dwa zajêcia
siê uzupe³nia³y. Rodziny, które korzysta³y
z pomocy Opieki, by³y w wiêkszoœci rodzinami, których dzieci uczy³y siê w mojej szkole, wiêc mia³am podwójny ogl¹d ich sytuacji.
W szkole rozmawia³am z dzieckiem, a jako
konsultant mog³am wejœæ wraz z pracownikiem socjalnym do jego domu.
Zajmowa³am siê te¿ dzieæmi sprawiaj¹cymi problemy dydaktyczne. Czêœciowo z mojej inicjatywy w naszej szkole powsta³y klasy
wyrównawcze. Innych mo¿liwoœci, by tym
uczniom pomóc nie by³o, chocia¿ spotka³am
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siê z opiniami, ¿e mo¿e jednak nie tworzyæ
takich klas, bo to stygmatyzuje dzieci. Myœlê
jednak, ¿e to rozwi¹zanie by³o dobre dla
nich, bo dawa³o im taki „oddech”. Nauczyciel wiedzia³, ¿e skoro dziecko ma orzeczenie, opiniê z Poradni, to trzeba pracowaæ
z nim wolniej, przerabia siê to samo, ale trochê d³u¿ej. I wtedy mia³o ono pewne sukcesy w nauce, bo nie by³o porównywane
z dzieckiem nie maj¹cym problemów. Pracowa³am te¿ z dzieæmi upoœledzonymi
w stopniu lekkim, a przez 6 lat z dzieckiem
upoœledzonym w stopniu umiarkowanym,
z ma³og³owiem wrodzonym. Nie mo¿na by³o za du¿o od niego wymagaæ, ale ka¿da
chwila z nim spêdzona, gdy coœ uda³o mu siê
zrobiæ, by³a niezwykle satysfakcjonuj¹ca.
Tych pól, na których pracowa³am powoli
przybywa³o, tak jak problemów, z którymi
siê styka³am. Mo¿e to szerokie wykszta³cenie socjologiczne i takie¿ spojrzenie na sprawy spo³eczne, powodowa³o, ¿e by³am te¿
g³odna wiedzy. Interesowa³y mnie wszystkie
aspekty prawa rodzinnego, czy te¿ te zwi¹zane z nieletnimi, kodeksem karnym, rodzinnym. Mia³am je opanowane, co siê niejednokrotnie przydawa³o, bo kobiety przy-
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Zajêcia socjoterapeutyczne podczas Majówki w Borowym M³ynie - 1999 r.

chodzi³y do mnie, ¿ebym pomog³a napisaæ
wniosek do s¹du o alimenty czy pozew
o rozwód, kiedy ju¿ nie da³o siê scaliæ rodziny. Musia³am siê tego nauczyæ, bo wtedy
przecie¿ nie by³o Internetu. Dzisiaj to jest
proste, bo w Internecie znajdziemy wzory
pism, jakie tylko chcemy. Myœlê, ¿e kilku osobom pomog³am w³aœnie w sprawach zwi¹zanych z rozpadem rodziny i w innych sytuacjach kryzysowych.
W tamtym czasie nawi¹za³a siê tak¿e moja œcis³a wspó³praca z milicj¹, co nie by³o
zreszt¹ dobrze widziane przez moich znajomych, którzy nieraz pytali: Co Ty, z milicj¹
siê zadajesz? Ale przecie¿ potrzebna by³a
osoba obecna przy przes³uchaniach dzieci,
które pope³nia³y przestêpstwa, albo takich,
które zatrzymano w trakcie ucieczki z domu. Teraz nieletnich przes³uchuje siê przy
rodzicach, kiedyœ odbywa³o siê to w obecnoœci pedagoga lub psychologa. Nieraz nawet
o godzinie 22 dzwonili do mnie z komendy,

¿e jestem potrzebna, a gdy jeszcze nie mia³am telefonu, mundurowy zjawia³ siê osobiœcie. Gdy pierwszy raz milicjanci przyjechali
po mnie wieczorem z proœb¹, abym uczestniczy³a w przes³uchaniu i podjechali pod sam
dom du¿ym samochodem milicyjnym, nazywanym wtedy brzydko „suk¹”, to na ca³ej
ulicy by³a sensacja! S¹siedzi podnieœli krzyk:
Bo¿e drogi, pani¹ Jolê milicja aresztowa³a!
(œmiech) Tak siê sta³o, ¿e przez wiele lat by³am prawie etatowym pedagogiem w komendzie. W sumie do dnia dzisiejszego
wspó³pracujê z policj¹, ale ju¿ na innej p³aszczyŸnie, bardziej w kwestiach profilaktyki,
natomiast wtedy g³ównie bra³am udzia³
w przes³uchaniach nieletnich.
Jaka w³aœciwie by³a rola pedagoga w czasie takiego przes³uchania?
To zale¿a³o od tego, jak podchodzi³ do tego sam pedagog. Ja w czasie przes³uchania
pe³ni³am rolê osoby chroni¹cej dziecko, ale
Rozmowa z Jolant¹ Szade...
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te¿ przes³uchuj¹cego, ¿eby nikt nie móg³ mu
zarzuciæ, ¿e maltretowa³ przes³uchiwanego,
zmusza³ do sk³adania zeznañ, mówienia czegoœ, czego nie chcia³ powiedzieæ lub niezgodnego z prawd¹. Uspokaja³am przes³uchiwane dziecko, ¿eby siê nie denerwowa³o, ale
te¿ t³umaczy³am mu, ¿e prawda jest wa¿niejsza i bardziej go ochroni ni¿ to, gdy pójdzie
w zaparte i bêdzie k³ama³o. Nieraz te¿ wychwytywa³am pewne rzeczy w jego zachowaniu, których policjant nie by³ w stanie zauwa¿yæ. Dla mnie jednak najwa¿niejsze by³o
dobro dziecka. Milicjantom, którzy mnie nie
znali zdarza³o siê na przyk³ad krzyczeæ.
W takiej sytuacji mówi³am: Przepraszam, ale
przy mnie proszê siê zachowywaæ z kultur¹,
to jest dziecko i nie wolno go Ÿle traktowaæ.
Potem ju¿ wszyscy wiedzieli, ¿e w mojej
obecnoœci nie mog¹ sobie pozwoliæ na takie
zachowania. Niejednokrotnie nieletni ju¿ by³
w pokoju przes³uchañ, gdy ja wchodzi³am,
wiêc po pierwsze pyta³am, jak policjant zachowywa³ siê wobec niego wczeœniej, czy nie
dosz³o do sytuacji nacisków lub wymuszenia
zeznañ.
Z biegiem lat przybywa³o sytuacji, w których towarzyszy³a Pani nieletnim w przes³uchaniach? Pojawi³y siê te¿ narkotyki?
Tak, to siê nasila³o. Coraz wiêcej by³o takich przypadków, by³y coraz trudniejsze.
Tak¿e w szkole. Pocz¹tkowo by³o trochê
wagarów, drobnych kradzie¿y. Potem zaczyna³o siê robiæ gorzej. Narkotyków
w szkole podstawowej nie by³o, ale pojawi³
siê problem agresji i alkoholu. Mam tak¹ obserwacjê, ¿e gdy szko³a podstawowa liczy³a
8 klas, m³odzie¿ by³a inna. Wiadomo, ¿e ju¿
w VII, VIII klasie sprawia³a powa¿niejsze problemy, ale i mo¿liwoœci pomocy mieliœmy
wiêksze. M³odzie¿ maj¹c¹ bardzo du¿e problemy w nauce, kierowaliœmy do klas przy-
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sposabiaj¹cych do zawodu. W Zespole
Szkó³ im. St. Staszica, w takiej klasie mo¿na
by³o zdobyæ pierwsze szlify w zawodzie tokarza czy œlusarza, a potem iœæ dalej, do w³aœciwej szko³y zawodowej. Myœlê, ¿e gdyby
nie ta mo¿liwoœæ, wielu z tych uczniów nie
skoñczy³oby szko³y podstawowej w terminie. Druga sprawa, ¿e z uczniami klas VII VIII
inaczej siê wtedy pracowa³o. Byli traktowani
jak dzieci i przyjmowali to jako naturaln¹
rzecz, bo tak te¿ siê czuli. Teraz uczniowi
koñcz¹cemu VI klasê wydaje siê, ¿e skoro
wychodzi ze szko³y podstawowej, to wszystko wie, potrafi, jest doros³y. Dlatego myœlê,
¿e reforma szkolnictwa, która wprowadzi³a
gimnazja, jest pora¿k¹. Obowi¹zywa³a ona
ju¿ pod koniec mojej pracy w szkole i by³a to
praca o wiele trudniejsza, chocia¿ obok pedagoga pojawi³ siê etat psychologa i dzieliliœmy siê obowi¹zkami. Ja zajmowa³am siê
sprawami dydaktycznymi, a psycholog emocjami dzieci, zachowaniem, rodzin¹. Chocia¿
w sumie z rodzinami pracowa³yœmy razem.
Poza tym – nie wiem, czy to jest zwi¹zane
z iloœci¹ agresji w mediach, Internecie, filmach, czy grach, ale obecnie w m³odzie¿y
jest tyle agresji, ¿e nie wiadomo, jak z ni¹ postêpowaæ, je¿eli z nami nie wspó³pracuje
dom i rodzina. Kiedyœ z dzieckiem pracowano równie¿ w domu. Pod koniec lat 90. pojawi³ siê jednak kolejny problem – „eurosieroty”. Otwarto granice i bardzo wiele osób
wyje¿d¿a³o za prac¹, a dzieci zostawa³y
w domu pod opiek¹ obcej osoby, b¹dŸ
w najlepszym przypadku z dziadkami. Pamiêtam w naszej szkole przypadek dziecka
bêd¹cego w III klasie, które zosta³o w domu
z opiekunk¹. Rodzina rozbita, ojciec za³o¿y³
ju¿ now¹, matka wyjecha³a za granicê. I to
by³o dopiero zadanie, któremu trzeba by³o
sprostaæ.
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Elementem pracy Œwietlicy Socjoterapeutycznej by³y te¿ wycieczki krajoznawcze. Pierwsza grupa dzieci
œwietlicowych w drodze w góry - koniec lat 90.

Jakie by³y mo¿liwoœci pomocy takiemu
dziecku?
W³aœciwie ¿adne, prócz nadzoru. Praktycznie rzecz bior¹c, powinno siê zg³osiæ do
s¹du rodzinnego, ¿e rodzic zostawi³ dziecko
bez opieki. Wiedz¹c, ¿e rodzic wróci, nie podejmowaliœmy takiego kroku. Uwa¿a³am, ¿e
to tylko przyniesie szkodê. S¹d ograniczy albo zabierze rodzicowi w³adzê rodzicielsk¹,
a dziecko pójdzie do rodziny zastêpczej.
W takiej sytuacji wychowawca sprawdza³ na
bie¿¹co, czy dziecko ma opiekê, a ja – jako
pedagog – by³am w sta³ym kontakcie z rodzicem przebywaj¹cym za granic¹, staraj¹c
siê jednoczeœnie nak³aniaæ go do szybkiego
powrotu. Czasami by³o te¿ tak, ¿e troszeczkê grozi³am, ¿e jeœli rodzic nie wróci, bêdê
zmuszona zawiadomiæ s¹d. Inaczej natomiast wygl¹da³ przypadek, gdy dziecko zostawa³o z dziadkami, poniewa¿ oni mogli zo-

staæ jego opiekunami prawnymi. Proponowa³am wtedy rodzinom, ¿eby spisa³y
oœwiadczenie przy notariuszu, ¿e dziadkowie przejmuj¹ pieczê nad dzieckiem. Rodzice zje¿d¿ali do domu na wszystkie du¿e
œwiêta, zawiadamiali szko³ê, ¿e s¹ na miejscu,
¿e wiedz¹, co siê z dzieckiem dzieje. Niewiele wiêcej mo¿na by³o zrobiæ. Jedynie jeszcze
rozmawiaæ z dzieckiem, sprawdzaæ, czy ma
wszystko, czego potrzebuje i czy jest bezpieczne. Oczywiœcie, takie dziecko nie mia³o,
niestety, zaspokojonej potrzeby mi³oœci...
Takie sytuacje wymaga³y, jak s¹dzê, wiele wyczucia, bo najproœciej by³oby zadzia³aæ
zgodnie z liter¹ prawa i mieæ problem z g³owy...
Myœlê, ¿e w pracy zawodowej z jednej
strony nale¿y stosowaæ przepisy prawa, ale
z drugiej trzeba byæ cz³owiekiem, mieæ emRozmowa z Jolant¹ Szade...
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Kolonia letnia w Zagórzu Œl¹skim; Jolanta Szade pierwsza od prawej - 2001 r.

patiê dla drugiego. Prawo jest w jakimœ stopniu okrutne, bo dzia³a tylko odt¹d – dot¹d
i dalej nie. Nie ma rodzica – dziecko musi byæ
oddane, prawda? Bo rodzic nie spe³nia obowi¹zków. Ale trzeba te¿ popatrzeæ na tê
drug¹ stronê, ¿e rodzic nie mog¹c zdobyæ tutaj pracy, próbowa³ za granic¹ w jakiœ sposób
zabezpieczyæ byt dziecka. Gdy pracujemy
z ludŸmi, a nie z martw¹ materi¹, musimy iœæ
na pewne kompromisy. Troszeczkê tu i troszeczkê tu. Rzadko mamy do czynienia z sytuacjami jednoznacznymi, gdzie jedno jest
czarne, a drugie bia³e.
Interesuje mnie tak¿e inny aspekt Pani
pracy. Obecnie spotykam siê wœród nauczycieli z przekonaniem, ¿e zbyt du¿o wydaje
siê dzieciom zaœwiadczeñ o dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii i wszystkich dysfunkcjach, co
zamiast im pomóc, broni je przed wymaganiami. Kiedyœ takich orzeczeñ by³o mniej,

64

Sylwia Kupiec

mówi³o siê po prostu, ¿e dziecko jest mniej
zdolne. Pani podziela tak¹ opiniê? Czym taka sytuacja jest spowodowana?
Wie pani, to trudno jednoznacznie okreœliæ. Kiedyœ te¿ wydawano takie zaœwiadczenia, ale by³o ich mniej, choæby z powodu
mniejszej wiedzy na temat tych dysfunkcji.
Dziœ s¹ one dok³adniej opisane w fachowej literaturze. Mo¿liwe te¿, ¿e rodzi siê wiêcej
dzieci z takimi zaburzeniami. Bardzo zmieni³a siê równie¿ rola i postawa rodzica w tej
sprawie. Ma on wiêkszy wp³yw na wydawanie takich orzeczeñ i wiêksz¹ wiedzê, ¿e
w ogóle mo¿na je otrzymaæ. Czasem to
przynosi dziecku korzyœæ, a czasem wrêcz
przeciwnie. Kiedyœ po badaniu w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej opiniê na temat dziecka otrzymywa³ pedagog szkolny.
Dzisiaj otrzymuje j¹ tylko rodzic i on decyduje, czy przedstawi j¹ wychowawcy. S¹ rodzice, którzy zbieraj¹ takie „papierki” i tacy,
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którzy uwa¿aj¹, ¿e to stygmatyzuje dziecko.
W pierwszym przypadku, dzisiaj czêstszym, rodzic chcia³by dziecku bardzo ul¿yæ.
Tzw. bezstresowe wychowanie powoduje,
¿e szuka on tego typu zaœwiadczeñ, ¿eby
dziecko mia³o jak naj³atwiej. Kiedyœ odwrotnie – nieraz wyrz¹dza³ dziecku krzywdê,
mówi¹c, ¿e jest leniwe i nie chce mu siê
uczyæ. Ja nigdy nie uznawa³am okreœlenia
„leñ”. Gdy rodzic tak mówi³ o swoim dziecku, odpowiada³am, ¿e ono po prostu nie ma
motywacji. Nie ma leniwych ludzi – albo maj¹ motywacjê do pewnego dzia³ania albo nie,
i to jest zwi¹zane z wieloma czynnikami. Gdy
przychodzi³ do mnie wychowawca, mówi¹c
o problemach ucznia, sugerowa³am rodzicowi, ¿eby spróbowa³ przebadaæ dziecko
w Poradni. Kiedyœ jednak to nie by³o w dobrym tonie, panowa³o przeœwiadczenie, ¿e
to jest ujma dla dziecka i wielokrotnie s³ysza³am w odpowiedzi: Proszê pani, przecie¿
moje dziecko jest normalne. Kogo chce pani
z niego zrobiæ? Musia³am t³umaczyæ, ¿e Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w ¿aden sposób nie dyskwalifikuje dziecka. Ona
ma mu pomóc, a nie zaœwiadczyæ, ¿e dziecko jest „nienormalne”. W sumie do dnia dzisiejszego pokutuje przekonanie, ¿e pójœcie
do psychologa, a nie daj Bo¿e do psychiatry,
to jest wstyd. Samo s³owo „psychiatra” ma
wydŸwiêk pejoratywny. Obecnie jednak rodzic jak najbardziej chce skorzystaæ z badania dziecka w Poradni. Niestety dlatego, ¿e
gdy tylko ma ono jakieœ drobne problemy
z nauk¹, on stara siê znaleŸæ odpowiednie
zaœwiadczenie. Z drugiej strony dobrze, ¿e
udaje siê zerwaæ ze stereotypem lenistwa
u dziecka i daæ mu szansê na osi¹gniêcia
w nauce. Wydawanie opinii czasowych np.
na okres nauczania pocz¹tkowego, jest równie¿ o tyle lepsze, ¿e jeœli dziecko popracuje,
to mo¿e siê okazaæ, ¿e w kolejnym etapie na-

uczania orzeczenie ju¿ nie bêdzie mu potrzebne. Kiedyœ etykietka „nauczanie specjalne” pozostawa³a z cz³owiekiem do koñca
¿ycia.
Jakie przypadki, czy problemy by³y dla
Pani najtrudniejsze w pracy pedagoga?
Na pewno zjawisko, które pojawi³o siê
stosunkowo niedawno – agresja w szkole
i przemoc w rodzinie. Kiedyœ one te¿ istnia³y, choæ nie w takim zakresie. Mniej siê je zauwa¿a³o, bo w systemie rodzinnym dopuszczalne by³o bicie, czyli tzw. „klapsy”. Ale
„klaps”, a „klaps” to s¹ dwie ró¿ne rzeczy.
Na pocz¹tku nowego stulecia zaczêto baczniej zwracaæ uwagê na ten problem, pojawi³o siê te¿ wiêcej tego typu przypadków. Konieczne by³o zwracanie uwagi na przemoc
i podejmowanie dzia³añ przeciw niej wymierzonych. To by³a niesamowicie trudna
rzecz… Rozmawiaæ z rodzicem na temat tego, ¿e dziecko jest niegrzeczne, ma problemy, jest agresywne, to co innego ni¿ mówiæ
rodzicowi: Proszê pana/ proszê pani – pan/
pani bije dziecko, wyci¹gniemy z tego powodu takie, a takie konsekwencje… Dodatkowo trzeba by³o mu to tak zakomunikowaæ,
¿eby nie wyda³o siê, ¿e to dziecko powiedzia³o o biciu, bo przez nieostro¿noœæ mo¿na by³o stworzyæ – podwójnie niebezpieczn¹ dla niego – sytuacjê.
Mia³am takie dwa przypadki pod koniec
mojej pracy zawodowej w szkole. W dwóch
rodzinach stosowano przemoc wobec dzieci
i to nie rodzonych, ale adoptowanych. Przeprowadza³am z tymi rodzicami bardzo trudne rozmowy. Niby pocz¹tkowo zrozumieli
i te sytuacje siê nie powtarza³y, ale w rezultacie sprawy zakoñczy³y siê w s¹dzie.
Do dziœ zreszt¹ mam do czynienia z tym
tematem, ju¿ na innej p³aszczyŸnie zawodowej. Przemoc jest ci¹gle skomplikowan¹
Rozmowa z Jolant¹ Szade...
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i dra¿liw¹ materi¹. Nie³atwo jest rozmawiaæ
z doros³ym cz³owiekiem próbuj¹c mu udowodniæ, ¿e niew³aœciwie postêpuje. On ma
swoje normy i jakieœ zasady, tymczasem
trzeba mu wskazaæ, ¿e coœ robi nie tak.
A najczêœciej jest przekonany, ¿e robi dobrze i usprawiedliwia siê mówi¹c: Ja w domu
dostawa³em i proszê bardzo, wyros³em na
cz³owieka.
Przed³u¿eniem i rozszerzeniem zakresu
Pani pracy by³o stworzenie Œwietlicy Socjoterapeutycznej, zwi¹zane z powierzeniem
Pani funkcji pe³nomocnika burmistrza do
spraw uzale¿nieñ. Jak wygl¹da³y jej pocz¹tki?
W maju 1995 roku dyrektor Dziamski
skierowa³ mnie na trzydniowe szkolenie dla
gminnych animatorów do spraw profilaktyki
uzale¿nieñ. Odbywaj¹ce siê w Poznaniu
szkolenie dotyczy³o alkoholu, bo narkomania przysz³a póŸniej. Pomys³ skierowania
mnie na to szkolenie, jak siê okaza³o, wyszed³ od Henryka Helwinga, niedawno wybranego burmistrza, który wraz z p. Danut¹
Micha³owicz, dyrektork¹ Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej uczestniczy³ w konferencji wojewódzkiej dotycz¹cej uzale¿nieñ. Podczas
konferencji prezentowano du¿¹ mapê Wielkopolski, na której Nowy Tomyœl stanowi³
bia³¹ plamê, oznaczaj¹c¹ brak dzia³añ zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem problemom alkoholowym. Burmistrz postanowi³ natychmiast to zmieniæ i po powrocie poprosi³ Dyrektora, by wytypowa³ kogoœ ze szko³y na
takie szkolenie. Dyrektor Dziamski wskaza³
na mnie. Mia³am pojechaæ, wys³uchaæ, przywieŸæ dokumenty i zostawiæ je u p. Burmistrza, który mia³ rozstrzygn¹æ, co z tym dalej
zrobiæ. Wziê³am udzia³ w szkoleniu, dowiedzia³am siê, jakie organizacje powinny funkcjonowaæ w gminie w zwi¹zku z uzale¿nie-
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niami i jak je zorganizowaæ. Po powrocie
umówi³am siê na spotkanie z p. Burmistrzem, zabra³am wszystkie dokumenty i powiedzia³am: Proszê, tu s¹ materia³y ze szkolenia i je¿eli pan Burmistrz powo³a osobê,
która bêdzie zajmowa³a siê tym problemem
w gminie, to ja mogê jeszcze udzieliæ pewnych informacji i wskazówek. A p. Burmistrz
natychmiast odpowiedzia³: Ale pani bêdzie
t¹ osob¹! No i tak zosta³am zaanga¿owana
(œmiech). Przecie¿ nie mog³am powiedzieæ
„nie” p. Burmistrzowi! Swoj¹ now¹ funkcjê
sama nazwa³am pe³nomocnikiem burmistrza ds. rozwi¹zywania problemów alkoholowych. PóŸniej przybywa³o problemów,
wiêc zakres nazwy zosta³ poszerzony o sformu³owanie do „spraw uzale¿nieñ”. Swoje
pierwsze dzia³ania podjê³am przy wspó³pracy z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej. Wraz
z p. Danut¹ Micha³owicz zastanawia³yœmy
siê, co w pierwszej kolejnoœci w naszej gminie mo¿na zrobiæ. Pracowa³am z dzieæmi,
a na szkoleniu te¿ mówiono m. in. o dzieciach, wiêc pomyœla³yœmy o stworzeniu œwietlicy socjoterapeutycznej.
To by³o nowe stanowisko, wiêc wszystko organizowa³a sobie Pani znów od podstaw?
Tak, na nowo te¿ musia³am siê uczyæ.
Dysfunkcje interesowa³y mnie od zawsze,
ale w temat wg³êbia³am siê o tyle, o ile by³o
mi to potrzebne w pracy pedagoga. Gdy z p.
Micha³owicz zaczyna³yœmy tworzyæ œwietlicê, mia³am za sob¹ dopiero studium pedagogiki opiekuñczo – wychowawczej, terapiê
pedagogiczn¹ i wiele kursów, jednak nie
zwi¹zanych z alkoholem, nie mia³am te¿ jeszcze skoñczonej socjoterapii. I to znów by³o
takie przecieranie szlaku, z niewielk¹ iloœci¹
punktów zaczepienia. Zaczê³yœmy z p. Micha³owicz konstruowanie œwietlicy, co trwa-
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³o do czerwca 1996 roku. Najpierw szuka³yœmy pomieszczenia – bi³yœmy siê o nie w zasadzie z radnymi, z zarz¹dem rady, który
wtedy jeszcze funkcjonowa³. Nie by³o pieniêdzy, ale w koñcu wydzielono na ten cel jak¹œ skromn¹ kwotê z bud¿etu gminy.
W koñcu uda³o nam siê zdobyæ lokal, nale¿¹cy wczeœniej do Gospodarki Komunalnej,
w którym do dziœ mieœci siê œwietlica. Pocz¹tkowo by³ on w tragicznym stanie, a mia³yœmy tylko parê groszy na wymalowanie niektórych pomieszczeñ, wiêc same, razem
z pracownikami socjalnymi, sprz¹ta³yœmy,
my³yœmy okna itp. Tu, gdzie siedzimy, by³o
ogromne pomieszczenie, które zosta³o po
pewnym czasie przedzielone na pokoje terapii dla dzieci. ¯eby znaleŸæ i zaprosiæ dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych, dla których œwietlica by³a przeznaczona, wesz³yœmy we wspó³pracê z pedagogami szkolnymi i uda³o siê.
Pierwsza grupa liczy³a 40 dzieci i tyle przychodzi³o tu przez parê lat. Pocz¹tkowo jeŸdzi³am do Poznania i podgl¹da³am pracê pani terapeutki, która te¿ prowadzi³a œwietlicê.
Ona mi trochê podpowiada³a, jednak program pracy œwietlicy musia³yœmy wypracowaæ same.
Jaka by³a reakcja œrodowiska, a przede
wszystkim rodziców dzieci, które zosta³y
wskazane przez pedagoga i zobowi¹zane
do uczêszczania tutaj?
Jak mówi³am, œwietlica powsta³a dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dzieci kierowali
tu pedagodzy, ale wiadomo, ¿e musia³y
otrzymaæ zgodê rodzica. W przypadku niektórych rodzin, znaj¹c sytuacjê, pedagodzy
mocno naciskali, by dzieci siê u nas pojawi³y.
Jeœli chodzi o rodziców, czêsto wcale nie interesowali siê tym, co ich dziecko tutaj robi –
ma byæ, to jest i ju¿. Niektórzy zaœ przychodzili na spotkania, rozmawiali o tym, co siê

dzieje z dzieckiem. Na pocz¹tku spotyka³am
niestety takie g³osy i sugestie z zewn¹trz, tak¿e od radnych, ¿e œwietlica jest niedobra, bo
stygmatyzuje dzieci. Nieprawda. Œwietlica
by³a dla tych dzieci przeznaczona, ale nie
broni³am i innym dzieciom przychodziæ tutaj,
choæby takim, które mia³y tylko k³opoty
w nauce. Mog³y one tutaj spêdziæ czas, odrobiæ lekcje, a nie musia³y uczestniczyæ w zajêciach socjoterapeutycznych. Tak jest zreszt¹
do dziœ, bo dzieci przyprowadza³y i przyprowadzaj¹ tu swoich kolegów. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e nie mogê broniæ innym dzieciom
przychodzenia do œwietlicy. Mo¿e pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ one z bardzo bogatej
rodziny, gdy¿ za œwietlicê siê nie p³aci i nie
chcia³abym, ¿eby rodzice, którzy s¹ bardzo
dobrze sytuowani przysy³ali dziecko tutaj,
mog¹c skorzystaæ z p³atnej opieki.
Jakie by³y cele stworzenia œwietlicy? Co
œwietlica oferowa³a dzieciom – g³ównie spêdzanie czasu po po³udniu, czy jeszcze dodatkow¹ pomoc?
Od pocz¹tku celem powstania œwietlicy
by³a pomoc w odrabianiu lekcji, ale i uczenie
dzieci prawid³owego spêdzania czasu wolnego. Mieliœmy zajêcia – na przyk³ad plastyczne, maj¹ce sprawiæ, by w dziecku wzrasta³o
poczucie w³asnej wartoœci, by wiedzia³o, ¿e
jest godnym szacunku cz³owiekiem, ¿e wiele
rzeczy potrafi. Gdy skoñczy³am wspomniane dwuletnie studium socjoterapii, zaczê³am
wprowadzaæ jej elementy, np. pracuj¹c
z grupami dzieci nad zaburzeniami ich zachowania. By³o u nas te¿ miejsce dla dzieci nie
maj¹cych w domu warunków do nauki –
wielodzietna rodzina i ma³e mieszkanie,
w którym dziecko nie mia³o nawet swojego
biureczka. Rodzice te¿ siê cieszyli, ¿e dziecko ma zapewnione 3 godziny opieki. W³aœciwie œwietlica powinna byæ czynna przez
Rozmowa z Jolant¹ Szade...
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Spotkanie wigilijne w Œwietlicy Socjoterapeutycznej - Jolanta Szade wrêcza burmistrzowi
Henrykowi Helwingowi upominek wykonany przez dzieci w czasie zajêæ plastycznych
z Edwardem Kupcem (na zdjêciu od ty³u)

4 godziny, ale do dziœ nie mam takich wychowawców, którzy chcieliby tyle pracowaæ. To
jest trudna praca, bo co innego, gdy w szkolnej klasie jest dwoje dzieci, które stwarzaj¹
problemy, a co innego, gdy tu jest ich 20 –
30. Inna sprawa, ¿e œwietlica dzia³a przy
Urzêdzie Miejskim, w którym nie ma etatów
dla pedagogów, wiêc nie mogê oferowaæ
pracy osobom, które nie s¹ nigdzie zatrudnione. To jest praca na umowê-zlecenie i nie
daje wielkich profitów, a jej trudnoœæ dodatkowo polega na tym, ¿e trzeba mieæ do niej
specjalne powo³anie. Wybieraj¹c wychowawców sprawdzam, czy s¹ osobami otwartymi na dzieci, czy bêd¹ z nimi pracowaæ,
a nie tylko zaliczaæ sobie te trzy godziny. Celem œwietlicy by³o te¿ od pocz¹tku wprowadzenie pewnej konsekwencji w wychowanie
tych dzieci, mo¿e nawet delikatnego rygoru
– nie przymusu oczywiœcie, ale rygoru. Pracujemy w oparciu o kontrakt, bo musz¹ byæ
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jasne zasady. Tak samo wychowawcy musz¹
siê trzymaæ pewnych zasad, konspektów zajêæ, zarysu pomys³ów na zajêcia z dzieæmi.
Musz¹ mieæ te¿ przygotowanie pedagogiczne i wiedzê na temat profilaktyki uzale¿nieñ,
zwi¹zan¹ z dysfunkcjami dzieci, problemami
rodziny.
Oprócz zajêæ na miejscu, wczeœniej organizowa³am te¿ sporo wycieczek krajoznawczych. W szkole pracowa³am z p. Ew¹ Kuœmiersk¹, matematyczk¹, z wykszta³cenia
geologiem, a z zami³owania turystk¹, znaj¹c¹
dobrze tereny górskie, z której klas¹ co roku wyje¿d¿a³yœmy na majowe wycieczki
oraz drugi letni wyjazd – dwutygodniowy
obóz wêdrowny. I tak siê sta³o, ¿e p. Ewa zaszczepi³a mi tego bakcyla wyjazdów, wiêc
gdy zaczê³am pracê z dzieæmi w Œwietlicy Socjoterapeutycznej, stwierdzi³am, ¿e im te¿
trzeba pokazaæ kawa³ek kraju. Tym bardziej, ¿e to by³y dzieci niegrzeczne i zarazem
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biedne, co powodowa³o, ¿e na wycieczki
z klas¹ nie jeŸdzi³y, wiêc... jecha³y ze mn¹.
Chocia¿, gdy z perspektywy czasu wspominam dziœ te wyjazdy, stwierdzam, ¿e dziœ ju¿
chyba nie zdecydowa³abym siê na takie eskapady. Cz³owiek m³ody nie ma wyobraŸni,
któr¹ nabywa z wiekiem. Wtedy po prostu
bra³am 20. dzieci i wioz³am na tydzieñ w góry. Poci¹giem! (œmiech) Pod koniec lat 90.
nie by³o jeszcze tylu autokarów, wiêc w sumie nie by³o innych mo¿liwoœci. Nie pomyœla³am nawet zreszt¹, by braæ autokar, bo to
oznacza³oby dodatkowe koszty. Poza tym
jazda poci¹giem to by³a te¿ atrakcja dla dzieciaków... Oko³o godz. 22 wyje¿d¿aliœmy
z Nowego Tomyœla do Poznania i tam na
dworcu PKP czekaliœmy na poci¹g do godziny 2 nad ranem. Wraz z drug¹ wychowawczyni¹ upycha³yœmy dzieci w poci¹gu jad¹cym w kierunku Pienin, Karkonoszy, czy innych gór, a potem przez po³owê drogi nie
wiedzia³am, czy w ogóle wszystkie s¹ w poci¹gu. Nieraz rozpierzch³y siê w ró¿nych kierunkach i nieraz dopiero przy wysiadaniu
mo¿na je by³o spokojnie policzyæ – zawsze
by³y wszystkie! (œmiech) Przez tydzieñ by³yœmy z nimi, przez 24 godziny na dobê – pe³na opieka, pe³na odpowiedzialnoœæ...
... a w nocy po³owa p³aka³a, ¿e chce do
domu...
Nie, nie, nie. Nie by³o takiego dziecka,
które chcia³oby wracaæ do domu. One siê
tam œwietnie czu³y. Cieszy³y siê, ¿e siê wyrwa³y, ¿e mog³y trochê pobroiæ. Nawet je¿eli mia³y z³e zachowania w szkole i w œwietlicy,
na wycieczkach by³y to najwspanialsze dzieci. Owszem, zdarza³y siê pewne rodzaje
buntu, ale wystarcza³a rozmowa. Mo¿e w taki sposób chcia³y odwdziêczyæ siê nam za to,
¿e mog³y wyjechaæ, coœ zobaczyæ, zwiedziæ.
Kiedyœ, po latach, spotka³am m³odego cz³o-

wieka, który chodzi³ do œwietlicy od pocz¹tku jej istnienia i on mi powiedzia³: Wie pani,
tyle ile ja z pani¹ zwiedzi³em, to w ¿yciu bym
inaczej nie zobaczy³. Na pocz¹tku siê buntowa³em, kiedy pani pedagog powiedzia³a, ¿e
mam iœæ do œwietlicy, ale dzisiaj naprawdê
dziêkujê, ¿e mog³em tyle zobaczyæ i ¿e mam
teraz tak¹ odwagê wyje¿d¿ania. On teraz
jest na sta³e w Anglii, a wychowywa³a go mama, która mia³a problemy z alkoholem, ojca
nie by³o. I tak naprawdê od¿ywa³ tylko
w œwietlicy. Potem jeszcze, gdy pojawi³ siê p.
Edward Kupiec, który zacz¹³ pracowaæ z nimi w drewnie, to wszystkie dzieci by³y przeszczêœliwe. Wtedy ju¿ mieliœmy du¿o ró¿nych propozycji dla nich… Inna sprawa, ¿e to
by³y dzieci uzdolnione plastycznie, manualnie. Wszystko ch³onê³y, chcia³y coœ robiæ,
¿eby coœ powstawa³o, coœ zosta³o. Przygl¹daj¹c siê wysi³kom, jakie wk³ada³y w tworzenie prac plastycznych, pomyœla³am, ¿e nale¿a³oby pokazaæ je na zewn¹trz. Posz³am do
ówczesnego dyrektora biblioteki publicznej,
p. Czes³awa Krolka i zapyta³am, czy nie by³oby mo¿liwoœci, by zrobiæ wystawê prac tych
dzieci. Zgodzi³ siê i kilka takich wystaw odby³o siê w bibliotece, tak¿e wtedy, gdy jej dyrektork¹ zosta³a Lucyna Koñczal – Gnap.
Dzieci szalenie siê cieszy³y, ¿e ich prace znajdowa³y siê na tych wystawach. Ja niby nie
mam zdolnoœci plastycznych i zawsze
w szkole mia³am najgorsze oceny z plastyki
i rysunków, ale okaza³o siê, ¿e przy nich nabra³am takiej motywacji, ¿e szuka³am ró¿nych pomys³ów na prace plastyczne i sama
próbowa³am je wykonywaæ. Zaczê³o mi to
dobrze wychodziæ, co bardzo mnie cieszy³o.
Robiliœmy kartki œwi¹teczne, malowaliœmy
na szkle. Mogliœmy robiæ ró¿norodne prace,
bo w tym czasie pojawi³o siê du¿o wiêcej materia³ów plastycznych, które kupowa³am
w Poznaniu.
Rozmowa z Jolant¹ Szade...

69

NOWOTOMYŒLANIE

Wystawa plastycznych prac dzieci w Sielinku; (od lewej:) Aldona Adamczyk - Kamiñski
(wychowawczyni w œwietlicy), Jerzy Dziamski, Jolanta Szade - 2001 r.

Gdy nowotomyska „baza” siê rozwinê³a,
zaczê³am te¿ myœleæ o wsiach. Powsta³y wiêc
kolejne œwietlice – filie wiejskie w Starym Tomyœlu i Borui Koœcielnej oraz œwietlice profilaktyczne, czêœciowo na zapotrzebowanie
pedagogów i dyrektorów szkó³, w S¹topach
i Jastrzêbsku.Dziœ zatrudniam socjoterapeutê, bo maj¹c tak wiele innych obowi¹zków,
ju¿ nie pracujê w tym charakterze. Wykszta³ci³am dwie osoby, które teraz pracuj¹
w tym zawodzie. Jest sporo dzieci ma³ych,
wiêc zatrudniam panie z nauczania pocz¹tkowego i z przedszkola.
Od pewnego czasu œwietlica wychodzi
te¿ na zewn¹trz – organizuje Pani akcjê
„Postaw na rodzinê” i kilka innych imprez.
Ich cele s¹ tak¿e „profilaktyczne”?
Tak, maj¹ za zadanie dotrzeæ do szerszej
grupy odbiorców ni¿ ci, którzy korzystaj¹ ze
Œwietlicy Socjoterapeutycznej i punktu konsultacyjnego. To te¿ wynika z Gminnego
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Programu Profilaktyki Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Oczywiœcie, taka
profilaktyka wdra¿ana jest w szko³ach, ale
pojawiaj¹ siê i inne instytucje i organizacje,
które pracuj¹ nad nowymi projektami. Ogólnopolsk¹ kampaniê „Postaw na rodzinê”,
która odbywa siê od paru lat, zainicjowa³a na
przyk³ad Krakowska Akademia Profilaktyki,
zapraszaj¹c do udzia³u gminy z ca³ego kraju.
Ma ona na celu pokazaæ rodzinom, jak byæ
ze sob¹. Czasem trzeba uczyæ rodziców spêdzania czasu ze swoimi dzieæmi, bo ka¿dy
w rodzinie ¿yje osobno, obok siebie. A przecie¿ dla dziecka najwa¿niejsi s¹ rodzice i wiêzi w rodzinach, bo to daje si³y do rozwoju.
Sk¹d dziecko ma braæ wzorce, gdy rodzina
nam siê rozsypuje? Przykre jest te¿ to, ¿e ludzie nie chc¹ zak³adaæ rodzin, tylko tworz¹
„zwi¹zki nieformalne”. Wiem, ¿e czasy siê
zmieni³y, ale dla mnie zalegalizowanie istnienia rodziny, szczególnie gdy s¹ ju¿ dzieci, to
jest danie im i sobie ostoi, poczucia bezpie-
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Wystawa prac plastycznych wychowanków Œwietlicy Socjoterapeutycznej w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu - lata 90.

czeñstwa. Maj¹c takie obserwacje pomyœla³am, ¿e kampaniê „Postaw na rodzinê” najlepiej bêdzie zorganizowaæ w formie festynu,
podczas którego rodzic atrakcyjnie spêdzi
czas ze swoim dzieckiem. Od tego siê zaczê³o. Pierwszy festyn odby³ siê bodaj¿e 4 lata
temu i wtedy prowadzi³a go firma p. Piaseckiego z Gdyni. Nie by³o wielu uczestników,
rodzice przys³ali dzieci, a sami siê nie zjawili.
Pomyœla³am, ¿e skoro tak ma³o ludzi przysz³o, to mo¿e nie warto, ale za chwilê przysz³a druga myœl, ¿e je¿eli w przysz³oœci nic nie
zorganizujê, to ludzie wcale nie naucz¹ siê
przychodziæ. S³ysza³am w kó³ko, ¿e w Nowym Tomyœlu nic siê nie dzieje. A dzieje siê
tu bardzo du¿o, jednak Nowy Tomyœl ma
dosyæ trudne spo³eczeñstwo, powiedzia³abym roszczeniowe, a niedaj¹ce wiele od siebie. Ci¹gle maj¹ce niedosyt i poczucie, ¿e coœ
jest nie tak. Postanowi³am jednak spróbowaæ, kieruj¹c siê myœl¹, ¿e ze stania z za³o¿o-

nymi rêkoma z pewnoœci¹ nie wyniknie nic,
a kilka osób przyci¹gnie nastêpne i tak dalej.
Drugi wrzeœniowy festyn zorganizowa³am
ju¿ sama, prosz¹c do wspó³pracy Komendê
Powiatow¹ Policji, zajmuj¹c¹ siê tak¿e profilaktyk¹ i p. Emiliê Jarczyñsk¹ z Polskiego
Czerwonego Krzy¿a, a póŸniej te¿ Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej.
Stworzenie programu i szefowanie imprezie bra³am na siebie, bo okreœlaj¹c siebie
jako demokratycznego autokratê, lubiê, gdy
wspó³praca odbywa siê na moich warunkach. Mam jakiœ obraz, poddajê go pod dyskusjê, ale wolê, gdy skoñczy siê ona na zaakceptowaniu mojego pomys³u. Oczywiœcie
wiem, ¿e co trzy g³owy, to nie jedna, ale zarys dzia³añ przygotowujê sama. No i tak na
pocz¹tku pojawi³y siê festyny majowe, ³¹cz¹ce Dzieñ Dziecka z Dniem Matki, letnie, potem jesienne, a¿ w koñcu na sugestiê p. Burmistrza, ¿e dobrze by by³o przed œwiêtami
Rozmowa z Jolant¹ Szade...
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ubraæ z dzieæmi choinkê na Placu Niepodleg³oœci, równie¿ i zimowe. Stwierdziwszy, ¿e
obok tego ubierania choinki warto by by³o
zrobiæ coœ jeszcze, wymyœli³am festyn zimowy „W oczekiwaniu na Bo¿e Narodzenie”,
który towarzyszy „Kiermaszowi piernikiem
pachn¹cemu”, organizowanemu przez Nowotomyski Oœrodek Kultury. Dzieci ciesz¹
siê, ¿e mog¹ przystroiæ miejsk¹ choinkê, ale
tak¿e maj¹ mo¿liwoœæ pomalowania dla siebie bombki. Warunek jest jeden – mo¿na j¹
zabraæ do domu, tylko wtedy, gdy rodzic
maluje bombkê z dzieckiem. Pocz¹tkowo
dzieci przychodzi³y same, a to przecie¿ nie
jest naszym celem.
Oprócz organizowania w³asnych imprez
wspieramy – tak¿e partycypuj¹c w kosztach
– inicjatywy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej –
Miko³ajki, Dzieñ Dziecka, który od kilku lat
odbywa siê w okolicznych gospodarstwach
agroturystycznych, a w którym bior¹ udzia³
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te¿ dzieci ze Œwietlicy Socjoterapeutycznej.
Myœlê, ¿e wspomniane imprezy ju¿ siê u nas
przyjê³y, bo wiele osób o nie pyta.
Obok wsparcia dzieci powsta³y te¿ inicjatywy dla doros³ych z problemem alkoholowym…
Pocz¹tkowo mówi³o siê – walka z alkoholem. Potem ju¿ nie walczyliœmy, tylko
„rozwi¹zywaliœmy problemy”. Oczywiœcie
trzeba by³o stworzyæ takie mo¿liwoœci i dla
doros³ych. Tak powsta³ punkt konsultacyjny
dla osób z problemem alkoholowym. Szuka³am osoby, która w tym punkcie mog³aby
pracowaæ. Najpierw zg³osi³a siê do mnie
osoba bêd¹ca trzeŸwym alkoholikiem, pomyœla³am – chocia¿ tyle. Potrzebowa³am
jednak terapeuty i tak siê z³o¿y³o, ¿e pani
z poznañskiej poradni odwykowej na ul. Ma³eckiego, która raz w tygodniu przyjmowa³a
w nowotomyskim oœrodku zdrowia, musia-
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³a zrezygnowaæ z tej pracy, gdy¿ ZOZ nie
chcia³ ju¿ finansowaæ tego typu dzia³alnoœci.
Posz³am wiêc zapytaæ, czy nie chcia³aby pracowaæ tutaj i ona siê zgodzi³a. Mia³am warunki, by³o du¿o pomieszczeñ, wiêc przygotowa³am dla niej gabinet. PóŸniej pojawi³a siê
kolejna terapeutka z poradni na Ma³eckiego,
teraz przyje¿d¿a jeszcze inna. Mam ju¿
zreszt¹ trzech terapeutów. Zaczyna³am od
jednego, ale to siê jakoœ rozszerzy³o. Pocz¹tkowo oczywiœcie trzeba by³o przygotowaæ
jakieœ ulotki, ¿eby rozpropagowaæ dzia³anie
tego punktu, ¿eby ludzie chcieli przychodziæ
tutaj ze swoimi problemami.
Ustawa nakazywa³a te¿ stworzenie
Gminnej Komisji do Spraw Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych. Wczeœniej
w mieœcie ona istnia³a, ale jej dzia³alnoœæ jakoœ
upad³a, wiêc otrzyma³am od p. Burmistrza
delegacjê, by stworzyæ j¹ na nowo i wytypo-

waæ osoby, które p. Burmistrz mia³ potem
do tej komisji powo³aæ. Pierwsze osoby wytypowa³am z instytucji, które zajmowa³y siê
rodzinami i problemami spo³ecznymi –
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Policja, by³
w niej te¿ terapeuta oraz radni. Pocz¹tkowo
komisja liczy³a 11 osób. Je¿eli chodzi o propozycje dla doros³ych z problemami alkoholowymi, pojawia³y siê one póŸniej samoistnie. Pod koniec 1996 roku przysz³a osoba
z grupy uzale¿nionych z pytaniem, czy mogliby w Œwietlicy Socjoterapeutycznej stworzyæ
grupê AA, na co oczywiœcie siê zgodzi³am.
Potem przysz³a pani z pytaniem, czy mog¹
stworzyæ Al-Anon. Oczywiœcie, ¿e mo¿ecie
– odpowiedzia³am. To, czego nie uda³o mi
siê tu zorganizowaæ, to Alateen – takiej grupy dla dzieci. Próbowa³am wielokrotnie, bo
przez ten ca³y czas wysy³a³am dzieci na obozy socjoterapeutyczne, gdzie bywa³y te¿ AlaRozmowa z Jolant¹ Szade...
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teeny i mia³am nadziejê tak¹ grupê utworzyæ. D³ugo jednak siê nie udawa³o, wiêc zrezygnowa³am. Teraz zreszt¹ coraz trudniej
jest pozyskaæ dzieci i sprawiæ, ¿eby one
chcia³y coœ robiæ. Czêsto przegrywamy z Internetem, komputerem. Ja stara³am siê zawsze aktywizowaæ dzieci, tak wiêc u mnie
w œwietlicy nie ma komputera „do zabawy”,
jako wype³niacza czasu. Uwa¿am, ¿e dzieci
maj¹ tutaj rozwijaæ swoje zdolnoœci intelektualne, manualne. Od opiekunów wymagam,
¿eby ich zajêcia by³y zwi¹zane z wyobraŸni¹,
ruchem, twórczoœci¹. To, ¿e dziecko bêdzie
dobrze przebiera³o palcami podczas klikania
po klawiaturze komputera to jest nic... Radni wielokrotnie zadaj¹ mi pytanie: A dlaczego pani nie ma tu komputerów? Odpowiadam, ¿e celowo nie mam, bo nie chcê mieæ.
Wróæmy jeszcze do dzia³añ dla doros³ych. Jaki by³ pocz¹tkowo odzew wœród
osób, dla których powo³ano punkt konsultacyjny i na czym polega³a praca Komisji, jej
zadania i kompetencje?
Je¿eli chodzi o punkt konsultacyjny, to na
pocz¹tku by³o trudno… Okazywa³o siê, ¿e
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nikt nie jest uzale¿niony, nikt nie ma problemu z alkoholem… – Pijê tak jak ka¿dy, wiêc
gdzie ja bêdê chodzi³…Faktycznie mo¿e na
pocz¹tku by³y takie dni, ¿e nie by³o nikogo
i terapeuta czeka³ nadaremno, jednak powoli, powoli to siê zmienia³o. Gdy pojawi³a siê
terapeutka z Poznania, przyci¹gnê³a osoby,
które wczeœniej chodzi³y do oœrodka zdrowia. Gdy pojawi³y siê one, to pojawi³y siê rodziny, znajomi i tak powoli, powoli. 2-3 lata
trwa³o zanim dzia³anie punktu siê rozwinê³o.
Je¿eli chodzi o Komisjê, nie ma ona du¿ych uprawnieñ, bo nie jest instytucj¹, tylko
cia³em powo³anym g³ównie po to, by motywowaæ do podjêcia leczenia i wspomagaæ rodziny, w których wystêpuje problem alkoholowy. Mo¿e siê do niej zwróciæ osoba, która
ma problem z cz³owiekiem uzale¿nionym.
Przyjœæ, zasiêgn¹æ informacjê, pozyskaæ pomoc, z³o¿yæ wniosek i czekaæ, a¿ ta osoba
pod wp³ywem sugestii Komisji raczy zmieniæ
swoje zachowanie.
Istnieje mo¿liwoœæ skierowania takiej osoby na przymusowe leczenie?
To siê tak nazywa potocznie, ale takiej

NOWOTOMYŒLANIE

Jolanta Szade z laureatami nagrody Polcul - Alin¹ Janowsk¹ i Edwardem Kupcem - 2005 r.

procedury nie ma, poniewa¿ alkoholizm jest
chorob¹, a ka¿dy cz³owiek ma prawo do decydowania o swoim leczeniu. To nie jest do
koñca dobre, bo ta choroba dotyka nie tylko
osoby uzale¿nionej. Gdyby tak by³o, jej decyzja, ¿e chce sobie zmarnowaæ ¿ycie, by³aby
uczciwa. Natomiast skoro ona dotyczy ca³ej
rodziny, spo³eczeñstwa, to nie jest w porz¹dku. Alkoholizm poci¹ga za sob¹ wielorakie skutki spo³eczne, w³¹cznie z kosztami finansowymi. Co prawda nikt jeszcze nie
umar³ na alkoholizm, ale umiera siê na marskoœæ w¹troby, na raka prze³yku, na raka
p³uc. S¹ wypadki samochodowe spowodowane nadu¿ywaniem alkoholu, w których ludzie gin¹ za spraw¹ pijanych kierowców. To
s¹ te¿ rozpady rodzin, rodzenie chorych
dzieci przez kobiety, które w ci¹¿y pij¹ alkohol. Mimo tych konsekwencji nie ma takiego
przymusu, ¿eby zamkn¹æ cz³owieka i zmusiæ
do leczenia. Dzia³anie komisji ograniczyæ siê

mo¿e tylko do motywowania, pokazywania
skutków, jakie wynikaj¹ z nadu¿ywania alkoholu. Nie zawsze jednak udaje siê zmotywowaæ sam¹ rozmow¹. Wtedy mo¿na podj¹æ
kolejny krok – diagnozowanie tej osoby
przez bieg³ego s¹dowego, psychologa, a od
paru lat te¿ przez psychiatrê, którzy wydaj¹
opiniê, czy jest ona uzale¿niona od alkoholu,
czy nie. Je¿eli ma rodzinê i dzieci, o które nie
dba, nie ³o¿y na ich utrzymanie, bo nie pracuje, demoralizuje dzieci pij¹c, a alkohol powoduje te¿ rozk³ad po¿ycia ma³¿eñskiego,
to istniej¹ ustawowe przes³anki umo¿liwiaj¹ce Komisji z³o¿enie pozwu do s¹du i uzyskanie postanowienia o przymusie leczenia. Jest
to jednak przymus tylko w cudzys³owie, bo
niezastosowanie siê do niego nie wi¹¿e siê
z ¿adnymi konsekwencjami karnymi. Przymus leczenia polega na doprowadzeniu danej osoby do zak³adu leczenia uzale¿nieñ, ale
je¿eli nie wyrazi zgody na leczenie, to sam teRozmowa z Jolant¹ Szade...
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rapeuta j¹ wypisze. Po pierwsze nie ma terapii bez wyra¿enia zgody, a po drugie ktoœ taki mo¿e rozbiæ grupê osób zmotywowanych
do odbycia terapii, bo s¹ one bardzo s³abe.
Prawda jest taka, ¿e na alkoholizm nie ma innego lekarstwa ni¿ terapia. Nieraz kobiety
przychodz¹ do mnie i mówi¹: Proszê pani,
a mo¿e wszywka…? Kiedyœ stosowano antikol, esperal. Ale to s¹ œrodki, które wspomagaj¹, kiedy ktoœ bardzo chce siê leczyæ, mog¹
tylko wzmocniæ s³ab¹ wolê, nie lecz¹ choroby alkoholowej. To jest choroba umys³u,
woli. Jeœli cz³owiek nie zmieni myœlenia, zachowañ, to jest koniec, bo na³óg staje siê dla
niego wa¿niejszy ni¿ wszystko inne.
Podsumowuj¹c dotychczasowe lata pracy nad problemami rodzinnymi i indywidualnymi, co uzna³aby Pani za najwiêkszy lokalny problem?
Ze spraw, którymi siê zajmujê – bo s¹
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przecie¿ i inne dziedziny – najwiêkszy jest
problem alkoholowy, teraz dotycz¹cy nie tyle ludzi doros³ych, co m³odzie¿y. A praca
nad t¹ grup¹ jest najtrudniejsza. Na dodatek,
je¿eli chodzi o profilaktykê, szko³y œrednie,
w przeciwieñstwie do podstawowych, le¿¹
od³ogiem. Nadzoruj¹ je powiaty, wiêc ka¿da
wspó³praca zale¿y tylko od chêci dyrektora
szko³y. Myœlê, ¿e w diagnozie spo³ecznej ten
problem przewija siê najczêœciej. Chocia¿
iloœæ rodzin z problemem alkoholowym siê
zmniejsza i to jest informacja oznaczaj¹ca, ¿e
dzia³ania, które podejmujemy przynosz¹
skutek. Drugim trudnym problemem jest
przemoc w rodzinie. Niestety w tej chwili
dotyka on rodzin w ca³ej Polsce.
To jest przemoc ³¹cz¹ca siê alkoholem,
patologi¹, czy coraz wiêcej jest przemocy
w rodzinach pozornie „normalnych”?
Oczywiœcie, nie jest ona zwi¹zana wy³¹cz-
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nie z alkoholem. To jest stereotyp. Pojawia
siê ona w ró¿nych sytuacjach. Zaczyna siê od
konfliktów rodzinnych, koñczy siê przemoc¹, bo jedna z osób inaczej nie umie sobie poradziæ z emocjami i problemami. Obecnie
wiêcej ni¿ fizycznej, jest przemocy psychicznej, któr¹ nazywam przemoc¹ w bia³ych rêkawiczkach. J¹ najtrudniej udowodniæ. Jednym z jej rodzajów jest przemoc ekonomiczna, wystêpuj¹ca w sytuacjach, gdy jedna strona nie mo¿e pracowaæ. Zwykle jest to kobieta. Do tego dochodzi przekonanie wyniesione przez mê¿czyznê z domu, ¿e to on rz¹dzi
i wydziela kobiecie pieni¹dze, ka¿¹c rozliczaæ
siê z ka¿dej z³otówki lub nakazuje jej, co ona
ma kupowaæ – tak¿e jeœli chodzi o jej rzeczy
osobiste, ubrania itp.
Oczywiœcie, byæ mo¿e jest tak, ¿e skoro
z tymi problemami pracujê, to jestem na nie
wyczulona. Gdy jednak prowadz¹c badania,

pytam nowotomyœlan o problemy – bezrobocie i alkohol przewijaj¹ siê najczêœciej.
Ogólnie jednak nie jest tak najgorzej.
To, co Pani opowiada ³adnie brzmi, wydaje siê, ¿e wszystko idzie jak z p³atka, ale
podejrzewam, ¿e dziej¹ siê rzeczy, od których Pani „rêce opadaj¹” i motywacja „siada”. Co w Pani wywo³uje zw¹tpienie w sens
tej pracy?
W¹tpiê wtedy, gdy czujê ca³kowit¹ bezsilnoœæ. Gdy chcê komuœ pomóc, a nie mogê,
bo nie mam œrodków, narzêdzi, albo jest to
niezgodne z przepisami. W¹tpiê te¿, gdy
muszê stawaæ przed radnymi i t³umaczyæ, po
co to robimy. Chocia¿ w ostatnich latach
radni siê wyedukowali i nie pada³y z ich strony pytania, wynikaj¹ce z braku zrozumienia,
tak jak to by³o na pocz¹tku naszej dzia³alnoœci. A przecie¿ ona nie przynosi efektów naRozmowa z Jolant¹ Szade...
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stêpnego dnia, ani za tydzieñ, ani za miesi¹c.
Czasem po latach. Dopiero gdy patrzê na
moich pierwszych wychowanków, którzy
teraz s¹ doroœli, zak³adaj¹ rodziny, dostrzegam, czy coœ z tego wynieœli, czy nie. Nie zawsze pamiêtam dzieci szkolne, natomiast
z dzieæmi, które przez lata by³y w œwietlicy
na co dzieñ, z którymi spêdza³am czas na
wycieczkach i koloniach, z¿y³am siê. Nie
wiem, co siê dzieje z wieloma z nich, wiêc
czasem wspominamy w œwietlicy i zastanawiamy siê, co robi¹ w ¿yciu doros³ym. Wie
pani, chcia³oby siê wiedzieæ, czy ta osoba posz³a w³aœciw¹ drog¹, czy jednak nie, bo
w cz³owieku jest te¿ niepokój, czy wszystko
dobrze zrobi³, taka chêæ, ¿eby to siê uda³o.
Spotykam ma³¿eñstwo z dwójk¹ dzieci,
które œwietnie sobie radzi, a oboje chodzili tu
do œwietlicy. Problemy by³y z nimi straszne,
bo w wieku 14 lat to ju¿ by³a taka para, któr¹ trzeba by³o ci¹gle pilnowaæ, szczególnie
na wycieczkach. Kiedyœ rano zagl¹dam do
pokoju, a ten ch³opak jest u dziewczyny...
W³os mi stan¹³ na g³owie, ale siê okaza³o, ¿e
przyszed³ rano i wszystko jest w porz¹dku.
Teraz, gdy go spotykam, mówi gdzie pracuje, ile zarabia, ¿e nie u¿ywa alkoholu. A¿ serce roœnie. Natomiast gdy spotykam innego
wychowanka, którego nie widzia³am d³u¿szy czas, który na pytanie: Gdzie siê podziewa³eœ?, odpowiada: Siedzia³em – i to nie
pierwszy raz… to myœlê sobie – Nie uda³o
siê. Ale to s¹ przecie¿ ludzie, nie przedmioty,
które mo¿na ustawiæ – albo przyjmuj¹ pewne rzeczy, albo nie. I tak to sobie t³umaczê –
z tym ci siê nie uda³o, ale nie ka¿dy umie
przyj¹æ dobre rady. Nieraz dopiero po latach przychodzi olœnienie. Nawet je¿eli dzisiaj mam wra¿enie, ¿e nic w dziecku nie zosta³o z naszych starañ, to nieraz po latach
znajdzie siê w takiej sytuacji, ¿e przypomni
sobie, co siê do niego kiedyœ mówi³o. Trzeba
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w to wierzyæ. Z doros³ymi jest podobnie.
Powiedzmy, ¿e ktoœ przychodzi na komisjê,
zaczyna dobrze funkcjonowaæ, rodzina siê
cieszy, nie pije, a za dwa lata wszystko powraca. To podcina skrzyd³a.
Nie mam jednak d³ugich okresów zw¹tpienia. Czasem mówiê, ¿e rzucam wszystko,
zastanawiam siê, czy to ma sens, ale za moment ju¿ zmieniam zdanie, bo ta praca daje
mi satysfakcjê. Nieraz po prostu trzeba wyrzucenia to z siebie, by móc dalej funkcjonowaæ. Rozmawiamy przed wyborami samorz¹dowymi, wiêc nie wiem, ile jeszcze bêdzie
mi dane tutaj pracowaæ. Zreszt¹ nie bêdê
pracowa³a do koñca œwiata i o jeden dzieñ
d³u¿ej. Si³ wystarcza do jakiegoœ momentu
i potem cz³owiek musi powiedzieæ stop. Nie
m³odniejemy.
Skoro jesteœmy przy pracy jako takiej…
Mam wra¿enie, ¿e ona to Pani na³óg...
Ka¿dy z nas jest lekko uzale¿niony od czegoœ. Jedni od kawy, inni od cukierków, ja od
pracy (œmiech). Oczywiœcie walczê z tym
i dopiero po wielu latach trochê wygrywam.
Przyznajê, ¿e jestem pracoholikiem i dla
mnie praca zawsze mia³a bardzo du¿e znaczenie. Mo¿e te¿ dlatego nie mam w³asnej
rodziny, bo stwierdzi³am, ¿e albo jedno, albo
drugie. Praca mnie poch³ania³a, a gdybym
mia³a rodzinê, nie mia³abym mo¿liwoœci tak
szerokiego dzia³ania. Podziwiam ludzi, którzy ³¹cz¹ i jedno i drugie, bardzo dobrze, ¿e
s¹ tacy. Czasem po prostu nie jest nam to dane, wiêc trzeba siê spe³niaæ w tym, co siê
ma… Gdy pracowa³am wy³¹cznie w szkole,
mój pracoholizm dawa³ o sobie znaæ szczególnie w wakacje. Te dwa wolne miesi¹ce,
w czasie których mia³am tylko kilka godzin
zajêæ w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, to by³a tragedia. Dlatego, gdy pojawi³y siê obowi¹zki pe³nomocnika, Œwietlica Socjotera-
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peutyczna, to by³o dla mnie wybawienie, ¿e
mogê robiæ coœ wiêcej.
Zapewne te¿ i du¿a satysfakcja, ¿e samodzielnie zbudowa³a Pani coœ nowego, przetar³a Pani nowy szlak …
Przyznam, ¿e tak, a jednoczeœnie powiem, ¿e z t¹ satysfakcj¹ nie jest tak prosto.
Jestem osob¹, która zawsze twierdzi, ¿e mog³a coœ zrobiæ lepiej. Nie mam wysokiej samooceny. Jest ona raczej ni¿sza ni¿ wy¿sza.
W pracy muszê mieæ wszystko zrobione
perfekcyjnie. Nigdy siê nie spóŸniam, bo skoro pracujê z ludŸmi i s¹ oni ode mnie czêœciowo zale¿ni, muszê daæ ten dobry przyk³ad.
To jest oczywiœcie trudne i wymaga starania.
Mo¿e dlatego zdarza mi siê patrzeæ z pewn¹
zazdroœci¹ na ludzi, którzy – z mojego punktu widzenia – tylko w po³owie potrafi¹ zrobiæ ró¿ne rzeczy, ale opowiadaj¹ o swoich
dokonaniach z satysfakcj¹ i myœleæ sobie:
Dlaczego ja tak nie potrafiê! Ja, gdy zrobiê
cokolwiek, to potem jeszcze analizujê –

a mog³am to zrobiæ lepiej, a pewnie siê to nie
podoba³o… Choæ mo¿e to i dobrze, bo z takim podejœciem zawsze staram siê daæ z siebie jeszcze wiêcej. Minusem tego typu charakteru jest taki mechanizm, ¿e z jednej strony potrzebujê, ¿eby mnie ktoœ pochwali³,
z drugiej, gdy s³yszê pochwa³ê, myœlê sobie:
E, nie wiem, czy to na tyle prawdziwe, by siê
z tego cieszyæ (œmiech). I najœmieszniejsze
jest to, ¿e jeszcze w nocy analizujê i uk³adam
w g³owie, jak coœ mog³am lepiej zrobiæ. Musia³abym mieæ taki dyktafon i nagrywaæ
w nocy, gdy mi siê coœ przypomni.
A jeœli chodzi o przecieranie szlaku...
Mam coraz silniejsze wra¿enie, ¿e teraz trudniej sprostaæ tym zadaniom, bo czasy s¹ trudne. Ca³y czas trzeba œledziæ nowe ustawy,
pojawiaj¹ siê nowelizacje. Papierów mia³o
byæ mniej, a jest coraz wiêcej. Dokumentacja
jest coraz trudniejsza. Wydaje mi siê, ¿e kiedyœ by³o ³atwiej, chocia¿ ci¹gle siê uczy³am,
jeŸdzi³am na szkolenia. Od pocz¹tku tworzy³am gminny program zatwierdzany przez
Rozmowa z Jolant¹ Szade...

79

NOWOTOMYŒLANIE

Radê Miejsk¹, zawieraj¹cy wszystkie moje
zadania – profilaktykê antyalkoholow¹
w szkole i wœród doros³ych, a w ostatnich latach do programu do³¹czy³o planowanie bud¿etu. Gdy organizowa³am Œwietlicê Socjoterapeutyczn¹ i punkty, jak mówi³am, na nasz¹ dzia³alnoœæ nie by³o pieniêdzy, z bud¿etu
gminy dawano nam jakieœ grosze. Po kilku latach pojawi³a siê jednak nowelizacja ustawy,
mówi¹ca o tym, ¿e pieni¹dze uzyskane z zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu w ca³oœci maj¹
byæ przeznaczone na rozwi¹zywanie problemów alkoholowych i narkotykowych w gminach. Mimo ¿e ekonomist¹ nie jestem, to
musia³am siê nauczyæ dobrze liczyæ. Uzna³am po prostu, ¿e skoro siê umie rozwi¹zaæ
sprawy bud¿etu domowego, to i tutaj nie bêdzie problemu, chocia¿ odpowiedzialnoœæ
jest du¿o wiêksza. Podesz³am do tego ze
spokojem, mo¿e dlatego, ¿e tworzenia bud¿etu domowego nauczy³a mnie moja mama. Bardzo wczeœnie straci³am tatê, a ¿e by³am najstarsza z dzieci – mia³am 9 lat, moja
mama poprosi³a mnie o pomoc. Pieniêdzy
mieliœmy niewiele, ale jakoœ trzeba by³o zwi¹zaæ koniec z koñcem. Pamiêtam, gdy nieraz
mama mówi³a: S³uchaj, mo¿e mi tu coœ poradzisz… Ona nauczy³a mnie samodzielnoœci,
tego jak liczyæ pieni¹dze, ¿eby wystarczy³y
od pocz¹tku do koñca; co w bud¿ecie jest
wa¿ne, a co jest mniej wa¿ne, za co jestem jej
wdziêczna. I tak do dzisiaj pracujê planuj¹c
bud¿et w gminie. Oczywiœcie nad tym bud¿etem trzyma pieczê pani Skarbnik i panie
ksiêgowe w urzêdzie, ale one tylko kontroluj¹, a tworzyæ go muszê sama.
Takie ci¹g³e obcowanie z ludzkimi problemami wydaje siê mocno obci¹¿aj¹ce, bo
zwi¹zane z poczuciem odpowiedzialnoœci za
¿ycie innych ludzi... Jak radzi sobie Pani
z emocjami wynikaj¹cymi z takiego obci¹¿e-
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nia... Nie wystarczy chyba powiedzieæ „rzucam to”?
Ca³y czas siê kszta³cê i gdybym faktycznie
nie mia³a za sob¹ treningów interpersonalnych, na których poznaje siê samego siebie –
swoje mo¿liwoœci, braki, emocje i uczy, jak
sobie z nimi radziæ, to faktycznie by³oby to
destrukcyjne. Samoœwiadomoœæ, wiedza
o tym, w czym jestem dobra, a w czym nie,
jakie mam s³absze strony i jakie mocniejsze,
jest bardzo wa¿na w tej pracy. Dziêki niej
wiem, jak reagowaæ w danej sytuacji. Czujê
w jakich momentach jest ze mn¹ gorzej, chocia¿ teoretycznie – maj¹c wiedzê jak zadbaæ
o swoje emocje – nie powinnam zachorowaæ na depresjê. Gdyby nie te treningi, nie
wiem, czy bym jeszcze pracowa³a. Tak jak
pani mówi, tutaj wchodzi siê w czyjeœ ¿ycie,
a drug¹ stron¹ tego medalu jest fakt, ¿e nie
ka¿dy jest z tego zadowolony. Panowie, których ¿ony zwracaj¹ siê do mnie o pomoc, na
pewno nie s¹. I odbija siê to na mnie rykoszetem. Czasami gro¿¹, robi¹ awantury, pisz¹
skargi. Jestem nara¿ona na obra¿anie, obmawianie, na to, ¿e rodzic – tak jak wiele lat
temu na przyk³ad – wniesie skargê do Burmistrza, ¿e w œwietlicy stosujê przemoc wobec jego dzieci... Sprawa dobrze siê skoñczy³a, bo nie pracowa³am tu sama. Zwo³a³am
zebranie wszystkich wychowawców, zaprosi³am praktykantkê, p. Burmistrza, rodziców
i wtedy skar¿¹cy pan trzasn¹³ drzwiami i poszed³. By³ osob¹ uzale¿nion¹… i tak bywa.
To druga, ciemniejsza strona tej pracy. Jej
materi¹ jest cz³owiek, nie przedmiot. Przedmiot nic mi nie zrobi, mogê siê nawet na nim
wy¿yæ, gdy siê zdenerwujê. Na ¿ywym cz³owieku nie mogê. Kocham ludzi, lubiê pracowaæ z nimi. Oczywiœcie s¹ dni gorsze, gdy jestem zmêczona, zdenerwowana. Ale ludzi
trzeba rozumieæ. Zw³aszcza teraz, gdy spotykam siê z problemem przemocy. To jest
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W niedziele odwiedzam znajomych,
bo kiedyœ muszê to zrobiæ - £ódŸ
2004 r.

bardzo trudne, bo ludzie maj¹ w sobie sk³onnoœæ do oceniania drugiego cz³owieka, natomiast ja nie mogê oceniaæ, muszê jak gdyby
wejœæ na wy¿szy pu³ap. Trudno mi czasem
wejœæ w rolê tej osoby, ale muszê staraæ siê
zrozumieæ mechanizmy jej dzia³ania. Staraæ
siê przyj¹æ, ¿e w tym momencie to jest
wszystko, co ona mo¿e z siebie daæ i tak
wp³yn¹æ na tê osobê, ¿eby siê zmieni³a, a to
nie zawsze wychodzi...
Innym obci¹¿eniem jest fakt, ¿e nie pracujê od 8.00 do 16.00. Tutaj nie da siê zamkn¹æ biurka, wyjœæ i nie myœleæ o pracy.

Praktycznie bior¹c, ci¹gle jestem ni¹ zabsorbowana. Emocje id¹ ze mn¹ do domu, chocia¿ jakoœ nie jest to szkodliwe dla mojej psychiki, o której wiele osób mówi, ¿e jest bardzo mocna. Byæ mo¿e tak to jest.
Jest pani laureatk¹ nagrody kanadyjskiej
Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego, nagradzaj¹cej „ma³ych bohaterów”, ludzi, którzy nie tylko anga¿uj¹ siê spo³ecznie, czêsto
na poziomie lokalnym, ale tak¿e czyni¹ to
skutecznie, zara¿aj¹c przy tym duchem spo³ecznikowskim swoje otoczenie – to doceRozmowa z Jolant¹ Szade...
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Moj¹ ukochan¹ ksi¹¿ka, któr¹ czytam
zawsze latem, jest
"Lato leœnych ludzi" Rodziewiczówny.
Nie mam wakacji, wiêc chyba ta
lektura mi je zastêpuje …

nienie z doœæ daleka. Wyró¿niono Pani¹
mo¿e nieco bli¿ej za tê wieloletni¹ pracê?
Nigdy nie liczy³am na ¿adne apana¿e i ta
nagroda by³a dla mnie wielkim zaskoczeniem i wyró¿nieniem. O jej przyznaniu dowiedzia³am siê od dziennikarzy Radia Merkury, chocia¿ oczywiœcie mia³am œwiadomoœæ, ¿e zosta³ z³o¿ony taki wniosek. By³am
mile zaskoczona, czytaj¹c wszystkie adresy
skierowane do Fundacji w celu poparcia mojej kandydatury i by³am mile zaskoczona, ¿e
ktoœ postrzega mnie jako wykonawczyniê
dobrej pracy. Kiedy jednak ju¿ dotar³o do
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mnie, ¿e tê nagrodê otrzymam, to zastanowi³o mnie jak to jest, ¿e tak daleko musieli
mnie doceniæ… Oczywiœcie póŸniej, podczas
sesji Rady Miejskiej, skierowano do mnie podziêkowania, adres okolicznoœciowy i kwiaty, co by³o mi³ym gestem. Niby nie po to siê
pracuje, ale jest mi³o, gdy inni nasz¹ pracê
doceniaj¹. Czasem sobie ¿artujê pytaj¹c, czy
Burmistrz wie, co podpisuje, gdy podsuwam
mu dokumenty, na co zawsze odpowiada:
Wie pani, ja mam do pani pe³ne zaufanie. Jeœli chodzi o pani pracê, œpiê spokojnie. To
mnie zawsze cieszy, bo jak mówi³am, ceniê
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sobie swobodê w dzia³aniu. Nie umia³abym
chyba pracowaæ z prze³o¿onym, który patrzy³by mi ca³y czas na rêce. I mia³am to
szczêœcie, ¿e pracowa³am z ludŸmi, którzy
dawali mi tê swobodê. Od pocz¹tku, tak¿e
w Instytucie Socjologii, profesora cechowa³a
wysoka klasa kultury. Jako hrabia z czasów
przedwojennych, mia³ w sobie to „coœ”. On
mnie nauczy³ bycia cz³owiekiem, który daje
szansê tej drugiej osobie. Mówi³: Nie wiesz,
jak coœ zrobiæ, próbuj, pracuj, zrobisz coœ Ÿle,
to ci powiem. I to by³ cz³owiek, który zawsze
powiedzia³ komplement, gdy spotka³o siê go
na korytarzu. Pamiêtam do dziœ, jak po
obronie pracy magisterskiej, w momencie
wrêczania kwiatów, powiedzia³ mi: Zawsze
jest pani elegancka, ale dzisiaj tak wyj¹tkowo
pani wygl¹da, ¿e mi³o popatrzeæ. To jest
rzadkoœæ, szczególnie, gdy chodzi o szefów.
Gdy z kolei pracowa³am w szkole, dyrektor
Dziamski tak¿e dawa³ mi mnóstwo swobody. Kiedyœ do szko³y przyszed³ policjant po
dziecko, ale dyrektor Dziamski powiedzia³:
Chwileczkê, zadzwoniê po pani¹ pedagog –
jak ona zadecyduje, tak bêdzie. Ja siê w to nie
wtr¹cam. Taka postawa to te¿ docenienie. Ja
stara³am siê zawsze moj¹ prac¹ jak najbardziej pozytywnie odpowiadaæ na zaufanie
szefów. Sama stara³am obdarzaæ ludzi zaufaniem, ale to nie jest zawsze do koñca mo¿liwe. Niektórzy nie potrafi¹ tego doceniæ i gdy
siê im tylko da troszeczkê wolnoœci, niew³aœciwie j¹ wykorzystuj¹. Dlatego mówiê, ¿e
jestem demokratycznym autokrat¹, bo jednak muszê wielu spraw pilnowaæ. Natomiast
moi prze³o¿eni mog¹ spaæ spokojnie. Wiadomo, ¿e nie zawsze wszystko do koñca
wyjdzie tak, jakby siê chcia³o, jednak nigdy
nie narazi³abym prze³o¿onego, by przy kontroli, na przyk³ad, by³o coœ nie tak. Zaufanie
– to jest zobowi¹zanie.

Zaufanie prze³o¿onych to jest coœ, co Pani uwa¿a za swój sukces w tej pracy?
Myœlê, ¿e tak. Chocia¿ nigdy nie rozpatrywa³am tej pracy w kategoriach sukcesu. Mo¿e mia³am taki ma³y momencik refleksji przy
tej nagrodzie, ¿e ktoœ doceni³ moj¹ pracê,
jednak zaraz w mojej g³owie zrodzi³o siê pytanie: A czy rzeczywiœcie zas³u¿y³am na to?
Wie pani, nigdy nie pracowa³am na sukces.
Dla mnie mo¿e sukcesem jest to, ¿e mogê
zajmowaæ siê tym, co lubiê, co mi daje satysfakcjê, sprawia przyjemnoœæ. To, ¿e moja rodzina, moja mama by³a zawsze ze mnie
dumna, to jest te¿ jakimœ sukcesem. Sukcesem mojej mamy jest to, ¿e mnie dobrze wychowa³a, a moim, ¿e posz³am tym dobrym
torem. Wyjecha³am z domu do du¿ego miasta maj¹c lat 14, a wróci³am po 12 latach jako doros³a osoba. Potrafi³am siê tam odnaleŸæ, zadbaæ o siebie, skoñczyæ studia.
W pewnym momencie mia³am taki niedosyt, ¿e nie zrobi³am doktoratu, bo zawsze
marzy³am, ¿eby siê jeszcze dalej kszta³ciæ.
Ale zafiksowa³am siê moj¹ prac¹ i tak wysz³o. Teraz ju¿ o tym nie myœlê.
To dom da³ Pani taki drogowskaz, dziêki
któremu dobrze wykorzysta³a Pani „poznañski” czas?
Myœlê, ¿e to dom. Jak ju¿ mówi³am, wczeœnie straci³am swojego tatê, wiêc doœæ szybko musia³am staæ siê doros³a. Gdy siê traci
kogoœ tak bliskiego w okresie dzieciêcym, to
ju¿ nie ma dzieciñstwa. Odczu³am to bardzo,
zw³aszcza, ¿e by³am mocno zwi¹zana ze
swoim tat¹ i ten brak bardzo d³ugo prze¿ywa³am. Najpierw trzeba by³o siê zaj¹æ m³odszym rodzeñstwem, a potem szybko siê usamodzielni³am. Nie za bardzo widzia³am siê
w tutejszej szkole œredniej, wiêc podjê³am
decyzjê o wyjeŸdzie do Poznania.
Du¿o zale¿y od tego, na kogo cz³owiek
Rozmowa z Jolant¹ Szade...
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trafi w ¿yciu, a ja mieszka³am u dwóch pañ,
które pochodzi³y z przedwojennego, dobrego rodu Tyszkiewiczów. Bardzo sympatyczne panie hrabiny – córka i mama. To by³y te¿
takie skrzyd³a rodzinne, panie pilnowa³y
mnie trochê, troszczy³y siê, ¿eby wszystko
sz³o dobrze. Tak siê tam zadomowi³am, ¿e
pozna³am te¿ otoczenie i rodzinê tych pañ
i jeszcze przed d³u¿szy czas utrzymywa³am
z nimi kontakty. Gdy siê kszta³ci³am ju¿
w czasie pracy w szkole, nocowa³am te¿
u nich, ¿eby nie wracaæ do domu, gdy mia³am po kilka dni zajêæ.
Myœlê, ¿e to wa¿ne na kogo siê w ¿yciu
trafia, ale z drugiej strony trzeba mieæ sk³onnoœæ do z³ego towarzystwa. Mnie nigdy nie
ci¹gnê³o w tym kierunku. Nawet mia³am taki d³ugi okres, ¿e nie znosi³am rozrywkowych towarzystw, choæ nie jestem typem,
który siê uzale¿nia od czegokolwiek, prócz
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pracy (œmiech). PóŸniej obraca³am siê te¿
w œrodowisku ludzi, którzy pili i palili i ja by³am jedyn¹, która tego nie robi³a. Inna sprawa, która mnie zastanawia³a, to ta, ¿e gdy
sta³am w Poznaniu na przystanku, czy to autobusowym, czy tramwajowym, to choæ by³o tam ze mn¹ z 50 innych osób, to osoba
„pod wp³ywem”, z problemem alkoholowym, zawsze mnie zaczepia³a. A reagowa³am doœæ ostro w takich sytuacjach, dopiero
z wiekiem z³agodnia³am. Teraz myœlê, ¿e
czuwa³a nade mn¹ Bo¿a Opatrznoœæ, ¿e
w takich sytuacjach nigdy nie oberwa³am.
By³am wrêcz agresywna w stosunku do pijanych, a nigdy nic z³ego mnie nie spotka³o. Raczej chyba by³ to znak, ¿e mam siê tym tematem zajmowaæ. Zreszt¹ dawno temu powiedzia³am, ¿e ja kocham patologiê, a patologia
kocha mnie. Bo to, co siê robi, trzeba kochaæ, inaczej nie ma efektów...
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OdejdŸmy na koniec od pracy i zapytam
o Pani wolny czas... Wiem, ¿e czyta Pani
i kupuje bardzo du¿o ksi¹¿ek.
Tak, uwielbiam czytaæ i czyta³am zawsze
bardzo du¿o. Teraz mo¿e troszeczkê mniej,
bo mam mniej czasu. Czytam ró¿ne rzeczy.
Mam swoje stare ulubione ksi¹¿ki – opowieœci biblijne, ksi¹¿ki beletrystyczne zwi¹zane
z biografiami œwiêtych. Moj¹ ukochan¹ ksi¹¿k¹, któr¹ czytam zawsze latem, jest „Lato leœnych ludzi” Rodziewiczówny. Mo¿e ktoœ
powie, ¿e to taka ksi¹¿ka kucharska, ale gdy
przychodzi lato, ja j¹ muszê przeczytaæ, ¿eby
wejœæ w letni czas. Nie mam za bardzo wakacji, wiêc chyba ta lektura mi je zastêpuje,
przenoszê siê w tê puszczê itd.… Lubiê te¿
krymina³y, kupowa³am bardzo du¿o ksi¹¿ek
Nory Roberts. W czasie studiów stara³am
siê zdawaæ egzaminy przed czasem, ¿eby
mieæ jak najwiêcej wolnego i zawsze, po zdaniu ostatniego egzaminu w sesji, sz³am do
moich przyjació³, którzy mieli ogromn¹ biblioteczkê, pe³n¹ starych, polskich krymina³ów, wybiera³am u nich 5, 6 tytu³ów i przez
dwa dni odreagowywa³am sesjê, czytaj¹c
krymina³y. I tak mi zosta³o, ¿e po trudnych
doœwiadczeniach siêgam po coœ, niekoniecznie lekkiego, bo na przyk³ad po Norê Ro-

berts. Dobry jêzyk, wci¹gaj¹ca akcja i mogê
zapomnieæ o tym, co siê dzia³o i to jest moja
odskocznia.
Czy jeszcze jakieœ inne pasje wytrzyma³y
konkurencjê z Pani prac¹?
Lubiê te¿ to, czego nauczy³am siê w œwietlicy – zajêcia manualne. Kartki œwi¹teczne
przygotowujê sama i uwielbiam ten przedœwi¹teczny czas, kiedy mogê zaj¹æ siê w domu rêkodzie³em. Poza tym, nie mam za du¿o czasu wolnego. Gdy pracowa³am w szkole, przez 6 lat mia³am zajêcia z Weronik¹
Gender¹ i w sumie tak siê z ni¹ zaprzyjaŸni³am i przyjaŸniê do dziœ, ¿e prawie wszystkie
soboty spêdzam u Weroniki. A to pieczemy
coœ, a to rozmawiamy, teraz przychodzi czas
robienia kartek œwi¹tecznych. Praktycznie
wolna zostaje mi tylko niedziela i spêdzam j¹
ró¿nie. Albo idê do znajomych, bo muszê
kiedyœ ich odwiedziæ, albo coœ ogl¹dam, czytam, odpoczywam, odreagowujê ca³y tydzieñ. Chocia¿ u Weroniki te¿ odpoczywam, bo jak siê jest z kimœ, kogo siê lubi, to
wtedy te¿ jest przyjemnie. Odpoczywam,
bo rozmawiamy na ró¿ne tematy, niekoniecznie zwi¹zane z tymi trudnymi sprawami, jakie tutaj poruszy³yœmy….
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Zespó³ Parkowo-Pa³acowy W¹sowo
i jego szata roœlinna
Zarys dziejów i stan obecny
Oddalona o ok. 10 km od Nowego Tomyœla, po³o¿ona na terenie gminy Kuœlin, wieœ
W¹sowo wraz z jej otoczeniem to jedno z najbardziej urokliwych miejsc na naszym terenie. O jego unikalnym charakterze decyduje wiele aspektów, jak choæby zabytkowy
uk³ad ruralistyczny, w którym dominuj¹ zabudowania folwarczne oraz przywo³any w tytule Zespó³ Parkowo-Pa³acowy, wpisany do rejestru zabytków, nieod³¹cznie z tymi okolicami zwi¹zany i nadaj¹cy mu szczególny charakter. Przedmiotem niniejszego opracowania s¹ jego walory przyrodnicze.
RzeŸba terenu, budowa geologiczna, warunki gruntowe
Opisywany obszar wchodzi w sk³ad Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego i le¿y
w granicach Pojezierza Poznañskiego. Na jego ukszta³towanie zasadniczy wp³yw mia³a
faza poznañska zlodowacenia ba³tyckiego. Zadecydowa³a ona o pagórkowatej rzeŸbie
tego terenu, który jest przed³u¿eniem pasa moreny pó³nocnej czêœci Pojezierza £agowskiego oraz kulminacji Góry Moraskiej i Dziewiczej Góry z okolic Poznania. Ró¿nice
wzglêdne w wysokoœciach siêgaj¹ na terenie parku oko³o 14 metrów. Najwy¿ej po³o¿one s¹ zabudowania pa³acowe oraz kaplica (powy¿ej 110 m n. p. m.), najni¿ej zaœ enklawa niegdyœ do parku nale¿¹ca (obecnie – ze wzglêdu na przebieg autostrady A2 – poza
jego granicami), której wysokoœæ bezwzglêdna wynosi 93,8 m n. p. m. Na obecnym obszarze parku najni¿ej po³o¿ony jest pó³nocny skraj polany w kierunku cmentarzyka rodziny von Hardtów (95,9 m n. p. m.) Bardzo istotnym czynnikiem, buduj¹cym ró¿norodnoœæ krajobrazow¹ jest obni¿enie dawnej rzeki W¹ss, czêœciowo przekszta³conej
w Kana³ Michorzewski, a miejscami zasypanej. Zmiany w naturalnym biegu cieków wodnych nie pozosta³y bez wp³ywu na roœlinnoœæ, przede wszystkim na du¿e i stare drzewa,
o których mowa bêdzie w dalszej czêœci.
Warunki glebowe
Warunki glebowe na terenie Zespo³u Parkowo-Pa³acowego s¹ lepsze od przeciêtnych. Dominuj¹ tu gleby III i IV klasy bonitacyjnej – rdzawe, p³owe i brunatne. Znikomy
jest udzia³ gleb klasy II. W ni¿szych partiach, charakteryzuj¹cych siê nadmiernym uwilgotnieniem, przewa¿aj¹ czarne ziemie w³aœciwe i zdegradowane oraz gleby glejowe. Natomiast w zag³êbieniach, czy dolinach cieków wodnych, powsta³y gleby murszowo-mine86
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ralne i murszowate, torfowe oraz mu³owo-torfowe. Ich przyrodnicza oraz retencyjna
funkcja zas³uguje na szczególn¹ ochronê. Reasumuj¹c nale¿y powiedzieæ, ¿e w zale¿noœci od umiejscowienia (wzniesienia, obni¿enia, etc…) mamy tu do czynienia z glebami
sprzyjaj¹cymi powstaniu cennych przyrodniczo siedlisk leœnych, takich jak: buczyny, gr¹dy, ³êgi oraz ³¹ki ³êgowe w³aœciwe, rozlewiskowe, czy zastoiskowe, a tak¿e zaroœla, obszary Ÿródliskowe, oczka wodne. I w³aœnie mozaika siedliskowa tego terenu oraz stopieñ
jej zachowania i zmiany, jakie w niej zasz³y jest przedmiotem tego artyku³u.
Rys historyczny
Zostawmy na chwilê uwarunkowania przyrodnicze, a przyjrzyjmy siê dzia³alnoœci
cz³owieka i zmianom, jakie tu poczyni³. Historia osadnictwa na tych terenach siêga czasów dawnych. W W¹sowie znaleziono obiekty kultury pucharów lejkowatych (37001900 r. p. n. e.), a na tzw. ¯urawiñcu odkryto œlady osady kultury ³u¿yckiej (1350-400
r. p. n. e.). W wieku XIV teren ten nale¿a³ do klasztoru Benedyktynów z Lubinia, a nastêpnie kolejno przechodzi³ w rêce prywatne: Porajów, Niegolewskich, Rogowskich
i Zakrzewskich. W roku 1776 w³aœcicielem wsi zosta³ Kazimierz Raczyñski, jednak
wkrótce przekaza³ dobra Sylwestrowi Sczanieckiemu z Brodów, który w latach 178086 wzniós³ tu siedzibê rodow¹, czyli barokowo-klasycystyczny pa³ac, a w roku 1790 wybudowa³ kaplicê pa³acow¹. I w tym w³aœnie okresie, a zatem pod koniec wieku XVIII, ma
swój pocz¹tek obecne za³o¿enie parkowe, a przynajmniej jego czêœæ nie obejmuj¹ca
wówczas terenów leœnych. Najstarsze rosn¹ce w pobli¿u tych budynków drzewa, a wiêc
dêby, buki i lipy „pamiêtaj¹” tamte czasy. Trudno stwierdziæ, czy wzorem ówczesnych
mód, w parku istnia³o za³o¿enie ogrodowe typu francuskiego, jednak¿e z ca³¹ pewnoœci¹
stwierdziæ mo¿na, ¿e w II po³. wieku XIX, a wiêc nieca³e sto lat póŸniej, w³aœcicielem tego terenu zosta³ berliñski bankier Richard von Hardt, dla którego architekt Gustaw Erdmann wzniós³ willê, przebudowan¹ ok. 1900 roku na neogotycki zamek. Tak¿e wtedy
do istniej¹cej czêœci parku zosta³a do³¹czona tzw. czêœæ leœna i park zyska³ charakter naturalistyczny. Oprócz pa³acu powsta³y tak¿e: dom ogrodnika, oran¿eria, dom odŸwiernego, a po œmierci seniora rodu von Hardtów i jego ma³¿onki cmentarz rodzinny, zlokalizowany w g³êbi parku. Obok rezydencji pobudowano folwark (sta³ siê on wzorcowym
gospodarstwem rolnym), za³o¿ono tak¿e wieœ w obecnym kszta³cie. Lipowe aleje w kierunku Chraplewa, Kuœlina, nieliczne ju¿ kasztanowce i lipy w centralnej czêœci wsi pochodz¹ równie¿ z czasów, gdy do roku 1945 w³aœcicielami byli potomkowie berliñskiego
bankiera. W czasie wojny w okolicy istnia³ przymusowy obóz pracy dla jeñców pochodzenia ¿ydowskiego, przygotowuj¹cych teren pod planowan¹ autostradê (mia³a przebiegaæ w nieco innym ni¿ obecnie miejscu). Po wojnie w³aœcicielem parku i budynków wchodz¹cych w sk³ad ca³oœci za³o¿enia sta³ siê Skarb Pañstwa. Istnia³ tu rolniczy oœrodek szkoleniowy i dopiero w roku 1995 teren ten przeszed³ ponownie w rêce prywatne. Zabudowania pa³acowe wraz z parkiem oraz czêœæ folwarczna nie s¹ ju¿ jednak ca³oœci¹. Podzielono je na odrêbne w³asnoœci. W chwili obecnej powierzchnia parku obejmuje oko³o 50 hektarów, czyni¹c go jednym z wiêkszych parków krajobrazowych
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w Wielkopolsce. Poza przecinaj¹c¹ ten teren autostrad¹ znalaz³y siê niegdysiejsze jego
czêœci: oko³o 4. hektarowy fragment drzewostanu oraz ponad 2. hektarowe
zadrzewienie wraz ze stawami, tu¿ przy brukowanej, obsadzonej jab³oniami drodze,
gdzie istnia³a zapomniana ju¿ dziœ „ba¿anciarnia”.
Park
Czêœæ parku (nazwijmy j¹ historyczn¹) obejmuje oko³o 1/3 ca³ego zespo³u, a sk³ad jej
drzewostanu zosta³ zinwentaryzowany pod koniec 1999 roku. Analiza drzewostanu
z tamtego okresu, a wiêc sprzed lat 15 lat i porównanie ze stanem obecnym pozwoli³y
mi to na oszacowanie wieku drzewostanu i jego zdrowotnoœci.
Uk³ad przestrzenny i komunikacyjny
Do parku (wpisanego na listê zabytków: 1101/A z 6.05.1970r.) prowadz¹ dwie
g³ówne bramy wjazdowe. Jedna od strony po³udniowo-zachodniej przy domu
odŸwiernego (obecnie nieczynna) i druga od strony wschodniej, przy domu ogrodnika
(prowadzi do niej lipowa aleja-droga w kierunku Chraplewa). Trzeci wjazd znajdowa³ siê
na osi pa³acu Sczanieckich. Do pa³acu von Hardtów mo¿na obecnie dojechaæ tylko drog¹
od strony wschodniej. Jest wy³o¿ona betonow¹ kostk¹, lecz by³a niegdyœ wybrukowana
polnymi kamieniami, powszechnie stosowanymi tak¿e przy budowie fragmentów lub
ca³ych murów folwarcznych obiektów. Kamienny bruk zachowa³ siê przy bramie
wjazdowej, a tak¿e od strony budynków folwarcznych oraz na mostku. Trakty parkowe
by³y ponadto usypane z kamiennego t³ucznia. Przebiega³y one w nieco innych ni¿ dzisiaj
miejscach, o czym œwiadcz¹ np. ³any podagrycznika pospolitego (Aegopodium podagraria)
porastaj¹cego fragment jednej z takich alei. Przed pa³acem von Hardtów droga koñczy
siê klasycznym, owalnym, obsadzonym drzewami, podjazdem. Teren wokó³ budynków
pa³acowych i kaplicy po³o¿ony jest na wysokoœci ok. 110 m n. p. m., a obni¿a siê
w kierunku domu odŸwiernego, którêdy prowadzi droga przez mostek nad dawn¹
rzeczk¹ W¹ss. Przep³ywa³a ona przez dolinê rozci¹gaj¹c¹ siê w kierunku pó³nocnym,
a nastêpnie przez kolejn¹, zlokalizowan¹ za œcian¹ drzew, ju¿ w czêœci leœnej parku.
Pierwsze z tych naturalnych terenowych zag³êbieñ ma d³ugoœæ ok. 300, a szerokoœæ
dochodz¹c¹ 70 m i jest wykaszan¹ polan¹ widokow¹. Wykopano tu pod³u¿ny staw.
Ró¿nica terenu pomiêdzy lustrem wody, a otaczaj¹cymi polanê wzgórzami siêga 12
metrów. Oœ widokow¹, któr¹ ta dolina tworzy, mo¿na podziwiaæ z loggi pa³acu. Zamyka
j¹ linia drzew, z akcentem w postaci purpurowej odmiany buka (Fagus sylvatica
‘Atropunicea’). Druga polana usytuowana w tej samej, pod³u¿nej osi, obecnie nie jest
wykaszana i sukcesywnie zarasta. W kierunku zachodnim odchodzi od niej g³êboki rów,
który ³¹czy siê z jeszcze jednym, wype³nionym wod¹, a poroœniêtym z brzegów
krzewami, obni¿eniem terenu. Po stronie pó³nocno-zachodniej tej leœnej czêœci parku
mamy dodatkowo trzy niewielkie oczka wodne, zasilane Ÿróde³kiem wyp³ywaj¹cym ze
skraju parku. Jedno z tych oczek sezonowo wysycha. Natomiast tu¿ za autostrad¹, znajduje siê nale¿¹cy niegdyœ do parku teren, w tym enklawa tzw. „ba¿anciarni”. Jak wska88
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Mapa terenu
(na podstawie map fotograficznych serwisu Geoportal).
Folwark:
niegdyœ stanowi¹cy ca³oœæ z pozosta³ym obszarem;
Czêœæ historyczna:
1: wjazd g³ówny obok domu
ogrodnika,
2: oran¿eria,
3: kaplica pa³acowa,
4: pa³ac Szczanieckich,
5: pa³ac von Hardtów,
6: dom odŸwiernego,
7: polana widokowa ze stawem;
Czêœæ leœna:
1: cmentarz rodziny von Hardtów,
2: polana widokowa-³¹ka,
3: obni¿enie terenu wype³nione
wod¹,
4: œwierczyna,
5: ³êg wi¹zowo – jesionowy
z oczkami wodnymi;
Czêœæ leœna (poza obecnym
obszarem):
6: szuwar turzycowy,
7: zaroœla derenia œwidwy;
Ba¿anciarnia:
1: miejsce po zabudowaniach,
2: stawy
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zuje jej nazwa. hodowano tu niegdyœ ba¿anty. W obni¿eniach tego terenu znajduj¹ siê
równie¿ oczka wodne, a w czêœci parku, pozostaj¹cej teraz poza jego obszarem, tak¿e
Ÿródlisko poroœniête szuwarem turzycowym. Wróæmy jednak do parku we wspó³czesnych granicach. Jego teren na skutek naturalnego ukszta³towania przez doliny rzeczne
i – jak ju¿ na wstêpie niniejszego opracowania wspomniano – dzia³alnoœæ lodowca pokrywaj¹ pagórki morenowe, poroœniête lasem, a miejscami przeœwietlone polanami.
Szata roœlinna
W dzisiejszych granicach parku nale¿a³oby wyodrêbniæ kilka, ró¿ni¹cych siê znacznie
od siebie fragmentów. Bêdzie to czêœæ umownie nazwana historyczn¹, po³o¿ona wokó³
budynków pa³acowych i polany, w której zag³êbieniu znajduje siê staw oraz czêœæ leœna,
zorientowana w kierunku pó³nocnym od tej¿e polany. Poza obszarem parku znajduj¹ siê
jeszcze fragmenty tu¿ za autostrad¹. Ka¿da z tych czêœci ma odmienny charakter.
W czêœci historycznej zauwa¿yæ mo¿na du¿e zmiany w naturalnym drzewostanie.
Wprowadzono tu bowiem gatunki obcego pochodzenia, jak równie¿ mocno zniekszta³cono runo leœne. I od tej czêœci rozpocznê. Pragnê jeszcze dodaæ istotn¹ uwagê. Otó¿
w szacowaniu wieku starych drzew pos³u¿y³em siê tabel¹ prof. Majdeckiego oraz porówna³em wymiary tutejszych drzew do innych przedstawicieli tych gatunków o udokumentowanym „¿yciorysie”. Trzeba jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e najdok³adniejsz¹ metod¹ by³by pomiar iloœci s³ojów rocznych. Jest to jednak inwazyjny sposób badania, polegaj¹cy na
pobraniu wycinka (wycinków) przy pomocy œwidra Presslera. Przy szacowaniu wieku
drzew wzi¹³em tak¿e pod uwagê kontekst historyczny tego miejsca. Wiele spoœród na
przyk³ad starych dêbów mo¿e mimo rozmaitego wymiaru mieæ podobny wiek. Wynika
to bowiem z wielu uwarunkowañ, w tym cech osobniczych, zmian stosunków wodnych,
w³aœciwoœci gleby, chorób, uszkodzeñ przez owady, etc. Porównuj¹c zatem wspomniane przeze mnie tabele Majdeckiego do taksacyjnego opisu drzewostanów, prowadzonego przez Lasy Pañstwowe mo¿na zauwa¿yæ wiele niezgodnych ze sob¹ porównañ. Nale¿y zatem traktowaæ moje wyliczenia w sposób szacunkowy, bo byæ mo¿e drzewa te s¹
jeszcze starsze. I na koniec – w parku, o którym piszê porówna³em stan inwentaryzacyjny sprzed lat 15 do stanu obecnego. Na przyk³adzie trzech sêdziwych dêbów zauwa¿y³em, i¿ jeden przyrós³ w obwodzie o 21 cm, drugi o 14, a trzeci tylko o 8cm. To doœæ
dobrze ilustruje przedstawiony wy¿ej stan rzeczy.
Czêœæ historyczna parku
Zmiany w tym fragmencie parku zapocz¹tkowane zosta³y ju¿ w wieku XVIII, a zatem
jeszcze w czasach przedrozbiorowych. Wokó³ pa³acu Sczanieckich i kaplicy ros³o wówczas wiele z istniej¹cych po dziœ dzieñ drzew. Jest tu spore zgrupowanie dêbów szypu³kowych (Quercus robur). S¹ one najbardziej d³ugowiecznymi z rodzimych drzew liœciastych. Najstarszym w naszym kraju dêbem jest okaz tego gatunku z Lasu Ko³obrzeskiego. Nadano mu imiê „Boles³aw”, a jego wiek oszacowano na 810 lat. Tutejsze nie s¹ a¿
tak wiekowe. Najstarsze z nich licz¹ ok. 300 lat (mo¿e nawet 400) i zapewne porasta³y
90

Adam Rybarczyk

NASZE ŒRODOWISKO

niegdysiejszy las gr¹dowy. Osi¹gaj¹ znaczne rozmiary. Ich obwód dochodzi do 600 cm,
a nierzadko przekracza wymiar ochronny dla terenów parkowych, czyli 300 cm (na terenach zarz¹dzanych przez Lasy Pañstwowe 380 cm). Mamy w tej czêœci parku co najmniej 70 dêbów, które mo¿na okreœliæ mianem pomników przyrody. Przy parkingu, od
strony wjazdu g³ównego, przetrwa³a grupa tych drzew, w tym ten najwiêkszy (600 cm
obwodu, 23 m. wysokoœci). Niestety jeden z dêbów (ok. 240. letni) ju¿ zamiera. Mia³ on
co prawda du¿¹ ranê, jednak¿e najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹ jego zamierania
jest zachwianie stosunków wodnych w jego obrêbie. Wykonano tu drena¿ i przysypano
biegn¹cy têdy ciek wodny, byæ mo¿e w trakcie tych prac uszkodzono równie¿ system
korzeniowy tego drzewa. Mitem bowiem jest (jak siê powszechnie s¹dzi), ¿e system korzeniowy siêga tak daleko, jak zarys korony. Jego obszar zale¿y bowiem m. in. od dostêpu wody w pobli¿u drzewa i mo¿e (szczególnie, gdy dostêpna jest na rozleg³ym obszarze) byæ szeroko rozbudowany. Miejsce to porasta³o tak¿e usuniête ju¿ zgrupowanie buka zwyczajnego (Fagus sylvatica). By³y to nawet okazy pomnikowe, jednak¿e w z³ym stanie fitosanitarnym, zatem ich usuniêcie by³o (w tej czêœci historycznej, maj¹cej czysto parkowy charakter) zasadne, lecz tylko w tej czêœci.
Wspomniana wy¿ej inwentaryzacja z 1999 roku uwzglêdnia³a 42 gatunki drzew
i krzewów. Jest ich w ca³ym parku nieco wiêcej. 40% drzewostanu tej (znacznie przez
cz³owieka przekszta³conej) czêœci parku to gatunki rodzime. Pozosta³e to drzewa i krzewy pochodzenia obcego, b¹dŸ rodzime poza zasiêgiem naturalnego wystêpowania.
D¹b szypu³kowy (Quercus robur) stanowi oko³o 15% drzewostanu tej czêœci parku.
Jego botaniczna nazwa wywodzi siê z ³aciñskiego s³owa quercus (d¹b) oraz robur (drewno
dêbu, a tak¿e: si³a, moc). S¹ to w przewa¿aj¹cej czêœci drzewa wiekowe, gdy¿ a¿ 64% to
okazy 150. letnie i starsze. Jedna czwarta wszystkich drzew tego gatunku jest w z³ym lub
bardzo z³ym stanie fitosanitarnym (4 i 5 stopieñ wg skali Smólskiego i Pacyniaka). Rosn¹
niedaleko zabudowañ pa³acowych oraz na wzniesieniach i w zag³êbieniach polany widokowej. Na terenie folwarku widoczny jest dêbowy gaj, porastaj¹cy wzniesienie nad stawem. W czasach PRL-u pracownicy mieli tu swoje ogródki, a dawniej mieœci³a siê tu piwniczka do lodu. Dêby porasta³y zapewne las gr¹dowy, a pierwsi w³aœciciele wykarczowali
go, pozostawiaj¹c tylko niektóre z nich. Przyczyni³o siê do zmiany pokroju drzew. Nie
musz¹ bowiem wyrastaæ wysoko „w poszukiwaniu” œwiat³a i w rezultacie ich pokrój staje siê bardziej monumentalny. Przeœwietlenie drzewostanu sprzyja tak¿e zjawisku cespityzacji, czyli rozwojowi runa trawiastego. Nadmieniæ bowiem nale¿y, i¿ dawniej doœæ powszechne by³o wypasanie w takich miejscach byd³a. Innym, za to podstawowym gatunkiem lasotwórczym tego zespo³u krajobrazowego, jest buk zwyczajny (Fagus sylvatica).
Jego udzia³ w opisywanej historycznej czêœci parku wynosi 36%, jednak w partii leœnej jest
gatunkiem dominuj¹cym i tworzy miejscami niemal¿e jednolite gatunkowo p³aty ¿yznej
buczyny ni¿owej, choæ porasta tak¿e siedliska gr¹dowe. Nazwa ³aciñska fagus pochodzi
od greckiego s³owa phegos i oznacza nazwê rodzaju – buk, natomiast sylvatica wywodzi
siê od ³ac. silva- las. Wiek rosn¹cych tu buków jest zró¿nicowany. Oprócz odnowieñ naturalnych mamy sporo drzew, które przekroczy³y tzw. wiek rêbny (dla buka to 120-130
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Najokazalszy d¹b szypu³kowy (Quercus robur), o obwodzie 600 cm

lat; po przekroczeniu tego wieku w lasach typu gospodarczego jest wycinany). Takie okazy stanowi¹ 1/3 stanu ogólnego. Spoœród buków w tej czêœci parku 35 to drzewa, które
mo¿na uznaæ za pomniki przyrody (powy¿ej 300 cm obwodu). Buki porastaj¹ g³ównie
pagórki wokó³ doliny widokowej. Niestety drzewa starsze ni¿ 150. letnie nie s¹ w najlepszym stanie fitosanitarnym. Czêsto bowiem zdarza siê, ¿e po ustaniu przyrostu na wysokoœæ, czyli najpóŸniej po przekroczeniu 150 roku ¿ycia, zaczynaj¹ zamieraæ. Opanowywane s¹ wówczas przez huby. Najpospolitsz¹ z nich jest, czêsto spotykany w parku, hubiak
pospolity (Fomes fomentarius). Rzadko zdarza siê, aby buki do¿ywa³y wiêcej ni¿ 200 lat,
a sporadycznie lat 300. Najwiêkszym i najstarszym zapewne drzewem tego gatunku by³
okaz rosn¹cy od zachodniej strony obecnego stawu, wype³niaj¹cego obni¿enie polany widokowej. Osi¹ga³ imponuj¹ce rozmiary: 178 cm œrednicy i ok. 560 cm obwodu, lecz by³
mocno schorowany. Pozosta³ po nim okaza³y, wypróchnia³y pniak, który – jak wszystkie
inne pnie bukowe – bardzo szybko (w przeciwieñstwie choæby do dêbowych) ulega rozk³adowi. Po 10-15 latach pozostanie po nim tylko wspomnienie.
Kolejnym, istotnym gatunkiem rodzimym jest klon zwyczajny (Acer platanoides).
Nazwa wywodzi siê od ³ac. acer (ostry) lub od greckiego akeros (bezrogi), platanoides zaœ
oznacza: podobny do platanu. Nie jest, jak poprzednio opisane drzewa, gatunkiem lasotwórczym. Stanowi jednak domieszkê, stanowi¹c¹ ponad 7% ca³ego drzewostanu. Mu92
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simy jednak wzi¹æ pod uwagê sposób rozsiewania tego gatunku. D¹b szypu³kowy, czy
buk pospolity to gatunki ciê¿konasienne, nie owocuj¹ce co roku. Rozsiewane s¹ przez
zwierzêta (zoochoria). Czêsto zdarza siê, ¿e wiewiórki albo sójki zapominaj¹ o zgromadzonych zapasach ¿o³êdzi, czy bukwi, stwarzaj¹c w ten sposób mo¿liwoœæ do naturalnego odnowienia. Innym sposobem rozsiewania jest samosiew pod w³asnym ciê¿arem (barochoria). W przypadku klonu i innych gatunków lekkonasiennych mamy do czynienia
z rozsiewaniem przez wiatr (anemochoria). Jest to aspekt istotny dla udzia³u tego drzewa w sk³adzie gatunkowym drzewostanu. Otó¿, wiele (ponad po³owa) klonów to samosiew z lat powojennych, kiedy teren ten nie by³ nale¿ycie zagospodarowany. Wiêkszoœæ
z tych m³odych drzew zosta³a wyciêta, aby przywróciæ za³o¿eniu parkowemu historyczny charakter. Poza drzewami m³odymi w inwentaryzacji wykazano 13 okazów, przekraczaj¹cych wymiar ochronny (225 cm obwodu), zatem drzew powy¿ej 100. letnich. Jednak¿e najstarsze z nich, które oszacowa³em na wiêcej ni¿ 150 lat, nie s¹ drzewami zdrowymi. Jest to zwyk³a rzeczy kolej, gdy¿ ¿ywotnoœæ tego gatunku wynosi 150-200 lat,
a bardzo rzadko 250 lat. Du¿o klonów porasta obecnie skraj parku, za wybiegiem dla
koni. Tworz¹ tam g¹szcz z domieszk¹ œwierka pospolitego (Picea abies), zasadzonego
w latach 50. ub. wieku. Mo¿na tak¿e zaobserwowaæ gêsty samosiew klonu, tworz¹cy –
wraz z okrywowym bluszczem pospolitym (Hedera helix) – zwarty kobierzec.
Grab zwyczajny (Carpinus betulus) to wa¿ny gatunek siedliska gradowego. Od niego pochodzi nazwa tego zwi¹zku (All. Carpinion betuli). Carpinus to ³aciñskie okreœlenie
grabu, betulus zaœ oznacza: podobny do brzozy. Nale¿y bowiem grab do tej samej, co
brzoza, rodziny brzozowatych (Betulaceae) i jest podobnie jak ona gatunkiem lekkonasiennym, rozsiewanym przez wiatr. Posiada du¿¹ ³atwoœæ odnowieñ naturalnych, nawet
w miejscach zacienionych, gdy¿ doskonale (podobnie jak buk) radzi sobie pod okapem
drzewostanu. Jest drzewem o œredniej d³ugoœci ¿ycia. W wyj¹tkowych warunkach do¿ywa 150-200 lat. Jednak¿e zazwyczaj po przekroczeniu 80-90 roku jego wierzcho³ek zaczyna zamieraæ, a obumarcie ca³ego drzewa nastêpuje w wieku 100-120 lat. Oko³o 25%
wszystkich grabów w w¹sowskim parku to drzewa 75-100. letnie, a struktura wiekowa
tego gatunku jest na opisywanym terenie bardzo zró¿nicowana. Zaledwie kilka okazów
(ze wspomnianych ju¿ przyczyn) przekracza wiek 100 lat, a cztery z nich to okazy pomnikowe (powy¿ej 200 cm obwodu). Nierzadko mo¿na spotkaæ drzewa wielopniowe
oraz zroœniête, co œwiadczy o tym, i¿ pochodz¹ one z samosiewu, a nie z nasadzeñ. Grab
czêsto bywa mylony z bukiem. Ró¿ni siê od niego jednak i to znacznie. Liœcie grabu s¹ na
brzegu blaszki ostro pi³kowane, a nie ca³obrzegie i miêkko ow³osione, jak u buka. Kora
jest g³adka, szara, lecz u starszych drzew spêkana. Ponadto u nasady pnia mo¿na zaobserwowaæ charakterystyczne nap³ywy korzeniowe. Ze wzglêdu na tworzenie odroœli korzeniowych i gêste uga³êzienie oraz du¿¹ tolerancjê na przycinanie, stosowano (i stosuje
siê nadal) grab do tworzenia wysokich, gêstych ¿ywop³otów. Jego udzia³ w ca³ym drzewostanie parku wynosi ok. 5%.
Wi¹z szypu³kowy (Ulmus laevis) to gatunek równie¿ nie tworz¹cy zwartych drzewostanów, a jedynie towarzysz¹cy dêbom i grabom w gr¹dach, zaœ w wilgotniejszych miejZespó³ Parkowo-Pa³acowy W¹sowo

93

NASZE ŒRODOWISKO

scach wspó³tworz¹cy ³êgi. Nazwa ulmus to ³aciñskie okreœlenie rodzaju, a laevis oznacza:
nagi, œliski. Odnosi siê to do cechy liœci (czêsto asymetrycznych), z wierzchu g³adkich lub
nieznacznie szorstkich (w przeciwieñstwie np. do liœci wi¹zu górskiego). Jest to drzewo
o œredniej d³ugoœci ¿ycia. Do¿ywa 200-300, rzadko 400, czy wiêcej lat. U drzew starych
zauwa¿yæ mo¿na deskowate przypory korzeniowe. Czyni¹ go one wybitnie odpornym
na dzia³anie huraganowych wiatrów. Na pniach pojawiaj¹ siê czêsto guzowate naroœla,
które z powyginanymi konarami tworz¹ swoist¹ aurê tajemniczoœci. Byæ mo¿e taki w³aœnie, upiorny pokrój tych drzew zainspirowa³ Wessa Cravena do stworzenia scenariusza
Koszmaru z ulicy Wi¹zów. Na tym obszarze parku jego udzia³ w drzewostanie wynosi ok.
4%, przy czym przewa¿aj¹ drzewa, które pojawi³y siê ju¿ w okresie powojennym. Nie
brak jednak okazów wiekowych. Najwiêksze spotkaæ mo¿emy niedaleko stawu, przy
polanie widokowej. Osi¹gaj¹ tam nawet 430 cm obwodu, przy 21 m wysokoœci. Ich wiek
oszacowa³em na 150-160 lat. Potê¿ne wi¹zy pojawiaj¹ siê tak¿e w czêœci leœnej. Byæ mo¿e by³o ich niegdyœ wiêcej, lecz niestety dotyka je choroba naczyniowa, zwana holendersk¹ chorob¹ wi¹zu. W Polsce zanotowano j¹ po raz pierwszy w roku 1927. Na skutek
zatykania wi¹zek naczyniowych przez strzêpki grzyba Ophiostoma ulmi, roznoszonego
przez korniki z rodzaju og³odek (Scolytus sp.), powoduje ona zasychanie ga³êzi, konarów,
a po kilku lub kilkunastu latach ca³ego drzewa.
Jesion wynios³y (Fraxinus excelsior) to jeszcze jeden z rodzimych i rosn¹cych w granicach naturalnego wystêpowania gatunek drzewiasty. Preferuje ¿yzne i wilgotne siedliska. Jest sk³adnikiem ³êgów, lecz spotkaæ go mo¿na tak¿e w ¿yznych buczynach ni¿owych. Na terenie parku jest zaledwie kilkadziesi¹t drzew tego gatunku, choæ bywa³ w takich miejscach, jak i przy drogach, sadzony. Niestety w roku 1992 zanotowano w Polsce pierwsze obserwacje zamierania jesionu. Ich choroba powodowana jest przez patogen grzybowy Hymenoscyphus pseudoalbidus i dotyka coraz wiêcej drzew, nie tylko w naszym kraju, ale i w Europie. £aciñskie fraxinus pochodzi z greckiego phraxis (grodzenie,
p³ot). Nazwa mo¿e siê tak¿e wywodziæ od s³owa frango (³ac. ³amiê) i odnosiæ siê do ³upliwoœci drewna. S³owo excelsior (wynios³y) podkreœla okaza³e rozmiary, do jakich to
drzewo dorasta. I w istocie jesion potrafi osi¹gn¹æ ponad 40 m wysokoœci. W w¹sowskim parku nie ma jednak drzew tak okaza³ych, a jego rola w miejscowym drzewostanie
jest nieznaczna. Minimalny udzia³ (zaledwie po kilka drzew) maj¹ równie¿ takie rodzime
gatunki, takie jak: lipa drobnolistna (Tilia cordata) – typowa dla gr¹dów, modrzew europejski (Larix decidua ssp. decidua)- kilka drzew posadzonych na ty³ach pa³acu Sczanieckich, choæ pierwotny zasiêg tego drzewa obejmuje regiel dolny w Tatrach, jarz¹b pospolity (Sorbus aucuparia) – grupa przed kaplic¹ pa³acow¹ oraz pojedyncze brzozy
zwis³e (Betula pendula), czy topole czarne (Popolus nigra) – te ostatnie to drzewa
krótkowieczne, rzadko do¿ywaj¹ce 200, a czêœciej 100 lat, ³amliwe i kruche, na skutek
tego coraz rzadziej sadzone w parkach i przy drogach. S¹ to jednak drzewa charakterystyczne dla nadrzecznych ³êgów topolowych.
Przyjrzyjmy siê teraz gatunkom rodzimym, lecz wystêpuj¹cym tutaj poza swoim naturalnym zasiêgiem.
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Pierwszym z nich, doœæ powszechnym, lecz w znakomitej wiêkszoœci, bo w oko³o
90% nie stanowi¹cym nasadzeñ historycznych (sprzed roku 1939) jest œwierk pospolity
(Pices abies). Picea –to wydzielaj¹cy ¿ywicê (z ³ac. pix- smo³a) i abies – z ³ac. jod³a, lecz
tak¿e abh, w sanskrycie: byæ bujnym, obfitowaæ. Wiele z tych drzew wprowadzono na
obrze¿ach parku (byæ mo¿e jako zimozielona bariera), zaburzaj¹c w ten sposób naturalne, leœne siedlisko tego miejsca. Œwierk jest w Polsce gatunkiem pochodzenia borealnego i porasta pó³nocny wschód kraju, b¹dŸ drzewem gór i pogórza. W zachodniej i œrodkowej czêœci Polski mamy do czynienia z dysjunkcj¹, czyli pasem bezœwierkowym i wszelkie drzewa tego gatunku w lasach i – co oczywiste w innych miejscach – pochodz¹ z nasadzeñ sztucznych. Na tym obszarze parku tylko 15 œwierków „pamiêta” jeszcze czasy
przedwojenne (jest ich tu ³¹cznie ponad 150). Przykuwaj¹ uwagê strzeliste, oko³o 25.
metrowe œwierki na podjeŸdzie przed pa³acem. Posadzono je tu na pocz¹tku XX wieku.
Pod wzglêdem wysokoœci œwierk jest rekordzist¹ wœród polskich drzew. Dwa okazy (jeden z Bia³owieskiego Parku Narodowego, a drugi z Beskidu ¯ywieckiego), rosn¹ce w naturalnych granicach wystêpowania, osi¹gnê³y bowiem 51,8 metra. Drzewem, które tworzy drzewostany w ni¿szych po³o¿eniach górskich, a tak¿e na pogórzu, choæ równie¿
szeroko rozpowszechnionym na ni¿u jest klon jawor (Acer pseudoplatanus). Okreœlenie pseudoplatanus oznacza fa³szywy platan i istotnie kora starszych drzew ³uszczy siê,
przypominaj¹c nieco korê platanów. Na terenie historycznej czêœci parku stanowi¹ jedynie ok. 4% domieszki drzewostanu. Przewa¿aj¹ drzewa poni¿ej 75 roku ¿ycia, pochodz¹ce zapewne z samosiewu. Mimo d³ugowiecznoœci tego drzewa (250-350 lat) na terenie parku odnotowaæ mo¿na zaledwie kilka drzew przekraczaj¹cych wiek 100 lat. Nie
by³ zatem jawor ulubionym drzewem przedwojennych w³aœcicieli parku. Inaczej rzecz siê
ma w przypadku lipy szerokolistnej (Tilia platyphyllos), podobnie jak jawor na stanowiskach naturalnych porastaj¹cej po³udnie Polski, a w pozosta³ej czêœci kraju pochodz¹cej
z nasadzeñ i œwietnie siê aklimatyzuj¹cej. Jej bliska „krewniaczka” – lipa drobnolistna –
jest tu bardzo nieliczna, natomiast lipa szerokolistna stanowi 3% drzewostanu, tj. ok. 50
drzew, w tym 8 okazów pomnikowych (powy¿ej 300 cm obwodu). Kilka z nich, nasadzonych na prze³omie XIX i XX wieku, zobaczymy tu¿ przed wejœciem do pa³acu von
Hardtów, a dwie mocno przyciête przed pa³acem Sczanieckich. Bardzo ciekawe s¹
równie¿ dwa „bliŸniacze” okazy, rosn¹ce przy polanie widokowej. Ich pokrój jest
odmienny od formy typowej, której korona jest szeroka i kopulasto wysklepiona.
Zapewne s¹ to drzewa odmianowe (”Pyramidalis”?), o gêsto uga³êzionej, kolumnowej
koronie. Lipy stanowi¹ bardzo wa¿ny element krajobrazowy w alejach przydro¿nych.
Posadzono je wzd³u¿ dróg do Kuœlina i Chraplewa. Pomijaj¹c aspekt kulturowo-historyczny tych nasadzeñ, maj¹ one du¿y wp³yw na mikroklimat. Zatrzymuj¹ podmuchy wiatru, zapobiegaj¹c wietrznej erozji pól, a tak¿e, co szczególnie cenne we wspó³czesnej sytuacji zagro¿enia pszczó³, s¹ cennymi roœlinami miododajnymi.
Wróæmy jednak do parku. Poza wspomnianymi ju¿ gatunkami rodzimymi,
wystêpuj¹cymi poza naturalnym zasiêgiem, a maj¹cymi znaczny, b¹dŸ znikomy udzia³ w
drzewostanie, wspomnieæ nale¿y tak¿e o pojedynczych, acz ciekawych okazach. Bêd¹
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to: jod³a bia³a (Abies alba), reprezentowana tu przez dwa drzewa o obwodach 147 i
102 cm, rosn¹ce w g³êbi zachodniej skarpy (od strony polany widokowej), a tak¿e sosna
limba (Pinus cembra), a dok³adniej pojedyncze drzewo o wysokoœci 12 m i obwodzie
100 cm. Jest to gatunek typowo górski, rzadko sadzony w Wielkopolsce. Wspomniany
okaz roœnie niedaleko oran¿erii i jest mocno zacieniony przez korony wy¿szych drzew.
Ze wzglêdu na to, ¿e jest to drzewo wybitnie œwiat³olubne, lokalizacja taka jest dla niego
wyj¹tkowo niekorzystna.
Poza rodzimymi gatunkami drzewiastymi spotkamy tu tak¿e pojedyncze drzewa
owocowe oraz grupy krzewów rodzimych, takich jak: bez czarny (Sambucus nigra),
roœlinê – wraz z je¿yn¹ fa³dowan¹ (Rubus plicatus) – doœæ ekspansywnie wype³niaj¹c¹
pozbawione drzew miejsca zachodniej skarpy. Innymi typowymi dla tego zbiorowiska
krzewami, a czasem niskimi drzewami s¹: g³óg jednoszyjkowy (Crateagus monogyna),
leszczyna pospolita (Corylus avellana) oraz czeremcha pospolita (Padus avium).
Warto wspomnieæ o drzewiastym okazie cisa jagodowego (Taxus baccata), który ma
tutaj naturalny zasiêg, lecz wystêpuj¹cy tu okaz pochodzi z nasadzenia. Liczy sobie ponad
120 lat, w obwodzie ma 136 cm i 13 m wysokoœci. To bardzo wolno rosn¹ce drzewo
znane jest najczêœciej z form krzewiastych. Stosowany bywa w regularnych ¿ywop³otach
i w³aœnie w za³o¿eniach ogrodowych, parkowych, czy zieleni miejskiej jest doœæ powszechny. Na stanowiskach naturalnych roœlina ta niestety niemal wyginê³a, choæ staropolskie s³owo ciegiêæ, oznaczaj¹ce zaroœla, gêstwinê, wziê³o siê w³aœnie od nazwy tego gatunku. By³
zatem cis dawnymi czasy drzewem powszechnym (do dziœ stosowana bywa nazwa: cis pospolity), jednak ju¿ w wieku XV wytwórcy kusz i innych narzêdzi wojennych narzekali na
jego brak. Zosta³ zatem w 1423 roku, w statucie wareckim, przez króla W³adys³awa Jagie³³ê objêty ochron¹. Przetrwa³o go doœæ sporo do czasów zaborów, niestety gdy Rzeczpospolita straci³a niepodleg³oœæ tej ochrony zabrak³o. Wiele cisów ucierpia³o bowiem na
skutek zabobonów. Jak podaje Kluk (1811) w t. III Dykcyonarza roœlinnego: By³o mniemanie, ¿e sam cieñ tego drzewa zabija ludzi, lecz tysi¹czne doœwiadczenia omy³kê poekaza³y, nic
pewniejszego iako ¿ê cieñ i iagody s¹ dla ludzi nie szkodliwe, z tym wszystkim, liœcie i ga³¹zki
zdai¹ siê wiêc coœ jadowitego dla koni, krów i koz. Drzewo pospolstwo poczytuie za skuteczne
na uk¹szenie przez psa wœciek³ego. Gdybyœmy to drzewo u siebie rozmno¿yli i odst¹pili owego
uprzedzenia, ¿e zamorskie kosztowne drzewa coœ w sobie maj¹ osobliwszego, moglibyœmy mieæ
ró¿ne rzeczy cisowe, zamorskie dobrze wyrównywai¹ce.
I to w³aœnie te „zamorskie”, a zatem obcego pochodzenia gatunki, stanowi¹ ok. 12%
drzewostanu. Pierwszym z nich, choæ do tej grupy zaliczyæ go nie sposób, jest odmiana
opisanego wczeœniej gatunku rodzimego, czyli buk zwyczajny o purpurowym ulistnieniu
(Fagus sylvatica „Atropunicea”). Kilkanaœcie drzew zlokalizowanych jest w piêciu
miejscach. Jedno, ju¿ wspomniane, “spina” oœ widokow¹ polany, drugie “wita” nas przy
wjeŸdzie od strony domu ogrodnika, trzecie, licz¹ce ponad 330 cm obwodu, zatem
pomnikowe, ros³o - wg inwentaryzacji z roku 1999 - na terenie folwarku. Najbardziej
dostojne z nich widzimy na trawniku pomiêdzy pa³acem von Hardtów a pa³acem
Sczanieckich. Jego niskie konary tworz¹ szeroko roz³o¿on¹ koronê o ponad 20.
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metrowej œrednicy, obwód jego pnia wynosi 525 cm (najwiêkszy okaz tej odmiany buka
w Polsce ma 566 cm obwodu i roœnie w ¯aganiu). Trudno mi oszacowaæ wiek tego
drzewa ze wzglêdu na to, i¿ czêsto odmiana ta przyrasta wolniej ni¿ gatunek, jednak¿e
mniemam, i¿ liczy sobie ok. 260 lat. Buki o purpurowym ulistnieniu to mutacja
gatunkowa, powtarzaj¹ca cechy podczas rozmna¿ania z nasion. Rozmaicie podawana
jest data znalezienia buków o purpurowym ulistnieniu w naturze. Kew Gardens (Royal
Botanical Garden) wspomina, ¿e by³y ju¿ znane na terenach Niemiec przed 1488
rokiem, Mustila Aroboretum (Finlandia) podaje pocz¹tek wieku XVIII i Turyngiê.
Dotar³em tak¿e do informacji o tym, ¿e odmianê tê opisywano w Szwajcarii w roku
1680. Uprawiaæ jednak i stosowaæ jako drzewo ozdobne zaczêto go ok. roku 1770
(Van den Berk). Byæ mo¿e nawet najstarsze drzewo tej odmiany z w¹sowskiego parku
jest okazem naturalnym, pozostawionym dla pokoleñ przez pierwszych w³aœcicieli
(Sczanieckich). Poza tymi trzema soliterami (okazami pojedynczymi) znajduj¹ siê tutaj
jeszcze dwie grupy. Jedna wœród starych dêbów, niedaleko pa³acu von Hardtów z³o¿ona by³a z trzech drzew, lecz jedno wyciêto ze wzglêdu na z³y stan fitosanitarny. Pozosta³y dwa, ok. 150. letnie drzewa. Najwiêksza i najm³odsza zarazem grupa oœmiu drzew
znajduje siê niedaleko pola do mini golfa.
Oprócz purpurowych buków, w I po³owie wieku XX posadzono tu kilka, srebrzysto
wybarwionych jode³ kalifornijskich (Abies concolor), a w latach powojennych, w wielkim nie³adzie, dosadzono pozosta³e. Jod³a ta pochodzi z zachodniej czêœci Ameryki Pó³nocnej, a do Europy sprowadzono j¹ w po³owie XIX wieku. Spoœród m³odszych nasadzeñ, wnosz¹cych jakieœ akcenty kolorystyczne mamy tak¿e: cyprysiki Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana) – tu¿ za pa³acem Sczanieckich, a przy pa³acu von Hardtów –
trzy, intensywnie na niebiesko wybarwione œwierki k³uj¹ce (Picea pungens). Innym, nieco podobnym pokrojowo do œwierka, gatunkiem jest daglezja zielona (Pseudotsuga
menziesii). W naturze dorasta do 100 m wysokoœci. Nie osi¹ga tu jednak takich rozmiarów i tak jak najstarsze jod³y kalifornijskie posadzona zosta³a w pocz¹tkach XX wieku.
Z tego samego okresu pochodz¹ trzy ciekawe, rzadziej spotykane w parkach okazy choiny kanadyjskiej (Tsuga canadensis). Pocz¹tkowo ma ona pokrój szeroki, roz³o¿ysty,
o przewieszaj¹cych siê ga³êziach, lecz z wiekiem wyrasta w wysokie drzewo. Dwa jej
okazy rosn¹ w obni¿eniu (dolinie rzeczki W¹ss), za pa³acem von Hardtów. Maj¹ ponad
20 m wysokoœci, a obwód jednej z nich wynosi 243 cm.
Uzupe³nieniem „wiecznie zielonych” gatunków iglastych, których przeznaczeniem
by³o wzbogacenie szaty roœlinnej, z³o¿onej z trac¹cych zim¹ listowie, rodzimych gatunków liœciastych, jest sosna czarna (Pinus nigra). Szesnaœcie wiekowych ju¿ drzew tego
gatunku rozmieszczonych jest w kilku grupach wokó³ polany widokowej. Jest ona bardzo podobna do naszej, rodzimej sosny. Pochodzi z po³udniowej i po³udniowo-zachodniej Europy, a to Polski sprowadzono j¹ w 1759 r. Tu¿ obok najstarszej lipy parkowej,
po zachodniej stronie polany, mamy dwa pomnikowe okazy tego gatunku, o obwodach:
315 i 270 cm. Przy wjeŸdzie od strony domu ogrodnika zauwa¿ymy tak¿e pojedynczy
okaz ¿ywotnika olbrzymiego (Thuja plicata). Poza eksperymentalnymi nasadzeniami
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w leœnictwie, które mo¿emy spotkaæ np. na terenie nadleœnictwa Trzciel, do Europy (gatunek pó³nocnoamerykañski) sprowadzony w po³owie wieku XIX i stosowany czêsto
w nasadzeniach cmentarnych b¹dŸ szpalerach, czy ¿ywop³otach, choæ rzadziej ni¿ ¿ywotnik zachodni – Thuja occidentalis). Jego polska nazwa ¿ywotnik ma wiele odpowiedników w innych jêzykach (Arborvitae – ang. USA, Arbre de vie – fr., Árbol de la vidahiszp., Lebensbaum – niem.) i zwi¹zana jest z d³ugowiecznoœci¹ drzewa, do¿ywaj¹cego
w swojej ojczyŸnie ponad 1000 lat.
Oprócz wspomnianych ju¿ kilku amerykañskich gatunków iglastych, mamy tu tak¿e gatunki liœciaste, z tamtych rejonów pochodz¹ce. Pierwszym z nich jest wszêdobylska robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia). Nazwa rodzajowa Robinia pochodzi od nazwiska
francuskiego botanika Jeana Robina (1550-1629), który sprowadzi³ tê roœlinê zza oceanu
do Pary¿a, pseudoacacacia natomiast to fa³szywa akacja (z gr. pseudes- fa³szywy, zmyœlony). Egzotyczny pokrój tego drzewa, jego szeroka, roz³o¿ysta, czasem parasolowata korona, czêsta wielopniowoœæ oraz ostre ciernie, przypominaj¹ nieco cechy afrykañskich
akacji, lecz na tym podobieñstwa siê koñcz¹. Poza innym pochodzeniem geograficznym
jest to drzewo spokrewnione blisko z grochem, czy fasol¹. Jesieni¹ pojawiaj¹ siê na nim
owoce w postaci d³ugich str¹ków (inna jej nazwa to grochodrzew), a póŸnowiosenne, bia³e kwiaty stanowi¹ piêkn¹ ozdobê (mówi siê na nie równie¿ bia³odrzew). Jest to tak¿e roœlina miododajna i równie¿ z tego powodu zosta³a do Europy sprowadzona. Ze wzglêdu
na cenne drewno bywa³a sadzona w lasach, choæ g³ównie w zachodniej i œrodkowej Polsce. Jest jednak¿e pospolita prawie w ca³ym kraju. Zwi¹zane jest to z jej pionierskim, ekspansywnym charakterem (nie ma szczególnych wymagañ glebowych, nie lubi tylko miejsc
podmok³ych), co czyni j¹ czêsto gatunkiem inwazyjnym, wypieraj¹cym gatunki rodzime
(tworzy silne odrosty). Na terenie parku roœnie jednak niewiele, bo oko³o 25 drzew tego
gatunku. Warto jednak¿e j¹ z powy¿szych wzglêdów kontrolowaæ.
Innym, równie¿ ekspansywnym gatunkiem jest podobnie jak poprzedni, pó³nocnoamerykañskiego pochodzenia d¹b czerwony (Quercus rubra). W Europie znany jest od
XVII wieku i pocz¹tkowo, ze wzglêdu na koloryt jesiennych przebarwieñ, by³ stosowany w nasadzeniach parkowych, lecz szybko siê rozprzestrzeni³, wypieraj¹c rodzime gatunki dêbów. Dodatkowo jego wolno rozk³adaj¹ce siê liœcie utrudniaj¹ wegetacjê roœlinom runa leœnego, czêsto je zuba¿aj¹c. Niemniej drzewo to jest wybitnie odporne na suszê oraz zanieczyszczenie œrodowiska i z tego wzglêdu bywa sadzone w celach rekultywacyjnych (np. na Œl¹sku).
W parku mo¿emy spotkaæ zaledwie 11 drzew tego gatunku, a ich stan fitosanitarny,
ze wzglêdu na wilgotne pod³o¿e (czego nie lubi¹) nie jest najlepszy. Wszystkie dêby czerwone pochodz¹ jeszcze z okresu przedwojennego, podobnie zreszt¹, jak i kasztanowiec
zwyczajny (Aesculus hippocastanum). Posadzono go w parku za czasów rodziny von
Hardtów. Najstarsze jego okazy pod koniec XIX i na pocz¹tku XX wieku. W czasach
powojennych kasztanowców nie dosadzano. Najwiêksze ich skupisko widzimy od strony folwarku i kaplicy pa³acowej. Pod wzglêdem przyrostu gruboœci pnia ustêpuj¹ kasztanowce jedynie topolom i wierzbom, i podobnie jak i one s¹ drzewami krótkowiecznymi.
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Jeden z nielicznych ju¿ kasztanowców, zasadzony przed pa³acem von Hardtów

Osi¹gaj¹ wiek 150-200 lat. Kilka (8?) okazów mog³oby byæ pomnikami przyrody, jednak¿e s¹ kasztanowce drzewami podatnymi na choroby. W latach 30. XX wieku przywleczono z Ameryki zarazê kasztanowcow¹, powodowan¹ przez grzyb Guignardia
aesculi. Jej objawami jest opadanie – najczêœciej ju¿ w czerwcu – liœci, maj¹cych liczne, czekoladowe plamy (czerwiec). W lipcu lub sierpniu rozwijaj¹ siê drugie, ma³e liœcie i niewielkie kwiatostany. Od 1998 roku drzewa te w Polsce s¹ dodatkowo atakowane przez
szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella). Nie opracowano jeszcze skutecznych sposobów jego zwalczania. Zaobserwowano jednak, ¿e du¿¹ rolê w ograniczeniu
iloœci tego szkodnika ma wygrabianie opadniêtych liœci, na których zimuje w stadium poczwarki. Dodatkowo mo¿na stosowaæ dyspensery feromonowe. Natomiast zwalczanie
poprzez infuzje (wprowadzanie preparatów ochronnych wewn¹trz pnia) przynosi wiêcej skutków negatywnych, ani¿eli korzyœci. Jest to bowiem drzewo bardzo Ÿle znosz¹ce
przycinanie i inne uszkodzenia mechaniczne. Ostatnimi czasy obserwuje siê na szczêœcie
spor¹ aktywnoœæ sikorek na zaatakowanych przez szrotówka drzewach. Byæ mo¿e znalaz³ ten owad naturalnego antagonistê. A kasztanowce znane s¹ na naszych ziemiach ju¿
od wieku XVII i czêsto, choæ nies³usznie, uznawane za gatunek rodzimy. Ze wzglêdu na
swoje walory dekoracyjne (liœcie, pokrój, kwiatostany, owoce) ju¿ w roku 1576 zawêdrowa³ z miejsca naturalnego zasiêgu, obejmuj¹cego Ba³kany, do Austrii i szybko sta³ siê
cennym drzewem parkowym i alejowym. Kwiaty, kora i owoce posiadaj¹ w³aœciwoœci
lecznicze, dodatkowo zaœ kasztany (owoce kasztanowca) zawieraj¹ du¿o skrobi i stanowi³y niegdyœ po¿ywn¹ karmê dla zwierz¹t. Jego rodzajowa nazwa aesculus oznacza z ³ac.
Zespó³ Parkowo-Pa³acowy W¹sowo
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d¹b o jadalnych owocach; hippocastanum z przedrostkiem hippos z greckiego: koñ, koñski, poniewa¿ by³y te owoce stosowane dawniej przez Turków jako lek przeciw kaszlowi koni.
Rzadkim widokiem w w¹sowskim parku s¹ platany klonolistne (Platanus x hispanica). Jest to popularne drzewo parkowe, lecz spotykamy tutaj jedyne zgrupowanie w postaci trzech okazów, nasadzonych na prze³omie XIX i XX wieku.
Z krzewów obcego pochodzenia znaleŸæ tu mo¿na tak¿e, choæ znajduj¹c¹ siê w regresji, obecnie zdzicza³¹, za to niegdyœ powszechnie w takich miejscach sadzon¹, œnieguliczkê bia³¹ w odmianie nagiej (Symphoricarpos albus var. laevigatus). Ta miododajna,
lecz dla cz³owieka truj¹ca roœlina, œwietnie znosi ciêcie i mo¿e rosn¹æ w zacienieniu. Efektowna jest tak¿e zim¹, kiedy d³ugo zdobi¹ j¹ bia³e, kuliste owoce. Na fotografiach z pocz¹tku XX wieku widoczne s¹ jej obecnie nie istniej¹ce grupy w postaci swobodnych ¿ywop³otów. Obok pa³acu Sczanieckich zasadzono berberysa Thunberga (Berberis thunbergii), w odmianie Atropurpurea, a na podjeŸdzie za³o¿ono regularny ¿ywop³ot obwódkowy z ligustra pospolitego (Ligustrum vulgare). Trudno jednak powiedzieæ, jak wygl¹da³y te nasadzenia w czasach przedwojennych. Niemniej, p³o¿¹ce formy ja³owców na
skarpach logii, jak i kolumnowa odmiana ¿ywotnika zachodniego (Thuja occidentalis)
Smaragd nie maj¹ tu ¿adnego historycznego uzasadnienia.
Spójrzmy teraz na bardzo wa¿ny dla ustalenie typu siedliska, czêsto przez wiele lat
niezmienny sk³adnik, jakim s¹ roœliny runa leœnego. Jak ju¿ zosta³o tu powiedziane, park
za³o¿ono na terenach leœnych, jednak w tej jego czêœci zmiany wprowadzone przez cz³owieka s¹ tak du¿e, ¿e praktycznie trudno typ siedliska okreœliæ. Runo jest tu mocno zdegradowane. Od strony pó³nocnej, tu¿ za polan¹ widokow¹ id¹c w kierunku cmentarzyka, mo¿na zauwa¿yæ tak¿e siln¹ erozjê glebow¹ w wyniku wyp³ukiwania skarpy, pozbawionej roœlin runa oraz podszytu. Pojawia siê w parku wiele gatunków synantropijnych
z tymi przekszta³ceniami zwi¹zanych. W zag³êbieniu dolinki rzeczki W¹ss uwagê przykuwa ³an pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), tu¿ przy mostku. Roœlina ta – owszem
– jest z podmok³ymi miejscami zwi¹zana, lecz tutaj wystêpuje ze wzglêdu na du¿¹ zawartoœæ azotu w glebie, co potwierdza towarzysz¹ca jej obecnoœæ jasnoty poœredniej (Lamium moloccelifolium), czy ¿ó³tlicy drobnokwiatowej (Galinsoga parviflora), roœliny
zadomowionej w Europie od koñca wieku XVIII, lecz pochodz¹cej z Andów. Du¿a czêœæ
terenu jest obecnie wykoszon¹ muraw¹ trawiast¹, co oczywiste dla tego typu za³o¿eñ
parkowych, lecz na ³¹kach niekoszonych, na zboczach polany, spotkaæ mo¿emy ju¿
choæby dzwonka okr¹g³olistnego (Campanula rotundifolia), czyli gatunek wyró¿niaj¹cy dla ciep³olubnych zbiorowisk okrajkowych lasów liœciastych i mieszanych, jak równie¿
charakterystycznego dla lasów liœciastych jego „krewniaka” – dzwonka pokrzywolistnego (Campanula trachelium). Pod koronami drzew du¿y jest udzia³ okrywowego bluszczu pospolitego (Hedera helix), wystêpuj¹cego w gr¹dach, czy buczynach, lecz tak¿e
czêsto sadzonego i zdzicza³ego. Poza bluszczem du¿¹ czêœæ, szczególnie dawnych traktów i œcie¿ek, pokrywa podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria). Spoœród
traw, szczególnie na œwietlistych pagórkach, du¿y jest udzia³ wiechliny gajowej (Poa ne100
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moralis), której wysuszone, letnie wiechy mocno kontrastuj¹ z szaroœci¹ bukowych pni.
W obni¿eniu przy stawie, pod koniec lipca, mo¿emy dostrzec wysokie osty – ostro¿enie
warzywne (Cirsium oleraceum).
To oczywiœcie tylko kilka gatunków spoœród roœlin runa tu wystêpuj¹cych. Przyjrzymy
siê im baczniej w czêœci leœnej parku, gdzie dzieje siê du¿o wiêcej i ciekawiej, gdy¿ teren
ten ma miejscami charakter zbli¿ony do siedlisk naturalnych.

Czêœæ leœna parku
Czêœæ ta przy³¹czona zosta³a do parku za czasów, gdy w³aœcicielem zosta³ Richard von
Hardt, czyli pod koniec wieku XIX. Dziêki temu byæ mo¿e uniknê³a wycinki drzew, choæ
pojedynczych okazów to nie ominê³o. Mamy tu sytuacjê niespotykan¹ w lasach typu gospodarczego i przez to niezwykle przyrodniczo cenn¹. Widzimy naturaln¹ œmieræ drzew
i procesy tej¿e towarzysz¹ce. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ drzewostanu tworzy tu buk. Jest
to czasem ¿yzna buczyna, a gdzieniegdzie gr¹d bukiem poroœniêty, gdzie zauwa¿yæ mo¿na te¿ graby, rzadziej dêby, jawory czy brzozy. Zobaczymy tu samosiew, drzewa m³ode, dojrza³e, jak i stare, zaatakowane przez huby, a w konsekwencji z³amane wiatrem
i obumieraj¹ce, kiedy to gnij¹ce ich szcz¹tki daj¹ pocz¹tki nowemu ¿yciu. Taka w³aœnie
sceneria, gdzie œmieræ rodzi ¿ycie, gdzie obok butwiej¹cych pni widzimy kie³kuj¹ce siewki drzew, jest znakiem tego, ¿e jesteœmy w lesie typu naturalnego, b¹dŸ do niego zbli¿onym, co podkreœlaj¹ roœliny runa dla danego typu siedliskowego charakterystyczne.
Fragment ten zaczyna siê na pó³noc od polany widokowej ze stawem i siêga do obecnej autostrady A2. Mo¿na do niego w³¹czyæ równie¿ dwie enklawy za ni¹ siê znajduj¹ce,
a niegdyœ do ca³oœci parku nale¿¹ce. Jaki typ lasu tu widzimy? Zapewne nale¿y on w ca³oœci do rzêdu mezo- i eutroficznych lasów liœciastych (O. Fagetalia sylvaticae). Lasy takie
zajmowa³y niegdyœ du¿e po³acie naszego kraju, lecz ze wzglêdu na to, i¿ porastaj¹ siedliska od borowych ¿yŸniejsze zosta³y w wiêkszoœci przekszta³cone w pola uprawne. Czêsto sadzono na nich gatunki iglaste (zjawisko pinetyzacji; od pinus – sosna). I tego miejsca to nie ominê³o. Za cmentarzykiem rodzinnym von Hardtów, w latach wojennych wyciêto szeroki, ponad 150. metrowy pas, pod planowan¹ autostradê. Mia³a ona bowiem
przebiegaæ w³aœnie w tym miejscu, czyli ok. 300 metrów na po³udnie od dzisiejszej lokalizacji. W czêœci zachodniej parku, pod koniec lat 50. XX wieku zasadzono oko³o 2 hektarów œwierka, dodatkowo ni¿sze piêtro zajê³a tam je¿yna fa³dowana, praktycznie zag³uszaj¹c roœliny runa (zjawisko fruticetyzacji). W czêœci centralnej pojawi³y siê brzoza i grab.
S¹ to pionierskie gatunki lekkonasienne, które jako pierwsze zajmuj¹ miejsca wylesione.
Jednak, gdy przyjrzeæ siê wystêpuj¹cym powszechnie w runie gwiazdnicom wielkokwiatowym (Stellaria holostea), gatunkowi charakterystycznemu dla gr¹dów oraz gajowcowi ¿ó³temu (Galeobdolon luteum), tworz¹cemu tu wiele roz³ogów wiemy, i¿ jest to las
liœciasty, a œwierk nasadzono tu zosta³ jakby wbrew temu miejscu. Mamy tu równie¿
zorientowan¹ w kierunku pó³noc-po³udnie polanê o powierzchni ok. 1,3 ha, a tu¿ za ni¹,
na pagórku wœród drzew, poroœniêty bluszczem, niewielki rodzinny cmentarzyk von
Hardtów.
Zespó³ Parkowo-Pa³acowy W¹sowo
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Buk zwyczajny (Fagus
sylvatica), okaz o obwodzie
467 cm, zroœniêty z kilku
drzew w m³odoœci

Wróæmy jednak na polanê. Jest ona - w przeciwieñstwie do poprzedniej (z czêœci
historycznej) - niewykaszana i wchodzi w sk³ad pó³naturalnych i antropogenicznych
zbiorowisk ³¹kowych. W jej najni¿szych miejscach widoczne s¹ resztki dawniejszych
szuwarów, o czym œwiadcz¹ choæby nieliczne kêpy trzciny pospolitej (Phragmites
australis). Mamy tu typowe gatunki ³¹kowe, takie jak trawy: wiechlina zwyczajna (Poa
trivialis), wiechlina ³¹kowa (Poa pratensis), k³osówka we³nista (Holcus lanatus), czy
kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), a w miejscach wilgotniejszych rajgras
wynios³y (Arrenatherum elatius). Z pospolitych roœlin dwuliœciennych, wystêpuj¹cych tu
powszechnie, spotykamy m. in. g³owienkê pospolit¹ (Prunella vulgaris), jaskier ostry
(Ranunculus acris) oraz babkê lancetowat¹ (Plantago lanceolata), jak równie¿ bywaj¹c¹ w uprawach pastwiskowych wrêcz uci¹¿liw¹ wykê ptasi¹ (Vicia cracca), gdy¿ po zawi¹zaniu nasion staje siê ta roœlina dla byd³a niejadalna. W zag³êbieniu terenu od strony
po³udniowej, gdzie niegdyœ przep³ywa³a rzeczka W¹ss (obecnie zdrenowana), jak ma102
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wiaj¹ starsi mieszkañcy W¹sowa: brano st¹d „miêkk¹” wodê do prania. Spotkaæ tu mo¿emy wysokie wierzbówki kiprzyce (Chamaenerion angustifolium), trêdowniki uskrzydlone (Scrophularia umbrosa), a nieco wy¿ej, przy drodze, niewielk¹ wierzbownicê
drobnokwiatow¹ (Epilobium parviflorum). Niepokoj¹cym jest fakt pojawiania siê (dotychczas nielicznie) naw³oci kanadyjskiej (Solidago canadensis). To ekspansywna, a nawet inwazyjna roœlina, szybko wypieraj¹ca gatunki rodzime. Jej obecnoœæ jest tu wielce
niepo¿¹dana i tylko dwukrotne koszenie opanowanego przez ni¹ miejsca (maj, sierpieñ)
mo¿e daæ w miarê zadowalaj¹cy efekt, czyli pozbycie siê tego gatunku. Od strony zachodniej na pagórku zauwa¿amy sukcesjê wtórn¹ lasu. Oprócz podrostów bukowych
czêste s¹ tak¿e brzozowe. Niekoszone ³¹ki w takich miejscach doœæ szybko staj¹ siê ponownie lasem. Pojawiaj¹ siê tak czêste krzewy, jak wierzba szara (Salix cinerea) w odmianie szerokolistnej (var. latifolia) lub bez czarny (Sambucus nigra). Mamy tu tak¿e
(lecz w wiêkszych zgrupowaniach w czêœci pó³nocno-wschodniej parku) bez koralowy
(Sambucus racemoza). Nie jest to jednak jego naturalny teren wystêpowania. Zasiedla
bowiem po³udnie kraju. Roœlina ta, m. in. ze wzglêdu na czerwone, ozdobne owoce bywa³a w naturalistycznych za³o¿eniach parkowych stosowana i czêsto spotyka siê jej okazy zdzicza³e. I w tym miejscu o bzach s³ów kilka. Oprócz tych dwóch gatunków roœnie
w Polsce jeszcze bez hebd (Sambucus ebulus). Powszechnie „bzem” nazywany lilak pospolity (Syringa vulgaris), znany w Europie od XVI wieku, a sprowadzony z Imperium
Osmañskiego, bzem nie jest. Nie nale¿y nawet do tej samej co bzy rodziny pi¿maczkowatych (Adoxaceae), lecz jest spokrewniony z oliwk¹, czy ligustrem i nale¿y do oliwkowatych (Oleacae).
Na niewielkim pagórku od strony polany spotka³em tutaj pewien gatunek storczyka:
kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine), zaœ na pó³nocnym skraju polany,
w jej najwiêkszym obni¿eniu (95,9 m n. p. m.) urokliw¹ psiankê s³odkogórz (Solanum
dulcamara). Ten pó³krzew o fioletowych kwiatach, a nastêpnie szkar³atnoczerwonych
owocach i s³odkiej z zewn¹trz, lecz gorzkiej wewn¹trz ³odydze (³ac. dulcis – s³odki, amarus – gorzki), jest równie¿ roœlin¹ truj¹c¹, podobnie zreszt¹, jak i konwalia majowa (Convallaria majalis), porastaj¹ca ³anami skraje lasu, tu¿ przy leœnych duktach, której to nikomu przedstawiaæ nie trzeba. Zbli¿on¹ do niej, lecz ró¿ni¹c¹ siê sercowatymi u nasady
liœæmi oraz delikatnymi kwiatostanami, a pospolit¹ w lasach na glebach próchnicznych jest
konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium). Czêsto towarzyszy jej szczawik zajêczy (Oxalis acetosella). Ta niska, tworz¹ca leœne kobierce roœlina zakwita wiosenn¹ biel¹, a jej liœcie przypominaj¹ kszta³tem liœcie koniczyny. Podobnie wygl¹da inny gatunek
z tego rodzaju: szczawik ¿ó³ty (Oxalis Fontana). Kolor kwiatów sugeruje ju¿ jego nazwa, a kwitnie od lata a¿ do jesieni. W naturze to pospolity gatunek przydro¿ny. Rolnicy raczej go nie lubi¹, gdy¿ jest roœlin¹ ¿ywicielsk¹ rdzy kukurydzy (obecnie pola wokó³
parku s¹ zajête przez uprawy kukurydzy w³aœnie, choæ na starych mapach zaznaczono
tu uprawy chmielu). Szczawik ¿ó³ty (ogrodowy), sprzedawany jako roœlina ozdobna, nale¿y do innego gatunku: Oxalis valdiviensis i pochodzi z Chile.
Drogi parkowe i okraje lasu s¹ zasiedlane przez wszêdobylskie gatunki, z runem leZespó³ Parkowo-Pa³acowy W¹sowo
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œnym nie zwi¹zane. Mamy tu turzycê blad¹ (Carex pallescens), chrzan pospolity (Armoracia rusticana), poziewnik polny (Galeopsis ladanum), nazywany pospolicie kolibab¹, lecz czêœciej podobny do niego poziewnik miêkkow³osy (Galeopsis pubescens),
babkê zwyczajn¹ (Plantago major), któr¹ ze wzglêdu na powszechne wystêpowanie
wzd³u¿ traktów i dróg Rosjanie zw¹: ïîäîðîæíèê. Spotykamy tu kwitn¹ce na ¿ó³to pó³paso¿ytnicze pszeñce: pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense) i gr¹dowy oraz wyró¿niaj¹cy bory mieszane pszeniec gajowy (Melampyrum nemorosum). Ten ostatni bywa
szkodliwy dla byd³a, gdy¿ po jego spo¿yciu daj¹ krowy niebieskie i cierpkie w smaku mleko. Z krzewów zaœ, oprócz wspomnianych ju¿ bzów i je¿yny, mamy tu tak¿e malinê w³aœciw¹ (Rubus idaeus).
Oczywiœcie nie jest to pe³na lista gatunków roœlin przydro¿nych. Poza nimi mamy gatunki zwi¹zane z cienistymi i ¿yznymi siedliskami okrajkowymi, jak ³oczyga pospolita
(Lapsana communis), czy czêsty, tworz¹cy zwarte grupy, bodziszek cuchn¹cy (Geranium robertianum), który spotykamy w pó³nocno-zachodniej czêœci. Jest ona bowiem
nieco odmienna od reszty. Fragment ten nosi w sobie cechy ³êgu wi¹zowo-jesionowego,
zwanego równie¿ ³êgiem wi¹zowym z fio³kiem wonnym. Na jego skraju znajdziemy
dwa, po³¹czone rowem niewielkie oczka wodne, z czego jedno okresowo wysychaj¹ce,
a drugie zasilane Ÿróde³kiem, wyp³ywaj¹cym ze skraju pola.
Szczególn¹ uwagê zwraca tu ogromny wi¹z szypu³kowy, spróchnia³y wewn¹trz, lecz
osi¹gaj¹cy obwód ponad 400 cm. Tu¿ przy skraju, od strony autostrady A2 roœnie drugi, równie wiekowy okaz tego gatunku o obwodzie 383 cm. Ciekawa jest te¿ sêdziwa olcha czarna (Alnus glutinosa), drzewo spotykane tylko w tej czêœci. Najwiêksza z olch
zroœniêta jest z 5 drzew, jej obwód przekracza 600 cm, lecz pojedyncze drzewa, z czego jedno ju¿ martwe, maj¹ obwód powy¿ej 200 cm i licz¹ sobie, podobnie jak wspomniane wi¹zy, powy¿ej 150 lat. Jesion wystêpuje tu tylko w niewielkiej czêœci i s¹ to drzewa
m³ode, najwy¿ej 30. letnie. Przy stawach mo¿na te¿ spotkaæ nieliczne poza czêœci¹ historyczn¹ dêby. Jest tu kilka drzew w wieku oko³o 200 lat. Mo¿emy zatem przyj¹æ, i¿ miejscem to jest œwiadkiem historii, gdy¿ najstarsze drzewa pochodz¹ z czasów, gdy teren ten
przeszed³ we w³adanie rodu Sczanieckich i zapewne wówczas zaprzestano charakterystycznej na owe czasy, nieplanowanej wycinki drzew w lesie. Wspomniane drzewa ros³y
ju¿ wówczas, gdy obszar ten przy³¹czono do pozosta³ej czêœci parku. Równie¿ tu, niedaleko dwóch stawów, oczarowaæ mo¿e najwiêkszy, lecz nie najstarszy buk. Czêsto zdarza siê bowiem, ¿e drzewa pochodz¹ce z samosiewu zrastaj¹ siê. I tak okaz ten, o imponuj¹cym obwodzie 467 cm, jest w zasadzie dwoma lub trzema drzewami. Zauwa¿y³em
tu równie¿ pewn¹ prawid³owoœæ, buka dotycz¹c¹. Otó¿, powy¿ej 330-350 cm obwodu
pnia drzewa tego gatunku zaczynaj¹ zamieraæ. Zatem okazy powy¿ej 400 cm obwodu,
jak ten wspomniany, czy inny o rozmiarach zbli¿onych, s¹ w istocie w m³odoœci wiêcej
ni¿ jednym drzewem. Zauwa¿y³em tu kilka drzew o pr¹¿kowanej korze. Nie jest to
oczywiœcie zjawisko typowe dla tego obszaru, gdy¿ buki takie spotyka siê i w innych czêœciach kraju, lecz zazwyczaj drzewa te maj¹ korê g³adk¹. Podobne do nich z pozoru graby tak¿e tworz¹ formy zroœniête ze sob¹. Ciekawe s¹ zw³aszcza dwa okazy. Jeden ma
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charakter wrêcz symboliczny. Roœnie bowiem niedaleko cmentarza rodzinnego, gdzie
we wspólnej mogile pochowano Richarda i Elizabeth von Hardt, a wspomniany grab jest
w istocie dwoma drzewami. Œwiadczy o tym lekki przeœwit w miejscu, gdzie jeszcze pnie
siê nie zespoli³y. Drugi, czteropniowy, z czego jeden pieñ na dwa podzielony, a do³em
tworz¹cy jakby jedno drzewo, roœnie od pó³nocy, tu¿ przy autostradzie. Ciekawostk¹
mu towarzysz¹c¹ s¹ kêpy m³odych drzewek jaworu. Podczas, gdy zazwyczaj blaszki liœciowe s¹ u jaworu zielone, a ogonek czerwonawy, to u kilku okazów zauwa¿y³em cechê, wykorzystywan¹ do tworzenia odmian ogrodowych, czy parkowych. Mowa o cesze typowej dla odmiany „purpurea”, której to ogonki s¹ zielonkawe, a spodnia strona
liœcia ma barwê purpurow¹. Natomiast we wschodniej czêœci natkn¹³em siê nawet na
dwa sêdziwe okazy o obwodach 215 i 296 cm, z ³uszcz¹c¹ siê (co dla nich typowe),
a tak¿e obficie poroœniêt¹ mchami kor¹.
Wróæmy jeszcze do leœnych oczek wodnych, jednego z moich tutaj ulubionych miejsc.
I nie bez powodu. PóŸnym latem ³atwo tu zauwa¿yæ ciemne jagody czerñca gronkowego
(Actaea spicata), czy kwitn¹ce wiosn¹ kokoryczki wielkokwiatowe (Polygonatum mulitiflorum), a latem nawet podjeœæ sobie porzeczki dzikiej (Ribes spicatum), czyli mówi¹c
wprost- porzeczki czerwonej. Nad wod¹ znaleŸæ tu mo¿na tak¿e inny, ni¿ opisywany
wczeœniej, gatunek trêdownika, a mianowicie trêdownik bulwiasty (Scrophularia nodosa), natomiast w okresowo wysychaj¹cym zbiorniku ods³aniaj¹ siê latem próchniej¹ce k³ody drewna. S¹ one bogato poroœniête, zarówno mchem, jak i trawami oraz kie³kuj¹cymi
siewkami jesionów, zaœ obok nich wysuszone, lecz wci¹¿ wilgotne dno porastaj¹ te m³ode
drzewka, kszta³tem liœci przypominaj¹ce karbieñce pospolite (Lycopus europaeus).
I tak w³aœnie, jak to dawniej bywa³o, gdzie cz³owiek miejsca nie kszta³tuje swoim zwyczajem, tam rzeczy dziej¹ siê niemal same, a ¿ycie bywa bogatsze, ni¿ to, które chcemy
w swoim uproszczeniu œwiata – by sta³ siê on dla nas zrozumia³y – wykreowaæ. Niemniej
o tym, i¿ nie jesteœmy tu w sercu puszczy boleœnie przypomina nam rdestowiec ostrokoñczysty (Reynoutria japonica). Ta pochodz¹ca z Dalekiego Wschodu, okaza³a, dorastaj¹ca do 3 m wysokoœci bylina, o sercowatych liœciach i pêdach przypominaj¹cych
bambus (sic!), jest roœlin¹ inwazyjn¹. Gatunek ten sprowadzono do Europy, podobnie
jak wspomnian¹ wczeœniej naw³oæ, w celach miododajnych. I ma on w istocie takie zastosowanie, gdy¿ zakwita stosunkowo póŸno (koniec lata), jednak tempo jego rozprzestrzeniania i ³atwoœæ, z jak¹ tego dokonuje (np. dziêki podziemnym roz³ogom), czyni
z niego wielce ekspansywny element flory. Obserwuj¹c tempo wzrostu rdestowca, zauwa¿y³em, ¿e w ci¹gu doby pêdy potrafi¹ na wysokoœæ przyrosn¹æ 8 – 10 cm. Tutaj tworzy kilkuarowy ³an od strony pola i wdziera siê w g³¹b lasu. Roœlina ta powinna byæ bezwzglêdnie z tego miejsca usuniêta. Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o ochronie przyrody
(art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.) zakazuje wprowadzania i rozprzestrzeniania na terenach chronionych (a za taki mo¿na teren parku uwa¿aæ) m. in. rdestowca. Oczywiœcie nie jest rdestowiec jedyn¹ roœlin¹ obcego pochodzenia, jednak np.
œnieguliczki nie s¹ roœlin¹ tak ekspansywn¹. S¹ tu te¿ grupy wiciokrzewa pospolitego (Lonicera xylosteum), nazywanego – ze wzglêdu na puste wewn¹trz i ³amliwe ga³¹zki – suZespó³ Parkowo-Pa³acowy W¹sowo
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Siewki jesionu na zwalonej k³odzie w okresowo wysychaj¹cym oczku wodnym

chodrzewiem. Jego czerwone, letnie owoce stanowi¹ niew¹tpliw¹ ozdobê tego krzewu.
Bywa³ zatem sadzony w parkach (obecnie rzadko), lecz tym razem jest to jego stanowisko naturalne. Wystêpuje bowiem w lasach liœciastych i jest gatunkiem typowym dla zaroœli derenia œwidwy (Cornus sanguinea), które wspó³tworzy razem z szak³akiem pospolitym (Rhamnus catharticus) oraz wi¹zem polnym (Ulmus minor) na terenie poza
obecnym obszarem parku (na pó³noc od autostrady A2).
W tamtym, zapomnianym nieco fragmencie, oprócz starych dêbów, czy jesionów
mamy jeszcze szuwar turzycowy, otaczaj¹cy Ÿródlisko, a na jego obrze¿ach spotykamy
krwawnicê pospolit¹ (Lythrum salicaria), bodziszek b³otny (Geranium palustre),
wspomniane ju¿ karbieñce, psianki i wiele innych gatunków z podmok³ymi terenami
zwi¹zanych. Niegdyœ na okolicznych polach uprawiano chmiel zwyczajny (Humulus lupulus). Pn¹cze to wystêpuje równie¿ obficie razem z dereniem œwidw¹, trzmielin¹ zwyczajn¹ (Eonymus europaea), czy œliw¹ tarnin¹ (Prunus spinosa) w ciep³olubnych zbiorowiskach okrajkowych tego fragmentu parku, lecz g³ównie w tzw. „ba¿anciarni”, gdzie
niedaleko miejsca dawnej budowli spotkaæ mo¿emy g³óg pochodzenia amerykañskiego,
sprowadzony do Europy i wykorzystywany w parkach angielskich, a nastêpnie na wiele
dekad zapomniany, czyli g³óg ostrogowy (Ctrateagus crus-galli), nazywany koguci¹ nog¹. Jest kolczastym, podobnie jak tarnina, krzewem (czasem niewielkim drzewem) i zasadzono go tu zapewne jako naturalny, trudny do przebycia ¿ywop³ot. Oprócz tej roli
nie do przecenienia jest to, ¿e kolczaste krzewy stanowi¹ schronienie dla wielu ptaków,
w tym rzadkich ju¿ dziœ kuropatw.
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S¹ tak¿e sto³ówk¹ dla dzierzb, nak³uwaj¹cych na ich kolce ofiary. G³ogi i tarnina to roœliny z rodziny ró¿owatych i podobnie jak rosn¹ce przy brukowanej, polnej drodze jab³onie, tak jak wszystkie roœliny z tej rodziny, jako pokarm dla wielu zwierz¹t, spe³niaj¹
ogromn¹ rolê w biocenozie. Poza nasadzeniami ze wspomnianego g³ogu zauwa¿yæ tu
mo¿na kilka wysokich, oko³o 100. letnich œwierków, które spotykamy na obrze¿ach
parku i w innych jego czêœciach. Z daleka widaæ tak¿e zaroœla wierzbowe. S¹ w „ba¿anciarni” i trzy, poroœniête szuwarami, zarzêsione stawy z wieloma gatunkami roœlin zielnych i traw, czy turzyc na podmok³ych brzegach.
Ze wzglêdu na bogactwo florystyczne nale¿a³oby temu zbiorowisku poœwiêciæ wiêcej
miejsca, lecz raczej ju¿ w osobnym, o szuwarach, turzycowiskach i ogólnie miejscach
podmok³ych traktuj¹cym opracowaniu. Nale¿y tu tylko zaznaczyæ ich bardzo wa¿n¹
obecnoœæ. Tu a¿ roi siê od p³azów i innych wielce po¿ytecznych dla naturalnego oporu
œrodowiska organizmów. Takie œródpolne i œródleœne oczka wodne, czy Ÿróde³ka, naturalne rzeczki i bagniska – to dla przyrody coœ niezwykle cennego, bez czego staje siê ona
ubo¿sza. Dlatego te¿ musi ogromnie zasmucaæ fakt, i¿ wyrzucane s¹ tu œmieci, które –
jak np. butelki wype³nione wod¹ – mog¹ byæ dla wielu stworzeñ œmierteln¹ pu³apk¹,
a nierzadko zdarza siê, ¿e plastikowe worki s¹ przez zwierzêta, szukaj¹ce tam po¿ywienia, po³kniête. Dodatkowo zanieczyszczaj¹ takie miejsca nawozy sztuczne sp³ywaj¹ce
z pól. ZnaleŸæ tu mo¿na opakowania po takowych. Plastikowe worki roz³o¿¹ siê póŸniej,
ni¿ umr¹ ze staroœci m³ode w tej chwili buki…ale doœæ o tym.
Drug¹, rozœpiewan¹ dziêki gnie¿d¿¹cym siê tu ptakom, enklawê odnajdujemy w zachodniej czêœci parku. Od strony niewykaszanej ³¹ki doprowadza tu g³êboki rów, którego brzegi porastaj¹ je¿yny popielice (Rubus caesius). Widzimy tu bia³e baldachy œwierz¹bka gajowego (Chaerophyllum temulum), którego sok mo¿e dzia³aæ dra¿ni¹co na
skórê, jak równie¿ czêstego czosnaczka pospolitego (Aliaria petiolata), który z kolei
jest roœlin¹ lecznicz¹, a i bywa sk³adnikiem sa³atek. Od jego nazwy rodzajowej wziê³o siê
okreœlenie zwi¹zku: allarion, czyli cienioznoœnych zbiorowisk o charakterze okrajkowym
siedlisk ¿yznych i wilgotnych. Od strony pó³nocnej tego, granicz¹cego z polem obni¿enia
terenu, mamy buczynê, w której odnajdziemy gatunek wspólny dla buczyn, czyli ³atw¹
do oznaczenia po okó³kowych, silnie pachn¹cych po potarciu, czy wysuszeniu, kumaryn¹
liœciach marzankê wonn¹ (Galium odoratum), a tu¿ obok niej, ale wystêpuj¹c¹ i w innych czêœciach parku per³ówkê jednokwiatow¹ (Melica uniflora). Ta tworz¹ca ³any trawa charakterystyczna jest dla ¿yznych buczyn, lecz wystêpuje i w gr¹dach, które tu buki
porastaj¹. Czêsto spotkaæ mo¿na tu tak¿e kêpy k³osownicy leœnej (Brachypodium sylvaticum), trawy o charakterystycznie ow³osionych kolankach. Obok nich uwagê zwracaj¹ jeszcze trójklapowe liœcie przylaszczki pospolitej (Hepatica nobilis). Nazwa rodzaju pochodzi od ³ac. Hepar – w¹troba, gdy¿ kszta³t jej skojarzony zosta³ z p³atami tego organu. Ta urocza, kwitn¹ca na niebiesko roœlina wchodzi w sk³ad aspektu wiosennego,
który zazwyczaj w porze letniej trudno zauwa¿yæ. Sk³ada siê on bowiem w wiêkszoœci
z geofitów, a wiêc roœlin, które po przekwitniêciu zanikaj¹ (zimuj¹ pod powierzchni¹ gleby). Nale¿¹ do nich zawilce gajowe (Anemone noemorosa), czy zawilce ¿ó³te (AnemoZespó³ Parkowo-Pa³acowy W¹sowo
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G³óg ostrogowy (Crateagus crus-galli), nazywany dziêki d³ugim kolcom, koguci¹ nog¹,
porastaj¹cy okolice zabudowañ w dawnej „Ba¿anciarni”

ne ranunculoides) – te drugie czêste w gr¹dach niskich, pierwsze jeszcze powszechnie
w opisywanym miejscu i typowe dla liœciastych lasów, podobnie jak i ziarnop³ony wiosenne (Ficaria verna). Wykorzystuj¹ one wiosenne promienie s³oñca jeszcze przed rozwojem liœci drzew. Roœliny aspektu wiosennego s¹ tu zapewne reprezentowane przez spor¹ iloœæ gatunków i dla pe³nego okreœlenia typu siedliska, odró¿nienia np. buczyny od gr¹du, nale¿a³oby siê im uwa¿niej przyjrzeæ. Oczywist¹ trudnoœci¹ w okreœleniu zespo³ów,
czy zbiorowisk roœlinnych, s¹ zmiany poczynione przez cz³owieka. Czasem jednak maj¹
one wp³yw korzystny. I tak – wykopanie wymienionego rowu, ³¹cz¹cego polanê z obni¿eniem terenu na skraju buczyny, spowodowa³o z jednej strony osuszenie polany,
a z drugiej wype³nienie obni¿enia wod¹. S¹ to jednak zbiorniki astatyczne. Œwiadcz¹
o tym choæby zbiorowiska terofitów (gr. theros = lato, phyton = roœlina) letnich na wysychaj¹cych brzegach powsta³ego tu zbiornika wodnego, reprezentowane przez rdest
szczawolistny typowy (Polygonum lapathipholium ssp. lapathifolium), kosmopolityczn¹ rzepichê b³otn¹ (Rorippa palustris), czy wysoki, swymi z³ocistymi, zebranymi
w koszyczki kwiatami ciesz¹cy oczy a¿ do paŸdziernika, uczep trójlistkowy (Bidens tripatita). Ta „sprytna” roœlina, podobnie jak znane nam rzepy ³opianu, wykorzystuje
zwierzêta (i ludzi), przyczepiaj¹c siê zadziorami owoców i w ten sposób zyskuj¹c nowe
do zasiedlenia tereny. Ca³oœæ tego ponad 1,5 hektarowego obszaru poroœniêta jest po
brzegach wierzbami szarymi, dereniami œwidw¹, tworz¹cymi tu gêste zaroœla oraz niewysokimi wi¹zami polnymi w odmianie korkowej (var. suberosa). S¹ to drzewa, choæ
czêœciej krzewy, o szerokiej skali ekologicznej. Toleruj¹ obszary czêœciowo zalewane, jak
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Koœcienica wodna (Myosoton aquaticum). Roœlina miejsc wilgotnych, nieco podobna do gwiazdnicy gajowej
(Stellaria nemorum)

i murawy kserotermiczne (tereny suche). Doskonale nadaj¹ siê do utrwalania skarp i tu
w³aœnie na pochyleniu terenu wyrastaj¹. Ich szorstkie liœcie wyrastaj¹ z ga³¹zek u³o¿onych
niczym rybie oœci, a grubsze ga³êzie i konary pokryte s¹ korkowymi listwami. Inn¹, niewybredn¹, co do miejsca wystêpowania bylin¹, jest spotykany tu sa³atnik leœny (Mycelis
muralis). W miejscach suchszych spotkaæ mo¿na tak¿e przetacznika leœnego (Veronica
officinalis). Zdarzy³ siê i napotkany, spóŸnialski, gdy¿ kwitn¹cy w sierpniu, okaz fio³ka leœnego (Viola reichenbachiana). Przez poduchy dereni, które choæ osi¹gaj¹ 5 m wysokoœci, tu zapewne przez sarny zgryzane, tworz¹ce przeto niskie, gêste zaroœla, dojdziemy do poroœniêtego obficie pa³k¹ szerokolistn¹ (Typha latifolia) oczka wodnego. Nie
sposób jednak, zw³aszcza w okresie kwitnienia, czyli w porze letniej przejœæ obojêtnie
obok zapachu i uroku, jaki roztacza wokó³ miêta wodna (Mentha aquatica).Czêstym
widokiem s¹ tak¿e, nieco podobne do gwiazdnic, koœcienice wodne (Myosoton
aquaticum). WyraŸny akcent na stronie zachodniej stanowi¹ grupy kilku, jeszcze
przedwojennych, œwierków osi¹gaj¹cych do 220 cm obwodu. Jednak najwiêksz¹ czêœæ
parku zajmuj¹ drzewostany bukowe. Nie mamy tu polan, zbiorników wodnych, a
jedynie gêst¹ buczynê, z rzadk¹ domieszk¹ jaworów, klonów, czy grabów. Oprócz
najczêstszego tu gajowca ¿ó³tego, widzimy tak¿e sercowate liœcie miodunki æmej
(Pulmonaria obscura), roœliny zacienione miejsca lubi¹cej, a cienia tu sporo. Wystêpuje
tu powszechnie czyœciec leœny (Stachys sylvatica), a latem rozœwietlaj¹ ten pó³mrok
srebrzyste i delikatne kwiaty czartawy pospolitej (Circaea lutetiana). Ca³oœæ terenu
urozmaicona jest pagórkami, o niekiedy stromych skarpach i zapewne dlatego nie
Zespó³ Parkowo-Pa³acowy W¹sowo
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Charakterystyczna dla ³êgów Cczartawa pospolita w istocie rozœwietla ich pó³mrok delikatnymi kwiatami,
dodatkowo œwiat³o ksiê¿yca rozprasza siê na delikatnych w³oskach owocostanów. Anglicy nie bez powodu
nazywaj¹ j¹: Enchanter’s nightshade, a i w polskiej nazwie czart pozosta³, co siê zaœ tyczy nazwy botanicznej,
czyli Circacea lutetiana, to wywodzi siê ona od wró¿bitki Kirke (³ac. Circe) oraz s³owa Lutetia (dawniej Pary¿,
dok³adniej: Lutetia Parisorum), nazywany równie¿ Miastem WiedŸm

zosta³a na pola uprawne niegdyœ zamieniona. Jedynie dawna rzeka W¹ss, od której
pochodzi nazwa wsi (choæ do pocz¹tku XIX wieku nazywa³a siê W¹¿ewo), zosta³a
zasypana i obecnie wspomnieniem po niej pozosta³ opisany na pocz¹tku opracowania
Kana³ Michorzewski, stanowi¹cy jedn¹ z licznych odnóg rzeki Mogilnicy.
Zakoñczenie
Objêcie tego terenu opiek¹ przez Sczanieckich, a póŸniej von Hardtów i w konsekwencji uznanie go za teren zabytkowy, nie jest przypadkowe. Jest to w istocie szczególnie cenne, zarówno pod wzglêdem kulturowym, jak i przyrodniczym, miejsce. Samo za³o¿enie parkowe oraz las, cechuj¹cy siê du¿¹ naturalnoœci¹, w którym roœnie wiele starych drzew, w tym co najmniej 160 okazów osi¹gaj¹cych wymiary pomnikowe oraz runo leœne, w którym znajdujemy gatunki chronione, warte s¹ szczególnej troski. Nale¿y
o tym pamiêtaæ, planuj¹c nowe inwestycje, czy choæby prowadz¹c prace zwi¹zane z melioracjami. Mog¹ one i ju¿ zmieni³y warunki glebowe, sprzyjaj¹c rozwojowi roœlin runa,
niew³aœciwych dla danego siedliska oraz spowodowa³y zamieranie niektórych spoœród
starych drzew. Teren ten wymaga³by tak¿e ochrony czynnej w celu usuniêcia zaprezentowanych wy¿ej roœlin o charakterze inwazyjnym lub wprowadzenia wypasu owiec, czy
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kóz na zarastaj¹cej polanie widokowej. Pozwoli³oby to zachowaæ jej charakter, a przy
okazji zapobieg³o sukcesji wtórnej lasu, chroni¹c przy tym rzadkie storczyki. Powy¿sza
próba opisu tego miejsca jest zaledwie dotkniêciem tematu, zwróceniem uwagi na piêkno tego miejsca i wa¿n¹ rolê, jak¹ ono spe³nia. Warto siê tu wybraæ osobiœcie, gdy¿ ka¿da chwila spêdzona w tym miejscu mo¿e daæ wiele radoœci. Zmiennoœæ liœciastego lasu,
³¹k, oczek wodnych, szuwarów, o ka¿dej porze roku tworz¹cych nowe obrazy oraz
wieloœæ i z³o¿onoœæ wystêpuj¹cych tu organizmów jest wartoœci¹ nie do przecenienia. Nie
da siê tego ludzkimi rêkami odtworzyæ, a jak¿e ³atwo to piêkno bezpowrotnie zniszczyæ.
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Szeœæ wieków Grodu Lwa
Rok 2014 jest dla Lwówka rokiem wyj¹tkowym. W tym roku przypada 600. rocznica pierwszej lokacji protoplasty Lwówka, czyli miasta Wojszyna. Pod koniec sierpnia,
w ramach XV Lwóweckiego Œwiêta Chleba, odby³y siê uroczystoœci maj¹ce upamiêtniæ
to donios³e w dziejach miasta wydarzenie. Poza g³ównymi obchodami zaplanowano tak¿e szereg innych pomniejszych imprez.
Lokacja miasta
Dok³adnie 1 paŸdziernika 2014 roku minê³a 600. rocznica pierwszej lokacji, protoplasty Lwówka, miasta Wojszyna. Tego dnia w 1414 roku król W³adys³aw Jagie³³o, stacjonuj¹cy wówczas wraz ze swoim wojskiem pod zamkiem brodnickim, wyda³ Sêdziwojowi Ostrorogowi przywilej umo¿liwiaj¹cy lokowanie miasta. Owo miasto utworzono
z dwóch istniej¹cych ju¿ wczeœniej wsi, tj. Wojszyna i Wiêcewojszyna. Mimo i¿ istnia³o
przez zaledwie piêæ lat (do momentu wydania przywileju w 1419 roku), sta³o siê niejako zaczynem przestrzeni miejskiej wspó³czesnego Lwówka. Orygina³ przywileju zosta³
sporz¹dzony na pergaminie, lecz niestety nie przetrwa³ do naszych czasów. Jego tekst
jest znany, m. in. z poznañskich ksi¹g grodzkich (wpis z 6 marca 1596 roku) oraz z ksi¹g
burmistrzowskich miasta Lwówka z 1645 roku.
Piêæ lat póŸniej, 1 lipca, w sobotê, w wigiliê Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny
Roku Pañskiego 1419, Sêdziwój Ostroróg wystawi³ ponowny przywilej lokacyjny i przeniós³ stare miasto Wojszyn na nowe miejsce, na którym wyznaczono plac, który po dziœ
dzieñ s³u¿y jako miejscowy rynek. Wraz z nowym przywilejem zmieni³a siê tak¿e nazwa
miasta. Star¹ nazwê Wojszyn, pochodz¹c¹ od nazwy jednej z wsi, które pierwotnie,
w 1414 roku, utworzy³y miasto, zast¹piono now¹ nazw¹ – Lwów. To w³aœnie w tym dokumencie z lipca 1419 roku po raz pierwszy odnotowano tê nazwê. Dokument ten
og³oszono w Poznaniu w obecnoœci krewnych i wspó³pracowników wojewody poznañskiego Sêdziwoja Ostroroga, pierwszego dziedzica miasta.
Za³o¿yciel Lwówka – Sêdziwój z Ostroroga
Pocz¹tki Lwówka nierozerwalnie zwi¹zane s¹ z postaci¹ Sêdziwoja, który urodzi³ siê
najprawdopodobniej w Ostrorogu. Choæ trudno dok³adnie okreœliæ datê jego narodzin,
za datê tê przyjmuje siê rok 1375. Rodzicami Sêdziwoja byli kasztelan santocki Dziers³aw z Ostroroga (Grochola) i jego ¿ona Burneta.
Oko³o 1390 roku Sêdziwój po raz pierwszy wzmiankowany jest w dokumentach pisanych. W roku 1399 uczestniczy³, razem z Dobrogostem Œwidw¹ z Szamotu³, w wy112
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prawie wojennej Witolda, wielkiego ksiêcia litewskiego, przeciw Tatarom. Bra³ tak¿e
udzia³ w bitwie pod Worskl¹. Od 1400 roku pe³ni³ obowi¹zki chor¹¿ego poznañskiego,
a po œmierci Sêdziwoja Œwidwy z Szamotu³, wojewody poznañskiego, Sêdziwój z Ostroroga zosta³ powo³any na jego urz¹d. Pozosta³ na nim, pe³ni¹c tê funkcjê rzetelnie, do
koñca ¿ycia. By³ jednym z najznaczniejszych i najbardziej zaufanych doradców króla W³adys³awa Jagie³³y. Przed bitw¹ pod Grunwaldem król W³adys³aw Jagie³³o powo³a³ oœmioosobow¹ przyboczn¹ radê wojenn¹, a jednym z jej cz³onków zosta³ w³aœnie Sêdziwój
z Ostroroga. Stan¹³ on te¿ do bitwy pod Grunwaldem jako dowódca w³asnej chor¹gwi.
Na prze³omie lat 1410 i 1411 zosta³ starost¹ generalnym Wielkopolski. W 1413 roku
reprezentowa³ stronê polsk¹ podczas zawierania unii polsko-litewskiej w Horodle. Do
koñca panowania W³adys³awa Jagie³³y pozostawa³ w jego bliskim otoczeniu. W 1440 roku znajdowa³ siê w orszaku króla W³adys³awa Warneñczyka udaj¹cego siê na koronacjê na tronie wêgierskim. Zmar³ rok póŸniej na Wêgrzech.
Lwówek pamiêta…
W ramach XV Lwóweckiego Œwiêta Chleba, 30 i 31 sierpnia, odby³y siê oficjalne uroczystoœci miejskie zwi¹zane z 600. rocznic¹ lokacji miasta. Poprzednio tak szeroko zakrojone uroczystoœci odby³y siê w 1989 roku, kiedy to obchodzono 575. rocznicê za³o¿enia miasta. Na pierwszy dzieñ tej dwudniowej imprezy zaplanowano tradycyjny obrzêd do¿ynkowy. Obrzêd ten uœwietni³y panie z zespo³u œpiewaczego Lwówianki, a po
nich na scenie pojawi³ siê Zespó³ Pieœni i Tañca Polanie. Wyst¹pi³y tak¿e Lwówecka Orkiestra Dêta i M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z zaprzyjaŸnionej niemieckiej gminy Wiesenburg-Mark. Mo¿na by³o tak¿e obejrzeæ wystêp zespo³u Trzy siostry ze S³owacji oraz zespo³u Rudnia z Litwy. Spore zainteresowanie, zw³aszcza w mêskiej czêœci publicznoœci,
wzbudzi³ pokaz kick-boxingu. Od kilku lat na Œwiêcie Chleba nie mo¿e zabrakn¹æ tzw.
biesiady œl¹skiej, która cieszy i bawi zebran¹ na placu festynowym publicznoœæ. Tym razem przed lwóweck¹ publicznoœci¹ wyst¹pi³ zespó³ Jorgusie. Przed gwiazd¹ wieczoru na
scenie pojawi³ siê zespó³ wokalny Ma³a Grupa Spo³eczna, w sk³adzie Renata Marciniak,
Aldona Ogór, Izabela Ogór-Piechowiak, Andrzej Œlota³a i Marek Marciniak, który na co
dzieñ æwiczy w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury we Lwówku pod czujnym okiem Karola Rogacza.
G³ówn¹ atrakcj¹ tego dnia Lwóweckiego Œwiêta Chleba by³ wystêp znanej, zw³aszcza
m³odszej czêœci publicznoœci, poznañskiej artystki Sylwii Grzeszczak. Jej koncert zgromadzi³ rekordowo du¿¹ iloœæ widzów. Bezpoœrednio po nim zagoœci³ na scenie DJ Anzel,
czyli Andrzej Klimczak. Zabawa trwa³a do bia³ego rana.
Drugi dzieñ Lwóweckiego Œwiêta Chleba wype³ni³y g³ówne obchody 600. rocznicy
pierwszej lokacji miasta. Program uroczystoœci by³ tego dnia bardzo bogaty. Obchody
600. lecia rozpoczê³a uroczysta msza œw. odprawiona w miejscowym koœciele przez ks.
dziekana Ekspedyta B³aszczyka. Po mszy œw. ruszy³ tradycyjny korowód, z udzia³em
przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, zarówno gminnych, jak i powiatowych oraz innych zaproszonych goœci, wœród których nie zabrak³o tak¿e parlamentarzystów.
Szeœæ wieków Grodu Lwa
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Z koœcio³a parafialnego
na plac festynowy ruszy³
tradycyjny korowód
prowadzony
przez orkiestrê

Na jubileuszowe obchody
przybyli goœcie
z zaprzyjaŸnionego
miasta Chartres de Bretagne

Goœcie z Francji i Litwy
przybyli na uroczystoœci
w tradycyjnych
strojach ludowych
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Wœród goœci nie zabrak³o
parlamentarzystów
oraz przedstawicieli
powiatowych i gminnych
w³adz samorz¹dowych

Na placu festynowym
gromadzi³y siê rzesze
publicznoœci

Inscenizacja wydarzeñ
historycznych
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Dzia³a³o tak¿e plenerowe
studio Radia Merkury,
którego gospodarzem
by³ redaktor
Krzysztof Sadowski

Gwiazd¹ jednego
z wieczorów
by³a Sylwia Grzeszczak

Rekordow¹ publicznoœæ
zgromadzi³ wystêp braci
Golców
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Burmistrz Piotr D³ugosz
podzieli³ jubileuszowy tort

Kilka minut przed godzin¹ 15: 00 nast¹pi³o oficjalne otwarcie obchodów 600. lecia.
Uczestników uroczystoœci powita³ gospodarz gminy, burmistrz Piotr D³ugosz. Po jego
wyst¹pieniu rozpoczê³a siê inscenizacja nadania Lwówkowi praw miejskich, któr¹ poprowadzili Andrzej Malicki i Jan Janusz Tycner.
W role postaci historycznych wcielili siê burmistrz Piotr D³ugosz, radni lwóweckiej Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego. Niezwykle bogaty tego dnia blok muzyczny rozpocz¹³ koncert Swarzêdzkiej Orkiestry Fla¿oletowej. Nastêpnie na scenie pojawili siê przedstawiciele lwóweckiego Stowarzyszenia Wspó³pracy z Zagranic¹, a po
nich zaprezentowali siê kolejni goœcie, tym razem celtycki zespó³ z Francji, a tak¿e chór
Chorgemeinschaft z Niemiec. Przed godzin¹ 17: 00 na scenie pojawi³o siê blisko 30
akordeonów, a to za spraw¹ zespo³u muzycznego Mikano z Sierakowa.
M³odzi wykonawcy z zespo³u wokalnego Dambejk z Kuœlina dostarczyli widowni naprawdê solidn¹ dawkê energii. Równie dynamiczny by³ wystêp, znanego z jednego z telewizyjnych programów, zespo³u Whisky River Rock'n'Roll Band, który tworz¹ m. in.
siostry Katarzyna i Ma³gorzata Hybiak. Kilka minut po godzinie 20: 00 na scenie pojawi³a siê gwiazda wieczoru, zespó³ Golec uOrkiestra. Za jego spraw¹ rekord frekwencji
z dnia poprzedniego zosta³ pobity.
Po wspania³ym koncercie i pokazie sztucznych ogni jubileuszowa gala przesz³a do historii.
***
Przy tej okazji warto dodaæ, ¿e z okazji 600. rocznicy pierwszej lokacji miasta wydana zosta³a ksi¹¿ka autorstwa, nie¿yj¹cego ju¿ lwóweckiego regionalisty, Józefa Szafarczyka pt. Ziemia Lwówecka we w³adaniu dziedzicznym (1414-1939). Ksi¹¿ka ta napisana
ju¿ w 1991 roku, doczeka³a siê wreszcie publikacji. Redakcyjnie do druku j¹ opracowa³,
a tak¿e zaprojektowa³ jej ok³adkê, autor niniejszego artyku³u.
Fot. Szymon Konieczny
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… Agnieszki Elantkowskiej-Szymañskiej
Fotografowaæ ka¿dy mo¿e, trochê lepiej lub trochê gorzej…
Dzisiejsze czasy to okres prawdziwego boomu fotograficznego. Od kiedy na naszym
rynku zagoœci³y aparaty cyfrowe, ka¿dy, nawet bez specjalnego fotograficznego
doœwiadczenia, jest lub chce zostaæ fotografem. Profesjonaliœci krytycznie patrz¹ na tê
fotograficzn¹ maniê i nag³y wysyp, po¿al siê Bo¿e, fotografów. Spotka³am siê tak¿e
z opini¹, ¿e nazywanie fotografii pasj¹, przez przeciêtnego posiadacza aparatu, jest
sporym nadu¿yciem, a przecie¿ co rusz ktoœ tr¹bi na fotoblogach, czy modnych dziœ
fanpage’ach, ¿e “fotografia to moja pasja”.
A ja pytam, dlaczego nie? Dlaczego fotografia, nie urastaj¹ca do rangi profesjonalnego,
zawodowego zajêcia, fotografia zwyk³a, banalna, codzienna, nie mo¿e byæ pasj¹? Nie
ka¿dy posiadacz fotograficznego aparatu jest profesjonalnym fotografem, to jasne. Tak
jak nie ka¿dy posiadacz p³ótna i farb jest wybitnym malarzem albo nie ka¿da dziewczyna z d³ugimi nogami – modelk¹….
Ale przecie¿ pasj¹ mo¿na nazwaæ wszystko, co kochamy robiæ, w czym czujemy siê naprawdê spe³nieni, coœ, co sprawia nam radoœæ i wyzwala pozytywne emocje. Jeœli dodatkowo rozwija nasz¹ wra¿liwoœæ, daje satysfakcjê i wype³nia nasze ¿ycie ciekaw¹ treœci¹,
to choæby by³o ze wszech miar niedoskona³e i tak jest wartoœciowe, bo pasja jest czymœ
bardzo wa¿nym w ¿yciu ka¿dego z nas. Dlatego bez skrêpowania stwierdzam, ¿e fotografia to niew¹tpliwie tak¿e i moja pasja. Henri Cartier-Bresson powiedzia³: Fotografia, to
mo¿liwoœæ krzyku, wyzwolenia, a nie próba udowodnienia w³asnej oryginalnoœci. To sposób ¿ycia. W pe³ni z tym stwierdzeniem siê zgadzam.
Fotografia jest dla mnie rodzajem artystycznego spe³nienia, wyzwala entuzjazm oraz ekscytacjê potrzebn¹ do tworzenia. Nie szukam wiêc na si³ê oryginalnych kadrów. Fotografujê tak, jak czujê, czêsto intuicyjnie. Wykonuj¹c zdjêcia, poddajê siê chwili. Jestem
zupe³nie wolna i interpretujê œwiat, kieruj¹c siê aktualnym stanem umys³u i duszy. Nierzadko jednak pasja, o której tu mowa, okazuje siê kapryœna. Fotografowi przychodzi
bowiem zmierzyæ siê z ograniczeniami sprzêtu i innymi utrudnieniami, jak nietypowe
œwiat³o, warunki atmosferyczne czy specyfika konkretnej sytuacji. Wiadomo przecie¿,
¿e inaczej fotografuje siê przyrodê, inaczej ludzi z ich skrajnie odmiennymi emocjami
i wra¿liwoœci¹. I nie zawsze wszystko siê udaje. Ale w tym ca³y urok tego zajêcia... Fotografia wed³ug mnie to nie tylko samo robienie i pokazywanie zdjêæ. Czasem inspiruje bowiem do ca³kiem innej twórczoœci. A w zwi¹zku z tym, ¿e bywa niedopowiedziana, pos³uguje siê niejednokrotnie skrótem czy symbolem, uruchamia nasz¹ wyobraŸniê.
118

Agnieszka Elantkowska – Szymañska

Z TEKI

Jak to siê zaczê³o? Oczywiœcie pasja fotograficzna nie towarzyszy mi od ko³yski. Pierwsze
symptomy stanu, w którym aktualnie siê znajdujê, pojawi³y siê oko³o 2000 roku, kiedy
moim pierwszym narzêdziem do zatrzymywania czasu by³ ma³y, cyfrowy Kodak. To
nim fotografowa³am mojego psa przy okazji spacerów i … poczu³am, ¿e kocham to zajêcie. Coraz chêtniej spogl¹da³am na œwiat przez kolejne aparaty kompaktowe. A¿
w koñcu, kiedy w 2007 roku kupi³am pierwsz¹ „powa¿n¹” lustrzankê cyfrow¹, moja
pasja wybuch³a ze zdwojon¹ albo i jeszcze wiêksz¹ si³¹. Zatrzymywa³am w kadrze
wszystko, co wydawa³o mi siê interesuj¹ce: zabytki, ulice miast, idylliczne krajobrazy, zachody s³oñca, kwiaty, owady i zwierzêta, a nawet stare cmentarze. Jednak nade wszystko ukocha³am fotografowanie ludzi. Fascynuje mnie ludzkie cia³o i mimo ¿e to zajêcie
czêsto – ze wzglêdu na wkraczanie w czyj¹œ sferê intymn¹ – krêpuj¹ce, to z drugiej strony, niezmiernie – ze wzglêdu na ludzkie emocje i zachowania – inspiruj¹ce. Szczególnie
interesuj¹ mnie ludzkie twarze, a zw³aszcza portret kobiecy. Od jakiegoœ czasu poci¹ga
mnie fotografia czarno – bia³a. Uwa¿am, ¿e takie zdjêcia maj¹ specyficzny, jakby g³êbszy, klimat.
W modelu doszukujê siê ciekawych szczegó³ów urody, coœ czego sam model czêsto – jako swój atut – nie postrzega. W wyniku kilkuletnich twórczych poszukiwañ odkry³am
na przyk³ad, ¿e mam s³aboœæ do piegów. A tak powa¿nie, gdyby ktoœ zapyta³ mnie, dlaczego portret… i dlaczego kobiecy…, nie mia³abym gotowej jednoznacznej odpowiedzi.
Chyba dlatego, ¿e sama jestem kobiet¹ i lubiê w kobietach ich wra¿liwoœæ. Uwa¿am, ¿e
ka¿da kobieta jest piêkna, wystarczy tylko w umiejêtny sposób tê kobiecoœæ z niej wydobyæ i podkreœliæ. Moje zdjêcia akcentuj¹ naturalnoœæ oraz subtelnoœæ i delikatnoœæ kobiecego cia³a.
¯yjemy w pe³nych sztucznoœci i pozy czasach. Kult cia³a odgrywa dominuj¹c¹ rolê. Ka¿da
kobieta, mniej lub bardziej, boryka siê z problemem nieakceptowania w³asnej fizycznoœci. Nawet m³ode dziewczyny, notorycznie bombardowane medialnymi wzorcami
piêkna, popadaj¹ w kompleksy. Jeœli wiêc poprzez dwugodzinn¹ fotograficzn¹ sesjê, uda
mi siê zmieniæ ich postrzeganie w³asnego „ja” i w jakiœ sposób je dowartoœciowaæ, to myœlê, ¿e to, co robiê, ma dodatkowy sens.
Cieszê siê, ¿e maj¹c 19 lat, siêgnê³am po aparat Kodaka, gdy¿ to pocz¹tkowe, nic nie znacz¹ce pstrykanie, przerodzi³o siê z czasem w coœ o wiele wa¿niejszego. I mimo ¿e nie jestem zawodowcem, to fotografia sta³a siê integraln¹ czêœci¹ mojego ¿ycia. To pasja, bez
której nie mog³abym byæ w pe³ni szczêœliwa. Uwa¿am, parafrazuj¹c znan¹, œpiewan¹
przez Jerzego Stuhra, piosenkê, ¿e fotografowaæ ka¿dy mo¿e, trochê lepiej lub trochê gorzej, bo nawet ma³a pasja, czêsto staje siê pocz¹tkiem drogi do spe³nienia marzeñ.
***
Agnieszka Elantkowska – Szymañska jest nauczycielk¹ jêzyka polskiego
w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra K. Ho³ogi w Nowym Tomyœlu
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lipiec – wrzesieñ 2014
Wakacje z NOK-iem
1 lipca oficjalnie rozpoczê³a siê akcja Wakacje z NOK-iem. Na ten dzieñ zaplanowano pokaz iluzji i magii, maraton zumby – prowadzony przez Lidkê Piglê, pokaz ratownictwa medycznego, który przeprowadzi³ Adrian Klamecki oraz wiele zabaw dla dzieci. W przygotowanym programie znalaz³y siê tak¿e konkursy rysunkowe. W tym dniu obchodzony
by³ te¿ Miêdzynarodowy Dzieñ Psa, st¹d te¿ nie mog³o zabrakn¹æ cz³onków Stowarzyszenia Pomocy Zwierzêtom £APA, którzy opowiadali o swojej dzia³alnoœci i o zwierzêtach,
które maj¹ trafiæ do adopcji. W pierwszym wakacyjnym tygodniu dzia³a³o tak¿e Letnie
Studio Nagrañ. Oko³o 10 osób skorzysta³o z tej propozycji. Sporym zainteresowaniem
cieszy³ siê wyjazd do Krainy Zabawy Bogilu. Tam przez blisko 3 godziny grupa oko³o 50
osób, w ró¿nym wieku, korzysta³a z wielu czekaj¹cych na goœci atrakcji. W ka¿dy wtorek
dzieci uczestniczy³y w zajêciach zumby, które prowadzi³a Lidka Pigla. W wakacyjnym programie nie brakowa³o te¿ zajêæ plastycznych i spotkañ w pracowni kreatywnoœci oraz witra¿u. Organizowane by³y miêdzy innymi warsztaty wyrobu bi¿uterii, których uczestnicy
wykonali oryginalne kolczyki czy zawieszki, zajêæ découpage, w czasie których powsta³y
oryginalne os³onki na doniczki. Z myœl¹ o mi³oœnikach gry w szachy regularnie organizowane by³y turnieje szachowe, a dla pocz¹tkuj¹cych nauka gry. W pobli¿u muszli koncertowej ka¿dego dnia ustawiany by³ mini plac zabaw dla dzieci i stó³ do tenisa, w holu oœrodka mo¿na by³o skorzystaæ z ustawionego X-boxa. Podczas wakacji zorganizowano tak¿e
2. dniowe warsztaty hula hop, mini warsztaty teatralne, warsztaty tkackie oraz Malowanie

Codzienne wakacyjne zajêcia gromadzi³y wiele dzieci, które w ich trakcie rozwija³y swoje umiejêtnoœci
i zainteresowania
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przy Policyjnej Bramie. Ponadto w Nowym Tomyœlu i Borui Koœcielnej odbywa³y siê spotkania z cyklu Wakacyjne Grillowanie przy Wielkim Ekranie.
Akcja Lato 2014
Od 30 czerwca do 11 lipca w Œwietlicy Socjoterapeutycznej w Nowym Tomyœlu trwa³a Akcja Lato 2014, w trakcie której realizowany by³ program edukacyjno–wypoczynkowy Przez zabawê do wiedzy. Przez kilkanaœcie wakacyjnych dni organizowane by³y wycieczki dla dzieci oraz spotkania tematyczne. Akcjê zainaugurowano spotkaniem z funkcjonariuszami policji i stra¿y po¿arnej. Policjanci i stra¿acy mówili o tym, jak bezpiecznie
spêdzaæ wakacje. Nastêpne dni wype³ni³y wyjazdy do Poznania, Wolsztyna, Koœciana i Janowca, a w ostatnim tygodniu dwudniowy pobyt w Warszawie, gdzie ca³y dzieñ dzieci
spêdzi³y w Centrum Nauki Kopernik, bawi¹c siê i ucz¹c. W Akcji Lato 2014, której organizatorem by³a Œwietlica Socjoterapeutyczna w Nowym Tomyœlu przy wspó³pracy z Zarz¹dem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Nowym Tomyœlu, uczestniczy³o
24. dzieci.
Festyn w Bukowcu
5 lipca na stadionie sportowym LKS KORONA w Bukowcu odby³ siê Festyn Rodziny
zorganizowany przez Radê So³eck¹ i Wiejski Dom Kultury w Bukowcu. Uczestników festynu zabawia³y bukowieckie zespo³y: Bukowiecka Grupa Bluesowa, Zespó³ Seniorów,
Zespó³ Ojej oraz uczniowie miejscowej szko³y i amatorski kabaret z Gminnego Oœrodka
Kultury w Kuœlinie. Dla dzieci zorganizowano gry, zabawy, malowanie twarzy, zamek
dmuchany. Dawid Przybylski z miejscowej OSP poprowadzi³. pokaz ratownictwa drogowego. Wieczorem odby³ siê koncert zespo³u SONO TUO z Poznania, a ca³y festyn zakoñczy³ siê zabaw¹. Do tañca przygrywa³ zespó³ FORTE z Bukowca.

Przed uczestnikami festynu wyst¹pi³ bukowiecki zespó³ Ojej
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Promocja w partnerskiej gminie
5 i 6 lipca w partnerskiej niemieckiej gminie Biesenthal goœci³a delegacja z Nowego Tomyœla. Okazj¹ do wizyty by³ odbywaj¹cy siê w tym czasie Festyn nad Jeziorem Wukensee.
Wizyta nowotomyœlan by³a kolejn¹ okazj¹ do przybli¿enia mieszkañcom polskiej gminy
partnerskiej wraz z wszystkimi jej walorami. Przygotowane na tê okazjê nowotomyskie
stoisko po raz kolejny spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem. Mo¿na tu by³o znaleŸæ
wiele interesuj¹cych informatorów, folderów i ulotek przedstawiaj¹cych turystyczne atuty gminy. Oczywiœcie na stoisku nie mog³o zabrakn¹æ wyrobów wiklinowych. Uroczystym
momentem wizyty by³a kolacja z udzia³em przedstawicieli w³adz samorz¹dowych Nowego Tomyœla: Burmistrza Henryka Helwinga i Zastêpcy Burmistrza Wojciecha Ruty oraz
samorz¹dowców z Biesenthal: dyrektora Urzêdu André Nedlina, Burmistrza Biesenthal
André Stahla oraz radnych. Prowadzone rozmowy dotyczy³y perspektyw dalszej wspó³pracy partnerskiej.
Niebanalnie o skarbach watykañskich ksi¹¿nic
W ramach Spotkañ niebanalnych 8 lipca Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zaprosi³a nowotomyœlan na wyj¹tkowe spotkanie z ks. drem Markiem A.
Rostkowskim. Ten, pochodz¹cy z pobliskich Rakoniewic, kap³an ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, od 2000 roku jest dyrektorem Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu
Urbanianum i Papieskiej Biblioteki Misyjnej w Watykanie oraz wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Bibliotek Teologicznych (BETH). Ks. dr Rostkowski, pos³uguj¹c siê
prezentacj¹ multimedialn¹, pokaza³ przebogate zbiory – mieszcz¹cej siê na rzymskim
wzgórzu Gianicolo, zaledwie 300 metrów od Placu œw. Piotra, w samym centrum Rzymu
– biblioteki, któr¹ od lat kieruje. Tym, co wzbudzi³o najwiêksze zainteresowanie uczestników spotkania by³y oczywiœcie znajduj¹ce siê w bibliotece bia³e kruki, czyli najcenniejsze rê-

Ks. dr Marek A. Rostkowski by³ goœciem nowotomyskiej biblioteki
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kopisy, starodruki, mapy i ikonografia; w tym ca³kiem spora iloœæ poloników. Niektóre
z nich mo¿na by³o zobaczyæ na prezentacji multimedialnej. Ka¿dego roku ponad 20 000
studentów i naukowców z ca³ego œwiata zasiada w bibliotecznej czytelni, aby pogr¹¿yæ siê
w studiach nad histori¹ misji, teologi¹, misjologi¹ i innymi dziedzinami pokrewnymi. W ten
sposób realizuje siê podstawowe zadanie tej szczególnej biblioteki: s³u¿ba Koœcio³owi misyjnemu i dzie³u ewangelizacji.
Dwa z³ota dla Budowlanych
Od 11 do 13 lipca w Obornikach Œl¹skich odbywa³ siê fina³ Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y w Podnoszeniu Ciê¿arów. Na tej najwa¿niejszej – dla zawodników w wieku 16
-17 lat – imprezie zawodnicy LKS Budowlani Nowy Tomyœl wywalczyli siedem kwalifikacji.
Ju¿ pierwszego dnia zawodów nowotomyœlanie zdobyli dwa medale. W kategorii do
48 kg Paulina Kud³aszyk wywalczy³a br¹zowy medal, natomiast w kategorii do 69 kg mistrzyni¹ Polski zosta³a Marta Weso³a. Drugiego dnia zawodów startowa³ Piotr Kud³aszyk,
który zdoby³ srebrny medal. Warto przypomnieæ, ¿e Piotr ma 15 lat, a prawo startu
w tych zawodach uzyska³ ze wzglêdu na wyniki sportowe, które zosta³y dostrze¿one
przez trenera kadry narodowej do lat 17. Dziêki tej mo¿liwoœci Piotr Kud³aszyk oficjalnie
pobi³ kolejny rekord Polski wœród zawodników do lat 15 w kategorii wagowej do 62 kg,
który wynosi teraz 98 kg. W ostatnim dniu zawodów na obornickim pomoœcie startowa³o czterech zawodników Budowlanych. W kategorii do 94 kg 11 miejsce zaj¹³ Miko³aj Krukowski. W najciê¿szej kategorii wagowej, czyli powy¿ej 94 kg startowa³a trójka Budowlanych. Kajetan Rakoniewski zaj¹³ 12 miejsce, Dominik Stroiñski zakoñczy³ zawody na
8 miejscu, natomiast faworyt tej kategorii, Rados³aw Jarnut zdecydowanie wygra³, zdobywaj¹c tytu³ Mistrza Polski.
310 lat Przy³êku
Mieszkañcy Przy³êku 19 lipca œwiêtowali 310 rocznicê powstania swojej miejscowoœci.
Na zaproszenie so³tysa Bogus³awa Nawrota przyby³o wielu goœci, przedstawicieli samorz¹dów, instytucji, biznesu, Kó³ Gospodyñ Wiejskich, so³tysów, a w szczególnoœci mieszkañców wsi. Na terenie wokó³ œwietlicy wiejskiej i wigwamu przygotowano wiele atrakcji
dla dzieci. Konkursy, gry i zabawy prowadzili: Anna Bayer, Marek Andrys, Rafa³ Górczyñski, cz³onkowie OSP z Bukowca oraz harcerze. By³y te¿ dmuchane zamki, œciana wspinaczkowa, przeja¿d¿ki bryczk¹, konkurs strzelecki z broni pneumatycznej o Puchar So³tysa, malowanie twarzy i modelowanie balonów. Serwowano grochówkê z wojskowej
kuchni polowej, kie³basê z grilla oraz naleœniki i placki ziemniaczane. W miêdzyczasie odbywa³a siê rejestracja dawców szpiku kostnego. Mo¿na by³o te¿ dokonaæ zakupów w sklepie medycznym. Podczas czêœci oficjalnej so³tys przedstawi³ krótk¹ historiê wsi. Niespodziankê dla ca³ej Rady So³eckiej przygotowa³ Zarz¹d KGW. Przewodnicz¹ca KGW Teresa Pyliñska poprosi³a ca³¹ Radê So³eck¹ z ma³¿onkami na scenê. Od Ko³a Gospodyñ Wiejskich panie otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy za wyrozumia³oœæ dla mê¿ów, których czêsto nie ma w domu, bo anga¿uj¹ siê w prace spo³eczne, a od ma³¿onków – ró¿e. Jubileuszowemu festynowi przyœwieca³o has³o Bawi¹c siê z nami pomagasz chorej Oliwii. Ma³a
mieszkanka Przy³êku, Oliwia, w ubieg³ym roku uleg³a groŸnemu wypadkowi. Aktualnie
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Cz³onkowie Rady So³eckiej Przy³êku otrzymali podziêkowania za swoj¹ dzia³alnoœæ

przebywa w Klinice Budzik. Ca³kowity dochód z imprezy przeznaczony zosta³ na dalsz¹
rehabilitacjê chorej dziewczynki. Z okazji jubileuszu wydany zosta³ folder zatytu³owany
Przy³êk …wart bli¿szego poznania oraz uruchomiona strona internetowa.
Badania naukowe na terenie wsi Nowa Ró¿a
We wsi Nowa Ró¿a od 20 do 30 lipca odby³y siê warsztaty inwentaryzacyjno – badawcze zorganizowane przez Gminê Nowy Tomyœl, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Akademiê Sztuk Piêknych im. W. Strzemiñskiego w £odzi. Uczestnikami warsztatów byli studenci i pracownicy Akademii Sztuk
Piêknych w Warszawie oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Celem, odbywaj¹cych siê po raz kolejny w naszej gminie, warsztatów badawczych jest
stworzenie dokumentacji dotycz¹cej unikatowego dziedzictwa architektury olêderskiej
regionu. Inwentaryzowano przede wszystkim budynki cenne ze wzglêdów historycznych,
zagro¿one destrukcj¹ oraz te, które zaklasyfikowane zosta³y jako reprezentatywne dla
badanego obszaru, maj¹ce cechy charakterystyczne dla regionu. Uda³o siê zebraæ komplet informacji na temat wsi, inwentaryzowanych obiektów, spisano tak¿e historiê dawnych mieszkañców inwentaryzowanych gospodarstw. Niezwykle istotne w pracy badawczej by³o poszukiwanie zwi¹zków inwentaryzowanych obiektów z otaczaj¹cym krajobrazem, skupiaj¹c siê szczególnie na ogródkach przydomowych i sadach. Grupa badawcza
spotka³a siê z ogromn¹ ¿yczliwoœci¹ i zainteresowaniem ze strony mieszkañców wsi. Nieocenionym wsparciem s³u¿yli so³tys Nowej Ro¿y Henryk Jêdrzejczak wraz z ¿on¹ El¿biet¹, prezesem Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Wsi Nowa Ró¿a. Do dyspozycji naukowców oddano wyremontowan¹ niedawno œwietlicê.
128

Lipiec-wrzesieñ 2014

KRONIKA WYDARZEÑ

W warsztatach inwentaryzacyjno-badawczych w Nowej Ró¿y uczestniczyli
pedagodzy i studenci artystycznych uczelni

Dla uczestników warsztatów zorganizowane zosta³o wprowadzaj¹ce szkolenie z obs³ugi niwelatora oraz technik inwentaryzacji, przeprowadzone przez mgr in¿. Martê Szwiec
z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dra in¿. arch. Rafa³a Lamorskiego z Akademii
Sztuk Piêknych w £odzi. Koordynatorami projektu i opiekunami dydaktycznymi poszczególnych grup studentów byli: z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – dr hab. Piotr
Szwiec prof. UAP i mgr Patrycja Miko³ajczak asystent; z Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie – dr hab. in¿. arch. Joanna Walendzik – Stefañska prof. ASP i dr in¿. arch. Konrad
Styka; z Akademii Sztuk Piêknych w £odzi – dr hab. in¿. arch. Bartosz Hunger, dr hab.
in¿. arch. Robert Sobañski i dr in¿. arch. Rafa³ Lamorski; z Uniwersytetu Zielonogórskiego – kw. II st. Bogumi³ Kaczmarek prof. UZ i mgr Joanna Legierska – Dutczak asystent.
W ramach warsztatów studenci zwiedzili Muzeum Regionalne w Wolsztynie i Zespó³ Pa³acowo-Parkowy w W¹sowie. W Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³a siê konferencja pt. Sztuka projektowania przestrzeni, której pomys³odawc¹ by³ dr hab. Piotr
Szwiec prof. ndzw. UAP, a organizatorami: Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu, Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu i Akademia Sztuk Piêknych w £odzi, przy wspó³pracy z pracownikami
i uczniami Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. Konferencja mia³a
charakter interdyscyplinarny. Jej celem by³o sprowokowanie dyskusji na temat otaczaj¹cych nas przestrzeni publicznych. Tak¿e w Nowotomyskim Oœrodku Kultury zorganizowana zosta³a wystawa prac uczestnicz¹cych w warsztatach pedagogów – artystów
Doroty i Marka Saków oraz Witolda Warzywody. Opatrzon¹ tytu³em Trzy postawy zorganizowano w ramach cyklu Sztuka do nas puka.
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Œwiêto Policji
Tegoroczne obchody œwiêta nowotomyskich policjantów, po³¹czone z uroczystoœci¹
z okazji 95. lecia uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej ustawy
o Policji Pañstwowej, odby³y siê 25 lipca. Rozpoczê³y siê uroczyst¹ odpraw¹ zorganizowan¹ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Poza funkcjonariuszami wziêli w niej
udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych powiatu nowotomyskiego i tworz¹cych go
gmin, s³u¿b wojskowych, po¿arniczych, instytucji, z którymi nowotomyscy policjanci
wspó³pracuj¹ na co dzieñ oraz zaproszeni goœcie. W swoim przemówieniu I zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyœlu, m³. insp. Jaros³aw ¯urek podkreœli³
znaczenie s³u¿by, jak¹ na co dzieñ pe³ni¹ nowotomyscy policjanci. Zaznaczy³, ¿e jest ona
skierowana przede wszystkim na zapewnienie mieszkañcom powiatu nowotomyskiego
maksimum bezpieczeñstwa i spokoju. Dlatego te¿ w jego wyst¹pieniu nie zabrak³o s³ów
wdziêcznoœci skierowanych do jego podw³adnych za profesjonaln¹, rzeteln¹, pe³n¹ wyrzeczeñ oraz ryzykown¹ s³u¿bê. M³. insp. Jaros³aw ¯urek podziêkowa³ tak¿e przedstawicielom w³adz lokalnych za pomoc w utrzymaniu porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie naszego powiatu. S³owa uznania za trud codziennej s³u¿by oraz serdeczne ¿yczenia z³o¿yli
tak¿e zaproszeni goœcie. M³. insp. Jaros³aw ¯urek oraz Starosta Nowotomyski Andrzej
Wilkoñski wrêczyli funkcjonariuszom z terenu powiatu nowotomyskiego odznaczenia
i awanse na wy¿sze stopnie. Obchodom Œwiêta Policji towarzyszy³a wystawa Policja wczoraj i dziœ, na której oprócz zdjêæ mo¿na by³o zobaczyæ równie¿ milicyjne mundury i inne
pami¹tki.
Œwiêtowali nowotomyscy dzia³kowcy
Na terenie ogrodu dzia³kowego przy ul. Zb¹szyñskiej 8 sierpnia nowotomyscy œwiêtowali Dzieñ Dzia³kowca. W obchodach tego œwiêta uczestniczy³o kilkaset osób: przedsta-

Podczas Dnia Dzia³kowca uhonorowano w³aœcicieli najlepszych dzia³ek
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wicieli instytucji zaproszonych przez Zarz¹d Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego, dzia³kowców i nowotomyœlan. Tradycyjnie ju¿ uroczystoœæ stanowi³a okazjê do nagrodzenia
i wyró¿nienia dzia³kowców. Najlepsi z nich otrzymali puchary i dyplomy. W kategorii
dzia³ki warzywne I miejsce zajêli Krystyna i Piotr Baranowie, II miejsce – Urszula i Jan Sza³kowie, natomiast III – Krystyna i Czes³aw Grablewscy. W kategorii dzia³ki rekreacyjno-warzywne I miejsce przyznano Reginie i Grzegorzowi Zaleskim, II miejsce – Marii i Grzegorzowi So³tysikom, a III – Annie i Andrzejowi Beder. Wœród dzia³ek rekreacyjnych najlepsz¹ okaza³a siê dzia³ka Ma³gorzaty P³óciennik, tu¿ za ni¹ znalaz³a siê dzia³ka Stanis³awy
i Ireneusza Duchewiczów, na III miejscu w tej kategorii uplasowa³a siê dzia³ka Barbary i Ryszarda Dziurdzielewskich. Podczas œwiêta dzia³kowców wiele atrakcji przygotowano dla
dzieci, natomiast doroœli mogli spróbowaæ swoich si³ w konkursie strzeleckim, przeprowadzonym przez nowotomyski oddzia³ Ligi Obrony Kraju. Do póŸnych godzin wieczornych
trwa³a zabawa taneczna przy akompaniamencie zespo³u Krzysztof & Szymon Plus.
45. lecie Ludowego Klubu Sportowego Borusja
Na boisku sportowym w Borui Koœcielnej 9 sierpnia odby³a siê uroczystoœæ z okazji 45.
lecia istnienia Ludowego Klubu Sportowego Borusja. Poprowadzi³ j¹ Jaros³aw Kret,
a otwarcia jubileuszu dokona³ prezes klubu Waldemar Olsztyñski. W dniu jubileuszu doceniono najbardziej zas³u¿one dla powstania i dzia³alnoœci klubu osoby. Odznaczenia
Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej wrêczy³ przedstawiciel WZPN, cz³onek Komisji
Odznaczeñ Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, Jerzy Ko³odziej. Z³ot¹ odznakê Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej otrzyma³ Zdzis³aw Worsa, natomiast srebrnymi odznakami
uhonorowani zostali: Jan Bednarz, Józef Cisak, Kazimierz Cisak, W³adys³aw Cisak, Janusz
Doliwa, Roman Furmaniak, Tadeusz Jakubowski, Bogdan Kania, Waldemar Olsztyñski,
Jan Parniewicz, Mieczys³aw Poniedzia³ek, Józef Rogozia, Leszek Skotarczak, Krzysztof
Skotarczyk, Henryk Urbanowicz, Ireneusz Worsa i Lech Worsa. Grono dzia³aczy sportowych otrzyma³o z r¹k prezesa Waldemara Olsztyñskiego pami¹tkowe dyplomy wraz
z tytu³em cz³onka honorowego LKS Borusja. Wa¿nym punktem jubileuszu by³o nadanie –
na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
– imienia Tadeusza Ska³eckiego boisku sportowemu w Borui Koœcielnej. Tablicê pami¹tkow¹ ods³oni³a Krystyna Ska³ecka – wdowa po Tadeuszu, w asyœcie wieloletniego kierownika dru¿yny Leszka Skotarczyka. Ostatnim punktem oficjalnej czêœci uroczystoœci by³a
prezentacja ksi¹¿ki autorstwa Tomasza Siwiñskiego pt. Dzieje Ludowego Klubu Sportowego
Borusja Boruja Koœcielna (1969-2014), omawiaj¹cej historiê klubu oraz prezentuj¹cej osoby zwi¹zane ze sportem w Borui Koœcielnej. Z okazji 45. lecia klubu rozegrany zosta³
mecz pi³karski pomiêdzy zawodnikami, którzy grali w Borusji w latach 70 i 80.
I Œwiêto Zupy w Borui Nowej
Na terenie przylegaj¹cym do œwietlicy wiejskiej w Borui Nowej 16 sierpnia zorganizowane zosta³o I Œwiêto Zupy. Mia³o ono charakter konkursu. Reprezentanci poszczególnych wsi stanêli do rywalizacji w gotowaniu zupy w kocio³kach nad paleniskami. Rodzaj
zupy zale¿a³ od wyboru kucharzy. W imprezie wziêli udzia³ reprezentanci wsi: Boruja Koœcielna (¿urek), Boruja Nowa (zupa ba³kañska), Chojniki (zupa ogórkow¹), Grubsko (raLipiec-wrzesieñ 2014
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tatouille), N¹dnia (grochówka), Sêkowo (zupa serowa) oraz Szarki (barszcz ukraiñski).
Mo¿na by³o skosztowaæ wszystkich potraw, a nastêpnie zag³osowaæ na najsmaczniejsz¹
zupê. Zwyciêzca otrzyma³ symboliczn¹ nagrodê – dyplom oraz drewnian¹ chochlê wykonan¹ specjalnie na tê okazjê przez Edwarda Kupca. Imprezie towarzyszy³y stoiska z wiejskimi wyrobami i rêkodzie³em. W imprezie uczestniczy³o oko³o 350 osób, a zorganizowa³o j¹ Stowarzyszenie Mi³oœników Wsi Pokochaj Wieœ.
Trzydniowe œwiêto chmielu i wikliny
Od 22 do 24 sierpnia w Nowym Tomyœlu odbywa³ siê Jarmark Chmielo-Wikliniarski,
doroczne nowotomyskie œwiêto po³¹czone z Do¿ynkami Gminnymi. Œwiêtowanie rozpoczê³o siê w pi¹tkowe popo³udnie od wystêpu na ul. Mickiewicza Teatru Wagabunda. Tradycyjnie otwarcia Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego pod koszem-gigantem dokona³ Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing, który wraz z aktorami Amatorskiej Grupy Teatralnej, dzia³aj¹cej przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury, wyst¹pi³ w scence inicjuj¹cej
owo wydarzenie. Stamt¹d kolorowy korowód jarmarkowy, w asyœcie M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Rostarzewa, przeszed³ ulicami miasta do Parku Kultury i Wypoczynku,
gdzie odby³ siê obrzêd jarmarkowy przygotowany przez mieszkañców wsi Cicha Góra.
Nastêpnie na jarmarkowej scenie wyst¹pi³y zespo³y: Ruiny, FRTNS oraz g³ówna atrakcja
wieczoru zespó³ Lombard. Pierwszy dzieñ Jarmarku zakoñczy³ siê klubowym koncertem
The Party Never Ends przygotowanym przez Amnesia. com. pl. W sobotni poranek na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa rozpocz¹³ siê Ogólnopolski Konkurs Plecionkarski. Dla odwiedzaj¹cych placówkê by³a to wyj¹tkowa okazja, aby zobaczyæ, jak powstaj¹ unikatowe wiklinowe formy. W tym czasie na terenie Parku Kultury i Wypoczynku odbywa³o siê Hawajskie party dla dzieci oraz pokazy Teatru Wagabunda. W ci¹gu dnia
w dwóch namiotach na jarmarkowym placu mo¿na by³o dokonaæ rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Sobotnie atrakcje na nowotomyskiej scenie zainaugurowa³
wystêp Stefano Terrazzino, tancerza znanego z wystêpu w programie Taniec z gwiazdami. Nastêpnie wyst¹pi³ zespó³ Rabid Rabbits, a po nim Kapela z Orliczka. T³umy nowotomyœlan i przyjezdnych goœci zgromadzi³y siê na koncercie Skaldów, legendy polskiej muzyki rozrywkowej. M³odsze pokolenia oczekiwa³y na wieczorny wystêp Rafa³a Brzozowskiego. Po jego koncercie podziwiano bardzo efektowny pokaz sztucznych ogni. Do póŸnych godzin nocnych trwa³a impreza taneczna w rytmie utworów granych przez zespó³
Duo Tercet. W niedzielê œwiêtowano Do¿ynki Gminne, które rozpoczê³a msza œw. w koœciele pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy. Po mszy do¿ynkowej korowód
z udzia³em Zespo³u Folklorystycznego Szamotu³y przeszed³ na teren Parku Kultury i Wypoczynku. Na jarmarkowej scenie zaprezentowany zosta³ obrzêd do¿ynkowy. Czêœæ rozrywkowa niedzielnego popo³udnia rozpoczê³a siê od koncertu zespo³u Modesta Pastiche.
Po nim publicznoœæ rozbawi³ wystêp Kabaretu Nowaki. Kolejnym punktem programu jarmarkowego by³o rozstrzygniêcie konkursów na: najd³u¿sz¹ ramkê chmielow¹, najwiêksz¹ szyszkê chmielow¹, najpiêkniejsz¹ witrynê sklepow¹, najpiêkniejsz¹ ekspozycjê przed
sklepem oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plecionkarskiego i konkursu tygodnika Nasz
Dzieñ Po Dniu. G³ówn¹ atrakcj¹ wieczoru by³ koncert zespo³u Bracia. Ostatni dzieñ Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego zakoñczy³ siê wystêpem zespo³u MeGusta. W czasie
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Przybyli na uroczystoœæ goœcie podziwiali barwny korowód otwieraj¹cy Jarmark Chmielo-Wikliniarski

trzech dni trwania Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego w ró¿nych punktach miasta odbywa³y siê ró¿nego rodzaju zawody i turnieje sportowe. By³y to m. in. zawody strzeleckie
z broni pneumatycznej i ma³okalibrowej, sp³awikowe zawody wêdkarskie, turniej tenisa
ziemnego i badmintona, turniej bryd¿a sportowego, pi³ki no¿nej i siatkowej, lot konkursowy go³êbi, a tak¿e rajd samochodowy Panie za kierownic¹. Warto dodaæ, ¿e w tym roku
na Jarmark Chmielo-Wikliniarski do Nowego Tomyœla przyjecha³y delegacje z naszych
miast partnerskich. Wspólnie z nowotomyœlanami œwiêtowali przedstawiciele Biesenthal,
Dêbna, Sulêcina, a tak¿e Radzynia Podlaskiego.
Po¿egnanie lata
W zwi¹zku z dobiegaj¹cymi koñca wakacjami, 29 sierpnia Nowotomyski Oœrodek Kultury zorganizowa³ koncert po³¹czony z pokazem Teatru Ognia. Przed nowotomyœlanami
wyst¹pi³ zespó³ Skaza po Koszu, który zaprezentowa³ mocniejsze brzmienia. Pod muszl¹
koncertow¹ oœrodka kultury zgromadzili siê fani rockowego grania, którzy mogli wys³uchaæ ciekawych, autorskich kompozycji zespo³u. Tu¿ po energetyzuj¹cym koncercie odby³ siê pokaz Teatru Ognia. Koñcz¹ce wieczór widowisko by³o ostatnim punktem wakacyjnego programu imprez przygotowanych przez Nowotomyski Oœrodek Kultury.
Prezentacja gminy w Niemczech
Na zaproszenie Burmistrza Biesenthal Andre Stahla, 30 sierpnia, nowotomyska delegacja uczestniczy³a w Biesenthalskim Targu Regionalnym, odbywaj¹cym siê w czasie festynu
Naturparkfest Barnim. W sk³¹d nowotomyskiej delegacji weszli: pracownicy Wydzia³u
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Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu – Milena Leszczyñska i Ryszard Ratajczak, Mariola Wittchen z Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, która przygotowa³a pokaz wyplatania oraz Kamila Rataj, która pe³ni³a rolê t³umacza. Na miejscu
przygotowane zosta³o stoisko promocyjne gminy Nowy Tomyœl z wiklinowym asortymentem. By³o ono czêsto odwiedzane przez uczestników festynu, którzy korzystali
z mo¿liwoœci zakupu wiklinowych ozdób, koszy i doniczek.
75. rocznica wybuchu II wojny œwiatowej
1 wrzeœnia pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich w Nowym Tomyœlu odby³ siê
Apel Pamiêci upamiêtniaj¹cy bohaterskich obroñców naszej ojczyzny z 1939 roku. Burmistrz Henryk Helwing w okolicznoœciowym przemówieniu podkreœli³, ¿e uczestnicy wydarzeñ II wojny œwiatowej zawsze bêd¹ je pamiêtaæ, jako czas bólu, cierpienia i wielu osobistych tragedii, a przede wszystkim czas trudny dla Polski. Prezes nowotomyskiego ko³a
Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych, porucznik w stanie spoczynku Romuald Ankudowicz przypomnia³ tragiczne wydarzenia, jakie mia³y miejsce w pierwszych dniach wojny oraz zaapelowa³ o pokój i jednoœæ polskiego spo³eczeñstwa. Na p³ycie pomnika wieñce z³o¿y³y delegacje organizacji kombatanckich, w³adz powiatu i gminy,
s³u¿b mundurowych, organizacji spo³ecznych oraz nowotomyskich szkó³ i przedszkoli.
Familijna Chy¿a 10
Nowotomyski Klub Biegacza Chy¿y i Gmina Nowy Tomyœl byli organizatorami czwartego ju¿ biegu masowego Chy¿a 10. Start i meta biegu wyznaczone by³y na ul. Tysi¹clecia,
a jego trasa prowadzi³a poprzez pl. Niepodleg³oœci, ul. D³ug¹, ul. Koœciuszki, œcie¿kê rowerow¹ i czêœciowo jezdni¹ przez Glinno, Stary Tomyœl, Glinno i na powrót Nowy Tomyœl
– ul. Komunaln¹, Œlósarskiego, ul. 3 Stycznia, ul. Zb¹szyñsk¹, pl. Niepodleg³oœci.
Tegoroczna impreza mia³a wyj¹tkowo rodzinny charakter. Organizatorzy nagradzali
zawodników m. in. w kategoriach Chy¿y Bobas, do której kwalifikowa³y siê osoby biegn¹ce z dzieckiem w wózku, Chy¿a Rodzinka, w której liczy³a siê suma czasów rodzica i dziecka startuj¹cych w zawodach i Chy¿e Rodzeñstwo. Wszystkie konkurencje zachêca³y wiêc
do rodzinnego udzia³u w imprezie. Najlepsz¹ rodzink¹ okazali siê Grzegorz i Jêdrzej Bartol. Ca³¹ rodzink¹, z synkiem w wózku, medal odebrali pp. Wilczyñscy. Najszybszym rodzeñstwem okazali siê Bartosz i Mariusz Kryske. Przeprowadzona te¿ zosta³¹ klasyfikacja
zak³adów pracy. Tê rywalizacjê wygrali startuj¹cy w biegu pracownicy Domu Maklerskiego BZ WBK. W klasyfikacji open mê¿czyzn z czasem 33: 20 bieg wygra³ Bartosz Majorczyk. Wœród pañ triumfowa³a srebrna medalistka Mistrzostw Polski na dystansie maratoñskim z 2009 roku Agnieszka Janasiak (37: 06). W ramach Chy¿ej 10 zorganizowany
zosta³ tak¿e Rajd Pieszy i Nordic Walking.
Nowy partner Nowego Tomyœla
Gmina Nowy Tomyœl i Miasto Radzyñ Podlaski zawar³y 5 wrzeœnia umowê o partnerstwie i wzajemnej wspó³pracy. Podpisanie umowy poprzedzone zosta³o przyjêciem stosownych uchwa³ przez partnerskie samorz¹dy. Uroczyste podpisanie umowy odby³o siê
w sali narad Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Dokument podpisali: Burmistrz No134
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Uczestnicy uroczystoœci podpisania umowy partnerskiej

wego Tomyœla Henryk Helwing i w imieniu Burmistrza Miasta Radzyñ Podlaski Z-ca Burmistrza Miros³aw Ka³uski. W uroczystoœci podpisania dokumentu ze strony Radzynia
Podlaskiego uczestniczyli: Jacek Piekutowski – Przewodnicz¹cy Rady Miasta, Lucjan Kotwica – Starosta Radzyñski i Zdzis³aw Miœ – dyrektor Aesculap Chifa w Radzyniu Podlaskim. Nowy Tomyœl na uroczystoœci reprezentowali: Wojciech Ruta – Z-ca Burmistrza
Nowego Tomyœla, Tomasz Wlek³y – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Krystyna Wilkoszarska i Leszek Dr¹¿kowiak – wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Barbara Jandy – przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Opieki Spo³ecznej Rady Miejskie, Maria Ceglecka – Sekretarz Gminy Nowy Tomyœl, Ludomira Œpi¹czka – Skarbnik Gminy Nowy
Tomyœl, El¿bieta Antoniewicz – g³. ksiêgowy Urzêdu Miejskiego, Ewelina Szofer-Pajchrowska – naczelnik Wydzia³u Rozwoju i Promocji, Andrzej Wilkoñski – Starosta Nowotomyski, S³awomir £ukaszyk – Prezes Zarz¹du Aesculap Chifa Sp. z o. o., Marek £ukaszyk – Prezes Zarz¹du B|Braun Avitum Poland Sp. z o. o., Tomasz Wróbel – Wiceprezes Zarz¹du Aesculap Chifa Sp. z o. o., Ryszard Nowaczkiewicz – Prezes Zarz¹du Nowotomyskiej Izby Gospodarczej, Janusz Nowak – dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu. Zawieraj¹c
umowê partnerzy zadeklarowali chêæ wspó³pracy i partnerstwa dla dobra gmin partnerskich, s³u¿¹cych ich rozwojowi i integracji. Partnerzy zobowi¹zali siê inicjowaæ i podtrzymywaæ wspó³pracê w szeroko rozumianych sferach: spo³ecznej, rozwoju i utrzymania.
Podsumowanie dokonañ wspó³pracy oraz planowanie jej dalszego rozwoju odbywaæ siê
bêdzie podczas dorocznych spotkañ partnerów. W maju 2010 roku Fabryka Narzêdzi
Chirurgicznych Aesculap Chifa, nale¿¹ca do koncernu B. Braun, otworzy³a swój drugi zaLipiec-wrzesieñ 2014
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k³ad w Radzyniu Podlaskim. To w³aœnie ta gospodarcza p³aszczyzna sta³a siê podwalin¹ do
nawi¹zania wspó³pracy partnerskiej miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
Narodowe Czytanie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu, tak jak i ca³a Polska,
6 wrzeœnia wziê³a udzia³ udzia³ w akcji Narodowego Czytania. W tym roku prezydent Bronis³aw Komorowski zaprosi³ Polaków do lektury Trylogii Henryka Sienkiewicza. W nowotomyskiej bibliotece Trylogiê tak¿e po naszymu, czyli w gwarze poznañskiej czyta³ Waldemar Wierzba – twórca wielu publikacji na temat gwary poznañskiej a tak¿e S³ownika gwary poznañskiej. Towarzyszy³ mu syn Piotr – socjolog, pasjonat tradycji kawaleryjskich, autor komiksu o Powstaniu Wielkopolskim. Zaprezentowali tak¿e pojedynek na czarne szable, strzelanie z pistoletów olstrowych oraz siedemnastowiecznych strzelb czarnoprochowych. Zaprosili te¿ uczestników imprezy do zabaw i konkursów. Nasi czytelnicy i inne
osoby bior¹ce udzia³ w wydarzeniu aktywnie przy³¹czyli siê do wspólnej lektury, za co
otrzymali upominki oczywiœcie w postaci ksi¹¿ek.

Waldemar Wierzba czyta³ Trylogiê tak¿e po naszymu

Wystawa malarstwa i rysunku ks. Dawida Kawa³y
Galeria na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki goœci³a 9 wrzeœnia liczne grono mi³oœników
sztuki, w tym lokalnych twórców i przedstawicieli grup duszpasterskich. W ramach cyklu:
biblio-wyszukiwarka. talentow. pl zaprezentowano akademickie prace wikariusza parafii pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa ks. Dawida Kawa³y. Z³o¿y³y siê na nie: klasyczny rysunek – w o³ówku, wêglu, sangwinie i kredce oraz martwe natury – w tych samych technikach i w malarstwie olejnym. Oprawê muzyczn¹ wernisa¿u zapewni³ graj¹cy na pianinie
Jacek Szofer. Rysunek i malarstwo interesowa³y ks. Dawida Kawa³ê od najm³odszych lat.
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We wrzeœniu w bibliotecznej Galerii na Piêtrze swe prace zaprezentowa³ ks. Dawid Kawa³a

Wolne chwile najchêtniej spêdza³ nad kartk¹, z o³ówkiem w rêku. Z biegiem czasu zacz¹³
siêgaæ po kredki, pastele, farby akwarelowe i w koñcu farby olejne. Eksperymentowa³
przy u¿yciu ró¿nych malarskich technik. Dzieciêca ciekawoœæ i chêæ podpatrywania œwiata, samoistnie zrodzi³y jego pasjê malarsk¹. Godzinami móg³ ogl¹daæ albumy z reprodukcjami dzie³ znanych malarzy, gromadzi³ pocztówki i kalendarze z pejza¿ami. Zaczyna³ od
kopiowania znanych dzie³, póŸniej zacz¹³ tworzyæ w³asne obrazy – pejza¿e, martwa natura, portrety, kwiaty, tematy sakralne. Wiêkszoœæ prac przy ró¿nych okazjach trafia³a do
jego znajomych.
Profilaktyczna kampania
Zachowaj trzeŸwy umys³ – to kampania, która od lat towarzyszy dzia³aniom profilaktycznym na terenie gminy Nowy Tomyœl. W ramach pierwszego jej etapu odby³o siê piêæ konkursów indywidualnych, w których wziêli udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Oprócz udzia³u w konkursach, w ramach tej kampanii w szko³ach realizowane
by³y równie¿ w³asne projekty profilaktyczne. 10 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu odby³o siê podsumowanie pierwszego etapu kampanii. Zaproszono na nie
laureatów konkursów, nauczycieli – koordynatorów kampanii z ramienia szkó³ oraz goœci: Annê Urbaniak – aspiranta z Zespo³u Prewencji Kryminalnych, Nieletnich i Patologii
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu, która na co dzieñ wspó³pracuje ze
szko³ami oraz Mariê Wysock¹-Raginia – inspektora ds. nadzoru nad oœwiat¹. Burmistrz
Henryk Helwing wraz z pe³nomocnikiem ds. uzale¿nieñ Jolant¹ Szade wrêczyli nagrodzonym uczniom dyplomy i upominki. Wœród laureatów znaleŸli siê: Ewelina Zawarta, Kacper Pozdrowicz, Weronika Kujawska, Karolina Waloszyk, Maja Matuszewska, Zuzanna
Adamczak, Iwona Pisarska, Karolina Musia³, Martyna Skoczylas i Aleksandra Sztych.
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Uczestnicy uroczystego podsumowania pierwszego etapu kampanii Zachowaj trzeŸwy umys³

Nowa inwestycja na 20. lecie firmy
Na terenie firmy Phoenix Contact Wielkopolska w Nowym Tomyœlu 12 wrzeœnia uroczyœcie wbita zosta³a ³opata pod budowê nowych hal produkcyjnych. Wydarzenie to po³¹czone zosta³o z uroczystoœci¹ jubileuszu 20. lecia dzia³alnoœci firmy w Nowym Tomyœlu.
W ramach tej jubileuszowej inwestycji planowana jest budowa hali produkcyjnej oraz hali logistycznej, których ³¹czna powierzchnia przekroczy 18 tys. m². Inwestycja za 23 mln
z³ ma byæ ukoñczona do koñca grudnia 2017 r. Wraz z oddaniem do u¿ytku obu budynków nast¹pi podwojenie powierzchni produkcyjnej zak³adu w Nowym Tomyœlu, a zatrudnienie wzroœnie o co najmniej 250 osób. W ramach jubileuszowych obchodów na terenie
firmy zorganizowany zosta³ Dzieñ Rodzinny z udzia³em ponad 6 tysiêcy osób – pracowników zak³adu i ich rodzin. Rodziny pracowników mog³y zwiedziæ zak³ad, uczestniczyæ
w wielu konkursach i zabawach, a tak¿e skosztowaæ najd³u¿szego szasz³yka, wpisanego
oficjalnie do Ksiêgi Rekordów Guinnessa.
IV Przystanek: Biblioteka!
W sobotê, 13 wrzeœnia na terenie po³o¿onym wokó³ Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Tomyœlu ju¿ po raz czwarty Bibliotekarze i Biblioentuzjaœci zorganizowali imprezê plenerow¹ o charakterze pikniku rodzinnego, czyli IV Przystanek: Biblioteka! Uczestnicy imprezy wziêli udzia³ w Wielodziedzinowym Konkursie Wiedzy i Umiejêtnoœci. Na pasjonatów muzyki, filmu, historii, sztuki, podró¿y, literatury, fotografii, zdrowia i sportu jak zwykle czeka³y gry, zabawy i konkursy z cennymi nagrodami. W tym roku mo¿na by³o siê zmagaæ intelektualnie i fizycznie a¿ na oœmiu tematycznych przystan138
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kach: S£OWO I D•WIÊK, czyli muzyka; S£OWO I MYŒL, czyli literatura; S£OWO
I ZDROWIE, czyli zdrowa rodzina; S£OWO I OBRAZ, czyli sztuka; S£OWO I PAMIÊÆ,
czyli historia; S£OWO I ŒWIAT, czyli podró¿e; S£OWO I RUCH, czyli sport; S£OWO
I KADR, czyli film.
W zwi¹zku z przypadaj¹cym aktualnie Rokiem Kolberga stworzone zosta³o foto-atelier
na ludowo, w którym mo¿na by³o zrobiæ sobie zdjêcia w polskich, ludowych strojach,
a Marcin Konieczka z G³upoñ wraz z Miko³ajem Zieliñskim zaprosili na swoje stanowisko,
na którym mo¿na by³o zapoznaæ siê z gin¹cymi zawodami. Na goœci czeka³y na nim domowe syropy z mniszka lekarskiego, robinii akacjowej i czarnego bzu, których mo¿na by³o skosztowaæ, a tak¿e woreczki z lawend¹, suszone zio³a i herbatki. Hanka Billert z Muzeum na Goœciñcu pokazywa³a jak wykonaæ pacynki z naturalnych materia³ów. W miêdzyczasie na bibliotecznym placu zawirowa³a para taneczna: Maria Roszkowska i Mi³osz
Winkler, którzy zachwycili wykonaniem tañców latynoamerykañskich: samby, rumby,
passo doble i cha-chy. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu, którzy opowiedzieli o tym, jak zachowywaæ siê w sytuacjach zagro¿enia i jak bezpiecznie wracaæ do domu, nie tylko ze szko³y, ale równie¿ z zajêæ dodatkowych, czy te¿ ró¿nego ro-

W przystankowych zmaganiach wziê³o udzia³ wielu nowotomyœlan

dzaju imprez. Atrakcj¹ tegorocznego Przystanku by³ tak¿e ksi¹¿kobus Wydawnictwa MEDIA RODZINA z licznymi animacjami i Café Przystanek z wypiekami bibliotekarek. Wieczorem wszyscy œwietnie siê bawili w rytm energetycznej muzyki Mademoiselle Carmel &
The Zebras, a tu¿ po koncercie nast¹pi³ kulminacyjny moment rozwi¹zania konkursu
g³ównego i wrêczenia nagród. Impreza pod has³em: Przystanek: Biblioteka! po raz kolejny udowodni³a, ¿e wœród nowotomyœlan i jest wielu lubi¹cych czytaæ ksi¹¿ki, dobr¹ zabawê, a wszystko to po³¹czone z wysi³kiem intelektualnym.
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Stra¿acka rywalizacja
Na boisku sportowym w Jastrzêbsku Starym13 wrzeœnia odby³y siê gminne zawody
sportowo-po¿arnicze dru¿yn z terenu gminy Nowy Tomyœl. Ich organizatorami byli:
przez Urz¹d Miejski, Zarz¹d Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Nowym
Tomyœlu oraz Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. W zawodach wziê³o
udzia³ 19 dru¿yn, w tym 6 sekcji seniorów i 13 sekcji m³odzie¿owych dru¿yn Po¿arniczych (ch³opcy i dziewczêta w przedziale wiekowym: 12-15 lat i 16-18 lat). W tym roku
po raz pierwszy w zawodach wziê³a udzia³ sekcja „Iskierek” (ch³opcy do lat 10) utworzona przy OSP w S¹topach, która swoj¹ sportow¹ postaw¹ i duchem walki zaimponowa³a,
zarówno pozosta³ym uczestnikom, jak i obserwatorom zawodów. Najlepszymi wœród seniorów okazali siê stra¿acy z OSP w S¹topach. Drugie miejsce zajêli ochotnicy z Wytomyœla, a trzecie OSP z Borui Koœcielnej. W grupie wiekowej 12-15 lat I miejsce zajê³y: dru¿yna dziewcz¹t z Bukowca oraz dru¿yna ch³opców z Wytomyœla. W kategorii wiekowej 1618 lat I miejsce przypad³o dru¿ynie ch³opców z Wytomyœla, natomiast I miejsce w grupie
dziewcz¹t zdoby³a M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z S¹topów. Wszyscy uczestnicy zawodów sportowo-po¿arniczych, tradycyjnie jak co roku, otrzymali nagrody, natomiast
dru¿yny, które zajê³y pierwsze miejsca uhonorowane zosta³y dodatkowo okolicznoœciowymi pucharami. Puchar przechodni im. druha Franciszka Kucza do przysz³orocznych zawodów posiadaæ bêdzie OSP w S¹topach. Zawody zakoñczy³ wspólny posi³ek – pyszna
grochówka. Na zawodach, jak co roku, goœci³a grupa stra¿aków z zaprzyjaŸnionej gminy
Biesenthal w Niemczech.
KIEL – po raz czwarty zwyciêzc¹
Po raz dwunasty reprezentacje zak³adów pracy z Nowego Tomyœla spotka³y siê na boisku do pi³ki no¿nej, by rywalizowaæ o tytu³ mistrzowski i puchar Burmistrza Nowego Tomyœla. Do rozgrywek swoje reprezentacje wystawi³y: Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, Aesculap Chifa, SYR Sp. z o. o., Henke Sass Wolf Polska i KIEL Polska.
Rozgrywki odbywaj¹ce siê w dniach 14 i 21 wrzeœnia prowadzono systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. O ostatecznej klasyfikacji decydowa³a iloœæ zdobytych punktów, a te przyznawano wg zasady: zwyciêstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt. Zwyciêzc¹ mistrzostw zosta³a reprezentacja firmy KIEL Polska, zdobywaj¹c 12 pkt. Dru¿yna rozgrywa³a mecze w sk³adzie: Filip Nowicki, Jaros³aw KaŸmierowski, Bartosz Knop, Krzysztof Marchewka, £ukasz Flieger, Marcin Knop, Patryk Adamczak, Tomasz Pancewicz, Marcin Walda i Dariusz Lotka. Miejsce II przypad³o reprezentantom firmy SYR Sp. z o. o., a III miejsce wywalczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y dyplomy, pi³ki do pi³ki no¿nej i pami¹tkowe puchary.
Cz³onkowie zespo³ów, które zajê³y trzy pierwsze miejsca otrzymali pami¹tkowe z³ote,
srebrne i br¹zowe medale.
Nowa Ró¿a na rysunku i fotografii
15 wrzeœnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury otwarta zosta³a wystawa prezentuj¹ca rysunki i fotografie wykonane podczas 3. edycji badañ terenowych nad osadnictwem
olêderskim. Tym razem badania odby³y siê we wsi Nowa Ró¿a, gdzie studenci i naukow140
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Na wystawê przyby³o wielu mieszkañców Nowej Ró¿y, którzy na prezentowanych pracach
odnajdowali swoje domostwa

cy inwentaryzowali architekturê olêdersk¹. Wziêli w nich udzia³ profesorowie i studenci
z uczelni artystycznych: Akademii Sztuk Piêknych w £odzi, Akademii Sztuk Piêknych
w Warszawie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Goœci wernisa¿u powitali: dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Genowefa Hreczyñska, dr hab. Piotr Szwiec oraz Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing.
Miêdzynarodowa wspó³praca seniorów
Kilkudziesiêcioosobowa grupa seniorów z Klubu Seniora Srebrny W³os, dzia³aj¹cego
przy Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu oraz z Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Ko³o w Bukowcu uda³a siê 17 wrzeœnia z wizyt¹ do partnerskiej
gminy Biesenthal-Barnim w Niemczech. Spotkanie mia³o charakter rewizyty i wpisa³o siê
w prowadzon¹ partnersk¹ wspó³pracê pomiêdzy seniorami. Goœci z Polski w koœciele
ewangelickim w Melchow powita³ dyrektor Urzêdu Biesenthal-Barnim André Nedlin
wraz ze swoimi wspó³pracownikami. Tutaj te¿ wys³uchano koncertu chóru Tempelfelde.
Nastêpnie nowotomyscy seniorzy udali siê na spacer po centrum turystycznym Lindengarten, który zakoñczy³ siê œniadaniem w sali spotkañ tego obiektu. Kolejnym punktem polsko-niemieckiego spotkania by³a wycieczka do miejscowoœci Wandlitz, gdzie znajduje siê
panorama Barnim oraz Muzeum Rolnictwa, Przyrody i Techniki. Zwiedzanie ekspozycji
muzealnych stanowi³o du¿¹ atrakcjê dla nowotomyœlan. Kolejne atrakcje dla goœci z Polski
przygotowano w mieœcie Biesenthal. W koœciele katolickim pw. œw. Marii (jednym z nielicznych koœcio³ów katolickich w tej okolicy) wyst¹pi³ chór mieszany miasta Biesenthal. Na
miejskim k¹pielisku (dzia³aj¹cym ju¿ od 1925 roku) z seniorami z Nowego Tomyœla i Bukowca spotka³ siê Burmistrz Biesenthal André Stahl, który opowiedzia³ o tym wa¿nym
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pod wzglêdem oferty rekreacyjnej miejscu oraz oprowadzi³ po obiekcie. Bogaty w atrakcje dzieñ podsumowano podczas wspólnej plenerowej kolacji, która by³a okazj¹ do rozmów i planowania kolejnego spotkania ju¿ za rok w Polsce.
Wizyta Anny Marii Weso³owskiej
Na zaproszenie Zespo³u Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdzia³ania Przemocy
w Rodzinie, w ramach realizowanego gminnego Programu Przeciwdzia³aniu Przemocy
w Rodzinie, 18 wrzeœnia do Nowego Tomyœla przyby³a sêdzia Anna Maria Weso³owska.
Spotka³a siê z uczniami klas VI ze szkó³ podstawowych oraz II klas gimnazjalnych. Popo³udniowe, trzecie spotkanie odby³o siê z udzia³em rodziców, dyrektorów szkó³, nauczycieli, kuratorów s¹dowych oraz pracowników s³u¿b pomocowych. G³ównym celem tych
spotkañ by³a szeroko pojêta edukacja prawna, która zdaniem goœcia jest najlepsz¹ profilaktyk¹ wszelkich niew³aœciwych zachowañ. Anna Maria Weso³owska podkreœla³a, ¿e jako sêdzia i jako sêdzia-matka nie mo¿e pogodziæ siê z tym, ¿e dzieci s¹ sprawcami przestêpstw. M³odzie¿y uœwiadomi³a, ¿e wiele niew³aœciwych zachowañ wobec kolegów czy
nauczycieli posiada znamiona przestêpstw, które œcigane s¹ z urzêdu. M³odzie¿ musi sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e to, co czasami wydaje siê niewinnym ¿artem, mo¿e mieæ
swój fina³ na sali s¹dowej, a w konsekwencji mo¿e skoñczyæ siê dozorem kuratora s¹dowego, zak³adem poprawczym czy nawet pobytem w zak³adzie karnym. Podczas popo³udniowego spotkania sêdzia Weso³owska mówi³a o negatywnych skutkach zaniedbañ wychowawczych oraz o tym, jaki wywieraj¹ one wp³yw na kolejne lata ¿ycia dzieci. Podkre142
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Sêdzia Anna Maria Weso³owska chêtnie pozowa³a do zdjêæ z m³odymi nowotomyœlanami

œlaj¹c, ¿e mamy wspania³¹ m³odzie¿ zachêca³a nauczycieli do zak³adania w szko³ach k¹cików prawnych oraz skrzynek korczakowskich, które maj¹ pomagaæ m³odzie¿y w rozwi¹zywaniu ich trudnych spraw. Zachêca³a rodziców do wspó³pracy ze szko³¹, do zainteresowania siê tym, co dzieci robi¹ w czasie wolnym. Podczas spotkania sêdzia Anna Maria
Weso³owska podjê³a równie¿ kwestie dotycz¹ce przemocy, agresji, cyberprzemocy oraz
wczesnej inicjacji seksualnej. Swój czas poœwiêci³a tak¿e na rozmowy z m³odzie¿¹ i rodzicami oraz wspólne zdjêcia i autografy. W przerwie miêdzy spotkaniami skorzysta³a z zaproszenia burmistrza Henryka Helwinga i odby³a spacer ulicami naszego miasta, wyra¿aj¹c swój podziw dla uprzejmoœci mieszkañców i bardzo ³adnego zagospodarowania otoczenia.
Sukces nowotomyskich wêdkarzy
20 wrzeœnia dru¿yna nowotomyskiego ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w sk³adzie: W³odzimierz Vogel, Konrad Wieczorek, Eugeniusz Tyszkowski, Marek Ma³ecki, Rafa³ Kozicki, Leszek Flieger, Stanis³aw £êcki i Marek Kupiec, uczestniczy³a w miêdzynarodowych zawodach wêdkarskich, które odby³y siê w mieœcie partnerskim Biesenthal w Niemczech. Dru¿yna z Nowego Tomyœla po raz kolejny odnios³a zwyciêstwo, nie daj¹c ¿adnych szans wêdkarzom z Niemiec. Polscy wêdkarze z³owili ³¹cznie ponad 34 kg ryb, podczas gdy ich niemieccy koledzy 13 kg. Nowotomyscy wêdkarze wrócili do domu z pucharem i upominkami, które otrzymali indywidualni zwyciêzcy.
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Nowotomyskie obchody Europejskiego Dnia Bez Samochodu
Ju¿ po raz szósty w Nowym Tomyœlu zorganizowany zosta³ Europejski Dzieñ Bez
Samochodu, odbywaj¹cy siê w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego
Transportu. Tegorocznej kampanii, promuj¹cej postawy proekologiczne, przyœwieca³o has³o: Nasze ulice, nasz wybór. Jak co roku g³ówn¹ atrakcj¹ nowotomyskiego Dnia
Bez Samochodu, który w tym roku przypada³ 21 wrzeœnia, by³a mo¿liwoœæ bezp³atnego przejazdu bryczkami i zaprzêgami konnymi. Na placu Chopina zorganizowany zosta³ przystanek „pod lip¹”, sk¹d zaprzêgi konne zabiera³y ka¿dego chêtnego do odbycia krótkiej przeja¿d¿ki po mieœcie. Wydzia³ Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego
w Nowym Tomyœlu, g³ówny organizator obchodów, przygotowa³ stoisko promocyjne, na którym mo¿na by³o zaopatrzyæ siê w bezp³atne materia³y promocyjne oraz kolorowe wiatraczki, po które chêtnie siêga³y dzieci. Dla najm³odszych uczestników du¿¹ atrakcj¹ by³ tak¿e dmuchany zamek. Swoje stoisko zorganizowa³ równie¿ Automobilklub Wielkopolski. Tutaj równie¿ mo¿na by³o zaopatrzyæ siê w materia³y promocyjne oraz za³o¿yæ gogle symuluj¹ce stan upojenia alkoholowego. Stra¿acy z Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu prezentowali metody
prawid³owego udzielania pierwszej pomocy. Mo¿na by³o równie¿ zajrzeæ do wozu
stra¿ackiego. Du¿e zainteresowanie wzbudzi³ zabytkowy wóz pompowy (z OSP
w Bolewicach), którego dzia³anie demonstrowali stra¿acy ochotnicy z Bolewic i Wytomyœla pod kierunkiem komendanta gminnego OSP Jaros³awa Kaczmarka.
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Debata o bezpieczeñstwie
W auli Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyœlu 23 wrzeœnia odby³a siê debata spo³eczna na temat bezpieczeñstwa w powiecie nowotomyskim. Jej organizatorem by³a policja, która w ten sposób chcia³a poznaæ potrzeby i oczekiwania mieszkañców w zakresie poprawy stanu bezpieczeñstwa w powiecie nowotomyskim.
Za sto³em prezydialnym zasiedli: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafa³ Batkowski, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyœlu m³. insp. Wojciech Kolasiñski, Wicestarosta Nowotomyski Tomasz Szulc oraz Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. Uczestników debaty powita³ Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji, który przybli¿y³ cel spotkania
oraz zachêci³ obecnych do aktywnego udzia³u w debacie. Jako pierwszy g³os zabra³ Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyœlu, który zaprezentowa³ wyniki pracy nowotomyskich policjantów oraz zapozna³ zebranych ze struktur¹ jednostki. Po tych wyst¹pieniach przyszed³ czas na pytania i problemy zg³aszane przez mieszkañców powiatu nowotomyskiego. By³o ich wiele, pocz¹wszy od z³ego stanu dróg i ich oznakowania, przez
brak œcie¿ek rowerowych na g³ównych szlakach komunikacyjnych, po miejsca gromadzenia siê m³odzie¿y i pope³niania przez nich wybryków chuligañskich. Na zadawane pytania
zosta³y udzielone wyczerpuj¹ce odpowiedzi, a Komendant Powiatowy Policji w Nowym
Tomyœlu zapewni³, ¿e zg³aszane problemy zosta³y odnotowane i bêd¹ w najbli¿szym czasie przedmiotem zainteresowania funkcjonariuszy. Przedmiotem analizy bêd¹ równie¿
anonimowe ankiety, które wype³niali wszyscy uczestnicy debaty. Ich wyniki pozwol¹
w przysz³oœci na udoskonalenie sposobu kontaktowania siê policji ze spo³eczeñstwem. Po
wyjœciu z auli ka¿da osoba uczestnicz¹ca w debacie otrzyma³a upominek w postaci odblasków, które wrêczali policjanci i uczniowie klas mundurowych.
Spotkanie autorskie z Sylwi¹ Chutnik
Spore grono osób ceni¹cych pióro popularnej polskiej pisarki Sylwii Chutnik przyby³o
23 wrzeœnia do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu na otwarte spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, którego goœciem by³a w³aœnie autorka takich
ksi¹¿ek jak: Mama ma zawsze racjê, Warszawa kobiet, W krainie czarów, Cwaniary, Dzidzia,
Kieszonkowy atlas kobiet. Sylwia Chutnik jest laureatk¹ Paszportu Polityki w kategorii: Literatura za rok 2008. Jest kobiet¹ wszechstronn¹: nie tylko pisark¹, ale równie¿ kulturoznawczyni¹, dzia³aczk¹ spo³eczn¹, prezesk¹ Fundacji MaMa, przewodniczk¹ po Warszawie, redaktork¹ wspó³prowadz¹c¹ program Cappuccino z ksi¹¿k¹ na TVP Kultura. Nie boi
siê nowych wyzwañ literackich, odwa¿y³a siê nawet napisaæ ksi¹¿kê dla dzieci z serii Bajki
Pomagajki, poruszaj¹cyc¹ trudne tematy. Podczas spotkania mówi³a o swojej twórczoœci,
ksi¹¿kach swojego dzieciñstwa, kobiecych autorytetach, a tak¿e o pomyœle na fabu³ê kolejnej ksi¹¿ki. W spotkaniu, którego wspó³organizatorem by³a Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, a które dofinansowane zosta³o ze œrodków Instytutu Ksi¹¿ki w Warszawie, uczestniczy³y tak¿e panie z zaprzyjaŸnionego z nowotomyskim Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki w Miedzichowie.
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Sylwia Chutnik wœród cz³onkiñ nowotomyskiego i miedzichowskiego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki

Œwiêtowali pó³wiecze wspólnego ¿ycia
W sali œlubów w Nowotomyskim Oœrodku Kultury 24 wrzeœnia odby³a siê uroczystoœæ
z okazji jubileuszu 50. lecia po¿ycia par ma³¿eñskich z gminy Nowy Tomyœl, które w tym
roku obchodz¹ tê piêkn¹ rocznicê. Z³ote Gody œwiêtowa³o wspólnie 31 par ma³¿eñskich:
Teresa i Józef Banachowie z Nowego Tomyœla, Czes³awa i Jan B¹belkowie z Glinna, Gabriela i Kazimierz Bochniakowie z Ró¿y, Genowefa i Zdzis³aw Brudzowie z Nowego Tomyœla, Helena i Zbigniew Bury z Nowego Tomyœla, Krystyna i Jan Celeb¹kowie z Nowego Tomyœla, Halina i Eugeniusz Chrzanowscy z Przy³êku, Anna i Jan Czajkowie z Nowego Tomyœla, Stanis³awa i Józef Dziechciarkowie z Nowego Tomyœla, Bo¿ena i Jerzy Friczowie z Wytomyœla, Irena i Tadeusz Galembowie ze Starego Tomyœla, El¿bieta i Bogdan
Korbankowie ze Starego Tomyœla, Bo¿ena i Jan Kosiccy z Bukowca, S³awomira i Konstanty Koz³owscy z Nowego Tomyœla, Bo¿ena i Roman KuŸmiñscy z Nowej Ró¿y, Teresa i Kazimierz Laufer z Glinna, Bo¿ena i Jerzy Lewandowscy z Borui Koœcielnej, Kazimiera i Marian Maciejewiczowie ze Starego Tomyœla, Zofia i Stanis³aw Melerowiczowie z Bukowca,
Teresa i Roman Michalakowie z Nowego Tomyœla, Krystyna i £ukasz Micha³owscy z Jastrzêbska Starego, Danuta i Zygfryd Pilzowie z Nowego Tomyœla, Boles³awa i Kazimierz
Po³czyñscy z Nowego Tomyœla, Ingrid i Bronis³aw Ratajczakowie z Nowego Tomyœla,
Wanda i W³adys³aw Siêborowie z Nowego Tomyœla, Bronis³awa i Czes³aw Skotarkowie
z Bukowca, Jaros³awa i Stefan Skrzypczakowie z Paproci, Irena i Franciszek Stachowiakowie z Nowego Tomyœla, Felicja i Jan Weso³y z Nowego Tomyœla, Maria i Wolfgang Wodniczakowie z Nowego Tomyœla, Bogumi³a i Tadeusz Rêkosiowie z Nowego Tomyœla. Burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing udekorowa³ Dostojnych Jubilatów medalami za
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wieloletnie po¿ycie ma³¿eñskie, przyznanymi przez Prezydenta RP oraz z³o¿y³ im ¿yczenia wielu kolejnych wspólnych lat w dobrym zdrowiu. Pañstwo Teresa i Kazimierz Laufer
oraz pañstwo Teresa i Roman Michalakowie medale z r¹k Burmistrza Nowego Tomyœla
odebrali w swoich domach. Ka¿da para otrzyma³a adres okolicznoœciowy i kosz z kwiatami. Uroczystoœæ poprowadzi³a kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Beata Jakubowska,
a uœwietni³ j¹ koncert w wykonaniu uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. im. Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu. Dla jubilatów zagrali: Jonasz Wróbel oraz bracia Jan Bogaczyk i Jêdrzej Bogaczyk. Spotkanie zakoñczy³o siê wzniesieniem jubileuszowego toastu oraz wspóln¹ fotografi¹.
Warsztaty improwizacji kabaretowej
Od 24 do 26 wrzeœnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odbywa³y siê warsztaty improwizacji kabaretowej, prowadzone przez poznañski kabaret Czesuaf. Zorganizowane
zosta³y z inicjatywy Rados³awa Obrêbowskiego, który swój projekt Improfan zg³osi³ do
konkursu pod nazw¹ Mobilizacje na animacje, og³oszonego przez Nowotomyski Oœrodek
Kultury, w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014, dofinansowanego ze
œrodków Narodowego Centrum Kultury. Przez trzy dni z warsztatów skorzysta³o 20
osób. Uczestnicy mieli okazjê poznaæ jedn¹ z ciekawszych form sztuki kabaretowej, jak¹
jest improwizacja i w ten sposób podj¹æ próbê rozwiniêcia swojej kreatywnoœci, spontanicznoœci, prze³amania strachu przed wyst¹pieniami publicznymi. Zwieñczeniem 3. dniowych warsztatów by³ wystêp grupy kabaretowej przed wielopokoleniow¹ publicznoœci¹.
Inauguracja kolejnego sezonu w Klubie Mi³oœników Podró¿y
25 wrzeœnia nowotomyska biblioteka zainaugurowa³a kolejny sezon spotkañ w Klubie
Mi³oœników Podró¿y Przez kontynenty. Goœæmi szeœædziesi¹tego pi¹tego ju¿ klubowego
spotkania byli doskonale znani klubowiczom Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
z Warszawy, prowadz¹cy Agencjê Podró¿nicz¹ Terra Incognita. Tym razem opowiedzieli
o Turcji Wschodniej, krainie po³o¿onej miêdzy Araratem a Eufratem, dalekiej od masowej turystyki. Niezwykle dynamiczna opowieœæ wzbogacona zosta³a pokazem urokliwych
zdjêæ prezentuj¹cych wielokulturow¹ mozaikê. Klubowicze podziwiali m. in. koœcio³y syryjskie na p³askowy¿u Tur Abdin, koœcio³y gruziñskie w górach Kaczkar, ruiny starej stolica Ormian w Ani i Akdamar, rzymskie mosty i mozaiki, niezwyk³y grobowiec Antiocha na
górze Nemrut, kurdyjskie miasta Dogubayazit z orientaln¹ twierdz¹ Iszak Paszy i Diyarbakir z bizantyjskimi murami z czarnego bazaltu, ciekawe seld¿uckie zabytki: cmentarz
Ahlat czy meczet w Divrigi z niezwyk³ymi portalami, kosmopolityczna Antakya i Sanli Urfa
– miejsce narodzin proroka Abrahama oraz wiele innych ciekawych miejsc.
Spotkanie zakoñczy³y kuluarowe rozmowy przy aromatycznej kawie i smacznych wypiekach.
Piotr Kud³aszyk mistrzem Unii Europejskiej
26 wrzeœnia w Splicie ukonstytuowa³a siê Konfederacja Unii Europejskiej Podnoszenia
Ciê¿arów (EUWC). Pierwszym widocznym przejawem dzia³ania EUWC by³a organizacja
I Turnieju o Puchar Unii Europejskiej. Zawodnik LKS “Budowlani” Piotr Kud³aszyk,
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startuj¹c wœród juniorów do lat 15, w kategorii wagowej do 62 k, zdoby³ tytu³ Mistrza Unii
Europejskiej, zaliczaj¹c wszystkie szeœæ podejœæ i jednoczeœnie bij¹c kolejno piêæ rekordów
Polski. Ostatecznie zakoñczy³ rywalizacjê z wynikiem: w rwaniu 100 kg, w podrzucie 131
kg, w dwuboju 231 kg.
Siatkarska legenda goœciem XV Gali Sportu Szkolnego
W hali widowiskowo-sportowej nowotomyskiego gimnazjum 26 wrzeœnia odby³a siê
XV Gala Sportu Szkolnego Moscar 2014, czyli wrêczenie nagród szko³om z terenu powiatu nowotomyskiego, które w minionym roku osi¹gnê³y najlepsze wyniki w rywalizacji
sportowej. Gospodarzem gali by³ Jaros³aw Mleczak – dyrektor Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Nowym Tomyœlu. W tym œwiêcie sportu uczestniczyli: samorz¹dowcy,
uczniowskie reprezentacje, nauczyciele oraz dyrektorzy szkó³ i placówek oœwiatowych.
Goœciem szczególnym nowotomyskiej gali by³ Gilberto Amauri de Godoy Filho, znany
w œwiecie jako GIBA. Z reprezentacj¹ Brazylii w pi³ce siatkowej oœmiokrotnie wygra³ Ligê
Œwiatow¹, trzykrotnie Mistrzostwa Œwiata, dwukrotnie Puchar Œwiata, a przede wszystkim zdoby³ z³oty i srebrny medal Igrzysk Olimpijskich. We wszystkich najwa¿niejszych
œwiatowych imprezach wybierany by³ jako MVP (Najbardziej Wartoœciowy Gracz).
W tym roku skoñczy³ karierê. Do Polski przyjecha³, aby uczciæ pamiêæ zmar³ych wybitnych polskich siatkarzy – Arkadiusza Go³asia i Agaty Mróz. Przyj¹³ te¿ zaproszenie Jaros³awa Mleczka i przyby³ do Nowego Tomyœla, gdzie zosta³ entuzjastyczne powitany przez
wszystkich uczestników Gali. Z³o¿y³ te¿ gratulacje i ¿yczenia siatkarzom z Siatkarskiego
Oœrodka Szkolnego, dzia³aj¹cego od 3 lat w nowotomyskim gimnazjum oraz najlepszym
wychowankom, dziœ ju¿ absolwentom, reprezentantowi Polski Kadetów S³awkowi Buschowi oraz adeptowi Akademii Talentów Jastrzêbskiego Wêgla – Wiktorowi Krawczykowi. Na zakoñczenie imprezy Gilberto w dobrym humorze i z du¿¹ cierpliwoœci¹ rozda³
autografy oraz pozowa³ do zdjêæ ze swoimi fanami.
75. rocznica utworzenia Polskiego Pañstwa Podziemnego
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 26 wrzeœnia odby³a siê uroczystoœæ z okazji 75. rocznicy utworzenia Polskiego Pañstwa Podziemnego. Pragn¹c
uczciæ to wydarzenie, Instytut Pamiêci Narodowej skierowa³ wczeœniej do w³adz samorz¹dowych pismo z proœb¹ o podjêcie upamiêtniaj¹cych to wydarzenie dzia³añ. Na apel IPN-u pozytywnie odpowiedzia³y Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu, Urz¹d Miejski
w Nowym Tomyœlu oraz Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi. Na zorganizowan¹ z tej okazji uroczystoœæ do NOK-u przybyli zaproszeni goœcie:
kombatanci, emeryci, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i s³u¿b mundurowych oraz
delegacje szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
nowotomyskiego. Zebranych powita³a El¿bieta Helwing – dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im dra Kazimierza Ho³ogi, która w swoim wyst¹pieniu zwróci³a uwagê na fenomen w skali œwiata, jakim by³o utworzenie struktur Polskiego Pañstwa Podziemnego. Jego dzie³em by³o nie tylko podjêcie walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, ale
tak¿e stworzenie moralnej podbudowy i podtrzymanie tradycji niepodleg³oœciowej, pozwalaj¹cych przetrwaæ czas komunistycznej dyktatury. Nastêpnie uczniowie odegrali sceLipiec-wrzesieñ 2014
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nê zaprzysiê¿enia ¿o³nierza wstêpuj¹cego w szeregi Armii Krajowej. Du¿e zainteresowanie zebranych wzbudzi³a zainscenizowana lekcja historii poœwiêcona Polskiemu Pañstwu
Podziemnemu. Poprowadzi³ j¹ dr Zdzis³aw Koœciañski, który w ciekawy i barwny sposób
przybli¿y³ strukturê organizacji, najwa¿niejsze jej sukcesy oraz losy bohaterskich dowódców. G³os zabra³ równie¿, zaproszony na uroczystoœæ, Pawe³ Kochañski z poznañskiego
oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej. W nowotomyskich obchodach 75. rocznicy
utworzenia Polskiego Pañstwa Podziemnego wziêli równie¿ udzia³ cz³onkowie Stowarzyszenia Mi³oœników Historii Wojskowoœci przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. Zaprezentowali umundurowanie i broñ z czasów II wojny œwiatowej, o których
mówi³ prezes stowarzyszenia Maciej Myczka. O czêœæ artystyczn¹ spotkania zadba³ Zespó³ Pieœni i Tañca Polanie z Zespo³u Szkó³ Rolniczego Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Trzciance. Uczestnicy obchodów mogli tak¿e wys³uchaæ fragmentów ostatniego rozkazu dowódcy Armii Krajowej gen. Leopolda Okulickiego. Po uczczeniu ofiar II wojny
œwiatowej minut¹ ciszy, delegacja harcerzy uda³a siê z wi¹zankami kwiatów pod nowotomyskie miejsca pamiêci.
Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz
Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Foto Gabi (Œwiêtowali
pó³wiecze wspólnego ¿ycia), Patrycja Miko³ajczak (Badania naukowe na terenie wsi Nowa Ró¿a),
Maciej Kasprzak (Nowotomyscy dzia³kowcy œwiêtowali), Polski Zwi¹zek Wêdkarski Ko³o w
Nowym Tomyœlu (Sukces nowotomyskich wêdkarzy)
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Lucyna Koñczal – Gnap
polonistka i bibliotekarz, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczycielka z wieloletnim sta¿em, obecnie dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, animatorka wielu wydarzeñ kulturalnych, dzia³añ edukacyjnych i wydawniczych. Zainteresowania: literatura piêkna, poezja œpiewana, film, turystyka i edukacja regionalna.
Szymon Konieczny
bibliotekarz w Bibliotece PMiG we Lwówku, regionalista, absolwent UAM,
przewodnicz¹cy nowotomyskiego i powiatowego ko³a TPPW1918/19,
prezes Stowarzyszenia Qulturalny Lwówek, cz³onek NTK, za³o¿yciel i administrator Niezale¿nego Forum Nowego Tomyœla i okolic, autor portalu historycznego „Ziemia Lwówecka” (www. ziemialwowecka. pl), a tak¿e animator wielu imprez kulturalnych w powiecie nowotomyskim. Zainteresowania: historia, muzyka, film i sport.
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.

Izabela Putz
romanistka, specjalistka ds. animacji kultury w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: psychologia spo³eczna, realia spo³eczno-polityczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka
i literatura francuska.

Adam Rybarczyk
absolwent ASP w Poznaniu, a tak¿e leœnik, mi³oœnik przyrody. Zainteresowania: architektura krajobrazu, ze szczególnym uwzglêdnieniem naturalnego piêkna przyrody.
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Tomasz Siwiñski
pedagog z wykszta³cenia. Od urodzenia mieszkaj¹cy w Nowym Tomyœlu,
pracuj¹cy tam, gdzie aktualnie jest dla niego praca. Hobbystycznie zajmuje
siê dziennikarstwem sportowym, stara siê skrupulatnie dokumentowaæ
i opisywaæ dzieje sportu, podporz¹dkowuj¹c temu zadaniu spor¹ czêœæ swojego ¿ycia. Inne zainteresowania: patologie spo³eczne, polskie kino, rock and
roll, numizmatyka.
Aleksandra Tabaczyñska
dziennikarka podejmuj¹ca tematykê spo³eczn¹ dotycz¹c¹ lokalnego œrodowiska. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na UAM. Laureatka dziennikarskiej nagrody „Znak Dobra” w 2012 roku. Zwi¹zana ze œrodowiskiem mediów chrzeœcijañskich, wspó³pracuje m. in. z „Przewodnikiem Katolickim”. Zainteresowania: literatura polska od pozytywizmu do miêdzywojnia oraz XIX. wieczne malarstwo.
Gudrun Tabbert
mieszka w Niemczech. Mi³oœniczka historii i genealogii ziemi nowotomyskiej.
Rodzina jej wywodzi siê z S¹top, a mieszka³a tam od po³. XVIII w. We
wspó³pracy z Przemys³awem Mierzejewskim prowadzi niemieck¹ wersjê
witryny oledrynowotomyskie.e7pl/oledry/de/ (Tomischler Hauland).
Zawodowo zajmuje siê logistyk¹. Co roku odwiedza Nowy Tomyœl i okolice.

Maria Tyszkowska
absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej, emerytowana nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych w Pañstwowej Szkole Muzycznej
I stopnia im. W. Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu, w latach 1963 -1988
jej dyrektor, a od 1996 do 2002 r. wicedyrektor. Zainteresowania: muzyka,
wycieczki rowerowe i podró¿e. Jest cz³onkiem zarz¹du NTK.
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