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Koœció³ ewangelicki wzniesiony pomiêdzy 7 maja 1779 r. a 15 paŸdziernika 1780 r.
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Nowotomyskie kalendarium
Obchody przypadaj¹cej w tym roku 230 rocznicy nadania Nowemu Tomyœlowi praw miejskich obejmuj¹ szereg ró¿nych wydarzeñ. Poza wydarzeniami
przygotowanymi przez Burmistrza Nowego Tomyœla i Urz¹d Miejski we
wspó³pracy z Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury, na kalendarz jubileuszowych imprez sk³adaj¹ siê inicjatywy podejmowane tak¿e przez inne instytucje,
szko³y, organizacje i stowarzyszenia. O wielu z nich piszemy w tym numerze
naszego pisma. Okazj¹ do odbycia sentymentalnej podró¿y po zakamarkach
nowotomyskiej historii, zau³kach pamiêci i meandrach wspomnieñ jest – przygotowana przez pracowników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyœlu – monograficzna wystawa pt. „Nowotomyska retrospektywa – 230 lat historii miasta”. Sk³ada siê na ni¹ 19 tematycznych plansz zawieraj¹cych bogaty materia³ ikonograficzny, pochodz¹cy ze zbiorów Oœrodka
Wiedzy o Regionie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiej Galerii Internetowej oraz Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. Prezentuj¹c w zarysie stosunkowo krótkie, ale
interesuj¹ce dzieje Nowego Tomyœla, autorka jej scenariusza i opracowania
graficznego, specjalista do spraw edukacji regionalnej w nowotomyskiej bibliotece, Gra¿yna Matuszak podjê³a próbê spisania nowotomyskiego kalendarium.
Nowy Tomyœl – to miasto powsta³e na terenie objêtym najwiêksz¹ w Wielkopolsce
osiemnastowieczn¹ kolonizacj¹ olêdersk¹. Na jego rozwój mieli wp³yw mieszkañcy
trzech narodowoœci: Polacy, Niemcy i ¯ydzi, oraz czterech wyznañ: ewangelicko-unijnego, ewangelicko-augsburskiego, rzymskokatolickiego i moj¿eszowego. Ich liczba i wzajemne relacje kszta³tuj¹ siê ró¿nie na przestrzeni lat i by³y uwarunkowane wieloma czynnikami. Pocz¹tki miasta siêgaj¹ XVIII wieku. Jego za³o¿ycielem miasta, na podstawie
przywileju króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, by³ Feliks Szo³drski. Ziemiê tomysk¹ wnios³a w posagu do rodziny Szo³drskich Maria Bogumi³a Unrug, babka Feliksa, a ¿ona Ludwika Szo³drskiego – starosty generalnego Wielkopolski, kasztelana gnieŸnieñskiego, wojewody inowroc³awskiego, kaliskiego i poznañskiego. Na pocz¹tku by³a to osada
wystêpuj¹ca pod nazw¹ odnalezion¹ w dokumentach koœcielnych – Nova colonia Glinki.
W dokumentach urzêdowych, pojawia siê tak¿e nazwa Tomyœl Nowa Kolonia. Osada ta
powsta³a na skrzy¿owaniu szlaków z Wolsztyna do Lwówka i ze Zb¹szynia do Opalenicy i Grodziska. Rosn¹ca w okolicy liczba osadników olêderskich wyznania ewangelickiego i ich duchowe potrzeby, wp³ynê³y na decyzjê w³aœcicieli o wybudowaniu na skrzy¿owaniu tych szlaków koœcio³a, który sta³ siê zal¹¿kiem nowego miasta.
Nowotomyskie kalendarium
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Nowy Tomyœl na mapie powiatu babimojskiego z 1798 r - fragment

1779 – pocz¹tek budowy koœcio³a ewangelickiego, staraniem Feliksa Szo³drskiego,
ówczesnego w³aœciciela dóbr tomyskich- Feliksa Szo³drskiego
1786 – nadanie przez króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego przywileju lokacyjnego
dla miasta Nowy Tomyœl (6 kwietnia)
1787 – za³o¿enie cechu m³ynarzy
1788 – za³o¿enie cechu szewców
1788 – nadanie Nowemu Tomyœlowi przez Feliksa Szo³drskiego ordynacji miejskiej
1789 – nadanie przywileju stanowi¹cego Bractwu Strzeleckiemu (9 lipca)
1793 – W wyniku II rozbioru Nowy Tomyœl znalaz³ siê w granicach pañstwa pruskiego.
W³adze pruskie sporz¹dzi³y wówczas szczegó³owy opis mista w aspekcie
gospodarczym, tzw. Indgandê. Lliczy³ 55 domów mieszkalnych, w tym 50
krytych gontem i 5 s³om¹ oraz 3 stodo³y. Nie by³o w mieœcie ani jednego domu
murowanego. Od ka¿dego z nich mieszkañcy p³acili roczny czynsz wysokoœci
12 gr. W mieœcie znajdowa³o siê jeszcze 13 wolnych parceli. Miasto nie
posiada³o jeszcze ratusza. Fakt, i¿ mieszczanie nie posiadali ziemi oraz ma³a
liczba inwentarza ¿ywego (4 konie, 22 krowy, 2 œwinie), œwiadczy³y o tym, ¿e
miasto nie mia³o charakteru rolniczego, a raczej rzemieœlniczy. £¹czna liczba
mieszkañców wynosi³a 358 osób, w tym 342 luteranów i 16 katolików. Struk4
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tura ludnoœci prezentowa³a siê nastêpuj¹co: 82 mê¿czyzn, 85 kobiet, 17 ch³opców powy¿ej 10 roku ¿ycia, 38 poni¿ej tego wieku, 65 dziewczynek powy¿ej
10 roku ¿ycia oraz 28 poni¿ej. Miasto posiada³o koœció³ ewangelicki z pastorem
i organist¹. Istnia³a tak¿e szko³a powszechna, w której naucza³ miejscowy nauczyciel, nie by³o szpitala, ale by³a apteka i aptekarz. Dzia³a³o 10 szewców,
6 m³ynarzy posiadaj¹cych tyle¿ m³ynów, 5 piekarzy, 5 rzeŸników, 5 krawców,
5 sukienników, 3 kowali, 2 karczmarzy, 2 stolarzy, 2 handlarzy suknem, z³otnik, pasmanternik, kapelusznik, kuœnierz, farbiarz, siodlarz, garncarz i cieœla.
Ogó³em w mieœcie prowadzi³o dzia³alnoœæ 49 rzemieœlników
1800 – w mieœcie rozwija³a siê produkcja sukiennicza (w 1800 r. produkcjê nowotomyskich sukienników szacowano na 8 tys. polskich z³otych rocznie) oraz piwowarska (w mieœcie i okolicy w koñcu XVIII w. szacowano piwa na 560 ton rocznie).
Bogactwo terenu stanowi³y du¿e pok³ady gliny
1806 – wkroczenie wojsk napoleoñskich do Nowego Tomyœla
1807– Nowy Tomyœl w obrêbie Ksiêstwa Warszawskiego
1811 – w mieœcie znajduje siê 65 domów,
1815 – ponownie pod panowaniem Prus, Nowy Tomyœl w obrêbie Wielkiego Ksiêstwa
Poznañskiego
1818 – miasto liczy 636 mieszkañców, w tym 600 osób wyznania ewangelickiego i 36 katolików
1836 – w mieœcie znajdowa³o siê 86 domów
1840 – uruchomienie pierwszego urzêdu pocztowego w Nowym Tomyœlu
1848 – przeniesienie przez w³adze pruskie siedziby w³adz powiatu bukowskiego z Buku do Nowego Tomyœla (w nastêpstwie kary dla mieszkañców Buku za ich aktywny udzia³ w Wioœnie Ludów w 1848 r.)
1858 – twórca nowotomyskiego chmielarstwa Józef Jakub Flatatu otrzymuje
godnoœæ honorowego obywatela miasta
1858 – budowa koœcio³a przy ob. ul. D³ugiej i powstanie parafii staroluterañskiej
1861 – budowa synagogi przy ob. ul. D³ugiej
1867 – Nowy Tomyœl w obrêbie Zwi¹zku Pó³nocnoniemieckiego (po likwidacji Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego)
Nowotomyskie kalendarium
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Budynek poczty przy ob. ul. Pi³sudskiego

1870 – wybudowanie linii kolejowej Poznañ – Frankfurt nad Odr¹ – Berlin, oficjalne
otwarcie nast¹pi³o 26 czerwca 1870 r.
1871– Nowy Tomyœl liczy 1218 mieszkañców (923 protestantów, 130
katolików i 165 wyznania moj¿eszowego)
1875 – za³o¿enie Stra¿y Ogniowej (zrzeszaj¹cej obowi¹zkowo wszystkich mieszkaj¹cych w mieœcie doros³ych mê¿czyzn)
1879 – wybudowanie przy Neuer Markt (dziœ pl. Niepodleg³oœci) ratusza, bêd¹cego siedzib¹ urzêdów miejskich i dzia³aj¹cego tu od 1 paŸdziernika 1879 r. S¹du Okrêgowego
1881 – powstanie w mieœcie urzêdu pocztowego III klasy, dziêki szybko wzrastaj¹cemu
ruchowi przesy³ek, przemianowanego wkrótce na urz¹d II klasy (do 1 paŸdziernika 1884 r. poczta mieœci³a siê w pomieszczeniach nale¿¹cych do browaru
H. Pflauma, nastêpnie zosta³a przeniesiona do nowego, przeznaczonego do celów pocztowych, domu kupca Nathanela Maennela, przy ulicy Bahnhofstrasse (ob. ul. Pi³sudskiego), gdzie mieœci siê do dziœ
1881 – za³o¿enie Towarzystwa Upiêkszania Miasta (13 czerwca), które za cel postawi³o sobie po³o¿enie wygodnych chodników z p³yt granitowych, sadzenie drzew
i krzewów oraz dbanie o zieleñ miejsk¹. Towarzystwo dzia³a³o b. efektywnie,
a granitowe p³yty z tamtego okresu mo¿emy zobaczyæ jeszcze dziœ na ul. Mickiewicza
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Budynek dworca kolejowego w Nowym Tomyœlu

1883 – wybudowanie – przy ob. ul. Tysi¹clecia – szpitala oraz wiêzienia
1885 – za³o¿enie Mêskiego Klubu Gimnastycznego (Männer-Turn-Verein)
1886 – powstanie kolejki w¹skotorowej Nowy Tomyœl – Opalenica, bêd¹cej w³asnoœci¹
opalenickiej cukrowni
1887 – wybrukowanie Neuer Markt - Nowego Rynku (dziœ pl. Niepodleg³oœci)
1887 – Nowy Tomyœl zostaje miastem powiatowym (1 paŸdziernika). Wskutek ustawy
z 6 lipca 1887 r., dotychczasowy powiat bukowski, do którego do tej pory
nale¿a³o miasto Nowy Tomyœl, zostaje podzielony na dwa powiaty:
nowotomyski i grodziski
1890 – w mieœcie znajduje siê 180 zabudowanych parceli z budynkami
mieszkalnymi, miasto liczy1801 mieszkañców - 1166 ewangelików, 159
staroluteran, 297 katolików i 179 ¯ydów
1896 – konsekracja nowo wybudowanej przy ul. Dworcowej (dziœ ul. Pi³sudskiego),
kaplicy filialnej rzymskokatolickiej parafii Wytomyœl (3 marca).
1898 – oddano odcinek kolejki w¹skotorowej, ³¹cz¹cy Nowy Tomyœl z W¹sowem
Nowotomyskie kalendarium
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Ratusz

1900 – powstanie budynku Starostwa Powiatowego
1903 – uruchomienie gazowni i oœwietlenia miasta (15 wrzeœnia). Powsta³e wówczas
oœwietlenie gazowe funkcjonowa³o do lat 60. XX w. Proces wymiany
oœwietleniowych lamp gazowych na lampy elektryczne rozpocz¹³ siê dopiero w
1955 r.
1904 – za³o¿enie Fabryki “¯ar”- najwiêkszego zak³adu przemys³owego w mieœcie
1905 – Nowy Tomyœl liczy1984 mieszkañców, w tym 1709 Niemców, 162
Polaków, 113 ¯ydów
1908 – powstanie Towarzystwa Cyklistów (Radfahrerverein Wandrlust von
Neutomischel)
1910 – uruchomienie p³atkarni ziemniaków
1912 – powiêkszenie Nowego Tomyœla o czêœæ Glinna, Paproci i Przy³êku
1912 – Wystawa Rolnicza i Przemys³owa, obejmuj¹ca swym zasiêgiem tak¿e powiaty:
babimojski, miêdzyrzecki i grodziski (na odbywaj¹cej siê miêdzy 15 a 18 sierpnia, na terenach za m³ynem, przy obecnej ul. Zb¹szyñskiej, wystawie rolnicy prezentowali wyniki uprawy chmielu, buraków cukrowych i ziemniaków, a tak¿e
8
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Kaplica filialna rzymskokatolickiej parafii Wytomyœl, od 1925 r. koœció³ parafialny
pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy

osi¹gniêcia w hodowli koni i byd³a mlecznego oraz produkty spo¿ywcze. Ekspozycja maszyn uwzglêdnia³a wszystkie najnowsze na owe czasy osi¹gniêcia techniki
1913 – budowa szpitala
1913 – uruchomienie wodoci¹gów miejskich
1916 – po¿ar wie¿y koœcio³a ewangelickiego, którego przyczyn¹ by³ najprawdopodobniej ogieñ œwiecy (20 grudnia)
1919 – wyzwolenie Nowego Tomyœla przez powstañców wielkopolskich (3 stycznia)
1920 – formalny powrót Nowego Tomyœla do Rzeczypospolitej (20 stycznia)
1920 – zmiana statutu Bractwa Strzeleckiego w celu umo¿liwienia Polakom
wstêpowania w jego szeregi. Nowy statut uzupe³niono o zapis dotycz¹cy
przestrzegania obowi¹zków pañstwowych i obywatelskich wobec
Rzeczpospolitej Polskiej
1921 – powstanie Polskiego Klubu Krêglarskiego (14 wrzeœnia)
1922 – za³o¿enie dru¿yny pi³karskiej, która da³a pocz¹tek Klubowi Sportowemu
„Huragan”
Nowotomyskie kalendarium
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Gazownia miejska - fotografia z 1986 r.

1922 - powsta³a Dru¿yna Harcerska im. Juliusza S³owackiego
1924 – powsta³o Towarzystwo Gimnastyczne "Sokó³"
192 2– za³o¿enie Kó³ka Rolniczego
1923 – odbudowa wie¿y koœcio³a ewangelickiego
1924 – powstanie Banku Spó³dzielczego
192 4– w mieœcie znajduje siê 339 budynków mieszkalnych
1925 – erygowanie parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy, wydzielonej 1 kwietnia 1924 r. z obszarów parafii Wytomyœl i Zb¹szyñ (24 czerwca)
1925 – powstanie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
1928 – za³o¿enie Towarzystwa Upiêkszania Miasta zrzeszaj¹cego polskich obywateli
1930 – za³o¿enie nowotomyskiego Ko³a Tenisowego
1932 – powstanie Klubu Sportowego „Polonia” w wyniku po³¹czenia Klubu Sportowego „Huragan” i Ko³a Tenisowego (15 kwietnia)
1933 – Nowy Tomyœl liczy³ 2657 mieszkañców, w tym 985 Niemców, 1635
Polaków i 37 ¯ydów
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Fabryka “¯ar”, produkuj¹ca siatki ¿arowe do lamp gazowych

1935 – budowa ³aŸni miejskich (przy obecnej ul. Komunalnej)
1937 – powstanie Objazdowego Kina Oœwiatowego (3 kwietnia – premierowy pokaz
filmu „M³ody las” w sali restauracji „Kresowianka”
1938 – wytyczenie ulicy Gen. Rydza-Œmig³ego (dziœ ul. Tysi¹clecia)
1938 – uroczystoœæ przekazania broni przez Komitet Powiatowy Funduszu Obrony Narodowej, na rzecz stacjonuj¹cych w Poznaniu: 57 pu³ku piechoty i 7 pu³ku strzelców konnych (10 lipca). W uroczystoœci, o której rozpisywa³a siê tak¿e prasa
krajowa, wziêli udzia³ genera³owie: Kazimierz Sosnkowski i Edmund Knoll-Kownacki oraz wojewoda poznañski Artur Maruszewski. W tym dniu gen. Sosnkowskiemu wrêczono dyplom honorowego obywatela miasta
1939 – wkroczenie do miasta oddzia³ów Wehrmachtu (7 wrzeœnia). W okresie II wojny œwiatowej miasto ponownie nosi³o nazwê Neutomischel. Zarz¹dza³a nim administracja niemiecka. Z terenu powiatu nowotomyskiego, od grudnia 1939 r.
do grudnia 1943 r., wysiedlono 11 650 Polaków
1941 – nakaz rozbiórki wie¿y koœcio³a ewangelickiego ze wzglêdu na jej z³y stan techniczny (12 listopada)
1941 – usuniêcie bruku ze Starego Rynku (ob. pl. Chopina)
1945 – ludnoœæ niemiecka zaczyna opuszczaæ miasto (20 stycznia)
Nowotomyskie kalendarium
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Najstarsze zdjêcie dru¿yny KS „Huragan”

Towarzystwo Gimnastyczne “Sokó³”

12

Gra¿yna Matuszak

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

Dzia³acze i zawodnicy “ KS Polonia”

Przekazanie armii broni, zakupionej ze zbiórki pieniê¿nej wœród mieszkañców powiatu nowotomyskiego

Nowotomyskie kalendarium

13

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

Powitanie oddzia³ów Wehrmachtu przez miejscowych Niemców

1945 – uwiêzienie w budynku obecnej Pañstwowej Szko³y Muzycznej i zamordowanie
przez wycofuj¹cych siê ¿o³nierzy niemieckich oœmiu Polaków (26 stycznia)
1945 – wkroczenie do miasta oddzia³ów Armii Czerwonej, wybranie Tymczasowego Zarz¹du Miasta (27 stycznia). Podczas dzia³añ wojennych Nowy Tomyœl poniós³
niewielkie straty materialne. W wyniku bombardowania przez niemieckie samoloty zniszczono 5 domów mieszkalnych i uszkodzono 5 (przy Starym Rynku)
1945 – reaktywowanie dzia³alnoœci nowotomyskiego Starostwa Powiatowego (4 lutego), ukonstytuowanie siê Miejskiej (16 marca) i Powiatowej (29 marca) Rady
Narodowej – terenowych organów w³adzy pañstwowej w PRL
1945 – uruchomienie Fabryki Narzêdzi Chirurgicznych „Chifa” (17 sierpnia), w miejscu
przedwojennej Fabryki Siatek ¯arowych „¯ar”
1945 – powstanie szko³y œredniej – Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego, któremu
w roku szkolnym 1948/49 nadano nazwê Samorz¹dowej Szko³y Ogólnokszta³c¹cej Stopnia Licealnego
1946 – zorganizowanie pierwszej po wojnie biblioteki publicznej
1946 – powstanie Przedsiêbiorstwa Produkcji Urz¹dzeñ Magazynowych PROMAG
1948 – za³o¿enie zboru Koœcio³a Ewangelicznych Chrzeœcijan
1948 – pocz¹tek dzia³alnoœci Spó³dzielni Mleczarskiej
1948 – powstanie Powiatowego Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”
14
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Odnowienie sztandaru, powsta³ego w 1953 r., Cechu Rzemios³ Ró¿nych

1948 – powstanie Wielkopolskiego Przedsiêbiorstwa Produkcji Wikliniarskiej „Las”
1950 – za³o¿enie Kombinatu Budowlanego REMO-BUD, pierwotna nazwa zak³adu: Budowlana Spó³dzielnia Pracy Remontowo-Konserwacyjna
1951 – powstanie Chemicznej Spó³dzielni Pracy „Latex”
1953 – powo³anie Cechu Rzemios³ Ró¿nych (30 czerwca)
1954 – budowa stadionu miejskiego
1958 – budowa nowoczesnego zak³adu Fabryki Narzêdzi Chirurgicznych “Chifa”
1958 – za³o¿enie miejskiego Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego im. Karola Œwierczewskiego
1958 – powstanie Spó³dzielni Mieszkaniowej, która uzyska³a osobowoœæ prawn¹ 12 lutego 1959 r. Pierwszy wybudowany budynek przy ul. Zb¹szyñskiej 13 (obecnie
os. Stefana Batorego 24) oddano do u¿ytku w czerwcu 1964 r.
1960 – Nowy Tomyœl liczy 4696 mieszkañców
1962 – otwarcie delegatury Automobilklubu Wielkopolskiego (25 stycznia)
1962 – powstanie kolejnego pawilonu nowotomyskiego szpitala
Nowotomyskie kalendarium

15

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

Okaza³a brama wejœciowa, prowadz¹ca na stadion KS “ Polonia” w 1954 r.

1965 – oddanie do u¿ytku gmachu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
1967 – ods³oniêcie pomnika Powstañców Wielkopolskich na pl. Niepodleg³oœci 1967
1967 – oddanie do u¿ytku nowej siedziby nowotomyskiego liceum, które od 8 paŸdziernika 1973 r. nosi imiê Miko³aja Kopernika
1970 – Nowy Tomyœl liczy 6976 mieszkañców
1971 – wybudowanie obecnego gmachu Zespo³u Szkó³ nr 2 im. S. Staszica
1972 – 1980 – powstanie Parku Kultury i Wypoczynku
1974 – powstanie nowotomyskiego ZOO
1975 – powstanie nowej jednostki administracyjnej – miasto i gmina Nowy Tomyœl oraz
powo³anie Urzêdu Miasta i Gminy Nowy Tomyœl (1 lipca 1975 r.)
1975 – otwarcie Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. im. Witolda Lutos³awskiego
1976 – udzia³ w telewizyjnym Turnieju Miast „Bank 440” Nowy Tomyœl – G³ogówek
(26 wrzeœnia); II runda pojedynku Nowego Tomyœla z G³ogówkiem, zakoñczona 560. punktow¹ przewag¹ nad rywalem, odby³a siê 18 grudnia 1977 r.
1977 – pierwszy Jarmark Chmielo-Wikliniarski (10 – 11 wrzeœnia)
1978 – zdobycie tytu³u „Krajowego Mistrza Gospodarnoœci”
16
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Os. gen. Œwierczewskiego (obecnie os. Stefana Batorego), fotografia z 1986 r.

1979 – oddanie do u¿ytku gmachu Nowotomyskiego Domu Kultury
1980 – Nowy Tomyœl liczy 7990 mieszkañców
1981 – powstanie parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa (1 czerwca)
1983 – za³o¿enie Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego “Z³ote Piaski”
1985 – utworzenie, na terenie Parku Kultury i Wypoczynku, Muzeum Wikliniarstwa
i Chmielarstwa, jedynej tego rodzaju placówka w Polsce.
1986 – obchody 200. lecia miasta
1987 – oddanie do u¿ytku dworca autobusowego PKS (22 lipca). Nie istniej¹cy ju¿ dziœ
dworzec PKS zosta³ opisany w 1987 r. przez „Gazetê Poznañsk¹”, jako jeden
z najpiêkniejszych i najbardziej funkcjonalnych w województwie poznañskim.
Dziœ w jego miejscu wybudowano supermarket Kaufland
1990 – powstanie Ludowego Klubu Sportowego „Budowlani”
1990 – uruchomienie miejskiej ciep³owni przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
1992 – oddanie do u¿ytku nowego gmachu Oddzia³u PKO BP
1993 – wybudowanie przy ul. Wypoczynkowej koœcio³a ewangelicznych chrzeœcijan
Nowotomyskie kalendarium
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Jedna z konkurencji telewizyjnego Turnieju Miast „Bank 440”

1994 – powstanie zak³adu Phoenix Contact Wielkopolska sp. z o.o.
1995 – pierwszy Big Band Festiwal
1995 – utworzenie nowotomyskiego Oœrodka Oœwiaty i Sportu (30 listopada)
1996 – otwarcie fabryki opakowañ z tworzyw sztucznych “Scanbech” Poland sp. z o.o.
1996 – powstanie Suszarniczej Spó³ki “Ogrodnik” S.A.
1999 – za³o¿enie Stowarzyszenia Kupców Nowotomyskich
1999 – utworzenie powiatu nowotomyskiego z siedzib¹ w Nowym Tomyœlu
1999 – rozpoczêcie dzia³alnoœci nowotomyskiego gimnazjum, które od 2005 r. nosi
imiê Feliksa Szo³drskiego
2000 – powstanie na pl. Niepodleg³oœci gigantycznego wiklinowego kosza, wpisanego
do Ksiêgi Rekordów Guinnessa
2001 – powstanie Zespo³u Przyrodniczo - Krajobrazowego Gliñskie Góry
2002 – powstanie Nowotomyskiej Izby Gospodarczej
2003 – powo³anie Polskiego Zwi¹zku Zrzeszeñ Producentów Chmielu, zrzeszaj¹cego
producentów z ca³ej Polski
2003 – reaktywowanie po latach przerwy dzia³alnoœci Nowotomyskiego Towarzystwa
Kulturalnego (25 wrzeœnia)
18
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Pierwszy Jarmark Chmielo – Wikliniarski

2004 – za³o¿enie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy
2004 – uroczyste ods³oniêcie “Kamienia Pamiêci” w miejscu cmentarza ewangelickiego
przy ul. Komunalnej
2005 – otwarcie Wydzia³u Zamiejscowego Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji
w Poznaniu
2007 – modernizacja fontanny przy pl. Niepodleg³oœci
2007 – rozpoczêcie budowy wytwórni mieszanek “Josera” Sp. z o.o.
2008 – I Œwiatowy Festiwal Wikliny
2011 – zrealizowanie najwiêkszego do tej pory projektu rozbudowy nowotomyskiego
szpitala, obejmuj¹cego m.in. powstanie stacja dializ, pracowniê tomografii
komputerowej i oddzia³ ortopedii
2015 – otwarcie zmodernizowanej Miejskiej Oczyszczalni Œcieków
2016 – przemianowanie Parku Kultury i Wypoczynku na Park im. Feliksa Szo³drskiego
Fot.:

Nowotomyska Galeria Internetowa. Ze zbiorów: Marcina Izydorka (str. 6, 8), Krzysztofa
Kaczmarka (str. 9), Bogumi³a Wojcieszaka (str. 2, 4, 7,12 – u do³u, 13 – u do³u), Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej (str. 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19) oraz z kroniki KS
„Polonia” (str. 12 i 13 – u góry, 16)

Nowotomyskie kalendarium
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£odzia – herb Szo³drskich, w dedykowanym biskupowi Andrzejowi Szo³drskiemu
dziele „Synopsis philosophica Posnaniae...” (1645)
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Szo³drscy
Wielkopolska rodzina ziemiañska
o nowotomyskich odniesieniach

Szo³drscy nale¿eli do tych arystokratycznych wielkopolskich rodów, które swoimi pocz¹tkami siêga³y czasów œredniowiecza. Wojewodowie, genera³owie, kasztelanowie,
starostowie, biskup, kanonicy, za³o¿yciele miast. ¯enili siê przede wszystkim z przedstawicielkami innych wielkopolskich rodów, m. in. Ch³apowskich, Dzia³yñskich, Gajewskich, Grudziñskich, Lipskich, Radomickich, Rogaliñskich, Zakrzewskich, ¯ychliñskich.
¯enili siê równie¿ miêdzy sob¹ – Szo³drscy z Szo³drskimi. Zdarza³y siê tak¿e ma³¿eñstwa
z przedstawicielkami rodzin niemieckich, np. von Unrugów. Ostatni mêski przedstawiciel rodu Szo³drskich o¿eni³ siê z ksiê¿niczk¹ z magnackiego rodu ksi¹¿êcego.
Przedmiotem artyku³u jest linia Szo³drskich, wywodz¹ca siê od Andrzeja (VIII pokolenie), przez Ludwika (IX pokolenie), W³adys³awa (X pokolenie), Jakuba (XI pokolenie),
Wiktora (XII pokolenie), W³odzimierza (XIII pokolenie), Jana (XIV pokolenie), Jana
(XV pokolenie), a koñcz¹ca siê na Halszce (XVI pokolenie).
Wybór ten uzasadnia zwi¹zek przedstawicieli tej ga³êzi rodu Szo³drskich z ziemi¹ tomysk¹, której w³aœcicielami – pocz¹wszy od Ludwika Szo³drskiego, a skoñczywszy na
Wiktorze Szo³drskim – byli pomiêdzy 1698 a 1830 rokiem.
Wyj¹tek stanowi postaæ biskupa Andrzeja Szo³drskiego (VI pokolenie), który z racji
pozostawionego po sobie œwiadectwa materialnego, jakim jest kaplica Szo³drskich w katedrze poznañskiej, zas³uguje na skromne choæby przypomnienie. Warto zaznaczyæ, i¿
wy³¹cznie Szo³drscy z linii wywodz¹cej siê od Ludwika, uzyskali – w 1798 roku – tytu³
hrabiowski.
Na przestrzeni ponad piêciuset lat ¿ycia na wielkopolskiej ziemi, wybieraj¹c siedziby
na kolejne rezydencje, Szo³drscy nie odbywali dalekich wêdrówek. Skupiali siê przede
wszystkim na historycznym obszarze ziemi koœciañskiej. Nale¿¹ca do ostatniego mêskiego potomka Szo³drskich, wieœ Stary Go³êbin, dzieli od wsi Szo³dry – z której siê wywodzili – odleg³oœæ zaledwie 11 km. Z Szo³dr do Czempinia, który do dziœ jest niew¹tpliwie
kojarzony z rodzin¹ Szo³drskich, jest 6 km. Ze Starego Go³êbina do Czacza – 20 km.
Z Wilkowa Polskiego do Czempinia 30 km. Z Czempinia do Pniew – 60 km.
Szo³drscy. Wielkopolska rodzina ziemiañska o nowotomyskich odniesieniach
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Kaplica Szo³drskich w poznañskiej katedrze
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Szo³drscy w Szo³drach
Szo³drscy herbu £odzia wywodz¹ siê z wsi Szo³dry, po³o¿onej na ziemi koœciañskiej.
Jak podaje Zygmunt Cieplucha, w wydanej w 1929 roku ksi¹¿ce „Z przesz³oœci ziemi koœciañskiej”, Szo³drscy zwi¹zani byli z Szo³drami ju¿ w 1398 roku. Wzmianka o Miko³aju
Szo³drskim œwiadczy o tym, ¿e w latach 1398 – 1418 by³ on w³aœcicielem po³owy wsi.
Po nim, do 1435 roku, wzmiankowany jest pozostaj¹cy w Szo³drach syn Miko³aja – Jakub, a w 1469 roku, wymieniani s¹ bracia: Zygmunt, Jan zwany Puz¹ i Miko³aj Szo³drscy. Pomiêdzy 1513 a 1543 w Szo³drach wystêpuje Jan Puzik Szo³drski wraz z braæmi
stryjecznymi: Marcinem, Miko³ajem i Janem. Jak podaje Zygmunt Cieplucha, Jan Puzik
Szo³drski w 1546 roku star³ siê na cmentarzu Marii Magdaleny w Poznaniu ze stryjecznym bratem Janem i „zar¹ba³ go w tej walce”. Jana Puzika zastrzelono w Szo³drach
w 1560 roku, „podczas k³ótni o miedzê we wsi”. W 1585 roku, w Szo³drach pozostawali synowie Jana Puzika: Maciej i Stanis³aw Szo³drscy. W 1601 roku Stanis³aw kupi³
Czempiñ i datê tê przyjmuje siê jako pocz¹tek zwi¹zku rodu Szo³drskich z tym miastem.
W Szo³drach pozosta³ brat Stanis³awa – Maciej, starosta mosiñski. Jego nastêpc¹ by³ Jan
Szo³drski, kasztelan biechowski, po którym wieœ odziedziczy³ syn Miko³aj. Wnuk Miko³aja, Stefan Antoni by³ przedostatnim Szo³drskim w Szo³drach. Jego córka Anna wnios³a
w 1725 r. wieœ do ma³¿eñstwa, wychodz¹c za Antoniego Wyssogota Zakrzewskiego.
Syn Anny z Szo³drskich i Antoniego – Adam Sariusz Wyssogota Zakrzewski, podstoli kaliski, by³ kolejnym w³aœcicielem Szo³dr. Po nim wieœ odziedziczy³y jego dzieci: Augustyn,
Ignacy i Marianna Wyssogota Zakrzewscy, wymieniani w Tekach Dworzaczka jako dziedzice Szo³dr w 1780 r. W okresie kiedy w³aœcicielem Szo³dr by³ Adam Sariusz Wyssogota Zakrzewski, w Szo³drach wybudowany zosta³ barokowy parterowy dwór. Po
1845 wieœ kupi³ genera³ Dezydery Ch³apowski z Turwi, z przeznaczeniem dla swojego
syna – Stanis³awa Ch³apowskiego. Do II wojny œwiatowej wieœ by³a w³asnoœci¹ rodu
Ch³apowskich. Ostatnim w³aœcicielem Szo³dr, w 1939 roku, by³ Kazimierz Ch³apowski
– prawnuk genera³a. Dwór, przebudowany przez Ch³apowskich w II po³owie XIX wieku, ogl¹daæ mo¿na do dziœ w prawie niezmienionej formie.

Kaplica
Prowadz¹ do niej dwa wysokie wejœcia, wy³o¿one czarnym i bia³ym marmurem; w nich ¿elazna, kuta w ³adny artystyczny wzór krata; dwa anio³ki podtrzymuj¹ herb £odzia i inicja³y fundatora A S E P (Andreas Szo³drski Episcopus Posnaniensis) – w taki sposób Marian Paluszkiewicz, autor wydanej w 1938 r. ksi¹¿ki „Katedra poznañska i jej zabytki”, rozpoczyna
opis, znajduj¹cej siê w katedrze, kaplicy Szo³drskich. Wszystkie w niej pomniki nosz¹ cechy
wówczas, podczas przebudowy, panuj¹cego stylu barokowego. O³tarz ufundowany przez biskupa Szo³drskiego, zdradza ju¿ barokowy przepych zdobnictwa: anielskich g³ówek, rozet, tarczy herbowej, postaci œwiêtych, inicja³owych liter itd. W o³tarzu obraz pt „Niebieskie Jeruzalem”, malowany olejno na p³ótnie, naklejonym na drzewie. Przedstawia on Matkê Bosk¹ w otoczeniu Micha³a Archanio³a (z mieczem i wag¹) oraz œw. Jana Chrzciciela (z barankiem). WoSzo³drscy. Wielkopolska rodzina ziemiañska o nowotomyskich odniesieniach
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kó³ w czworoboku 12 bram z postaciami aposto³ów. Pod Matk¹ Bosk¹ Œw. Piotr z kluczami
i Œw. Pawe³ z mieczem, którzy trzymaj¹ Hostiê œw. (…) Po bokach dwa murowane pos¹gi archanio³ów Micha³a i Gabriela. Na o³tarzu trumna z czarnego marmuru, zawieraj¹ca relikwie
œw. Jakundyna, które przywióz³ z Rzymu biskup Szo³drski w r. 1642. (…) Naprzeciw za ¿elazn¹ krat¹, na marmurowej podstawie, oparta o osiem z³oconych lwów, stoi bia³a metalowa
trumna, w której, jak napis w g³owach g³osi, spoczywa Andrzej Szo³drski, biskup poznañski, tego koœcio³a i kapitu³y najwiêkszy dobroczyñca. Na trumnie powtarza siê herb £odzia. Ponad
trumn¹ nagrobek biskupa z bia³ego i czarnego marmuru. To zestawienie czarnego i bia³ego
kamienia jest znamienne dla nagrobków 17 w. Mamy przed sob¹ nagrobek przyœcienny wisz¹cy, gdy¿ ca³oœæ spoczywa na konsolach. G³ówne obramowanie tworz¹ czarne kolumny
z bia³ymi kapitelami; gór¹ na szcz¹tkach ³uku siedz¹ dwa anio³ki, z boku stercz¹ obeliski, zakoñczone kulami. Po bokach aposto³owie œw. Jan i œw. Andrzej. (…) W œrodkowym prostok¹cie
na czarnym tle rzeŸba przedstawiaj¹ca klêcz¹cego Szo³drskiego, modl¹cego siê do Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem Jezus – pisze dalej Paluszkiewicz, poznañski polonista i pedagog, wiceprezes Towarzystwa Mi³oœników Miasta Poznania.
Znajduj¹ca siê w katedrze kaplica zosta³a przebudowana w latach 1652 – 1656 dla
biskupa poznañskiego Andrzeja Szo³drskiego, zmar³ego w 1650 roku. Powsta³a z po³¹czenia dwóch kaplic, m. in. – ufundowanej w 1410 r. przez Jana z Czerniny Rydzyñskiego – kaplicy rodzin Rydzyñskich i Paw³owskich z Wierzbna, pod wezwaniem Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego i Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny.
Biskup Andrzej Szo³drski, syn Stanis³awa, pierwszego dziedzica czempiñskich dóbr
Szo³drskich, kszta³ci³ siê u OO Jezuitów w Poznaniu i studiowa³ w Rzymie. Biskupstwo
poznañskie obj¹³ w 1636 roku, dziêki poparciu króla W³adys³awa IV Wazy. Wczeœniej
piastowa³ urzêdy biskupa kijowskiego oraz przemyskiego. By³ pomys³odawc¹ i mecenasem odbudowy katedry poznañskiej po po¿arze, który mia³ miejsce w 1622 roku. Kaplica Szo³drskich nie uleg³a zniszczeniu w czasie II wojny œwiatowej.

Czempiñ
Na szczycie ryzalitu elewacji frontowej pa³acu w Czempiniu widnieje panoplium z kartuszem, z herbem £odzia i inicja³ami LSWISW (Ludwik Szo³drski wojewoda inowroc³awski starosta generalny Wielkopolski), natomiast szczyt ryzalitu – od strony ogrodowej – zdobi attyka z herbem Lew Unrugów i inicja³ami MSWIGW (Marianna Szo³drska
wojewodzina inowroc³awska genera³owa – staroœcina wielkopolska). Ojciec Ludwika,
Andrzej Szo³drski, kasztelan biechowski, wybudowa³ w Czempiniu, w latach ok. 1698 –
1700, okaza³y pa³ac. Nie cieszy³ siê d³ugo now¹ rezydencj¹. Zmar³ 10 czerwca 1703 roku w Czempiniu. Kolejnymi w³aœcicielami pa³acu byli jego syn Ludwik z ¿on¹ Mariann¹.
Najprawdopodobniej jednak do 1713 roku mieszkali oni w Wilkowie Polskim, w ka¿dym razie do tego roku, w Wilkowie przychodzi³o na œwiat ich potomstwo. W latach
1729 – 1739 pa³ac w Czempiniu zosta³ przez Ludwika i Mariannê odbudowany i rozbudowany po po¿arze, który mia³ miejsce ok. 1709 roku. Wówczas to, w trakcie przebudowy, na szczytach ryzalitów dodano m. in. inicja³y w³aœcicieli. Przypuszczalnie tak¿e
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Pa³ac w Czempiniu

wtedy dobudowano galerie oraz skrzyd³a boczne. Przyjêty w czasie przebudowy barokowy wygl¹d pa³acu, ogl¹daæ mo¿na w niezmienionej prawie formie do dziœ. Kompleks
pa³acowy usytuowany jest na terenie dawnego przedmieœcia Borówko, ok. 0,5 km na
wschód od centrum Czempinia, przy drodze prowadz¹cej w kierunku Szo³dr.

Marianna i Ludwik Szo³drscy jako w³aœciciele dóbr tomyskich
Od 1698 roku nazwisko Szo³drskich zwi¹zane jest z ziemi¹ tomysk¹. Wówczas to,
Ludwik Bart³omiej Szo³drski (1675–1749) o¿eni³ siê z Mariann¹ Bogumi³¹ z von
Unruhów, primo voto Pilchowsk¹ (córk¹ W³adys³awa von Unruha i Teresy Ma³gorzaty
Gulczówny). Marianna wnios³a ziemie tomyskie do ma³¿eñstwa z Ludwikiem. Ich
w³aœcicielk¹ sta³a siê w 1694 roku, nabywaj¹c je za kwotê 13 0000 z³, od swojego wuja
Bogus³awa von Unruha, starosty gnieŸnieñskiego. Unruhowie byli star¹ szlacht¹
pochodzenia niemieckiego. Pierwszymi z tego rodu byli wzmiankowani ju¿ w XI wieku Ernestus Unrowe i Conradus Unrowe. Liczna, rozdzielona na poszczególne linie i ga³êzie
rodzina, osiad³a czêœciowo od XVII wieku w Wielkopolsce, stopniowo polonizuj¹c siê i
zmieniaj¹c pisowniê nazwiska na Unrug. Polonizacji uleg³a równie¿ Marianna, wychodz¹c
w 1698 roku za Ludwika Szo³drskiego, a nastêpnie - w 1712 roku - zmieniaj¹c wyznanie
z kalwiñskiego na katolickie.
Ludwik Szo³drski od 1710 roku pe³ni³ funkcjê stolnika wschowskiego, nastêpnie w
latach 1711 – 1717 by³ chor¹¿ym poznañskim, a pomiêdzy 1720 -1722 kasztelanem
gnieŸnieñskim. W 1722 roku zosta³ wojewod¹ kaliskim i funkcjê tê pe³ni³ do 1729 roku.
Pomiêdzy 1729 a 1748 rokiem piastowa³ urz¹d wojewody inowroc³awskiego.
Szo³drscy. Wielkopolska rodzina ziemiañska o nowotomyskich odniesieniach
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Nominacjê na wojewodê poznañskiego otrzyma³ w 1748 roku. Ziemie tomyskie nie
by³y siedzib¹ rodziny Ludwika i Marianny Szo³drskich. Wybudowany w po³owie XVIII w.
barokowy dwór w Starym Tomyœlu, nigdy nie by³ dla Szo³drskich przeznaczony. Jego
skromne za³o¿enie i forma wskazuj¹, i¿ by³ przeznaczony dla zarz¹dcy tomyskich dóbr
Szo³drskich.

Potomstwo Ludwika i Marianny
Marianna i Ludwik mieli siedmioro dzieci. Czworo pierwszych urodzi³o siê w po³o¿onym w powiecie koœciañskim - Wilkowie Polskim. Wieœ Wilkowo Polskie
wchodzi³a w sk³ad tzw. wilkowskich dóbr Szo³drskich. Nale¿a³a do nich od po³owy XVII
w. Pierwszym Szo³drskim w Wilkowie Polskim by³ Andrzej, kasztelan biechowski, ojciec
Ludwika, który ¿eni¹c siê z Zofi¹ Radomick¹, sta³ siê jego w³aœcicielem. Andrzej Szo³drski
wybudowa³ w 1679 roku, w Wilkowie Polskim pa³ac, a nastêpnie, w 1681 roku od
krewnego Wojciecha Szo³drskiego (bratanka biskupa Andrzeja Szo³drskiego) kupi³
dobra czempiñskie wraz z miastem Czempiñ.
Pierworodnym synem Marianny i Ludwika Szo³drskich by³ urodzony 1 stycznia 1702
roku w Wilkowie Polskim - Stefan Maciej Szo³drski (ojciec Feliksa, za³o¿yciela Nowego
Tomyœla). Uczêszcza³ do kolegium jezuickiego w Poznaniu, studiowa³ na Uniwersytecie
Krakowskim (obecnie Uniwersytet Jagielloñski). Po ukoñczeniu studiów wyjecha³ z
bratem W³adys³awem w podró¿ po Europie. Zobaczyli wówczas m. in. Londyn, Pary¿,
Wenecjê i Rzym. W 1726 roku Stefan zosta³ grodowym starost¹ ³êczyckim. W 1724
roku wyda³ przywilej dla bractwa kurkowego w Trzcielu, a w 1728 roku statuty dla
tamtejszych rzemieœlników. W 1730 roku wystawi³ na dobrach trzcielskich przywilej dla
Nowego Miasta Trzciela. Dobra trzcielskie otrzyma³ od ojca. Spodziewaj¹c siê
przekazania przez ojca Ludwika urzêdu starosty generalnego Wielkopolski, odst¹pi³ w
1737 roku starostwo ³êczyckie m³odszemu bratu W³adys³awowi. W tym samym roku
jednak zachorowa³ i zmar³ w lutym w Czempiniu. Dla Ludwika Szo³drskiego, który w
najstarszym synu Stefanie pok³ada³ wielkie nadzieje, m.in. zwi¹zane z budowaniem
pozycji rodu Szo³drskich, jego odejœcie by³o wielkim ciosem. Stefan, pierworodny
dziedzic maj¹tku Szo³drskich, pozostawi³ jednak syna, wówczas niespe³na rocznego,
Feliksa (1736-1795), póŸniejszego zalo¿yciela Nowego Tomyœla.
Drugi syn Ludwika i Marianny, W³adys³aw Józef Szo³drski, przyszed³ na œwiat 26
wrzeœnia 1703 roku. M³odszy o ponad pó³tora roku od Stefana, d³ugo pozostawa³ w
cieniu brata. Podobnie jak Stefan, ukoñczy³ kolegium jezuickie w Poznaniu i studiowa³
sztuki wyzwolone na Uniwersytecie Krakowskim. W 1731 roku, za wstawiennictwem
ojca, otrzyma³ starostwo rogoziñskie. Bêd¹c starost¹ rogoziñskim, za³o¿y³ w RogoŸnie
w latach 1747-1753, na tzw. Targowisku, Nowe Miasto RogoŸno, z w³asnym rynkiem,
ratuszem, szko³¹ i w 1750 r. uzyska³ dla niego przywilej lokacyjny. Od 1737 by³ starost¹
³êczyckim. Starostwo generalne Wielkopolski, scedowane przez ojca Ludwika, obj¹³ w
1746 roku. Po awansie ojca na wojewodê poznañskiego (1748), W³adys³aw obj¹³ po
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Pa³ac w Pniewach

nim stanowisko wojewody inowroc³awskiego. Przysiêgê z³o¿y³ przed Augustem III w
Warszawie. Równie¿ od Augusta III otrzyma³ Order Or³a Bia³ego. Po œmierci ojca
Ludwika w 1749 r., do sierpnia 1750 roku W³adys³aw przebywa³ w Czempiniu. W
1754 roku, po œmierci matki - Marianny z Unrugów Szo³drskiej, W³adys³aw oraz jego
bratanek Feliks uczestniczyli w podziale maj¹tku.
W³adys³aw dosta³ wówczas miasta Stary i Nowy Trzciel oraz wsie: Siercz, ¯ydowo,
Rybojady, Œwidwowiec, Ruda, Jab³onka, Hamer, Zawady, Hamrzysko, Ma³y M³ynek,
Rybojadki, Holendry Essenwaldskie, Œwierzeckie, Roñskie, Huteckie, Huta Szklana,
Albiñskie, Stary Folwark, Trzcielskie i Czarne oraz dobra wilkowskie w powiecie
koœciañskim z wsiami: Wilkowo Polskie, Barchlin, Popowo, Bielawy, BrzeŸnik,
Charbielin, Trzebica, Kluczewo, S¹czkowo i Sitkówko.
Od 1745 roku by³ w³aœcicielem miasta Pniewy oraz wsi: Pniewska Wieœ,
Luboczeœnica i Zamorze. Przeczuwaj¹c, i¿ bratanek Feliks otrzyma rodowy Czempiñ
wraz z pa³acem, zleci³ w 1754 roku - mistrzowi Franzowi Hancke z Leszna wybudowanie w Pniewach repliki czempiñskiej rezydencji. Na szczycie ryzalitu
pniewskiego pa³acu umieœci³ nawet rok zakoñczenia przebudowy czempiñskiego
orygina³u – 1739.
¯on¹ W³adys³awa by³a Franciszka z Radomickich. Mia³ z ni¹ synów Antoniego
Walentego i Jakuba Piotra. Przed œmierci¹ uzyska³ od króla zgody na scedowanie
swoich starostw na rzecz synów. Zmar³ w Pniewach w 1757 roku i spocz¹³ w
pniewskim koœciele parafialnym. Jego p³yta nagrobna znajdowa³a siê w nim jeszcze
Szo³drscy. Wielkopolska rodzina ziemiañska o nowotomyskich odniesieniach
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w XIX w. Pozostaj¹c w pocz¹tkowym okresie ¿ycia w cieniu brata Stefana, po jego
przedwczesnej œmierci (1737), pe³ni³ kolejno, przygotowywane dla brata, dostojne
funkcje. Pieczo³owicie powiêksza³ odziedziczony po ojcu i wniesiony przez ¿onê
maj¹tek. Kontynuowa³ starania ojca Ludwika o budowanie potêgi rodu Szo³drskich.
Trzecim synem Marianny i Ludwika by³ urodzony w 1706 r. Andrzej Antoni
Szo³drski, który zmar³ w dzieciñstwie. Pierwsz¹ zaœ córk¹ by³a Wiktoria Rozalia,
urodzona w 1710 roku w Wilkowie Polskim. W 1730 roku, wysz³a za m¹¿ za Jana
Prospera Za³uskiego, podkomorzego nadwornego koronnego. Drug¹ córk¹ Marianny
i Ludwika by³a urodzona ju¿ w Czempiniu, w 1713 roku i zmar³a w dzieciñstwie Joanna
£ucja. Trzeci¹ córk¹ by³a urodzona równie¿ w Czempiniu, Franciszka Cecylia Szo³drska
(1714 – 1745), która za m¹¿ wysz³a za Macieja Poniñskiego, w³aœciciela dóbr wrzesiñskich i Zaniemyœla, polskiego magnata, starostê babimojskiego, stolnika i chor¹¿ego
wschowskiego. (Ich syn – Adam Poniñski, marsza³ek Sejmu Rozbiorowego, zosta³
uwieczniony na obrazie „Rejtan” Jana Matejki.)
W latach 1767 – 1778 Adam Poniñski toczy³, z kuzynem Feliksem Szo³drskim, spór
o schedê po stryju W³adys³awie Szo³drskim. W wyniku unikania przez Feliksa Szo³drskiego sp³aty, kuzyn Adam Poniñski, zaj¹³ Tomyœl. W 1775 roku sejm wyznaczy³ specjaln¹ komisjê do rozstrzygniêcia sporu. 4 maja 1778 roku Feliks Szo³drski spisa³ z Adamem
Poniñskim ugodê, na mocy której zwrócone mu zosta³y zajête dóbra. W 1717 roku
w Czempiniu przysz³a na œwiat ostatnia córka Marianny i Ludwika – Bona Teodozja Szo³drska (zmar³a w dzieciñstwie). Wojewoda poznañski Ludwik Bart³omiej Szo³drski zmar³
18 kwietnia 1749 roku w Czempiniu. Marianna Bogumi³a z Unrugów Szo³drska odesz³a
piêæ lat póŸniej – 7 maja 1754 roku, równie¿ w Czempiniu. Po jej œmierci nast¹pi³ podzia³
potê¿nego maj¹tku.

Feliks Szo³drski - za³o¿yciel Nowego Tomyœla
Mia³ 15 lat, gdy w warszawskim – prowadzonym przez pijarów – elitarnym Collegium
Nobilum wyst¹pi³ jako ¿ona Polieukta w sztuce „Polieukt Mêczennik. Tragedia Chrzeœciañska”. Maj¹ce charakter uczelni wy¿szej Collegium, du¿¹ rolê w wychowaniu przysz³ej polskiej elity, k³ad³o w³aœnie na edukacjê teatraln¹. Przywi¹zywano równie¿ uwagê
do wykszta³cenia jasnego, precyzyjnego sposobu wys³awiania siê i argumentowania,
wzorowanego na zasadach staro¿ytnej, cyceroñskiej retoryki.
Tak wykszta³conego, 15. letniego Feliksa, matka – Teofila z Dzia³yñskich i ojczym –
Aleksander Potulicki, mianowali w 1751 roku swoim pe³nomocnikiem. (Pierwsze ma³¿eñstwo, ze Stefanem Szo³drskim, matka Feliksa, Teofila zawar³a 24 sierpnia 1732 roku
w Gostyniu. Drugie ma³¿eñstwo, wdowa Teofila, zawar³a w 1748 r. lub 1749 r., z m³odszym o osiem lat, Aleksandrem Potulickim. W 1753 roku Teofila wystêpowa³a ju¿ jako
rozwiedziona). Pierwsz¹ transakcjê Feliks Szo³drski przeprowadzi³ w 1752 roku. Maj¹c
lat 16, kupi³ wsie DŸwierszno, Ma³¹ Wieœ i Wielk¹ Wieœ w powiecie nakielskim. W 1754
roku otrzyma³, po zmar³ym w 1749 roku dziadku Ludwiku, miasto Czempiñ wraz z pa³acem, tzw. dobra czempiñskie, w sk³ad których wchodzi³y wsie: Piechanin, Tarnowo,
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Borówko, Grzybno, Krajkowo oraz ziemie tomyskie: Wytomyœl, Tomyœl, S¹topy, Ró¿a,
Bobrówka, M³yn Mniski z Olêdrami, Paproæ, Glinno, Przy³êk, Cich¹ Górê (by³ równie¿
w³aœcicielem Kozich Lasek i Lipki). Do odziedziczonych ziem dosz³a wynikaj¹ca z rozliczeñ kwota 182 865 z³. Mia³ wówczas 18 lat. Jako 19. latek, z tytu³em szambelana, wystêpowa³ na dworze królewskim Augusta III.
Ogromny maj¹tek Feliksa, pozostawiony przez dziadka Ludwika Szo³drskiego, powiêkszy³ siê w 1790 roku, dziêki spuœciŸnie po zmar³ej matce Teofili. Legendarna kórnicka Bia³a Dama, pozostawi³a jedynemu synowi ca³y swój maj¹tek, m. in. Kórnik z zamkiem oraz miasto Bnin. (W 1801 roku, szeœæ lat po œmierci Feliksa, maj¹tek kórnicki na
mocy wyroku s¹dowego zwrócono rodzinie Dzia³yñskich).
4 marca 1777 roku, ewangelicko – augsburski konsystorz leszczyñski wyda³ zgodê na
za³o¿enie parafii ewangelickiej, na terenie nale¿¹cej do Feliksa olêderskiej wsi Glinki. 13
sierpnia 1778 roku Feliks Szo³drski wyda³ przywilej na budowê tu koœcio³a ewangelickiego, domu pastora oraz przekaza³ grunty pod ich budowê. (Setn¹ rocznicê za³o¿enia Nowego Tomyœla obchodzono 13 sierpnia 1878 roku, upamiêtniaj¹c w ten sposób datê
przywileju Feliksa Szo³drskiego). 13 lutego 1779 roku konsystorz w Lesznie wyda³ zgodê na budowê koœcio³a ewangelickiego, a 7 maja tego roku po³o¿ono kamieñ wêgielny
pod jego budowê. Koœció³ wybudowano na otaczaj¹cym go rynku o wymiarach
100 m x 100 m.
Budowa trwa³a siedemnaœcie miesiêcy. 15 paŸdziernika 1780 roku Feliks Szo³drski
wzi¹³ udzia³ w uroczystoœci poœwiêcenia koœcio³a, którego dokona³ Gottfried Nickisch,
pastor z Wolsztyna. Nieca³e szeœæ lat póŸniej, 8 kwietnia 1786 roku, Feliks Szo³drski uzyska³ od Stanis³awa Augusta Poniatowskiego królewski przywilej lokacyjny dla miasta Nowy Tomyœl, a 18 lutego 1788 roku nada³ Nowemu Tomyœlowi ordynacjê oraz prawo
umieszczania na pieczêciach jego rodowego herbu. Tym samym herbem miasta sta³ siê
herb rodziny Szo³drskich – £odzia. (Jako ciekawostkê mo¿na odnotowaæ fakt, ¿e równie¿ matka Feliksa – Teofila z Dzia³yñskich, ufundowa³a w latach 1776 – 1777, w nale¿¹cym do niej Bninie (dziœ czêœæ Kórnika), dla ewangelików koœció³).
W 1782 roku, z fundacji Feliksa Szo³drskiego, wybudowano w bliskiej odleg³oœci od
czempiñskiego pa³acu, barokowo–klasycystyczn¹ kaplicê. Feliks Szo³drski rozpocz¹³
równie¿ budowê klasycystycznego koœcio³a katolickiego w Wytomyœlu, a jego budowê
dokoñczy³ ok. 1800 roku, jego stryjeczny wnuk – Wiktor hrabia Szo³drski. W koœciele
w Kórniku (przebudowywanym wczeœniej przez matkê Feliksa) rozpocz¹³ budowê nowej zakrystii i lo¿y kolatorskiej, a w jego krypcie wzniós³ matce – po jej œmierci – okaza³y nagrobek.
Zachowana w Bibliotece Kórnickiej PAN korespondencja matki Feliksa œwiadczy
o tym, ¿e by³a ona osob¹ gruntownie wykszta³con¹, o szerokich horyzontach myœlowych. Ksi¹¿ki kupowa³a w kraju oraz sprowadza³a je z Pary¿a i Berlina. Za poœrednictwem berliñskiej Biblioteki Królewskiej prenumerowa³a „Journal Encyclopedique”. Fakt,
i¿ jedynym spadkobierc¹ swojego maj¹tku uczyni³a jedynego syna Feliksa, nie spodoba³
siê krewnym z rodu Dzia³yñskich, z którego pochodzi³a. Po œmierci Feliksa Szo³drskiego,
Szo³drscy. Wielkopolska rodzina ziemiañska o nowotomyskich odniesieniach
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stryjeczni wnukowie Teofili, Ignacy i Ksawery Franciszek Dzia³yñscy, zakwestionowali
wczeœniejszy podzia³ maj¹tku i po tocz¹cym siê kilka lat procesie z Wiktorem hrabi¹
Szo³drskim (spadkobierc¹ Feliksa), Dzia³yñscy odzyskali Kórnik i Bnin.
Feliks Szo³drski zmar³, po ciê¿kiej, trwaj¹cej od kwietnia, chorobie, 20 sierpnia 1795
roku w Czempiniu. Pochowany zosta³ w 3 wrzeœnia w czempiñskim koœciele parafialnym, pod kaplic¹ Matki Boskiej Ró¿añcowej. Krewny, Jan Józef Szo³drski, opat przemêcki, celebrowa³ uroczystoœci pogrzebowe. Za³o¿yciel Nowego Tomysla rodziny nie
za³o¿y³, a jego spadkobierc¹ zosta³ Wiktor Szo³drski.

Wiktor Szo³drski - dziedzic dóbr tomyskich
Wnuk budowniczego pniewskiego pa³acu, W³adys³awa Szo³drskiego i syn Jakuba Piotra, dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi³ najprawdopodobniej w Czaczu, z którego pochodzi³a
matka Wiktora, Eufrozyna z Gajewskich (1754-1829). Mia³ 8 lat, gdy zmar³ jego ojciec
– Jakub Piotr Szo³drski (1748-1783).
W latach 90. XVIII wieku, dziêki dziedziczeniom, sta³ siê jednym z najbogatszych w³aœcicieli ziemskich w Wielkopolsce. Jako jedynak odziedziczy³ ca³y maj¹tek po ojcu, a stryjeczny dziadek – Feliks Szo³drski, wyznaczy³ Wiktora jedynym spadkobierc¹. 5 czerwca
1798 roku, od króla Prus Fryderyka Wilhelma III, otrzyma³ dziedziczny tytu³ hrabiowski – dla siebie, ¿ony i swoich potomków. W uzasadnieniu czytamy, i¿ w³adca Prus nadaje mu tytu³ w uznaniu „znakomitego rodu szlacheckiego (…) cnót i dobrego sprawowania siê”. W 1809 roku, w dowód uznania za zas³ugi urzêdnicze i wysok¹ pozycjê spo³eczno-maj¹tkow¹, zosta³ mianowany sêdzi¹ S¹du Apelacyjnego w Warszawie. Przez
najbli¿szych kilka lat mieszka³ w Warszawie, gdzie – wydaj¹c bale i przyjêcia – trwoni³
swój maj¹tek.
Profesor Andrzej Kwilecki, znawca wielkopolskiego ziemiañstwa, w swej ksi¹¿ce
„Wielkopolskie rody ziemiañski” tak pisze o stopniowym upadku rodziny Szo³drskich,
zapocz¹tkowanym w³aœnie przez hrabiego Wiktora: Najpowa¿niejszy cios zada³ jej pierwszy w tej rodzinie hrabia pruski Wiktor Szo³drski, który straci³ niemal wszystko, co posiada³. Lubi³ ¿yæ na wysokiej stopie, zad³u¿y³ siê, w koñcu zbankrutowany jedne maj¹tki sprzedawa³, inne oddawano na licytacjê. Czempiñ przeszed³ w rêce niemieckie, Czacz nabyli ¯ó³towscy, Wilkowo Polskie – Czarneccy itp. I dalej: Ów bankrut mia³ prawnuka, swojego imiennika, który
poszed³ jego drog¹. Hrabia Wiktor Szo³drski (1887-1932), o¿eniony z Aniel¹ Koczorowsk¹
(…) znany by³ z zami³owania do wystawnego, pe³nego blasku ¿ycia towarzyskiego. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej pod wzglêdem goœcinnoœci pañstwo Szo³drscy nie mieli sobie
równych. (Aniela z Koczorowskich Szo³drska, po œmierci mê¿a, wysz³a w 1937 roku za
m¹¿ za kawalera Zakonu Maltañskiego, p³ka Romana Ma³achowskiego. By³a aktywn¹
dzia³aczk¹ Sodalicji Mariañskiej. Zmar³a w Poznaniu w 1975 roku).
Po œmierci Wiktora, 15. stycznia 1830 roku w Berlinie, wiêkszoœæ zad³u¿onego maj¹tku – m. in. dobra tomyskie z miastem Nowy Tomyœl oraz ponad 30 wsi i miasteczek
– posz³a na licytacjê. Jego drug¹ ¿on¹ – Melani¹ z Krzy¿anowskich hrabin¹ Szo³drsk¹
oraz dwoma ma³oletnimi synami, przez krótki czas po œmierci Wiktora, opiekowa³ siê
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Adam Broniec, marsza³ek dworu cesarza Miko³aja I. (W celu uregulowania w³asnoœci
prywatnej i ustroju samorz¹du miasta, pó³tora roku po œmierci Wiktora hrabiego Szo³drskiego, w Nowym Tomyœlu – 17 czerwca 1831 roku – wesz³a w ¿ycie nowa ordynacja miejska. Ostatecznie, za³o¿one wówczas cele, uda³o siê osi¹gn¹æ dopiero 30 maja
1853 roku).

Katarzyna Nepomucena z Lipskich - pierwsza ¿ona Wiktora
Pieczo³owicie spisywane od œredniowiecza, przez OO Benedyktynów z Lubinia, parafialne akta, s¹ dziœ zeskanowane i udostêpnione w sieci. Przed 200. laty zosta³ przez nich
spisany akt zgonu pierwszej ¿ony hrabiego Wiktora – Katarzyny. Z Bielewa do klasztoru OO Benedyktynów w Lubiniu s¹ trzy kilometry. Tak¹ odleg³oœæ pokonali w po³owie
lipca 1816 roku, kamerdyner dworu bielewskiego Tomasz i kucharz bielewski Jan, by
zg³osiæ zgon swojej Jaœnie Pani.
Akt osiemnasty. Wieœ Bielewo. Roku Tysi¹c Osiemset Szesnastego. Dnia Trzynastego miesi¹ca lipca o godzinie Drugiej popo³udniu. Przed nami kommendarami Parafii Lubiñskiej sprawuj¹cy obowi¹zki urzêdnika Stanu Cywilnego Gminy Lubiñskiej w Powiecie Koœciañskim Departamentu poznañskiego. Stawili siê Tomasz Koblewski licz¹cy lat Trzydzieœci Cztery Kamerdyner i Jan Krzasowicz licz¹cy lat Dwadzieœcia Szeœæ Kucharz, obydway na us³ugach zmar³ey zostai¹ci, zamieszkali we wsi Bielewie i oœwiadczyli nam i¿ na dniu dwunastym miesi¹ca i roku

Akt zgonu Katarzyny Nepomuceny Szo³drskiej
Szo³drscy. Wielkopolska rodzina ziemiañska o nowotomyskich odniesieniach
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Dwór w Bielawie

bie¿¹cych o godzinie Dwunastej w nocy Jaœnie Wielmo¿na Katarzyna z Lipskich Grafina, rozwiedziona Szo³drska, maj¹ca lat oko³o Czterdziestu, córka Jaœnie Wielmo¿nego Pana Lipskiego Genera³a ¿yj¹cego i Marianny z KoŸmiñskich ju¿ zmar³ej, Ma³¿onków Possesorstwa wsi Bielewa umar³a wtej¿e wsi w Domu Pod Numerem Pierwszym. Po czem Akt niniejszy zosta³ czcigodnym przeczytany przez nas i tych¿e podpisany zosta³. Ksi¹dz Sypniewski Kommendariusz
Parafii Lubiñskiej sprawuj¹cy Obowi¹zki Urzêdnika Stanu Cywilnego.
Katarzyna zmar³a w dzier¿awionym od rodziny Potworowskich dworze w Bielewie,
w powiecie koœciañskim. Sta³ pusty od czterech lat (w 1810 r. zmar³ jego w³aœciciel Andrzej Potworowski), nim po rozwodzie z Wiktorem hrabi¹ Szo³drskim, w 1814 roku,
zamieszka³a w nim Katarzyna. Bielewski dwór by³ znacznie skromniejszy od przebudowanej ok. 1800 roku, dla Wiktora i Katarzyny hrabiów Szo³drskich, rezydencji w Czaczu, w powiecie koœciañskim. Spoœród wszystkich swoich dóbr, m³odzi Szo³drscy w³aœnie
Czacz obrali po œlubie na swoj¹ g³ówn¹ siedzibê. Œlub Wiktora i Katarzyny odby³ siê
w 1795 lub 1796 roku. Jak podaj¹ autorzy ksi¹¿ki „Maj¹tki wielkopolskie – powiat koœciañski”, pa³ac w Czaczu w³aœnie za Wiktora zosta³ przebudowany na prze³omie XVIII
i XIX w. Wówczas zbudowano dwie boczne oficyny, które po³¹czono z rezydencj¹ dwoma
æwierækolistymi galeriami. Galerie by³y parterowe, nakryte p³askimi dachami, o elewacjach artyku³owanych drewnianymi joñskimi kolumnami. Pomiêdzy nimi, a oficynami wzniesiono dwie
bramy. Katarzyna z Lipskich hrabina Szo³drska, córka genera³a Jana Lipskiego z Czerniejewa, do rozwodu z Wiktorem hrabi¹ Szo³drskim, by³a jedn¹ z najbogatszych wielkopol32
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skich dam i w³aœcicielk¹ m. in. dóbr tomyskich i miasta Nowy Tomyœl. (Dziesiêæ lat po
œmierci Katarzyny z Lipskich, po œlubie z Serafin¹ z Potworowskich, we dworze w Bielewie zamieszka³ Kaliks Bojanowski, brat Konstancji £ubieñskiej z Bojanowskich – przyjació³ki Adama Mickiewicza. Z uwagi na przyjaŸñ z Konstancj¹, wieszcz przyjaŸni³ siê równie¿ z Kalikstem i w 1831 roku, w czasie pobytu w Wielkopolsce odwiedza³ bielewski
dwór i jego w³aœcicieli. W latach nastêpnych w bielewskim dworze nie zamieszka³o ¿adne z oœmiorga dzieci Kaliksta i Serafiny Bojanowskich. Do II wojny œwiatowej dwór czêsto zmienia³ w³aœcicieli. Po 1956 roku dwór ca³kowicie przebudowano, m. in. obni¿aj¹c
o jedno piêtro. Wówczas utraci³ swój zabytkowy wygl¹d).
Katarzyna Nepomucena z Lipskich (1770-1816) , rozwiedziona hrabina Szo³drska,
nie spoczê³a obok swojej najbli¿szej rodziny w rodowej krypcie rodziny Lipskich w koœciele w Czerniejewie. Nastêpnego dnia, po zg³oszeniu jej œmierci u OO Benedyktynów
w Lubiniu, zosta³a pochowana w krypcie klasztoru OO Filipinów w Gostyniu.

Melania z Krzy¿anowskich - druga ¿ona Wiktora
… a przywióz³ ze sob¹ do Rzymu wdówkê, niejak¹ Juliê Bartoszewicz, poruszon¹ dog³êbnie
pragnieniem wst¹pienia do klasztoru. Ta Bartoszewicz w Rzymie ju¿ kiedyœ by³a, przywioz³a listy do Ojca Œwiêtego, wst¹pi³a do sióstr sakrekerek, wyst¹pi³a zaraz, zamieszka³a u jakichœ Polaków i tam konfesor wbi³ jej do g³owy, ¿eby za³o¿y³a siostry zmartwychwstanki, czemu i papie¿ pob³ogos³awi³… Krêci³a siê jak dyjabe³ w kropielnicy: z Poznania do Rzymu, z Rzymu do
Warszawy, gdzie szuka³a innych podobnych sobie, potem znów do Poznania, us³yszawszy, ¿e
tam zjecha³ Semenenko… znalaz³a drug¹, Szo³drsk¹, hrabinê, te¿ wdówkê, ale mniej obrotn¹,
bo chorowit¹, choæ s³yn¹c¹ s³odycz¹ serca. (…) Siad³am kiedyœ z Aleksandrem, podumaliœmy
w ciszy, powzdychaliœmy, a jemu nagle serce siê rozwar³o szeroko i mi wszystko wy³o¿y³, jak to
z tymi siostrzyczkami, niedosiostrzyczkami by³o. Baby by³y k³ótliwe – mówi³ – Melania Szo³drska wiecznie cierpi¹ca, kwêkaj¹ca, to i mniej mia³a do pozosta³ych cierpliwoœci. Jakieœ kis³y
miêdzy nimi sprawy, jakieœ pretensje, o co – nie wiadomo by³o, bo jak to z podobnymi zadrami, wiêcej tego przez kolejne dni i miesi¹ce narasta, ni¿ w istocie warte. Doœæ, ¿e kiedy przyjecha³y do Rzymu i kwaterê zajê³y u sióstr delle Adoratriczi Perpetuje, a Julia siê zaprzyjaŸni³a
z matk¹ prze³o¿on¹ i z mistrzyni¹ nowicjuszek, to Szo³drska zaraz zgryzoty wielkiej dosta³a.
I nu¿e ³achaæ wszystkim jakieœ historie, a ¿e taka cierpi¹ca, ¿e hrabina. Z tych k³ótni Szo³drska
wróci³a do Ksiêstwa, za³o¿y³a tam szkó³kê dobroczynn¹ samarytanek dla sierot i w koñcu z tej
swojej chorowitoœci skona³a, a szkó³kê i dom capnê³y szarytki. Tak postaæ drugiej ¿ony Wiktora hrabiego Szo³drskiego – Melanii z Krzy¿anowskich hrabiny Szo³drskiej (17951849), rysuje Jacek Dehnel w swej ksi¹¿ce „Matka Makryna”, przedstawiaj¹cej ¿ycie najwiêkszej mistyfikantki XIX w., siostry Makryny Mieczys³awskiej. Po œmierci Wiktora Melania przebywa³a w Berlinie, Pary¿u i – w 1842 roku – w Rzymie. Jako wdowa idealnie
wpisa³a siê w – panuj¹c¹ wœród zubo¿a³ych w pierwszej po³owie XIX w. polskich arystokratek – modê na wstêpowanie do zakonów lub ich zak³adanie. W Pary¿u i Rzymie
przebywa³a m. in. z Juli¹ Bartoszewiczow¹ – równie¿ wdow¹ i ks. Piotrem Semenenko,
polskim filozofem, jednym z najwybitniejszych polskich teologów XIX wieku.
Szo³drscy. Wielkopolska rodzina ziemiañska o nowotomyskich odniesieniach
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W Rzymie Melania zetknê³a siê równie¿ z siostr¹ Makryn¹ Mieczys³awsk¹ (w³aœc. Irena Wiñczowa). Hrabina Szo³drska i Julia Bartoszewiczowa, planowa³y za³o¿yæ – przy
wsparciu ks. Semenenko – ¿eñski odpowiednik zakonu OO Zmartwychwstañców, którego ks. Semenenko by³ prze³o¿onym generalnym. Po 1843 roku Melania wróci³a jednak do Wielkopolski, a dok³adnie do Wolsztyna, gdzie za³o¿y³a dom sierot.
24 listopada 1814 roku Wiktor poœlubi³ m³odsz¹ o lat dwadzieœcia Melaniê z Krzy¿anowskich. W tym samym roku otrzyma³ od arcybiskupa gnieŸnieñskiego, Ignacego Raczyñskiego, orzeczenie o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa z Katarzyn¹ z Lipskich, zatwierdzone
przez papie¿a Piusa VII. Powodem otrzymania koœcielnego rozwodu by³a niezdolnoœæ
Katarzyny do zapewnienia Wiktorowi potomstwa. Z drug¹ ¿on¹ Melani¹ mia³ trzech synów.
Pierwszy, d³ugo wyczekiwany przez ród Szo³drskich potomek, urodzi³ siê 13 paŸdziernika 1815 roku w Poznaniu, otrzyma³ na chrzcie w czackim koœciele dziesiêæ imion:
W³odzimierz Micha³ Jakub Józef Nepomucen W³adys³aw Ludwik Felix Wiktor Edward
hrabia Szo³drski. Wiktor z Melani¹ chcieli ochrzciæ przysz³ego dziedzica fortuny w koœciele w Czaczu, którego zreszt¹ byli kolatorami, 6 marca 1816 roku stanêli wiêc z dwoma chrzestnymi (Dominikiem Œwiêcickim i Pascalem Radoliñskim) przed proboszczem
czackim ks. Ludwikiem Ritterem. Cztery miesi¹ce po ochrzczeniu ich dzieciêcioimiennego syna w – oddalonym o 30 km od Czacza – Bielewie zmar³a Katarzyna z Lipskich, rozwiedziona hrabina Szo³drska. Pierworodny syn Wiktora i Melanii równie¿ zmar³ – rok
póŸniej, w 1817 roku. Wiktor rozpocz¹³ wówczas budowê koœcio³a w Górze k. Jaroci-

Czacz
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Artyku³ omawiaj¹cy dobroczynna dzia³alnoœæ Melanii Szo³drskiej

na. W 1817 roku urodzi³ siê drugi syn Wiktora i Melanii – Wiktor Feliks hrabia Szo³drski (1817-1885), a w roku nastêpnym ostatni potomek – W³odzimierz Damazy hrabia
Szo³drski (1818-1894), który na chrzcie w czackim koœciele równie¿ otrzyma³ dziesiêæ
imion: W³odzimierz Damazy Walentyn Micha³ Jakub Nepomucen Andrzej Ludwik W³adys³aw Feliks.
Melania, hrabina Szo³drska, prze¿y³a Wiktora o lat dziewiêtnaœcie. Zmar³a w 1849
roku w Wolsztynie lub w Poznaniu. Jej akt zgonu zosta³ spisany w parafii pw. œw. Marcina w Poznaniu. W lutym 1850 roku, w wychodz¹cym w Poznaniu „Wielkopolaninie”,
ukaza³o siê poœwiêcone jej wspomnienie, zatytu³owane „O dobroczynnoœci”:
Szo³drscy. Wielkopolska rodzina ziemiañska o nowotomyskich odniesieniach
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W Wolsztynie za³o¿y³a œp. Pani hrabina Szo³drska dom sierot pt: Samarytanek: „ad Samaritum”. Dopóki ta dobra Pani, Bo¿e œwieæ nad jej dusz¹ ¿y³a, ona sama mia³a staranie, aby temu domowi na niczym nie zbywa³o, i ona te¿ dawa³a nauki dziewczynkom sierotom. Jak umar³a wielki ¿al zdj¹³ wszystkie sieroty, ¿e im Pan Bóg opiekunkê zabra³. Ale ten co zabra³ jednê,
da³ sierotom drug¹. Oto panna Adela Gajewska zapisa³a temu domowi szeœæ tysiêcy talarów,
a tak jest utrzymanie dla trzech Panien Szaretek, i teraz zakonnice wychowuj¹ biedne sieroty,
a kilka szlachetnych osób domem tym zarz¹dzaj¹. Dziewczynki, co siê w tym domu przyjmuj¹, s¹ w wieku od czterech do szesnastu lat i nie patrzy siê jakiego s¹ stanu – czy pañskiego,
czy mieszczañskiego, czy ch³opskiego, i czy s¹ z tego czy owego miejsca wszystko to jedno. Ci
co siê tym domem opiekuj¹, przyjmuj¹ tak¿e dziewczynki za op³at¹ po trzydzieœci talarów za
rok. Za te pieni¹dze ka¿da dziewczynka dostajê naukê i wychowanie, ¿ywnoœæ i odzie¿, a w razie choroby lekarstwo i pomoc. Wiêc ci opiekunowie prosz¹ ka¿dego, kto dobry chrzeœcianin,
aby ten dom wspiera³ i o nim pamiêta³, a kto mo¿e i ma dzieci, niech je tam poœle za op³at¹.
Wielkopolanin zaœ wzywa Was bracia, abyœcie westchnêli za duszê œp. Melanii Szo³drskiej, bo
to dobra by³a Pani.

Jan hrabia Szo³drski, doktor ekonomii
Mia³ 20 lat, gdy w 1901 roku zmar³ jego stryjeczny dziadek (szwagier dziadka W³odzimierza Damazego), bezdzietny Emil Szo³drski, pochodz¹cy z tzw. popowskiej linii
Szo³drskich, nie posiadaj¹cej tytu³u hrabiowskiego. Mia³ 20 lat i sporo szczêœcia, bo Emil
zapisa³ Janowi ca³y swój maj¹tek: po³o¿ony w powiecie koœciañskim – Stary Go³êbin
i Jaszkowo po³o¿one w powiecie œremskim. (Pocz¹tkowo w maj¹tkach tych urzêdowa³
ojciec Jana – równie¿ Jan). Wówczas nikt z rodziny nie przypuszcza³, ¿e za kilka lat,
w 1908 roku, wówczas ju¿ dr Jan pojmie za ¿onê jedn¹ z najlepszych wielkopolskich partii – ksiê¿niczkê Czartorysk¹ ze Starego Sielca. Ma³¿eñstwo to niew¹tpliwie przyczyni³o
siê do podniesienia – mocno nadszarpniêtej w XIX wieku – pozycji rodu Szo³drskich.
Zanim ambitny Jan o¿eni³ siê i osiad³ na sta³e w Wielkopolsce, ukoñczy³ w Monachium
studia, koñcz¹c je zdobyciem tytu³u doktora ekonomii. Tematem jego dysertacji by³a sytuacja robotników rolnych w ówczesnej prowincji poznañskiej.
Jan hrabia Szo³drski (1881-1939) by³ prawnukiem Wiktora hrabiego Szo³drskiego,
wnukiem W³odzimierza Damazego hrabiego Szo³drskiego (1818-1894), synem Jana
hrabiego Szo³drskiego (1851–1927). Jego matk¹ by³a Antonina z ¯ychliñskich hrabina
Szo³drska (1858-1939), która po œmierci mê¿a, w wieku lat 70., wst¹pi³a do Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konaj¹cego w Pniewach, (otrzyma³a specjalne b³ogos³awieñstwo od Piusa XI). W jej krótkim biogramie zamieszczonym na stronie: http://urszulanki.pl/ znaleŸæ mo¿na informacjê, ¿e pomimo i¿ do zakonu przyjecha³a karet¹, to
ubóstwo sta³o siê jej najwiêksz¹ cnot¹. Siostra M. Franciszka od Serca Jezusowego (zakonne imiê Antoniny hrabiny Szo³drskiej) zmar³a w sierpniu 1939 roku w szpitalu Poznaniu. Pochowana zosta³a w Pniewach.
Œlub Jana i ksiê¿niczki El¿biety z ksi¹¿¹t Czartoryskich odby³ siê 1 wrzeœnia 1908 roku, w koœciele parafialnym w Jutrosinie w powiecie rawickim. W Wielkopolsce d³ugo pa36

Damian Ro¿ek-Paw³owski

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

Antonina Szo³drska w stroju zakonnym

miêtano œlub urz¹dzony z tak rzadko w pierwszych latach XX wieku spotykanym przepychem,
z wielu reliktami staropolskiej fantazji i dawnego obyczaju. (…) Kilkumetrowej d³ugoœci tren
ozdobiony by³ brylantami, które w rzêsiœcie oœwietlonym koœciele rzuca³y silne ognie, dodaj¹ce
nastroju obrzêdowi œlubnemu. (…) Panna m³oda nigdy nie by³a piêkna, nawet za m³odu, lecz
jej najwiêksz¹ ozdobê stanowi³ wdziêk. Trudno by³o jej nie lubiæ, skoro zamiast urody, która zawsze przemija, mia³a inne, bardziej licz¹ce siê cechy i zalety”.
Tak – w ksi¹¿ce „O ¿yciu towarzyskim w Wielkopolsce w XIX i XX wieku”, w rozdziale „Ostatni staropolski œlub” – S³awomir Leitgeber, pisarz i publicysta poznañski, opisuje œlub dr. Jana z El¿biet¹ (w rodzinie nazywan¹ Iz¹). Inne Ÿród³a podaj¹, ¿e ojciec panny m³odej, ksi¹¿ê Zdzis³aw Czartoryski ze Starego Sielca w powiecie rawickim, nie do
koñca by³ zadowolony z kandydatury przysz³ego mê¿a swej jedynej córki. Niezadowolenie to wi¹zaæ siê mia³o z niskim pochodzeniem dr. Jana hrabiego Szo³drskiego. (Jedyny
syn ksiêcia Zdzis³awa Czartoryskiego, ksi¹¿ê Olgierd Czartoryski, o¿eni³ siê z arcyksiê¿niczk¹ Mechtyld¹ Habsburg z ¯ywca).
Przez nastêpnych 30 lat dr Jan hrabia Szo³drski pe³ni³ kilka zaszczytnych funkcji. By³
prezesem Zwi¹zku Rolników z Wy¿szym Wykszta³ceniem, prezesem Towarzystwa Popierania Nauki Rolnictwa i Leœnictwa w Poznaniu, sekretarzem Zwi¹zku Polskich Kawalerów Maltañskich, cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, cz³onkiem
zarz¹du Zak³adów Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz prezesem Zwi¹zku Ziemian
w powiecie koœciañskim. By³ kolekcjonerem i koneserem dzie³ sztuki, zbieraczem i mi³oœnikiem ksi¹¿ek. W 1912 roku (najprawdopodobniej z posagu ¿ony El¿biety) kupi³ maj¹tek Psarskie, po³o¿ony na przedmieœciach Œremu. (Od lat 30., w³aœcicielem lub wspó³w³aœcicielem maj¹tku Psarskie – razem z Szo³drskim – by³ August Zaleski, minister spraw
zagranicznych w latach 1926-1932 oraz Prezydent RP na uchodŸstwie w latach 1947Szo³drscy. Wielkopolska rodzina ziemiañska o nowotomyskich odniesieniach
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Go³êbin

1972, podobnie jak Szo³drski, nale¿¹cy do Zwi¹zku Polskich Kawalerów Maltañskich).
Lato i jesieñ 1939 roku okaza³y siê tragiczne dla rodziny dr. Jana hrabiego Szo³drskiego. W sierpniu zmar³a jego matka Antonina, – od 12 lat – siostra urszulanka w Pniewach.
W paŸdzierniku aresztowano Jana. Nie s¹ znane dok³adne okolicznoœci uwiêzienia dr. Jana hrabiego Szo³drskiego. Najprawdopodobniej zosta³ aresztowany w maj¹tku Stary
Go³êbin. Pocz¹tkowo znalaz³ siê w areszcie w Czempiniu, sk¹d zosta³ przewieziony do
wiêzienia w Koœcianie. Osadzono go ramach w operacji Tannenberg, polegaj¹cej na likwidacji tych Polaków, których ze wzglêdu na dzia³alnoœæ spo³eczn¹ uznano za niebezpiecznych dla niemieckiej Trzeciej Rzeszy. Listy Polaków sporz¹dza³y specjalne komórki wywiadu SS, przy wspó³pracy z lokaln¹ niemieck¹ mniejszoœci¹. Taka lista zosta³a sporz¹dzona równie¿ w Koœcianie.
Widzia³em jednego z towarzyszy Pana Hrabiego, który spêdzi³ z nim 24 godziny zamkniêcia w Czempiniu i zosta³ w³aœnie œwie¿o wypuszczony na wolnoœæ. Mówi³ mi, ¿e Pan Hrabia by³
przez ca³y czas zamyœlony i do nikogo siê nie odzywa³. W pewnej tylko chwili stan¹³ naprzeciw
okna, oczy mu siê rozszerzy³y, jakby gdzieœ intensywnie patrzy³ i powiedzia³ g³oœno sam do siebie: przeczuwam œmieræ. Relacja (…) Banaszaka, rymarza z Czempinia, spisana 28 paŸdziernika 1939 roku. W wiêzieniu w Koœcianie by³em prawie ca³y czas a¿ do koñca razem
z panem Hrabi¹ Szo³drskim, p. Ch³apowskim (Mieczys³aw Ch³apowski z Kopaszewa), Brzeskim, Wybranowskim z Obry. Mieszkaliœmy w tej samej celi. Obchodzono siê z nami dobrze
i wzglêdnie. Nawet dozorcy prócz œwie¿ej s³omy wnieœli nam kilka ³ó¿ek. Obfite obiady dostarczali z miasta znajomi. Od pocz¹tku najwiêcej spodziewaliœmy siê ¿e nam œmieræ mo¿e groziæ
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i ci¹gle prowadziliœmy o¿ywione rozmowy nad przyczyn¹ naszego uwiêzienia. Szczególnie p.
Ch³apowski i pan Hrabia zachodzili w g³owy co im mog¹ zarzuciæ. Muszê siê przyznaæ, ¿e ma³o zna³em pana Hrabiego i trochê od niego stroni³em, bo zawsze to – hrabia i – doktór,
wiêc…nie chcia³em siê nara¿aæ, ale w³aœnie przez te kilka dni przymusowego kole¿eñstwa, mia³em sposobnoœæ podziwiaæ, jaki to dobry i uprzejmy cz³owiek. (…) W sobotê jeden z dozorców
zapyta³ nas czy jesteœmy ogoleni – to wzbudzi³o w nas pewne podejrzenia i niepokój. Ale
w niedzielê ranek przeszed³ zupe³nie spokojnie. Dopiero wieczorem kazano nam siê porz¹dnie ogoliæ – wiêc znów zaczêliœmy siê spodziewaæ, ¿e nast¹pi jakieœ rozstrzygniêcie naszych
losów. Nadszed³ poniedzia³ek – kazano nam siê ustawiæ gêsiego i iœæ za policjantem. Przechodz¹c Pan Hrabia powiedzia³ do mnie: „Psia krew, ¿ona w Poznaniu, córka w Warszawie,
a przez ten czas gotowi jeszcze cz³owieka rozstrzelaæ”. S¹dzê, ¿e by³y to ostatnie s³owa Pana
Hrabiego i nie mam wra¿enia aby potem jeszcze do kogoœ z nas coœ mówi³. Poszliœmy do sali
gdzie nam przeczytano wyrok, ¿e wszyscy jesteœmy skazani na rozstrzelanie za to, ¿e jako inteligencja, nie poczuwaliœmy siê do obowi¹zku przeciwdzia³ania represjom i mordom Niemców, jakie mia³y miejsce na pocz¹tku wojny. Pan Hrabia jeszcze siê t³umaczy³, ¿e go wcale nie
by³o na pocz¹tku wojny w domu, tak ¿e w ogóle nie móg³ wiedzieæ o ¿adnych przeœladowaniach. T³umaczenia jednak tego nie uwzglêdniono. Z ca³ego grona mnie i jeszcze kilku zwolniono, poniewa¿ wstawi³o siê za nami kilku znajomych Niemców. Potem nas rozdzielili – mnie
zawrócono do wiêzienia, a ich wyprowadzono”. Relacja (…) Kowalczyka z Czempinia, spisana 6 listopada 1939 r. Pracuje tu u mnie robotnik, który by³ w wiêzieniu razem z Panem Hrabi¹ i nale¿a³ do partii zwolnionych, ten mi opowiada³, ¿e pozostawszy z boku, s³ysza³ ostatni¹
rozmowê skazanych, gdy przechodzili obok niego. Pan Ch³apowski (Mieczys³aw Ch³apowski
z Kopaszewa) chcia³, ¿eby w ostatniej chwili zawo³aæ” Niech ¿yje Polska”, Pan Hrabia jednak
sprzeciwi³ siê temu mówi¹c: „Panowie nie róbmy tego – nie nara¿ajmy rodzin naszych.” Relacja (…) Buszewicza z Koœciana, spisana 8. listopada 1939 r.
W sobotê, gdy mi doniesiono, ¿e na rynku zaczynaj¹ siê robiæ przygotowania do egzekucji,
zacz¹³em siê mocno niepokoiæ i stara³em siê byæ ci¹gle w pobli¿u wiêzienia, aby w razie czego
móc siê zbli¿yæ, aby wyspowiadaæ skazañców i daæ im komuniê œw. W tym te¿ celu zanios³em
najœwiêtszy sakrament do kaplicy znajduj¹cej siê obok wiêzienia. Sam stale chodzi³em wzd³u¿
murów i czeka³em. (…) Tak min¹³ czas a¿ do poniedzia³ku rano, kiedy wyprowadzono wszystkich przed bramê. Przyst¹pi³em natychmiast do stra¿y z proœb¹, by mi pozwolili udzieliæ skazanym ostatnich sakramentów, ale niestety spotka³em siê z kategoryczn¹ odmow¹ umotywowan¹ tym ¿e: wszystko trwa³oby za d³ugo. Nie pozosta³o mi nic innego, jak tylko udzielenie im
absolucji, tak ¿e w ka¿dym razie o dusze ich nie potrzeba mieæ ¿adnej obawy. Stara³em siê aby
wiêŸniowie widzieli mnie w czasie udzielanej im absolucji i aby to im doda³o si³ i spokoju. Potem
poszed³em za nimi i raz jeszcze stoj¹c w drzwiach apteki naprzeciwko miejsca egzekucji, –
w ostatniej chwili zakreœli³em nad nimi znak Krzy¿a Œw”. Relacja proboszcza z Koœciana, spisana 8. listopada 1940 r. Ustawiono ich pod zachodni¹ œcian¹ naszego ratusza w dwóch dziewi¹tkach. Naprzeciw pluton egzekucyjny. Karabiny do oka... chwila ciszy... s³owa komendy jak
zgrzyt... szepty patrz¹cych... i salwa. Padli. Druga dziewi¹tka... Stoj¹ dumnie. Znowu salwa....
– „Z katakumb wspomnieñ”, Koœcian 1946.
Szo³drscy. Wielkopolska rodzina ziemiañska o nowotomyskich odniesieniach
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Cia³o Jana Szo³drskiego, razem z cia³ami pozosta³ych rozstrzelanych w poniedzia³ek
23. paŸdziernika 1939 roku, pochowano na istniej¹cym wówczas w Koœcianie cmentarzu ¿ydowskim. W zbiorowej mogile przele¿eli szeœæ lat. 30 paŸdziernika 1945 roku
przeprowadzono ekshumacjê. Po br¹zowej kurtce, popielatych sportowych spodniach,
których kolor i deseñ zachowa³y siê bardzo wyraŸnie oraz po podkuciu obuwia, którego zawsze u¿ywa³ Jan hrabia Szo³drski, cia³o ziemianina z Starego Go³êbina, rozpozna³
Jan Michalewicz, milicjant z Koœciana. 6 i 7 listopada 1945 roku, po uroczystoœciach pogrzebowych w Koœcianie, cia³a z³o¿ono w mauzoleum, na terenie ówczesnego cmentarza ewangelickiego (obecnie cmentarz komunalny w Koœcianie). Na œcianie ratusza
w Koœcianie umieszczono tablicê z nazwiskami rozstrzelanych.

Bêdzie nam Ciebie bardzo brakowa³o, Halszko
Id¹c alej¹ zas³u¿onych (oznaczonej jako pole AZ) cmentarza komunalnego na Junikowie w Poznaniu i na 1/3 wysokoœci tego pola, skrêcaj¹c najpierw w lewo, a potem w prawo (na pole 7), natrafimy na ukryty pomiêdzy iglakami grób. G³ówny jego korpus wykonany zosta³ w latach 70. XX w. z popularnego wówczas lastriko, dziœ jednak lekko poroœniêtego mchem. W umocowanej na nagrobku ciemnej p³ycie wygrawerowano sporych rozmiarów prosty krzy¿, skrót ³aciñskiej sentencji „Requiescat in pace” (Niech spoczywa w pokoju) oraz dwie informacje o spoczywaj¹cych w grobie osobach.
Pierwsz¹, jest ¿ona dr. Jana hrabiego Szo³drskiego ze Starego Go³êbina – El¿bieta hrabina Szo³drska (urodzona 16 grudnia 1885 roku w Sielcu Starym, wielkopolskiej siedzibie rodu Czartoryskich, jedyna córka ksiêcia Zdzis³awa Aleksandra Tytusa Czartoryskiego na Klewaniu i ¯ukowie i Marii Heleny z Zaleskich).
Natomiast drug¹ spoczywaj¹c¹ w grobie jest ich córka – Halszka Szo³drska, urodzona 11 lipca 1909 roku, równie¿ w Sielcu Starym, w siedzibie dziadków Czartoryskich.
Halszka mia³a dwóch m³odszych braci: Miros³awa (1920–1926) oraz Kazimierza
(1921-1926). W 1929 roku zda³a maturê w gimnazjum przy Zak³adzie Naukowo –
Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze. Po 1930 roku pomaga³a rodzicom w maj¹tku
Stary Go³êbin. W okolicznych wiejskich œwietlicach organizowa³a zajêcia edukacyjne dla
dzieci oraz przedstawienia teatralne, w których sama wystêpowa³a. W latach 1936-38
studiowa³a w Wy¿szej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. Pisa³a w tym czasie do
„Dziennika Poznañskiego” oraz wileñskiego „S³owa”. Pierwsz¹ ksi¹¿kê, „W ogniu
i w locie. Powieœæ biograficzna”, wyda³a w 1936 roku w poznañskiej Drukarni œw. Wojciecha. W tym okresie zosta³a przyjêta do Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich.
Zim¹ 1939/40 przebywa³a w maj¹tkach zaprzyjaŸnionych ziemian. Byæ mo¿e przebywa³a w tym czasie równie¿ w Krakowie, w którym w czasie okupacji mieszka³a jej babka – Maria z Zaleskich, ksiê¿na Czartoryska. Od 1940 roku Halszka by³a ju¿ w Warszawie, gdzie utrzymywa³a siê z udzielania korepetycji. Od 1942 roku pe³ni³a funkcje sekretarki i ³¹czniczki w Komendzie G³ównej Armii Krajowej. Jako ³¹czniczka w Komendzie
G³ównej Lotnictwa, wziê³a udzia³ w powstaniu warszawskim.
W 1944 roku zosta³a dwukrotnie odznaczona Krzy¿em Walecznych. Po powstaniu
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warszawskim przebywa³a w Krakowie, sk¹d w 1945 roku wyjecha³a do Poznania.
W 1947 roku wyda³a broszurê wspomnieniow¹ zmar³ego rektora Uniwersytetu Poznañskiego prof. Stefana D¹browskiego, a w roku nastêpnym ksi¹¿kê „Walka z kultur¹
polsk¹. Uniwersytet Poznañski podczas okupacji”. 15 grudnia 1950 roku obroni³a – na
Uniwersytecie Poznañskim – pracê magistersk¹. W 1963 roku wyda³a ksi¹¿kê „Zew
przestrzeni. Dzieje pilota Stanis³awa Skar¿yñskiego”. Stworzy³a równie¿ powieœci historyczne dla m³odzie¿y: „W woliñskiej stra¿nicy” (1965) oraz „Wêdrowcy mimo woli”
(1968). W tym okresie publikowa³a w czasopismach, m. in. w „S³owie Powszechnym”
oraz w „Wiêzi”. 30 czerwca 1978 roku, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego, obroni³a pracê doktorsk¹ (mia³a wówczas blisko 70 lat) na temat „Obraz kultury materialnej epoki wczesnopiastowskiej w kszta³towaniu wspó³czesnej œwiadomoœci historycznej”. W 1986 roku opublikowa³a ksi¹¿kê: „Lotnictwo podziemia, czyli dzieje Wydzia³u Lotniczego Komendy G³ównej Armii Krajowej”.
Matka Halszki, El¿bieta z ksi¹¿¹t Czartoryskich, po 1945 roku zamieszka³a w willi
swojej matki – Marii z Zaleskich ksiê¿nej Czartoryskiej, przy ulicy Noskowskiego w Poznaniu. Od 1918 roku willa, po³o¿ona na ty³ach budynku poznañskiej opery, nale¿a³a do
rodu Czartoryskich ze Starego Sielca. El¿bieta zajê³a siê udzielaniem korepetycji z jêzyków obcych. ¯y³a skromnie. Na wydawane bezp³atnie obiady chodzi³a do sióstr urszulanek przy obecnej ulicy Taczaka. S³awomir Leitgeber wspomina j¹ jako dobr¹, mi³¹, pe³n¹ uroku i ¿yczliw¹ damê. Te cechy promieniowa³y z niej do koñca ¿ycia. By³a bardzo
dumna z wydawanych przez córkê ksi¹¿ek. Z okazji wydania jednej z nich zatelefonowa³a do S³awomira Leitgebera. Nazwiska Szo³drskich, w czasach g³êbokiego PRL-u w Poznaniu nikt ju¿ nie pamiêta³, sekretarka S. Leitgebera ³¹cz¹c rozmowê, powiedzia³a, i¿
dzwoni pani Szorstka. El¿bieta z Czartoryskich Szo³drska zmar³a 18 wrzeœnia 1970 roku w Poznaniu.
Szo³drscy. Wielkopolska rodzina ziemiañska o nowotomyskich odniesieniach
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Ostatnie lata Halszki Szo³drskiej up³ywa³y, poza prac¹ nad kolejn¹ ksi¹¿k¹, na czêstych
wyjazdach w ukochane góry – Tatry i Alpy. Halszka, dochodz¹ca osiemdziesi¹tki, biega³a
po górach jak m³ódka: Granaty, Orla Peræ – to by³y dla niej niewinne „wyrypki”. Wypad z Bukowiny Tatrzañskiej przez Wierch Poroniec na Polanê Rusinow¹ – to niedzielny spacerek. Na
rok przed œmierci¹ w liœcie do przyjació³ki pisa³a: Przez dwa tygodnie w³óczy³am siê od
schroniska do schroniska po Bawarii po³udniowej, a nastêpnie przesz³am (przez prze³êcz górsk¹) do Tyrolu… coœ urokliwego!.
Mia³a trzy rowery: w Warszawie, Zakopanem i Poznaniu. Przyjecha³a do mnie, do centrum miasta na rowerze. Wnios³a go na ostatnie piêtro kamienicy. – Jakie przepyszne ciasto!
– zachwyca³a siê – i co za porcelana! Kocha³a piêkno, dostrzega³a je zw³aszcza w sztuce
u¿ytkowej. (…) Nie dba³a o stroje, fryzury, obce jej by³y kosmetyki, ale siadaj¹c z naturalnym
wdziêkiem podtrzymywa³a spódnicê i kokieteryjnym ruchem odgarnia³a w³osy.
Tak Eugenia R. Dabertowa sportretowa³a 83. letni¹ Halszkê Szo³drsk¹ we wspomnieniu, jakie ukaza³o siê w kwartalniku „Winieta” (1/2013), wydawanym przez Bibliotekê
Raczyñskich w Poznaniu, kontynuuj¹c: Zapamiêta³am jej warszawskie mieszkanie przy ulicy Maklakiewicza. Zastawa³am j¹ zwykle siedz¹c¹ na pod³odze nad roz³o¿onymi mapami, papierami, ksi¹¿kami, które wype³nia³y mieszkanie po brzegi. Na s³omianej macie nad tapczanem zgodnie koegzystowa³y drewniane kogutki jarmarczne z medalami i odznaczeniami ¿o³nierskimi Szo³drskiej. By³y wœród nich: Krzy¿e Walecznych, Krzy¿ Partyzancki, Warszawski
Krzy¿ Powstañczy 1944 oraz cztery medale nadane przez rz¹d londyñski. Niecierpliwa zalewa³a kawê ledwie wrz¹c¹ wod¹, która spienia³a fusy na brzegach fili¿anki. (...) Obce jej by³y codzienne ¿yciowe sprawy, ¿y³a histori¹ i pisaniem.
Ostatni paŸdziernik swojego ¿ycia Halszka Szo³drska spêdzi³a w Poznaniu, u przyjació³ – Haliny i Ryszarda Schrammów na So³aczu. Od syna profesorstwa Schrammów,
profesora historii Tomasza Schramma dosta³em notes, w którym zapisane zosta³y relacje z ostatnich dni ¿ycia dr. Jana hrabiego Szo³drskiego, obrazuj¹ce nastrój, jaki panowa³
w wiêzieniu w Koœcianie na kilka dni i godzin przed rozstrzelaniem. Notes zawiera równie¿ bardzo szczegó³owe opisy snów, których daty pokrywaj¹ siê z aresztowaniem i egzekucj¹. Nie jest znany autor zawartych w notesie zapisów. Pewnym jest, i¿ ich autork¹
jest kobieta – nie jest to jednak Halszka Szo³drska ani jej matka El¿bieta. Prof. Tomasz
Schramm, który przej¹³ ów notes wraz z pami¹tkami po swoim ojcu, prof. Ryszardzie
Schrammie (po œmierci Halszki Szo³drskiej opiekunie jej spuœcizny intelektualnej), wyraŸnie rozpoznaje, i¿ nie s¹ to charaktery pisma obu pañ.
Halszka Szo³drska zmar³a 28 listopada 1992 roku w Warszawie. 10 grudnia spoczê³a u boku matki, na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. Na nekrologu, jaki ukaza³ siê
w prasie, grono przyjació³ napisa³o: Bêdzie nam Ciebie bardzo brakowa³o Halszko.
W 1998 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wyda³o poœmiertnie jej ostatni¹ ksi¹¿kê „Lotnictwo Armii Krajowej”.
Nigdy nie wysz³a za m¹¿. By³a praprawnuczk¹ Wiktora hrabiego Szo³drskiego, któremu Feliks Szo³drski zapisa³ m. in. ziemie tomyskie i miasto Nowy Tomyœl. By³a te¿
ostatni¹ przedstawicielk¹ rodu Szo³drskich, nosz¹c¹ to nazwisko. Kilka pami¹tek, m. in.
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z³ote sztuæce – ostatnie dobro rodzinne, jakie posiada³a – trafi³y po jej œmierci do Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
Grób Halszki Szo³drskiej i jej matki El¿biety z Czartoryskich na poznañskim Junikowie,
nie jest op³acony. Wybudowany przez Szo³drskich pa³ac w Czempiniu jest od d³u¿szego
czasu wystawiony na sprzeda¿, za niebagateln¹ kwotê – siedem milionów dziewiêæset tysiêcy z³otych.

***
W nowotomyskim parku, nosz¹cym od marca 2016 roku imiê Feliksa Szo³drskiego,
latem 2015 roku pojawi³ siê – najwiêkszy w mieœcie i zapewne w Polsce – herb rodziny
Szo³drskich – £odzia. Spaceruj¹c po parku, zatrzymajmy siê przy nim na chwilê. Jest symbolem Nowego Tomyœla, ale i pami¹tk¹ po rodzinie Szo³drskich, a bez nich nie by³oby
naszego miasta.
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Wirtualny portret Feliksa Szo³drskiego wygenerowany za pomoc¹
platformy KASKADA (Politechnika Gdañska) oraz fotokopia jego pieczêci
i podpisu (ze zbiorów Archiwum Pañstwowego w Poznaniu)
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Feliks Szo³drski – przywracanie pamiêci
Kiedy w 2005 roku Gimnazjum w Nowym Tomyœlu zdecydowa³o o przyjêciu
imienia Feliksa Szo³drskiego, w uzasadnieniu do wniosku Rady Pedagogicznej
skierowanego do Rady Miejskiej, napisano m. in. : …Szo³drscy herbu £odzia nale¿¹ do
najstarszych i najbardziej rozga³êzionych senatorskich rodzin w Wielkopolsce. Od dóbr
Szo³dry / w okolicach Koœciana/ wywodz¹ swoje nazwisko. Szczyc¹ siê jednym biskupem
poznañskim, dwoma wojewodami i genera³ami wielkopolskimi, piêciu kasztelanami,
szeœciu kanonikami i wielu urzêdnikami ziemskimi. Jedna ich ga³¹Ÿ w wieku XVIII
otrzyma³a dziedziczny tytu³ hrabiowski, druga zawsze piastowa³a liczne urzêdy ziemskie.
Dziadek Feliksa - Ludwik, wojewoda poznañski na frontonie rodowego pa³acu
w Czempiniu, który odziedziczy³ Feliks, umieœci³ has³o:„Bogu, dawcy ¿ycia; OjczyŸnie,
która jest ¿yciem ¿ycia; S³awie, która jest ¿yciem po ¿yciu…
I dalej: …Proponuj¹c imiê Feliksa Szo³drskiego dla Gimnazjum w Nowym Tomyœlu,
wnioskodawcy pragn¹ podkreœliæ szczególne znaczenie tej postaci w historii naszej ma³ej
Ojczyzny. Ten wszechstronnie wykszta³cony i nowoczeœnie zarz¹dzaj¹cy swym
maj¹tkiem, w³aœciciel dóbr ziemskich, obejmuj¹cych niemal ca³y obszar obecnej Gminy
Nowy Tomyœl, jest z pewnoœci¹ wart szerszego upowszechnienia i wpisania do pamiêci
wspó³czesnych nowotomyœlan. Jego decyzji, popartej pragmatycznymi dzia³aniami
rozszerzaj¹cymi prawa i przywileje mieszczanom, kupcom i nowym osadnikom,
zawdziêczamy bardzo szybki i dynamiczny rozwój miasta, które nawet w efekcie
rozbiorów Polski, okaza³o siê na tyle silne, by stale siê rozwijaæ. Feliks Szo³drski, dziêki swej
wiedzy, ale te¿ odwadze dzia³ania i nieprzeciêtnej determinacji oraz pracowitoœci,
doprowadzi³ w krótkim czasie do powstania miasteczka, którego œmia³a lokalizacja
spowodowa³a, ¿e sta³o siê centralnym oœrodkiem us³ugowym i handlowym Wysoczyzny
Nowotomyskiej. Ze swojego uprzywilejowanego po³o¿enia, Nowy Tomyœl czerpie korzyœci
do dziœ, bêd¹c miastem powiatowym, w centrum regionu, ale te¿ z historycznym
usytuowaniem placów Chopina i Niepodleg³oœci i ³¹cz¹c¹ je ulic¹ Mickiewicza,
pochodz¹cymi z pocz¹tków istnienia miasta. Jako wspó³czeœni mieszkañcy miasta i gminy
nie zawsze zdajemy sobie z tego w pe³ni sprawê. W przekonaniu wnioskodawców, zbyt
ma³o dot¹d uczyniliœmy, aby za³o¿yciel Nowego Tomyœla, znalaz³ godne miejsce
w œwiadomoœci i pamiêci mieszkañców Ziemi Nowotomyskiej, by nazwisku Feliksa
Szo³drskiego nadaæ nale¿n¹ mu „... s³awê, która jest ¿yciem po ¿yciu” …
18 marca 2005 roku Rada Miejska, przychylaj¹c siê do wniosku Rady Pedagogicznej,
podjê³a uchwa³ê nr XXVII/210/2005 w sprawie nadania Gimnazjum w Nowym
Tomyœlu imienia Feliksa Szo³drskiego, a zwi¹zana z tym faktem uroczystoœæ, po³¹czona
Feliks Szo³drski - przywracanie pamiêci
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Rêkopis listu Feliksa Szo³drskiego z 1790 roku, dotycz¹cego intencji mszalnych za duszê
zmar³ej matki. Ze zbiorów Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu
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z poœwiêceniem i rozwiniêciem sztandaru szko³y odby³a siê 30 maja 2005 roku, w dniu
urodzin Patrona szko³y. Od tej pory, co roku w tym dniu obchodzimy w szkole kolejne
„urodziny Feliksa”, staraj¹c siê coraz szerzej upowszechniaæ sylwetkê za³o¿yciela miasta
i czyniæ j¹ obecn¹ w œwiadomoœci ka¿dego mieszkañca naszej gminy, a nie tylko w¹skiej
grupy regionalistów i pasjonatów historii.
Po ponad siedmiu latach od tej uroczystoœci, w 2012 roku nakrêcono – przeprowadzon¹ przez gimnazjalistów – sondê uliczn¹ dotycz¹c¹ znajomoœci postaci Feliksa Szo³drskiego. Kiedy j¹ ogl¹damy (), zaskoczenie, zdziwienie i czasem pe³en za¿enowania
uœmiech wywo³uje w nas fakt, ¿e znajomoœæ naszego patrona jest wœród nowotomyœlan
wci¹¿ tak niewielka. Mamy jednak nadziejê, ¿e bli¿sza stawaæ siê ona bêdzie zw³aszcza
m³odym mieszkañcom miasta, absolwentom naszego gimnazjum, którzy co roku przecie¿ uczestnicz¹ w kolejnych „urodzinach Feliksa”.
Kilka z nich zas³uguje na szczególn¹ uwagê, bowiem towarzyszy³y im niezwyk³e okolicznoœci. 27 maja 2010 roku w Gimnazjalnym Centrum Informacji mia³o miejsce niecodzienne wydarzenie. Odwiedzili nas aktorzy Wanda Neumann i Wies³aw Nowicki oraz
znany opalenicki regionalista Zygmunt Duda. Cele wizyty by³y dwa: promocja tomiku
wierszy „Wiatraczny poeta”, którego autorem jest ojciec pani Wandy, Leon Neumann,
przed laty zwi¹zany z Opalenic¹ oraz przekazanie naszej szkole szczególnego daru – rêkopisu listu Feliksa Szo³drskiego. To dlatego goœcie wybrali na spotkanie, które doskonale zbieg³o siê z corocznymi obchodami Œwiêta Patrona Szko³y, oprócz pobytu w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, tak¿e nasz¹ szko³ê.
Wies³aw Nowicki, równie¿ dziennikarz, od ponad 30 lat by³ w posiadaniu listu Feliksa Szo³drskiego do proboszcza parafii w Kórniku i ów list postanowi³ przekazaæ szkole
nosz¹cej jego imiê. Kopia dokumentu trafi³a do zbiorów nowotomyskiej ksi¹¿nicy.
Napisany w jêzyku polskim list pochodzi z 1790 roku i dotyczy intencji mszalnych za
duszê zmar³ej matki Feliksa – Teofili z Dzia³yñskich Szo³drskiej – Potulickiej. Zachowany
jest w bardzo dobrym stanie i w ca³oœci czytelny, a na fragmentach pieczêci widoczny jest
herb rodziny – £odzia. Dokument stanowi nasz¹ najcenniejsz¹, a zarazem jedyn¹ autentyczn¹ pami¹tkê po Feliksie Szo³drskim i z ogromn¹ pieczo³owitoœci¹ jest przechowywany w naszych zbiorach.
Poza tym dokumentem w naszych zbiorach znajduje siê bardzo wiele fotokopii dokumentów gospodarskich z XVIII w., uzyskanych z Biblioteki PAN w Kórniku, pokazuj¹cych stan posiadania i dzia³alnoœæ folwarków po³o¿onych na terenie gminy Nowy Tomyœl. Mo¿emy siê z nich dowiedzieæ siê np. o stanie byd³a i owiec „w oborach w Wytomyœlu, Ró¿y i Tomyœlu na dzieñ 10 maja 1750 r.” albo o stanie „mielectwa tomyskiego,
warow, s³odow i chmieli, iako i kaczmarzy w roku 1748” (pisownia oryginalna).
Nasz¹ kolekcjê uzupe³niaj¹ te¿ np. wykonany na p³ótnie reprint aktu lokacyjnego miasta podpisanego przez Feliksa Szo³drskiego, fotokopie prowadzonej przez cz³onków rodziny Szo³drskich korespondencji z ró¿nych epok, czy kopie u¿ywanych na przestrzeni
dziejów pieczêci „£odzia”. Dysponujemy tak¿e, pochodz¹cymi ze zbiorów Archiwum
Archidiecezjalnego w Poznaniu, fotokopiami wypisów: z ksiêgi urodzin i zgonów parafii
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w Kórniku – dotycz¹cego urodzin Feliksa Szo³drskiego oraz parafii w Czempiniu – zawieraj¹cego zapis o œmierci naszego Patrona. W naszej kolekcji znajduj¹ siê równie¿ kopie portretów cz³onków rodziny Szo³drskich, jednak wœród nich nie ma portretu samego Feliksa Szo³drskiego. Do tej pory nie uda³o siê go nigdzie odnaleŸæ, nie zachowa³ siê
te¿ portret trumienny- najprawdopodobniej sp³on¹³ w po¿arze, ³¹cznie z kryptami koœcio³a w Czempiniu, gdzie pochowany zosta³ Feliks Szo³drski. Dodatkowo, spory z rodzin¹ Dzia³yñskich o spadek po Feliksie, spowodowa³y, ¿e nieznany jest los pozostawionych
przez niego osobistych dóbr i rodzinnych pami¹tek.
W tej sytuacji zrodzi³ siê pomys³, by wykorzystuj¹c nowoczesne technologie i zachowane portrety cz³onków rodziny Szo³drskich, stworzyæ wirtualny portret Feliksa Szo³drskiego. W ramach programu „e-Szko³a Wielkopolska – Moja Wielkopolska”, powsta³a
uczniowska grupa projektowa, pracuj¹ca pod kierunkiem nauczycielki jêzyka polskiego
Danuty Kaczmarek, która podjê³a siê tego zadania. Nawi¹zano wspó³pracê z Politechnik¹ Gdañsk¹ i za zgod¹ rektora tej uczelni prof. Henryka Krawczyka, przy u¿yciu platformy „Kaskada” (superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych
multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów), w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, pod kierunkiem dra in¿. Jerzego Proficza, wygenerowano wirtualny portret Feliksa, który uroczyœcie przekazany zosta³ szkole w dniu 277 urodzin patrona, tj. 28 maja 2013 roku.
Poza portretem, w tym samym roku, powsta³o te¿ drzewo genealogiczne potomków
Feliksa Szo³drskiego, a to doprowadzi³o do kolejnej niespodzianki! Uczniowskie poszukiwania pozwoli³y odnaleŸæ potomka rodziny: Barbarê Armon – stryjeczn¹ prawnuczkê
Feliksa Szo³drskiego w szóstym pokoleniu, na co dzieñ pracownika opieki spo³ecznej
w Szamotu³ach, która wraz z synem wziê³a udzia³ w obchodach Œwiêta Patrona Szko³y
w 2013 roku. Dla uczniów by³o to niezwyk³e prze¿ycie, poniewa¿ do tej pory postaæ patrona wydawaæ siê im mog³a bardzo odleg³a, a teraz mogli niemal¿e sami dotkn¹æ historii i us³yszeæ: „Tak, pochodzê z rodu Szo³drskich”. Dziêki nawi¹zaniu znajomoœci z tak
otwart¹ i ¿yczliw¹ osob¹, jak¹ okaza³a siê przy bli¿szym poznaniu Barbara Armon, mamy nadziejê na wzbogacenie szkolnych zasobów pami¹tek po za³o¿ycielu miasta i fotografii ze zbiorów rodziny.
W bie¿¹cym roku przypadaj¹ 280. „urodziny Feliksa” i 230. lecie uzyskania praw
miejskich przez Nowy Tomyœl. Dwie okr¹g³e rocznice, które wymagaj¹ specjalnej oprawy. Poza wydarzeniami przygotowanymi przez Burmistrza Nowego Tomyœla i Urz¹d
Miejski we wspó³pracy z NOKiem tradycyjnie ju¿ nasze gimnazjum przygotowa³o swoje
uroczystoœci. W dniu urodzin Patrona, 30 maja, odby³o siê kolejne 11. Œwiêto Patrona
Szko³y. Przebiega³o ono pod has³em „230 lat miasta Nowy Tomyœl – historia i wspó³czesnoœæ”. W uroczystoœci – jak co roku – bra³a udzia³ ca³a spo³ecznoœæ szkolna. Projekt
przygotowali nauczyciele przedmiotów humanistycznych.
Na uroczystoœæ z³o¿y³o siê kilka elementów. Najpierw wszystkie klasy gimnazjum
przesz³y barwnym korowodem ulicami miasta, kieruj¹c siê do skweru przed budynkiem
NOK-u i sceny „pod grabem”. Ka¿da klasa prezentowa³a wyniki realizacji zadania kon-
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Kolekcja pami¹tek po Szo³drskich w zbiorach Gimnazjum

kursowego. By³y kostiumy, rekwizyty, transparenty, plakaty, efekty dŸwiêkowe itp.,
a wszystko po to, aby pokazaæ dokonania nowotomyœlan, m. in. instytucje (Gimnazjum
w Nowym Tomyœlu, Nowotomyski Oœrodek Kultury, Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê
Publiczn¹), zak³ady pracy (Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu, Okrêgow¹ Spó³dzielniê
Mleczarsk¹ TOP-Tomyœl, Urz¹d Pocztowy), inwestycje, przedsiêwziêcia i obiekty (zjazd
na autostradê, wie¿ê ciœnieñ, Kosz Gigant, ZOO, Park Kultury i Wypoczynku, kolej,
m³yn, koœcio³y) oraz wa¿ne osoby (np. Wojciecha Barteckiego, Kazimierza Ho³ogê, Stanis³awa Musia³a, Jana Ro¿ka). Nastêpnie, na scenie letniej NOK-u, wszyscy obejrzeli krótk¹ inscenizacjê przygotowan¹ przez uczniów – „Nadanie praw miejskich”, a nastêpnie
wys³uchali ¿yczeñ „delegacji zagranicznych” w czterech jêzykach. W dalszej kolejnoœci
wszystkie klasy prezentowa³y wyniki przygotowañ swojego œwi¹tecznego zadania odnosz¹cego siê do 230 lat dokonañ mieszkañców Nowego Tomyœla. W ostatniej czêœci uroczystoœci –„koncercie talentów” wyst¹pili utalentowani muzycznie gimnazjaliœci, dedykuj¹c swój koncert za³o¿ycielowi miasta.
Mamy nadziejê, ¿e podejmowane przez nas dzia³ania, gromadzone zbiory i „spotkania” z przesz³oœci¹ Nowego Tomyœla dobrze s³u¿¹ idei przywracania pamiêci o za³o¿ycielu miasta Feliksie Szo³drskim, który przez ponad dwa wieki by³ niemal „nieobecny”
w przestrzeni publicznej Nowego Tomyœla.
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Goœciem specjalnym obchodów by³ Feliks Szo³drski, a uroczystoœciom towarzyszy³o specjalne logo...
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Obchody 230. lecia Nowego Tomyœla
W 2016 roku przypada 230. rocznica nadania praw miejskich Nowemu Tomyœlowi.
Maj¹c na wzglêdzie znaczenie tego faktu postanowiono, ¿e zamiast jednorazowej imprezy jubileuszowej, obchody rocznicy tego wydarzenia zostan¹ roz³o¿one w czasie i sk³adaæ siê bêd¹ z szeregu ró¿nych przedsiêwziêæ w trakcie ca³ego roku. Spotkanie zespo³u
roboczego, który pochyli³ siê nad programem jubileuszowych imprez, odby³o siê
w Urzêdzie Miejskim. Wziêli w nim udzia³: Pawe³ Mordal – zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla, Beata Baran – dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Lucyna Koñczal-Gnap – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Artur £oziñski – dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji oraz Ryszard Ratajczak – naczelnik Wydzia³u Organizacyjnego i Komunikacji Spo³ecznej, który opracowa³ koncepcjê i kalendarium wydarzeñ
uœwietniaj¹cych jubileusz miasta. Inauguracja obchodów zosta³a zaplanowana na kwiecieñ, jednak¿e akcenty zapowiadaj¹ce tegoroczny jubileusz pojawi³y siê ju¿ wczeœniej.
Pod koniec 2015 roku Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu zleci³ wykonanie kalendarzy (ksi¹¿kowych i œciennych), na których wyeksponowano fakt nadchodz¹cego jubileuszu 230. lecia.

...oraz herb Nowego Tomyœla, bêd¹cy odtworzeniem herbu za³o¿yciela miasta
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W lutym 2016 roku, uchwa³¹ Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu, nadano Parkowi
Kultury i Wypoczynku nazwê – Park im. Feliksa Szo³drskiego. Informacja o planowanych
obchodach pojawi³a siê równie¿ w marcowym wydaniu gazetki samorz¹dowej „Teraz
Nowy Tomyœl”.
Opracowany tez zosta³ logotyp, przy pomocy którego identyfikowane s¹ wszelkie
dzia³ania, wydarzenia i innego rodzaju przedsiêwziêcia realizowane w ramach jubileuszu
obchodów. Twórc¹ grafiki jest Leszek W³odkowski-Moszej – radny Rady Miejskiej
w partnerskim mieœcie Dêbno, autor wielu projektów graficznych oraz wydawnictw promocyjnych – który na proœbê nowotomyskich w³odarzy opracowa³ logotyp i przekaza³
go bezp³atnie do dyspozycji Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Logotyp 230. lecia
przedstawia trzy –wskazuj¹ce na datê jubileuszu – cyfry, w które wkomponowane zosta³y budynki, obiekty i miejsca charakterystyczne dla naszego miasta.
W kwietniu obudziliœmy Feliksa
Uroczysta inauguracja obchodów odby³a siê 8 kwietnia. W tym dniu minê³o dok³adnie 230 lat od nadania naszemu miastu praw miejskich (8 kwietnia 1786 r.). Z tej okazji
Wydzia³ Organizacyjny i Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, wraz z Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury, przygotowa³ happening, w którym
udzia³ wziê³y nowotomyskie szko³y i przedszkola. Mia³o byæ g³oœno i kolorowo, aby obwieœciæ wszem i wobec, ¿e w tym dniu Nowy Tomyœl obchodzi swoje urodziny. I tak w³aœnie by³o. Po oficjalnym otwarciu imprezy przez burmistrza W³odzimierza Hibnera,
dzieci i m³odzie¿ z przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów naszej gminy, w barwnym korowodzie przeszli ulicami miasta, g³osz¹c mieszkañcom wieœæ, ¿e oto rozpoczynamy œwiêtowanie 230. lecia Nowego Tomyœla. We jubileuszowej paradzie uczestniczy³y przedszkola: „Têczowy Ogród”, „Misia Uszatka”, „Bajkowe Zacisze”, „Bolka i Lolka”, „S³oneczko”, Szko³y Podstawowe nr 1 i nr 2 z Nowego Tomyœla, Jastrzêbska Starego, S¹topów i Wytomyœla oraz gimnazja z Borui Koœcielnej i Nowego Tomyœla. Na zakoñczenie korowodu, przy wiklinowej muszli koncertowej, nagrody odebra³y najciekawiej prezentuj¹ce siê grupy. Zanim to jednak nast¹pi³o, wszyscy zebrani mieli okazjê
obejrzeæ pokaz tañca przygotowany przez dzieci ze Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu,
a tak¿e pos³uchaæ zespo³u sygnalistów myœliwskich Nadleœnictwa Grodzisk Wlkp. pod
kierownictwem Wojciecha Œlicznera. Przygotowane przez dzieci i ich opiekunów barwne stroje, rymowanki, transparenty oraz oprawa muzyczna sprawi³y, ¿e jury oceniaj¹ce
uczestników konkursu towarzysz¹cego imprezie, stanê³o przed trudnym wyborem. Po
burzliwych obradach w kategorii: przedszkola – nagrodzono dzieci z „Têczowego Ogrodu” oraz „Plastusiowego Osiedla”, w kategorii: szko³y podstawowe – uczniów z S¹topów i Wytomyœla, a wœród gimnazjów wyró¿niono uczniów z Nowego Tomyœla i Borui
Koœcielnej.
Tego samego dnia wieczorem, w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê koncert
zatytu³owany „M jak Mozart”. Na jego repertuar z³o¿y³y siê utwory skomponowane
przez Wolfganga Amadeusza Mozarta, którego okres twórczoœci przypad³ na czas po-
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W Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê koncert zatytu³owany „M jak Mozart”

wstania naszego miasta. By³a to prawdziwa uczta muzyczna, która odda³a ducha tamtej
epoki, ale te¿ ciekawej lekcji historii. Dzieñ inauguracji obchodów 230. lecia obchodzono tak¿e na sportowo. Pragn¹c uczciæ jubileusz miasta, Nowotomyski Klub Biegacza
“Chy¿y” zorganizowa³ – w Parku im. Feliksa Szo³drskiego – wyj¹tkowy bieg pod nazw¹
PNT AD 1786. 23. godzinny bieg zosta³ przeprowadzony na docelowym dystansie
230 km, w systemie sztafetowym. Ka¿dego uczestnika, który pokona³ przynajmniej
4 pêtle o d³ugoœci 2,3 km, organizatorzy nagrodzili pami¹tkowym medalem ufundowanym przez nowotomyski Urz¹d. W biegu wziê³o udzia³ ok. 250 biegaczy.
W ramach inauguracji obchodów 230. lecia nadania praw miejskich, 9 kwietnia Wydzia³ Organizacyjny i Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu Miejskiego zorganizowa³ imprezê
pod nazw¹ „Dzieñ nowotomyskiego questingu”. Tego dnia chêtne osoby mog³y zostaæ
testerami dwóch nowych questów, które uka¿¹ siê jeszcze w tym roku. W sobotnie popo³udnie, dziêki uprzejmoœci kierownictwa nowotomyskiego Muzeum Wikliniarstwa
i Chmielarstwa, na terenie obiektu podsumowano przebieg dnia testowego. Na przyby³ych czeka³o ognisko i kie³baski. . W podziêkowaniu za udzia³ w zabawie, wœród wszystkich testerów rozlosowano nagrody, które wrêczy³ zastêpca burmistrza Pawe³ Mordal.
Jak majówka – to tylko z Feliksem
W klimacie obchodów jubileuszu 230. lecia zosta³a równie¿ przygotowana nowotomyska majówka. 3 maja na placu Niepodleg³oœci zorganizowano rodzinny festyn pod has³em „Majówka z Feliksem”.
Obchody 230. lecia Nowego Tomyœla
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Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y” zorganizowa³ wyj¹tkowy bieg pod nazw¹ PNT AD 1786

Dzieñ nowotomyskiego questingu
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Rozgrywki szachowe z BurMistrzem

Majówka z Feliksem

Obchody 230. lecia Nowego Tomyœla
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Specjalnymi goœæmi imprezy byli: król Stanis³aw August Poniatowski oraz za³o¿yciel
naszego miasta Feliks Szo³drski, z którymi mieszkañcy mogli wypiæ herbatkê i uwieczniæ
ten fakt na pami¹tkowej fotografii. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê rzemios³a prezentowane przez artystów – w wiosce gin¹cych zawodów, staropolskie jad³o oraz rozgrywki szachowe z BurMistrzem. Stanowiska z jubileuszowymi kolorowankami oraz panie maluj¹ce twarze przez ca³y czas oblegane by³y przez dzieci. Tradycyjnie nie mog³o siê
obyæ bez baloników i mega-baniek mydlanych. S³oneczna pogoda oraz moc przygotowanych atrakcji sprawi³y, ¿e tegoroczna majówka nale¿a³a do niezwykle udanych. W roku jubileuszowym wyj¹tkowej rangi nabra³y obchody Œwiêta Patrona nowotomyskiego
gimnazjum. Tegoroczna uroczystoœæ przebiega³a pod has³em „230 lat miasta Nowy Tomyœl – historia i wspó³czesnoœæ”. Na to wydarzenie z³o¿y³o siê wiele elementów: barwny korowód ulicami miasta, prezentacje zadañ wykonanych przez klasy, krótka inscenizacja pt. „Nadanie praw miejskich”, a tak¿e ¿yczenia „delegacji zagranicznych” w czterech jêzykach.
Na wakacje – te¿ tylko z Feliksem
W po³owie czerwca w Parku im. Feliksa Szo³drskiego odbywa³ siê festyn na powitanie lata, który tym razem przybra³ charakter „Pikniku z Feliksem”. Po raz pierwszy w naszym mieœcie, na tak du¿¹ skalê, zainaugurowano sezon wakacyjny. Przez trzy dni trwania pikniku ka¿dy móg³ znaleŸæ dla siebie coœ interesuj¹cego. Na scenie przewinêli siê artyœci reprezentuj¹cy ró¿ne gatunki muzyczne. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³y
wystêpy dj-ów, a tak¿e koncerty grupy Paxon oraz Cleo. Nie oby³o siê równie¿ bez zawodów sportowych. Rozegrano Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski EDGE ligi w Nowym Tomyœlu, Turniej Pi³karski Bule Football o Puchar Dyrektora Oœrodka Sportu i Rekreacji, odby³y siê takze pokazy konkursu Strong Man. Ostatniego dnia festynu zorganizowano turniej z okazji 90. lecia Polskiego Zwi¹zku Szachowego o Puchar Burmistrza
Nowego Tomyœla, a tak¿e symultanê szachow¹ z arcymistrzem Jackiem Tomczakiem.
Pierwszy nowotomyski piknik na powitanie lata zakoñczy³ siê widowiskowym pokazem
sztucznych ogni.
W niedzielê, 19 czerwca, odby³ siê tak¿e Rajd 230. lecia Nowego Tomyœla, zorganizowany wspólnie przez Oddzia³ PTTK w Szamotu³ach, Nowotomyski Oœrodek Kultury
i Urz¹d Miejski. Wziê³o w nim udzia³ prawie 150 uczestników ze szkó³ w Jastrzêbsku
Starym, Borui Koœcielnej, Obrzycku, Pami¹tkowie i Szko³y Podstawowej nr 3 w Szamotu³ach. Na mecie, w Parku im. F. Szo³drskiego, uczestnicy odwiedzili nasz ogród zoologiczny i wziêli udzia³ w konkursach z nagrodami. Swoje umiejêtnoœci zaprezentowali stra¿acy z jednostek OSP w Jastrzêbsku Starym i S¹topach. Wszyscy otrzymali tak¿e pami¹tkowe metalowe odznaki rajdowe.
Ostatniego dnia czerwca, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym
Tomyœlu, odby³ siê wernisa¿ wystawy pt. „Nowotomyska retrospektywa – 230 lat historii miasta”. Wystawa, któr¹ mo¿na ogl¹daæ do koñca tegorocznych wakacji, przedstawia
zarys dziejów naszego miasta. Ekspozycjê obrazuje bogaty materia³ ikonograficzny ze
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Powitanie lata z Feliksem

zbiorów Oœrodka Wiedzy o Regionie nowotomyskiej ksi¹¿nicy, Gimnazjum im. Feliksa
Szo³drskiego oraz Nowotomyskiej Galerii Internetowej.
To nie koniec œwiêtowania z Feliksem
Za nami pó³metek obchodów roku jubileuszowego. Sporo ju¿ siê wydarzy³o, a przed
nami kolejne wydarzenia upamiêtniaj¹ce 230. lecie Nowego Tomyœla.
W lipcu Urz¹d Miejski og³osi³ dwa konkursy dla mieszkañców naszej gminy. Pierwszy
to znany ju¿ konkurs fotograficzny „Zabierz flagê na wakacje”. Drugi jest nowoœci¹ – to
konkurs filmowy „Lubiê Nowy Tomyœl”, którego celem jest wy³onienie najbardziej oryginalnego i nowatorskiego filmu, bêd¹cego autorskim spojrzeniem na nasze miasto. Rozstrzygniêcie obu konkursów zaplanowane jest na jesieñ tego roku. Zanim to nast¹pi, czeka nas „po drodze” Jarmark Chmielo-Wikliniarski, na którym z pewnoœci¹ tak¿e pojawi¹ siê akcenty zwi¹zane z 230. leciem. Jednym z nich bêdzie oficjalne ods³oniêcie
rzeŸby, autorstwa Edwarda Kupca, przedstawiaj¹cej Feliksa Szo³drskiego, która zostanie
zainstalowana w nowotomyskim parku, nosz¹cym od tego roku imiê za³o¿yciela naszego miasta.
Jesieni¹ odbêdzie siê w naszym mieœcie seminarium krajoznawcze z cyklu: „Mijaj¹ce
krajobrazy Polski”, a tak¿e rocznicowe Mistrzostwa Nowego Tomyœla w turystycznych
marszach na orientacjê. Jednym z ostatnich wydarzeñ zaplanowanych w ramach tegorocznego jubileuszu bêdzie zakopanie kapsu³y czasu. W œrodku znajd¹ siê m. in. aktualne informacje z Nowego Tomyœla, kraju i ze œwiata, a tak¿e pami¹tki zwi¹zane z obchodami 230. lecia.

Obchody 230. lecia Nowego Tomyœla
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Marcin Izydorek na tle plansz wystawowych ekspozycji: Nowotomyska retrospektywa - 230 lat historii miasta
prezentuj¹cej m.in. zdjêcia i pocztówki z jego kolekcji
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Warto wiedzieæ, jakie tajemnice
kryje ziemia, na której mieszkamy
Rozmowa z Marcinem Izydorkiem, wnukiem nowotomyskiego kinooperatora – Zbigniewa Izydorka, kolekcjonerem nowotomyskich
pocztówek i dokumentów ¿ycia spo³ecznego, zajmuj¹cym siê badaniem terenu Reicharbeitsdienst na Gliñskich Górach.
Jesteœ wnukiem znanego wielu nowotomyœlanom Zbigniewa Izydorka – kinooperatora, który pracowa³ w nowotomyskim kinie w latach 1947 – 1982. Wiem,
¿e tej sztuki nauczy³ siê jeszcze przebywaj¹c w czasie wojny w Niemczech. Przypomnij jak to by³o...
W 1939 roku dziadek skoñczy³ w Poznaniu szko³ê podstawow¹. Rok póŸniej,
jako 14. latek zosta³ wywieziony na roboty do Niemiec, w³aœciwie za karê, bo jego
mama nie podpisa³a volkslisty, chocia¿
z domu nazywa³a siê Deutsch. W Niemczech przepracowa³ ca³¹ okupacjê. Pod
koniec wojny zosta³ zabrany a¿ do Francji,
do kopania niemieckich okopów i kiedy
weszli Amerykanie, on po prostu przeszed³ na amerykañsk¹ stronê. Zacz¹³ pracowaæ w IX Amerykañskiej Armii Lotniczej w Eschwege, pod Berlinem. Chocia¿
by³ zatrudniony jako cywil, mia³ amerykañski mundur z naszywkami. Wtedy w³aœnie
zacz¹³ równie¿ pomagaæ przy wyœwietlaniu filmów dla – stacjonuj¹cych w tym mieœcie – amerykañskich ¿o³nierzy. Nie mia³
jeszcze zawodu, bo z Polski wyjecha³ jako
m³ody ch³opak, a ¿e do 1947 roku by³

w Niemczech kinooperatorem, dosta³ zaœwiadczenie, ¿e obs³ugiwa³ sprzêt projekcyjny i z tym zaœwiadczeniem wróci³ do Poznania. Tam zg³osi³ siê do centrali filmowej
i otrzyma³ propozycjê pracy w Nowym
Tomyœlu lub Buku. Wybra³ Nowy Tomyœl
i tak do 1982 roku w naszym kinie wyœwietla³ praktycznie wszystkie filmy.
Dziadek opowiada³ o pocz¹tkach swojej pracy tu¿ po wojnie?
Bardzo go dziwi³o, ¿e gdy wraca³ do
Polski i przechodzi³ przez punkt etapowy
w Dziedzicach, jako repatriant dosta³ kupon na 100 z³otych. Jak siêga³ pamiêci¹,
by³a to równowartoœæ dobrej, przedwojennej wyp³aty, natomiast wtedy zupa pomidorowa kosztowa³a 70 z³otych. To by³o
jego pierwsze zderzenie z now¹ rzeczywistoœci¹. W Poznaniu musia³ te¿ za³atwiæ
sobie zaœwiadczenie o swoim „prowadzeniu siê” w czasie okupacji. A jak mia³ siê
prowadziæ jako 14. latek? Ale zaœwiadczenie musia³ mieæ, ¿e zachowywa³ siê bez zarzutu. Kino by³o ju¿ bardzo anga¿owane
w propagandê, wiêc filmów nie mogli wyœwietlaæ przypadkowi ludzie.

Warto wiedzieæ, jakie tajemnice kryje ziemia, na której mieszkamy...
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Dziadek - Zbigniew Izydorek w IX Amerykañskiej Armii Lotniczej, 1946 r.

Wiêkszoœæ wyœwietlanych po wojnie filmów by³a zapewne produkcji bratnich
wschodnich narodów?
W 1947 roku – co widaæ w programach kinowych z tamtego okresu – wyœwietlano jeszcze sporo filmów amerykañskich. Wtedy bardziej nawi¹zywano do
przedwojennych tradycji. Dopiero od lat
50. mocno narzucano inny repertuar. Na
zdjêciach nowotomyskiej sali kinowej widaæ portrety partyjnych prominentów, zawieszone po obu stronach ekranu, a co roku w paŸdzierniku obowi¹zkowo organizowano miesi¹c filmów radzieckich…
Jak wspominasz odwiedziny u dziadka
w kinowych kuluarach? Mia³eœ okazjê
przyjrzeæ siê jego pracy?
Oczywiœcie, nawet filmy wyœwietla³em!
Na pocz¹tku – oczywiœcie – chodzi³em do
kina z rodzicami, a dopiero potem sam.
60
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Dziadkowi pomaga³em szczególnie podczas wakacji i po 1982 roku, kiedy by³ ju¿
na emeryturze i zastêpowa³ etatowych
pracowników. Zreszt¹ pracownicy kina
stanowili jakby jedn¹ rodzinê, a wszystkie
panie by³y dla mnie „ciociami”.
Jako ju¿ troszkê starszy ch³opak, w latach 1985 – 1986, chodzi³em pomagaæ
dziadkowi w przek³adaniu szpul filmowych. Mo¿e siê tak wydaje, ¿e kinooperator tylko puszcza³ film, jak teraz na dvd czy
w komputerze i film sam siê odtwarza³, ale
to nie by³o takie proste. Nagranie sk³ada³o
siê z 4, 5 lub 6. szpul, które by³y wyœwietlane z dwóch projektorów. Ca³a sztuka polega³a na tym, ¿eby w odpowiednim momencie wy³¹czyæ jeden projektor i w³¹czyæ
drugi tak, by nie doprowadziæ do przerwy
w projekcji. By obraz siê zazêbi³, w naro¿niku ekranu pojawia³ siê bia³y albo czarny
kwadracik oznaczaj¹cy, ¿e nale¿y urucho-
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Zbigniew Izydorek przy aparaturze projekcyjnej - lata 60. i XX w.

miæ ci¹g dalszy z drugiej szpuli. Gdy siê siedzia³o na sali kinowej, za plecami mia³o siê
cztery okienka. Z pierwszego szed³ obraz
z projektora zapasowego, w drugim i trzecim otworze by³y umieszczone projektory
do wyœwietlania, a w ostatnim rzutnik do
slajdów. W pomieszczeniu kinooperatora
by³a jeszcze wielka œciana z elektrycznymi
prze³¹cznikami, a po prawej stronie stanowisko do przewijania filmów. Trzeba by³o
bardzo uwa¿aæ, ¿eby taœma siê nie zrywa³a. Wczeœniejsze taœmy by³y te¿ tak ³atwopalne, ¿e po¿ary w kinie nie by³y rzadkoœci¹.
Po projekcji zawsze trzeba by³o przewin¹æ film za pomoc¹ specjalnego silniczka
i dopiero wtedy spakowaæ, by móg³ byæ
przetransportowany dalej, na przyk³ad do
kina w Buku. W przeciwnym razie dostawaliœmy telegramy z upomnieniem, ¿e film
nie zosta³ przewiniêty.

Filmy wozi³o siê na PKP za pomoc¹
wózka, a póŸniej ju¿ innego œrodka transportu. Do Nowego Tomyœla przyje¿d¿a³y
z zasady na 3-4 dni i w tym czasie planowano po 2-3 seanse dziennie, ale to nie zawsze wystarcza³o, wiêc dodawano pokazy
specjalne.
Pamiêtasz jaki tytu³ wywar³ na Tobie
najwiêksze wra¿enie w tamtych latach? Albo jaki by³ najpopularniejszy?
To by³y pozycje nale¿¹ce ju¿ do klasyki,
które zreszt¹ sam wyœwietla³em. Przede
wszystkim Wejœcie smoka i Klasztor Szaolin.
Ka¿dy obejrza³em oko³o 20 razy. Przez
ca³e wakacje siedzia³em z dziadkiem od rana do wieczora w kinie, wiêc nic dziwnego.
Na „Poranki dla dzieci” te¿ chodzi³em, bo
dziadek mia³ bilety pracownicze. (Wiêcej
informacji na temat nowotomyskiego kina
mo¿na znaleŸæ w tekœcie mojego autor-
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stwa: Od „Odeonu” do „Nowoœci”, czyli dzieje nowotomyskiej X Muzy”, PNT 2 (10)
2009 – przyp. autora)
Wiem, ¿e Twój dziadek kolekcjonowa³
materia³y zwi¹zane z histori¹ i dzia³alnoœci¹ kina. Twoja kolekcjonerska pasja to
jego wp³yw?
I tak, i nie, a przynajmniej nie do koñca.
Mam sporo materia³ów po dziadku, mnóstwo programów kinowych i – na przyk³ad – ciekawy slajd z podpisem: W dniu
dzisiejszym za projekcjê odpowiada Zbigniew
Izydorek, ale moje zainteresowania zaczê³y
siê klasycznie, ju¿ w szkole podstawowej,
od zbierania znaczków pocztowych i monet. Potem dosz³y zdjêcia, dokumenty,
przedmioty codziennego u¿ytku. Moja kolekcja powoli zaczyna³a robiæ siê zbyt du¿a,
wiêc musia³em zawêziæ swoje zainteresowania do wybranego obszaru. Postanowi³em wiêc ograniczyæ siê do samego Nowego Tomyœla. Nowotomyskie pocztówki to
jedna z kolekcji, które posiadam. Mam te¿
stare fotografie, rachunki sklepowe, korespondencjê, butelki z zak³adów Pflauma –
przedwojenne, jeszcze z papierow¹
etykiet¹, wyroby z fabryki „¯ar”… W
sumie trudno wyznaczyæ sobie granice,
wszystko jest ciekawe…
A sk¹d pochodz¹ Twoje „eksponaty”?
Jak je zdobywasz?
W tej chwili najwiêcej rzeczy znajdujê
w Internecie. Chocia¿ i tam pojawiaj¹ siê
rzadko. Czêœciej na niemieckich witrynach
ni¿ na polskich, bo tam g³ównie by³y wysy³ane kartki z Nowego Tomyœla. Nikt przecie¿ nie wysy³a³ nowotomyskiej kartki do
kogoœ z tego samego miasta. Poza tym jako „miejscowe” nie by³y obiektem zainte-
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resowania kolekcjonerów. Teraz naj³atwiej je zdobyæ w³aœnie na niemieckich
stronach z aukcjami. Do 1919 roku Berlin
by³ stolic¹ i w³aœnie tam trafia³a wiêkszoœæ
kartek pocztowych. Rozproszy³y siê
zreszt¹ po ca³ym kraju. Teraz w niemieckim Internecie mo¿na je dostaæ nawet taniej ni¿ na naszych portalach. Niektórzy
sprzedawcy daj¹ zaporowe ceny, wiêc
trudno kupiæ takie przedmioty, a inni chc¹
siê po prostu ich wyzbyæ, co dla kolekcjonera stanowi okazjê. Istniej¹ te¿ gie³dy kolekcjonerskie, ale trzeba by by³o je non
stop œledziæ, a na to nie zawsze jest czas.
Na pewno coraz mniej interesuj¹cych
obiektów mo¿na znaleŸæ po prostu u ludzi. W pocz¹tkowej fazie moich poszukiwañ najfajniejsze by³y strychy. Tam wygrzebywa³em mnóstwo staroci – spod desek, a czasem wœród tumanów kurzu.
Dowiadywa³eœ siê, ¿e u kogoœ na strychu „coœ” siê mo¿e znajdowaæ i szed³eœ
tam…?
Na ka¿dym strychu coœ siê mo¿e znajdowaæ (œmiech). Bywa³em u znajomych,
u znajomych itd. Problemem by³o oczywiœcie uzyskanie pozwolenia od mieszkañców czy w³aœcicieli domu. Czêsto mówili:
Tam, jest ba³agan, wiêc nie wchodŸ albo Tam
jest ju¿ wysprz¹tane i nic nie ma…, ale nawet
w tych bardzo dobrze posprz¹tanych miejscach zawsze coœ siê znalaz³o.
A szuka³eœ w ziemi?
Próbowa³em. Mia³em nawet wykrywacz, ale w naszych warunkach nie zdawa³
egzaminu. Wykrywacz to jest fajny sprzêt,
je¿eli bada siê tereny, gdzie faktycznie toczy³y siê jakieœ dzia³ania wojenne. U nas
jest za du¿o œmieci, a poza tym nie wszyst-
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Poza tym te zbiory, które mnie najbardziej
ciesz¹, pochodz¹ z XIX wieku, czyli
z okresu przed stuleciem miasta – obwoluty listów, pierwsze karty pocztowe, jeszcze ze star¹ nazw¹ Neu-Tomysl.
Jak przechowujesz swoje zbiory? W jakichœ gablotach?
Tej kwestii w³aœnie jeszcze nie mam rozwi¹zanej (œmiech). Kolekcja zgromadzona
jest w pud³ach i wymaga zaprowadzenia
pewnego porz¹dku. W tej chwili, na przyk³ad, trudno mi stwierdziæ, jaka jest iloœæ
tych przedmiotów.

Butelka z unikatow¹ papierow¹ etykiet¹
browaru Pflauma

ko jest metalowe – porcelana na przyk³ad.
A gdzie w Nowym Tomyœlu zakopane s¹
granaty, to akurat wiem (œmiech).
Które z Twoich zbiorów ciesz¹ Ciê najbardziej?
Jedn¹ z ciekawszych i bardziej unikatowych rzeczy, które posiadam, jest koperta
listu wys³anego do Nowego Tomyœla, do
Józefa Jakuba Flatau, znaleziona na aukcji
w Niemczech. Posiada stempel z dat¹
6 X 1858. Ciekawe, ¿e najpierw by³a zaadresowana tutaj, a potem adres nowotomyski zosta³ przekreœlony, a list przes³any
na adres berliñski. Myœlê, ¿e jest to doœæ
unikatowy œlad po osobie honorowego
obywatela Nowego Tomyœla i chmielarza.

Myœlê, ¿e ogl¹daj¹c pocztówki i stare
fotografie udaje Ci siê zobaczyæ miasto takim, jakie by³o wczeœniej, ale te¿ odkrywaæ fakty czasem sprzeczne z dotychczasow¹ wiedz¹ o regionie...
To prawda, tu wa¿na jest wiedza, by
umieæ dokonaæ identyfikacji zdjêæ. ¯eby zidentyfikowaæ czas ich powstania, trzeba
mieæ œwiadomoœæ wszystkich zmian, jakie
zasz³y w danym miejscu. Czy fotografiê
zrobiono przed wojn¹, czy po wojnie – to
³atwo ustaliæ, jednak czy to by³o w latach
20. czy 30. XX wieku, to ju¿ gorzej. Z t¹
identyfikacj¹ jest sporo zabawy. Je¿eli fotografia nie dotyczy charakterystycznego
miejsca, trzeba siê najpierw upewniæ, czy
to na pewno jest Nowy Tomyœl. Nale¿y
te¿ uwa¿aæ na opisy, bo zdjêcia czasem bywaj¹ opisane b³êdnie lub wcale nie by³y
opisywane. Niektóre zdjêcia s¹ ogl¹dane
wielokrotnie przez lata i ci¹gle nie udaje siê
stwierdziæ na pewno, czy przedstawiaj¹
Nowy Tomyœl, czy te¿ nie. Ale za ka¿dym
razem mo¿na na nich zobaczyæ coœ nowego. Podobnie jest z widokówkami. One
te¿ nie s¹ tak pewnym Ÿród³em informacji,
jak mog³oby siê wydawaæ.
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Z identyfikacj¹ fotografii jest sporo zabawy, za ka¿dym razem mo¿na odkryæ nowe szczegó³y –
na zdjêciu Otto Tepper, przedstawiciel zamo¿nej nowotomyskiej rodziny Tepperów
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Jeden z najciekawszych przedmiotów w kolekcji - koperta listu wys³anego
do Józefa Jakuba Flattau

Plac Chopina - lata 60. XX w.

Warto wiedzieæ, jakie tajemnice kryje ziemia, na której mieszkamy...
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Najstarsza w zbiorach i zarazem najbardziej popularna nowotomyska pocztówka, 1898 r.

Szczególnie na litografiach i zdjêciach
rêcznie kolorowanych widzimy, ¿e przek³amane s¹ nie tylko barwy, ale i szczegó³y architektoniczne…
Tak, zgadza siê. Pozornie te same fotografie maj¹ inne kolory. Pomijaj¹c litografie, bo wiadomo, ¿e to by³y rysunki, o braku precyzji w przedstawianiu danego miejsca decydowa³o równie¿ lenistwo wydawców pocztówek nowotomyskich, i pewnie
nie tylko nowotomyskich. Oni najzwyczajniej w œwiecie u¿ywali przez wiele lat tych
samych kliszy... Tutaj masz przyk³ad – widokówka miêdzywojenna, a wydana po
wojnie z identycznym zdjêciem. A zdarza³o siê, ¿e czekano i po 30 lat, by w koñcu
zrobiæ now¹ fotografiê. Na przyk³ad na widokówce z 1914 roku ukaza³o siê to samo
zdjêcie Starego Rynku – z dziewczynk¹
w tle, które znalaz³o siê na karcie pocztowej wydanej w 1943 roku. U¿yto po pro66
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stu tego samego negatywu. O, tutaj mamy
te¿ typowy przyk³ad lenistwa wydawców
(œmiech). Tutaj s¹ widokówki typowo niemieckie i podpisy te¿ s¹ niemieckie – jasna
sprawa. Na wydaniu miêdzywojennym widzimy dalej tê sam¹ fotografiê, tyle ¿e opisan¹ ju¿ w jêzyku polskim. Zdjêcie jest
identyczne, nawet koñ stoi w tym samym
miejscu. Jak widaæ, przy pomocy pocztówek trudno czasem okreœliæ, jak przebiega³ rozwój miasta, stwierdziæ, jak zmienia³y siê poszczególne jego obszary, budynki
itd. S¹ pocztówki, na których – na potrzeby wydania -retuszowano jakieœ elementy,
na przyk³ad tê polsk¹ flagê z budynku na
dzisiejszym placu Chopina. Jak widaæ lenistwo by³o tak wielkie, ¿e ³atwiej by³o wyretuszowaæ flagê ni¿ zrobiæ nowe zdjêcie. Powojenne pocztówki te¿ nie grzesz¹ aktualnoœci¹ – zdjêcia robione w latach 60. by³y
u¿ywane do lat 80.
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Karta pocztowa wyt³aczana - wys³ana w 1903 r.

Mimo wszystko wiele informacji o mieœcie da siê jednak z pocztówek wyczytaæ...
Oczywiœcie. Po pierwsze – warto
sprawdziæ, czy data widniej¹ca na stemplu
pocztowym pokrywa siê z domniemanym
czasem wykonania zdjêcia. Istnieje coœ takiego jak data graniczna – wiadomo, ¿e fotografia zosta³a wykonana nie póŸniej ni¿
w roku wys³ania karty. Trudno jednak powiedzieæ, o ile wczeœniej. Najtrudniej jest
wtedy, gdy nie ma stempla pocztowego.
Wtedy trzeba sprawdzaæ wygl¹d, stan
przedstawionych budynków, roœlinnoœæ.
Sta³ym elementem zdobniczym naszych
pocztówek by³ chmiel. W przypadku innych miast na kartach widaæ koniczynê i inne roœliny.
Sporo wiadomoœci o tym, jak „czytaæ”
karty pocztowe, mo¿na uzyskaæ przy pomocy wydawanej przez bibliotekê serii

„Nowotomyskie przechadzki œladami
dawnych pocztówek”. W ramach tej serii,
prowadzonej przez dra Bogumi³a Wojcieszaka, zosta³y ju¿ opracowane Opalenica,
Nowy Tomyœl, Lwówek i Zb¹szyñ. Twoja
kolekcja powstaje od pewnego czasu, s¹dz¹c po jej objêtoœci, ale Twoich widokówek nie ma w naszym wydawnictwie. Nie
chcia³eœ siê nimi dzieliæ?
Nie, sk¹d¿e. Po prostu wtedy nie wiedzia³em, ¿e powstaje taki album. Teraz daje on sporo wiedzy o kartach pocztowych,
bo to pierwsze takie wydawnictwo na naszym terenie. Bardzo pomocne. Chocia¿
wiem, ¿e nie wszystkie ze znanych pocztówek znalaz³y siê w nowotomyskim tomie.
Oczywiœcie, z czasem odnalaz³y siê i nadal
odnajduj¹ kolejne. Kolekcje siê powiêkszaj¹. Teraz moje pocztówki bêdzie mo¿na
zobaczyæ w Nowotomyskiej Galerii Internetowej.

Warto wiedzieæ, jakie tajemnice kryje ziemia, na której mieszkamy...
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Pocztówka przedstawiaj¹ca budynek Starostwa, Poczty i Kunstmûlle

Alter Markt (dzisiejszy plac Chopina) z nie istniej¹cym pomnikiem wojennym
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Goldstrasse (obecnie Mickiewicza) - przed I wojn¹ œwiatow¹

Plac Wittego - teren dzisiejszego parku Musia³a, karta wys³ana w 1914 r.

Warto wiedzieæ, jakie tajemnice kryje ziemia, na której mieszkamy...
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Karta pocztowa z podpisami w jêzyku polskim - lata 30. XX w.

Pocztówka wieloobrazkowa przedstawiaj¹ca m.in. bogato przystrojony w swastyki i girlandy magistrat oraz
rzadkie ujêcie dzisiejszej ul. Pi³sudskiego (lewy dolny róg) – lata II wojny œwiatowej
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Istnieje coœ takiego jak rywalizacja miêdzy osobami zbieraj¹cymi pocztówki. Nale¿ysz do takich osób?
Raczej nie. Poza tym trudno stwierdziæ,
kto ma wiêksz¹, ciekawsz¹ kolekcjê, bo
one nie s¹ w zasadzie upubliczniane.
Jest to jednak zamkniête œrodowisko,
wiêc wiadomo „kto, co ma”...
Ale to nie jest tak, ¿e w tym œrodowisku
s¹ sami „koledzy”, w tym sensie, ¿e nie
utrzymuje siê na tyle bliskich relacji, by pokazywaæ sobie wzajemnie swoje zbiory.
Trudno te¿ o sensowne porównanie miêdzy nimi. Z drugiej strony przecie¿ te¿ nie
chodzi o to, by trzymaæ swoje kolekcje
w szufladach. Dobrze, je¿eli bêd¹ mog³y
byæ pokazywane i s³u¿yæ innym.
Która z kart pocztowych z Twojej kolekcji jest najstarsza?
Ta z pocz¹tku 1898 roku, bodaj¿e
z maja. Litografia wieloobrazkowa wydana
dwukrotnie w 1897 i 1898 roku, w wersji
kolorowej i bardziej stonowanej. To uznana za najstarsz¹ i najbardziej popularn¹
z nowotomyskich pocztówek.
Wiem, ¿e oprócz kolekcjonerstwa poch³ania Ciê badanie nowych obszarów dotycz¹cych historii naszego miasta. W przenoœni i dos³ownie. Uzyska³eœ niedawno
zgodê od Nadleœnictwa Grodzisk na przeprowadzenie badañ na terenie dawnego
obozu niemieckiego na Gliñskich Górach...
Zgadza siê. Od jakiegoœ czasu, za zgod¹
Nadleœnictwa, któremu w tym miejscu
jeszcze raz serdecznie dziêkujê, zajmujê siê
porz¹dkowaniem tego terenu. Staram siê
okreœliæ obszar tego obozu i rozk³ad znaj-

duj¹cych siê tam pierwotnie zabudowañ.
Obóz powsta³ w 1940 roku i dotrwa³ do
koñca wojny.
Wyjaœnijmy mo¿e najpierw, jaki charakter mia³o to miejsce...
Miejsce to nosi³o nazwê Reicharbeitsdienst, co mo¿na przet³umaczyæ jako
Obóz Niemieckiej S³u¿by Pracy. Mia³ on
charakter, hmmm… powiedzmy naszych
OHP-ów albo batalionów in¿ynieryjno –
budowlanych. Jednostka wojskowa, ale
bardziej budowlana ni¿ militarna, w której
broñ ¿o³nierze mieli tylko do przysiêgi,
a pracowali przy u¿yciu ³opat. By³a jednostk¹ pomocnicz¹ Wehrmachtu, stworzon¹ do pracy na rzecz Rzeszy.
Niektórzy myl¹ obóz RAD z obozem
na Bobrówce, ale ten pierwszy mia³ zupe³nie inny charakter, nie jeniecki. Niemcy
wybudowali ten obóz sami dla siebie i –
w oko³o sto osób – tam stacjonowali. To
by³ mêski RAD, a damski mieœci³ siê w budynku dzisiejszego LOK-u.
A jak w ogóle wpad³eœ na pomys³, by
zbadaæ ten teren?
Pomys³ zrodzi³ siê, gdy zaczê³y siê pojawiaæ pocztówki, przedstawiaj¹ce to miejsce. By³y ma³o popularne i nawet nie zosta³y ujête w albumie o Nowym Tomyœlu, ale
ze wzglêdu na to, ¿e zebra³o siê tych pocztówek ca³kiem sporo (³¹cznie z tymi pokazuj¹cymi przysiêgê obozow¹), uda³o mi siê
zidentyfikowaæ to miejsce. Generalnie
wszyscy wiedz¹, ¿e tam coœ by³o, ale nie
wiedz¹ dok³adnie co. Jedni mówi¹, ¿e szpital, inni, ¿e obóz. Sporo osób zapamiêta³o,
¿e by³y jakieœ ruiny, resztki betonu, ale nic
wiêcej. A ¿e nie znalaz³em ¿adnych opracowañ, czy dokumentów na temat tej jed-
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Teren Reichsarbeitsdients - karta wys³ana w 1943 r.

Barak kuchni i sto³ówki Obozu Niemieckiej S³u¿by Pracy na pocztówce wys³anej z linii frontu w 1945 r.
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Badania terenowe w miejscu RAD - u, prowadzone z pomoc¹ syna £ukasza

nostki, bo nic o niej w sumie nie wiadomo
i nikt siê ni¹ nie zajmowa³, postanowi³em
ten teren przebadaæ. Powstanie wielkopolskie, kampania wrzeœniowa maj¹ w okolicy
sporo ekspertów. Wystarczy zapoznaæ siê
z kilkoma publikacjami i ju¿. W przypadku
RAD-u ustalenie czegokolwiek jest trudne,
bo nie ma siê do czego odnieœæ. Czas poka¿e, ile uda mi siê zdzia³aæ w tej kwestii.
Tu na widokówkach widoczny jest
obóz od wewn¹trz, kuchnia i jadalnia oraz
teren obozu – m. in. w tle wojskowej przysiêgi, która siê tam odby³a. Po rozpoczêciu
badañ uda³o mi siê ustaliæ miejsce, w którym obecnie znajduje siê jeden z obozowych baraków. Zosta³ on przeniesiony
i funkcjonuje obecnie jako budynek Szko³y
Podstawowej w Groñsku. W 1945 roku
zosta³ tam przeniesiony z tego wzglêdu, ¿e
Rosjanie którzy wkroczyli do Groñska, tak

intensywnie strzelali do znajduj¹cych siê
w budynku by³ej szko³y portretów Hitlera,
¿e tamtejsz¹ szko³ê spalili. W ramach rekompensaty Groñsko dosta³o ten poobozowy barak, który jako szko³a funkcjonuje
do dziœ. Stoi przy drodze, pomalowany na
br¹zowo. Prawdopodobnie jest to barak
kuchni i sto³ówki, widoczny na jednej
z pocztówek.
W jaki sposób ustali³eœ, ¿e to akurat
ten barak?
Najpierw poszukiwa³em wszystkich,
nawet przypadkowych, baraków w Nowym Tomyœlu, które teoretycznie mog³y
stamt¹d pochodziæ. Gdy zaj¹³em siê selekcj¹ i porównywaniem ich konstrukcji z barakami obozowymi, okazywa³o siê, ¿e po
kolei odpada³y, a¿ zosta³ w³aœnie ten jeden.
Gdy pojecha³em tam ze zdjêciami obozu
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Marcin Izydorek w rozmowie z Sylwi¹ Kupiec

i porówna³em, okaza³o siê, ¿e ten barak
najbardziej pasuje. Zmierzy³em go, ¿eby
przyj¹æ sobie pewn¹ skalê przy odtwarzaniu planu RAD-u, gdy zabudowa jeszcze
istnia³a. Zacz¹³em oczyszczaæ pozosta³oœci
betonowych konstrukcji i fundamentów
i w tej chwili zaczynam ju¿ dostrzegaæ,
gdzie sta³y zabudowania. W tym momencie odkry³em œlady istnienia kilku baraków,
ale wed³ug zapisków z lat powojennych,
powinno byæ ich kilkanaœcie. Nie wiem, czy
dok³adano kolejne? Wiem, ¿e w 1945
roku na tym terenie odby³y siê do¿ynki, ale
baraki by³y ju¿ wówczas zniszczone. Rok
póŸniej zacz¹³ siê ich remont z uwagi na to,
¿e przejœciowo stacjonowali tam Niemcy,
którzy w latach 1946 - 1947 byli st¹d
wywo¿eni w ramach deportacji. Mam te¿
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niepotwierdzone informacje, ¿e swego
czasu by³ tam szpital, ale to wymaga
jeszcze zbadania. No i na pewno w latach
60. Przebywa³o tam wielu Cyganów stawali swoimi taborami, tworz¹c
obozowisko. Teren po³o¿ony pod
miastem, czêœciowo zagospodarowany,
by³ do tego celu idealny. Ostatnim etapem
zmian, jakie zasz³y w tym miejscu, by³a
jego zamiana po prostu w œmietnisko.
Poza tym ten teren styka siê krawêdzi¹ z
Cmentarzem ¯o³nierzy Radzieckich, do
budowy którego te¿ mog³y byæ
wykorzystane elementy z RAD-u.
O tych zmianach wiem z relacji ludzi,
mieszkaj¹cych w tych okolicach. Jest
jeszcze kilka osób, z którymi chcia³bym
porozmawiaæ, ale to oczywiœcie wymaga
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czasu. Gdy siê pracuje zawodowo, czasu
nie ma zbyt wiele.
Prócz gromadzenia relacji od osób,
masz pozwolenie na prowadzenie prac
dokumentacyjnych, ale równie¿ kopanie
w ziemi?
To mo¿e za du¿o powiedziane. Bardziej
chodzi o to, by pooczyszczaæ pozosta³e
elementy - pozarastane mchem wejœcia do
baraków, fundamenty. Przy oczyszczaniu
terenu ju¿ mo¿na dostrzec wielkoœæ ca³ego
obiektu. Wczeœniej niewiele elementów
by³o widocznych, a pamiêtam z czasów
nauki w szkole podstawowej, ¿e je¿d¿¹c z
kolegami rowerami w tym kierunku,
widzieliœmy tych pozosta³oœci o wiele
wiêcej. Ziemia poch³onê³a wiele z nich, a
inne zabrali ludzie np. na budowê domów.
W mieœcie, które w tym roku obchodzi
dopiero 230. lecie swojego istnienia
mo¿na znaleŸæ mnóstwo œladów historii...
Na pewno szczególnie takie, których
innym nie chcia³o siê badaæ. Chcia³bym
doprowadziæ teren RAD-u do takiego
stanu, ¿eby mo¿na by³o go zwiedziæ,
obejrzeæ, sprawdziæ, jak kiedyœ wygl¹da³ i
przeczytaæ
odpowiedni¹
tabliczkê
informacyjn¹.
Jest to dla mnie te¿ rodzaj odskoczni.
Lubiê byæ sam w lesie i mieæ poczucie, ¿e

coœ odkrywam. Podstawowe pytanie, jakie
zadaj¹ mi w urzêdach brzmi: “A po co to
panu?” W sumie to trudno na to pytanie
odpowiedzieæ. Niby ka¿dy szuka tego
przys³owiowego z³otego poci¹gu, a ¿e
ktoœ chce sobie pokopaæ w lesie i czegoœ
siê przy okazji dowiedzieæ, to trudno
zrozumieæ. Na pewno to bêdzie wielka
satysfakcja, je¿eli odkryjê coœ jako
pierwszy. Trzeba siê czymœ, poza prac¹
zawodow¹, zajmowaæ.
A czym zajmujesz siê zawodowo?
Jestem narzêdziowcem. Zaczyna³em w
Chifie, póŸniej by³ Polform, Phoenix
Contakt, a teraz Toolproject. Ponad 20 lat
pracujê w zawodzie, wymagaj¹cym du¿ej
precyzji i przebywania w jednym
pomieszczeniu. A takie badania to trochê
ucieczka od zamkniêcia w jednej
przestrzeni.
Myœlê, ¿e warto wiedzieæ, jakie
tajemnice kryje ziemia, na której
mieszkamy. Historia jest po prostu
ciekawa, inspiruje do zadawania pytañ.
Kto nie szanuje historii, sam nie jest wart
szacunku, ¿e tak sparafrazujê s³owa
marsza³ka Pi³sudskiego…
Fotografie i pocztówki z kolekcji bêd¹cej
w³asnoœci¹ Marcina Izydorka
Zdjêcie ostatnie: Gra¿yna Matuszak
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Krzysztofa Adamczaka

Gra¿yna Matuszak

Pomys³y uwolnione ze skrzynki...
Na prze³omie maja i czerwca, w Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki, goœci³a
premierowa wystawa autorska nowotomyœlanina Krzysztofa Adamczaka. Opatrzona
intryguj¹cym, dwujêzycznym tytu³em I’m Watching You – Obserwujê Ciê., ekspozycja
prac odznaczaj¹cych siê niema³ym kunsztem artystycznym, spotka³a siê z du¿ym
uznaniem goœci odwiedzaj¹cych biblioteczn¹ galeriê. Oryginalne prace przyci¹ga³y uwagê odbiorców bogactwem nasyconych barw i œwiat³em, zaskakiwa³y precyzj¹ i mnogoœci¹ symbolicznych motywów. Uzyskany efekt okazuje siê byæ tym bardziej zaskakuj¹cy,
¿e autor prezentowanych prac nie jest absolwentem szkó³ plastycznych, nie bra³ te¿
nigdy udzia³u w warsztatach i plenerach malarskich.
Legitymuje siê wykszta³ceniem technicznym z zakresu mechaniki precyzyjnej i
automatyki oraz uprawnieniami do wykonywania - ma³o artystycznego - zawodu
elektromontera. Na co dzieñ realizuje siê, prowadz¹c w³asn¹ firmê projektow¹, w której
zajmuje siê grafik¹, wzornictwem przemys³owym i tworzeniem wizerunku firm.
Projektuje opakowania i etykiety dla produktów z bran¿y kosmetycznej i alkoholowej,
logotypy, elementy stron internetowych etc.Jego prace znajduj¹ siê w zbiorach
prywatnych w Polsce i za granic¹: w Niemczech i Australii.
Zapytany o pocz¹tki przygody ze sztuk¹ i Ÿród³a twórczych pomys³ów, mówi, ¿e
w zasadzie tworzy przez ca³e ¿ycie, ¿e od dziecka lubi³ rysowaæ, a kredki i o³ówek towarzyszy³y mu odk¹d pamiêta. Fascynuje go surrealizm.

Solarigrafia

76

Gra¿yna Matuszak

Z TEKI...

Prêdkoœæ koloru
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Lubi czytaæ o sztuce, ale jeszcze bardziej ogl¹daæ j¹ lub - jak mówi – podgl¹daæ obrazy.
Te obserwacje pomagaj¹ mu poznawaæ ró¿ne techniki malarskie, s¹ Ÿród³em wiedzy i
inspiracji, pozwalaj¹cej na doskonalenie w³asnego warsztatu. Do ulubionych mistrzów
pêdzla zalicza: Salvadora Dali, Jacka Malczewskiego, Witkacego i Józefa Che³moñskiego.
Tworzy w technikach tradycyjnych, które zreszt¹ lubi najbardziej. Najczêœciej operuje
o³ówkiem, piórkiem, pêdzlem lub patyczkiem i czarnym, smolistym tuszem lub wêglem.
Pomimo zawodowej koniecznoœci korzystania z technik i programów komputerowych,
za podstawowe narzêdzia w swojej pracy twórczej uwa¿a papier i o³ówek. Twierdzi, ¿e
¿adne najnowsze techniki ich nie zast¹pi¹. Do malowania u¿ywa farb akrylowych,
olejnych, gwaszu. Maluje te¿ aerografem. Wszystkie prace powstaj¹ w oparciu o
wczeœniejsze niewielkie szkice, które pe³ni¹ swoist¹ funkcjê notatnika rodz¹cych siê nagle
pomys³ów. To one w³aœnie, gromadzone w dwóch sporych rozmiarów skrzynkach,
stanowi¹ punkt wyjœcia do tworzenia ostatecznych wersji obrazów.
Prezentowane na wystawie prace powsta³y na bazie w³aœnie takich, skrzêtnie
przechowywanych pomys³ów, które zrodzi³y siê wiele lat wczeœniej. Niektóre z nich s¹
bardziej spontaniczne, inne dok³adnie przemyœlane i skomponowane geometrycznie. W
g³ówny motyw kompozycji autor wplata liczne drobne symboliczne elementy, dotycz¹ce
m. in. jego podró¿y czy osobistych prze¿yæ i wspomnieñ. Pomys³y na nie pojawiaj¹ siê w
trakcie tworzenia, a efekt dostrzec mo¿na dopiero po wnikliwym przyjrzeniu siê dzie³u.
Jak przystoi artystycznej naturze, Krzysztof Adamczak nie ogranicza siê do
przywo³anych wy¿ej dzia³añ. Zajmuje siê tak¿e rêkodzie³em artystycznym, tworzy w
drewnie, metalu i tworzywach sztucznych.
W³asnorêcznie wykona³ wiêkszoœæ mebli w swoim mieszkaniu. Eksperymentuje z
fotografi¹, w której wykorzystuje sprzêt cyfrowy, analogowy oraz kamery otworkowe
w³asnej konstrukcji. Fascynuje go szczególnie fotografia otworkowa - polegajaca na
technice wykonywania zdjêæ przy pomocy aparatu typu camera obscura oraz solarigrafia.

Stary d¹b w Rogalinie (fotografia otworkowa)
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Drwal (grafika; tusz na papierze)
Pomys³y uwolnione ze skrzynki...
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Zaczekaj na mnie
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- Jest to technika fotograficzna opieraj¹ca siê na zjawisku samoczynnego ciemnienia, w
bardzo wolnym tempie, materia³u œwiat³oczu³ego pod wp³ywem œwiat³a. Dziêki
trwaj¹cemu nawet kilka miesiêcy procesowi naœwietlania, mo¿liwe jest zarejestrowanie
obrazów z widoczn¹ tras¹ s³oñca podczas jego pozornego ruchu po niebosk³onie.
Mieszkaj¹c kilka lat w Warszawie, Krzysztof Adamczak pracowa³ przy projektach
scenograficznych do filmów dokumentalnych, reklamowych i teledysków; m. in. clipów
grupy T.Love czy Andrzeja Piasecznego. Do filmu dokumentalnego o Janie Himilsbachu,
zatytu³owanego Prawdy, bujdy i czarne dziury, wykona³ makietê mieszkania aktora, która
pos³u¿y³a przy nakrêcaniu scen z efektami pirotechnicznymi. Wykonywa³ równie¿
rysunki scenografii dla teatru im. Zygmunta Hûbnera na warszawskiej Pradze. Jest
autorem ponad 140 ilustracji do tomiku poetyckiego Mateusza Kurcewicza pt.
Chwilomyœli. Ksi¹¿ka ta otrzyma³a nagrodê Z³otego Gryfa, jako najlepszy pod wzglêdem
technicznym i jakoœciowym produkt poligraficzny 2005 roku.
Swoje najbli¿sze plany artystyczne wi¹¿e z malowaniem, które daje mu du¿o radoœci
i satysfakcji. Na realizacjê czeka ju¿ sporo starszych oraz ostatnio “zapisanych” w formie
szkiców pomys³ów. Uwa¿a, ¿e nale¿y po¿ytkowaæ ¿ycie pozytywnie i nie marnowaæ czasu.
Planuje te¿ kolejne wystawy, a tak¿e stworzenie internetowej galerii, w której
prezentowa³ bêdzie swoje prace z zakresu malarstwa, grafiki, rêkodzie³a artystycznego
i fotografii.

Opatrzona tytu³em I'm Watching You – Obserwujê Ciê., premierowa ekspozycja
prac Krzysztofa Adamczaka spotka³a siê z uznaniem zwiedzaj¹cych
Pomys³y uwolnione ze skrzynki...
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Z muzyczno – poetyckim programem przyjechali do naszego miasta cz³onkowie Robotniczego
Stowarzyszenia Twórców Kultury z Gorzowa Wlkp. Od lewej: poetka Tadeusza Dziadosz
i wokalistka Milena Rucka
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Wizyta gorzowskich twórców
Z muzyczno – poetyckim programem przyjechali do naszego miasta cz³onkowie
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Gorzowa Wlkp., a wœród nich
pisarze, poeci, cz³onkowie sekcji plastycznej i m³ode wokalistki. Na zaproszenie nowo
wybranego prezesa Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego Bogdana Górnego, w
sali widowiskowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, 23
maja zaprezentowali muzyczno-poetycki program zatytu³owany “Z minionych zdarzeñ
œcieram kurz cz³onkowie”, dedykowany przede wszystkim nowotomyskim seniorom.
St¹d te¿ najliczniejsz¹ na widowni grupê stanowili uczestnicy zajêæ organizowanych w
Domu Dziennego Pobytu, wraz z kierownik Ann¹ Palick¹ oraz studenci
nowotomyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Istniej¹ce od 1981 roku i maj¹ce sw¹ siedzibê w Miejskim Centrum Kultury w
Gorzowie Wlkp., Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury skupia “ludzi, którym
w duszy coœ gra”. Aktualnie jego prezesem jest - maj¹cy rodzinne zwi¹zki z naszym
miastem - Czes³aw Ganda, pe³ni¹cy równoczeœnie funkcjê prezesa gorzowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Cz³onkowie RSTK swoje pasje twórcze realizuj¹ w ramach sekcji literackiej, plastycznej, muzycznej i filmowej. Od kilkunastu lat przedstawiaj¹
swoj¹ twórczoœæ w ramach cyklicznych programów OBRAZY – S£OWA – D•WIÊKI.
Podczas majowego spotkania swoj¹ twórczoœci¹ podzielili siê z nowotomyœlanami.
Pocz¹wszy od 1983 roku, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury organizuje
coroczne Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne, skupiaj¹ce twórców z kraju i z zagranicy. Zajêcia warsztatowe dla poszczególnych sekcji prowadzone s¹ pod fachowym
okiem konsultantów. Od filmiku prezentuj¹cego warsztaty artystyczne w Garbiczu, gorzowianie rozpoczêli swe spotkanie z nowotomysk¹ publicznoœci¹. Po niej widzowie
przenieœli siê wraz z nimi do krainy poetycko – muzycznych wspomnieñ. M³odziutkie
wokalistki Oliwia Królikowska i Milena Rucka oczarowa³y swym wdziêkiem i talentem,
pierwsza z nich wywo³uj¹c wzruszenie „Modlitw¹” Bu³ata Okud¿awy, druga zaœ podbijaj¹c serca wszystkich s³uchaczy, a zw³aszcza prezesa Bogdana Górnego piosenk¹ „Chcê
do Bodzia”. Janina Jurgowiak zaprezentowa³a wiersz pt. „Odroczenie”, a Roman Habdas przedstawi³ historiê ma³ego Stasia, któremu wró¿ono rzeŸniczy fach.
„Stó³ z ³owickim obrusem” to wiersz, który zaprezentowa³a Krystyna WoŸniak. Tadeusza Dziadosz w wierszu „Matka” ukaza³a trudne macierzyñstwo. £ucja Fice zaprezentowa³a siê w wierszach „Emerytura” i „Wspomnienia”, a Krystyna WoŸniak z utworze „Mo¿e kiedyœ bêdziesz umia³a wybaczyæ”.
Wizyta gorzowskich twórców
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Program Z minionych zdarzeñ œcieram kurz cz³onkowie, dedykowany by³ przede wszystkim
nowotomyskim seniorom

Gorzowskie stowarzyszenie skupia ludzi, którym coœ w duszy gra. Na zdjêciu poeta Roman Habdas
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Inicjatorzy spotkania – Bogdan Górny, prezes NTK (z lewej) i Czes³aw Ganda, prezes RSTK
(z prawej) oraz Milena Rucka œpiewaj¹ca fina³ow¹ piosenkê

Wystêp gorzowskich artystów zosta³ nagrodzony gromkimi brawami

Ferdynand G³odzik w swym wierszu „Postanowienia noworoczne “ postanowi³ po
wsze czasy nigdy niczego nie postanawiaæ, a Janina Jurgowiak opowiedzia³a o tym, jak
zosta³a “Kobiet¹ upad³¹”. Ca³oœæ wyre¿yserowa³ Czes³aw Ganda, który te¿ z Krystyn¹
WoŸniak opracowa³ scenariusz wieczoru. Wystêp gorzowskich goœci zosta³ nagrodzony
gromkimi brawami na stoj¹co.
Na sztalugach swoje prace wystawili: Tomasz B³asikiewicz, Bo¿ena Cichocka, Jerzy
Do³¿yk, Ma³gorzata Jaroma, Zenon Kaczmarczyk, Maciej Koperski, W³adys³aw Klêpka,
S³awomir Szeleszkiewicz i Barbara Latoszek, która te¿ wystawê zaaran¿owa³a.

Wizyta gorzowskich twórców
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kwiecieñ – czerwiec 2016 r.
KASSK po raz dwunasty
Od 1 do 3 kwietnia ju¿ po raz dwunasty nowotomyskie gimnazjum im. Feliksa
Szo³drskiego zorganizowa³o ogólnopolsk¹ Konferencjê Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2016. Na XII KASSK przyby³o wielu wybitnych przedstawicieli œwiata nauki, oœwiaty i biznesu. Dla uczestników konferencji – nauczycieli wszystkich
przedmiotów – przygotowano wiele wyk³adów i warsztatów. Wiele uwagi poœwiêcono
e-podrêcznikom i e-zasobom edukacyjnym, które w efektywny sposób mog¹ byæ wykorzystywane zarówno w szkole, jak i w samokszta³ceniu. Istotne miejsce zajmowa³a koncepcja nauki programowania dla wszystkich uczniów, na ka¿dym etapie kszta³cenia, tak¿e w kontekœcie olbrzymiej popularnoœci takich programów jak „Godzina kodowania”
oraz „Mistrzowie kodowania”. Mówiono te¿ o roli informatyki w szkole w nawi¹zaniu
do nowej podstawy programowej z informatyki opracowanej przez Radê ds. Informatyzacji Edukacji. Oferta konferencji obejmowa³a: 5 bloków wyk³adowych, 112 warsztatów, 30 wystaw i ekspozycji, które cieszy³y siê olbrzymim zainteresowaniem uczestników. Pozamerytoryczna aktywnoœæ kasskowiczów przebiega³a w tym roku pod has³em
„TIK wspiera FIT”. Organizatorzy pokazywali, w jaki sposób technologia mo¿e wspieraæ
zdrowy tryb ¿ycia. Integracji uczestników s³u¿y³y biesiada zorganizowana w Klimkowej
Osadzie w Cichej Górze, a tak¿e Kasskolandia – parasportowa impreza, obfituj¹ca w liczne konkursy i niespodzianki. W KASSK-u uczestniczy³o prawie 300 osób, ponad 70 zaproszonych goœci oraz prawie 150 przedstawicieli firm i instytucji – partnerów konferencji. Ca³oœci dope³nia³a ponadstuosobowa ekipa m³odzie¿y oraz pracowników administracji i obs³ugi gimnazjum, aktywnie zaanga¿owana w sprawny przebieg KASSK- u.
Sukces nowotomyskich tancerzy
2 kwietnia w Kórniku odby³ siê Turniej Tañca Towarzyskiego „Bia³a Dama”,
w którym wziêli udzia³ tancerze z Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. M³odzi artyœci
zaprezentowali bardzo wysoki poziom. W najm³odszej grupie 8-9 lat w rywalizacji udzia³
wziêli Natalia Koza i Adrian KaŸmierowski, zdobywaj¹c w finale II miejsce, podobnie jak
Antonina Wojtkiewicz i Adam Pa¿ucha w kategorii wiekowej 10-11 lat. W kategorii 1213 lat równie¿ II miejsce wytañczyli Zofia Lachman i Mateusz Boroñ oraz Marysia
Wojtkiewicz i Miko³aj Pajchrowski. Zuzanna B¹kowska i Kacper Targosz zatañczyli
w pokazowej grupie walca angielskiego, cha-chy, Quicstep’a i Jive’a.
Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS
W si³owni LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl 2 kwietnia odby³y siê Mistrzostwa
Wielkopolski Zrzeszenia LZS do lat 20 i 23. Wœród kobiet, w klasyfikacji open, zdecydowanie wygra³a zawodniczka z Nowego Tomyœla – Marta Weso³a, II by³a Paulina Kud³aszyk, a III Katarzyna Lorenc – równie¿ zawodniczki „Budowlanych – Ca³us”. Podczas
zawodów sztangiœci rywalizowali tak¿e w klasyfikacji dru¿ynowej. Pierwsze miejsce zajêli w niej gospodarze, czyli LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl.
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Ortograficzne talenty
5 kwietnia trzecioklasiœci z gimnazjów w Borui Koœcielnej, Michorzewie, Nowym
Tomyœlu, Opalenicy i W¹sowie wziêli udzia³ w finale II Powiatowego Konkursu
Ortograficznego, zorganizowanego w Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym
Tomyœlu. Spoœród 415 uczniów klas trzecich, po dwuetapowych zmaganiach, do fina³u
zakwalifikowa³o siê 21. Fina³owe dyktando pt. Piknik zosta³o u³o¿one i podyktowane
przez doradcê metodycznego jêzyka polskiego Grzegorza Pi¹tasa. Nad prawid³owym
przebiegiem fina³u czuwa³a komisja, sk³adaj¹ca siê z nauczycieli jêzyka polskiego:
Grzegorza Pi¹tasa, Marzeny Dach-Kolanko, Doroty Wiœniewskiej, Lucyny Szuder i Marii
Manyœ. W trakcie oczekiwania na werdykt konkursowej komisji m³odzie¿
nowotomyskiego gimnazjum zaprezentowa³a swe talenty wokalne, muzyczne i
recytatorskie. Tytu³ Gimnazjalnego Talentu Ortograficznego zdoby³a Jaœmina B³a¿ewicz,
II miejsce zaj¹³ Micha³ Bartol, a III - Martyna Borowiak. Wszyscy laureaci s¹ uczniami
Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. Zwyciêzcy odebrali pami¹tkowe
statuetki ufundowane przez Radê Rodziców nowotomyskiego gimnazjum, a ka¿dy z
uczestników otrzyma³ dyplom uczestnictwa w konkursie.
Skarby groty Lascaux
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 5 kwietnia odby³ siê kolejny
wernisa¿. Tym razem kolekcjê gobelinów zaprezentowa³a poznañska artystaplastyk Maria Gostylla-Pachucka. Na ekspozycjê z³o¿y³y siê prace zainspirowane
wizyt¹ w jednej z najstarszych na œwiecie galerii – francuskiej grocie Lascaux,

Maria Gostylla-Pachucka nie po raz pierwszy zaprezentowa³a swe prace w nowotomyskiej bibliotece
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ozdobionej 150 malowid³ami i 1500 znakami, wykonanymi ponad 17 tysiêcy lat
temu. Plastyczka, zafascynowana prehistorycznymi dzie³ami, stworzy³a ich w³asn¹
wizjê, w najbli¿szej sobie technice, nadaj¹c cyklowi swoich prac tytu³: Skarby groty
Lascaux. Nale¿¹ca od lat do artystycznej grupy tkaczek francuskich Fil en Main,
maj¹ca na swoim koncie ponad 150 wystaw w kraju i za granic¹, twórczyni
barwnych i bardzo ekspresyjnych w artystycznym wyrazie gobelinów i tê
ekspozycjê mo¿e uznaæ za niezwykle udan¹. O swej fascynacji i w ogóle o sztuce
tkackiej, chêtnie opowiedzia³a uczestnikom wernisa¿u. Oprawê muzyczn¹
wernisa¿u zapewni³y Anna Budel i El¿bieta Spycha³a, które wyst¹pi³y z mini recitalem z³o¿onym z utworów Gra¿yny Bacewicz i Henryka Wieniawskiego.
Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
W hali nowotomyskiego gimnazjum 7 kwietnia po raz pierwszy zorganizowana zosta³a Olimpiada Sportowa Przedszkolaków z gminy Nowy Tomyœl. Organizatorem imprezy by³ Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu. Wspó³organizatorami: Gmina Nowy Tomyœl oraz Gimnazjum im. F. Szo³drskiego. Do rywalizacji stanê³o 7 oddzia³ów przedszkolnych z terenu naszej gminy, reprezentuj¹cych.: Przedszkole nr 1 im. „Misia Uszatka”, Przedszkole nr 2 „Plastusiowe Osiedle”, Przedszkole nr 3 „Bajkowe Zacisze”, Przedszkole nr 4 „Bolka i Lolka”, Przedszkole nr 5 „S³oneczko”, Przedszkole Rodzinne „Arka” oraz Przedszkole „Têczowy Ogród” w Glinnie. Ka¿de przedszkole reprezentowane by³o przez 8. uczestników. Olimpiadê otworzyli Z-ca Burmistrza Nowego Tomyœla Pawe³ Mordal oraz dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji Artur £oziñski, który wraz z Izabell¹ Michalak-Knop zasiad³ równie¿ w jury. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³

Reprezentacja Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”
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koordynator OSiR-u Tomasz Radwan. Prowadz¹cy imprezê Piotr Witczak zadba³ równie¿ o jej oprawê muzyczn¹. W pomoc przy rozgrywaniu dyscyplin zaanga¿owa³a siê
m³odzie¿ ze Szkolnego Oœrodka Siatkarskiego przy Gimnazjum w Nowym Tomyœlu.
Nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli nowotomyskiej policji, z którymi przyby³ Pyrek.
Marita Herla w rytm zumby rozgrza³a wszystkie przedszkolaki. Dzieci bra³y udzia³ w rywalizacji sportowej oraz odpowiada³y na pytania z wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Nie zabrak³o równie¿ dyscyplin dla opiekunek najm³odszych sportowców, które –
podobnie jak dzieci – zaciêcie walczy³y o punkty dla swojego przedszkola. Na koniec medale oraz podziêkowania za udzia³ w imprezie wrêczyli: Burmistrz Nowego Tomyœla
W³odzimierz Hibner, Z-ca Burmistrza Bogna ¯elazna, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Marcin Brambor oraz dyrektor OSiR-u Artur £oziñski.
Inauguracja nowotomyskiego jubileuszu
Obchody 230. lecia nadania praw miejskich Nowemu Tomyœlowi zainaugurowano
8 kwietnia, w rocznicê wydania przywileju przez króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Aby godnie uczciæ jubileusz, Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu zaprosi³ dzieci i m³odzie¿ do udzia³u w imprezie pod nazw¹ „ObudŸmy Feliksa”. Frekwencja dopisa³a. W imprezie udzia³ wziê³y przedszkolaki z nowotomyskich przedszkoli, uczniowie szkó³ podstawowych w Nowym Tomyœlu, Jastrzêbsku Starym, S¹topach i Wytomyœlu oraz gimnazjaliœci z Nowego Tomyœla i Borui Koœcielnej. Dzieci i m³odzie¿ w barwnym korowodzie
przesz³y ulicami, g³osz¹c mieszkañcom nowinê o „urodzinach” miasta. Imprezie towarzyszy³ konkurs na oryginalne zaprezentowanie siê grupy. Jury ocenia³o prezentowane
stroje, rymowanki, transparenty oraz oprawê muzyczn¹. W konkursie nagrodzeni zostali: w kategorii przedszkolaków – dzieci z „Têczowego Ogrodu” oraz Skrzaty z Przedszkola „Plastusiowe Osiedle”; w kategorii uczniów szkó³ podstawowych – uczniowie kl.
III Szko³y Podstawowej w S¹topach oraz reprezentanci Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu; w kategorii gimnazjów – kl. II e Gimnazjum im. F. Szo³drskiego oraz gimnazjaliœci
z Borui Koœcielnej. Wyró¿nienia przyznano: reprezentantom Przedszkola „Bolka i Lolka”, uczniom kl. II b ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu oraz kl. I f nowotomyskiego gimnazjum. W muszli koncertowej dla wszystkich uczestników zatañczy³a
grupa dzieci ze Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu oraz zagra³ zespó³ sygnalistów myœliwskich Nadleœnictwa Grodzisk Wlkp. pod kierownictwem Wojciecha Œlicznera. (Czytaj wiêcej: ss. 50 - 57)
Koncert dla miasta
Dla uczczenia 230. lecia nadania praw miejskich Nowemu Tomyœlowi równie¿
8 kwietnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê koncert pt. „M jak Mozart”.
Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner powita³ goœci, którzy na rêce w³odarza miasta z³o¿yli ¿yczenia i upominki. Na koncert z³o¿y³y siê utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wystêpy solistów przeplatane by³y opowieœciami i anegdotami o ¿yciu
i twórczoœci tego niezwyk³ego artysty. Prowadz¹ca koncert Agnieszka Mazur, dos³ownie przenios³a publicznoœæ w czasie, sprawiaj¹c, ¿e uczestniczy³a ona nie tylko prawdziwej uczcie muzycznej, ale te¿ ciekawej lekcji historii. (Czytaj wiêcej: ss. 50 - 57)
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Jubileuszowy bieg
Dla uczczenia 230.lecia miasta Nowotomyski Klub Biegacza “Chy¿y” - we
wspó³pracy z Gmin¹ Nowy Tomyœl – zorganizowa³ bieg, którego start (8 kwietnia) i
meta znajdowa³y siê w Parku im. Feliksa Szo³drskiego. Uczestnicy mieli do pokonania
dystans 230 km lub ka¿d¹ inn¹ krotnoœæ pêtli o d³ugoœci 2,3 km. W biegu pod has³em
PNT AD 1786 wziê³o udzia³ 215 osób. £¹czny dystans pokonany przez uczestników
wyniós³ 3353,4 km. Najwiêcej okr¹¿eñ zaliczyli: Przemys³aw Murawski z Warszawy 64 okr¹¿enia (147,2 km), Agata Smolak z Wolsztyna - 47 okr¹¿eñ (108,1 km), Joanna
Wojcieszek z Kostrzyna Wlkp. - 44 okr¹¿enia (101,2 km), Ryszard Bronowicki NKB
“Chy¿y” - 42 okr¹¿enia (96,6 km). W biegu uczestniczy³ cz³owiek- legenda, Ryszard
Ka³aczyñski z Wituni, zdobywca rekordu Guinnessa, który w 2015 roku pokona³
dystans 366 maratonów w 366 dni. W biegu PNT AD 1786 zaliczy³ 40 okr¹¿eñ, czyli
92 km. Ka¿dy zawodnik, który przebieg³ przynajmniej 4 pêtle zosta³ uhonorowany
pami¹tkowym medalem. (Czytaj wiêcej: ss. 50 - 57)
Koszykarski pó³fina³
W hali Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu 9 kwietnia odby³ siê
pó³fina³ wielkopolskiej ligi minikoszykówki dziewcz¹t rocznik 2004. Wyst¹pi³y w nim
gospodynie zawodów - wychowanki Dream Team Nowy Tomyœl z rocznika 2004,
najm³odszego klubu koszykarskiego w Wielkopolsce, które konkurowa³y z
koszykarkami “Olimpijczyka” z Ostrowa Wlkp. i “Delfina” z K³ecka. W wyniku zaciêtej
rywalizacji, trwaj¹cej do ostatnich chwil turnieju, pó³fina³ wygra³y nasze zawodniczki,
pokonuj¹c koszykarki z K³ecka – drugie w rywalizacji i Ostrowa Wlkp. Oœrodek Sportu
i Rekreacji w Nowym Tomyœlu ufundowa³ dla wszystkich dziewcz¹t z trzech
rywalizuj¹cych ze sob¹ zespo³ów pami¹tkowe medale i puchary.
Dzieñ nowotomyskiego questingu
W ramach inauguracji obchodów 230. lecia nadania praw miejskich Nowemu Tomyœlowi, 9 kwietnia Wydzia³ Organizacyjny i Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu Miejskiego
zorganizowa³ „Dzieñ nowotomyskiego questingu”. Tego dnia chêtne osoby mog³y zostaæ testerami dwóch questów. Ocenie poddano questy: „Tajemnice nowotomyskiego
szlaku turystyczno-historycznego” oraz „Z Tomysem dooko³a wiklinowego globu”.
Nad bezpieczeñstwem uczestników zabawy czuwali stra¿acy z OSP w Bukowcu. Spotkanie przy ognisku, które odby³o siê na zakoñczenie imprezy na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, by³o okazj¹ do zebrania opinii na temat przygotowywanych
questów. W podziêkowaniu za udzia³, wœród wszystkich testerów rozlosowano nagrody, które wrêczy³ Zastêpca Burmistrza Pawe³ Mordal. (Czytaj wiêcej: ss. 50 -52)
III Bieg z motylem
W III Biegu z motylem, który odby³ siê 10 kwietnia, wziê³o udzia³ ponad 100 biegaczy.
W ramach ciesz¹cej siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ imprezy odby³y siê: bieg g³ówny na
dystansie 10 km, rajd nordic walking oraz biegi m³odzie¿owe. W III Biegu z motylem zwyciê¿y³ Piotr Humerski z GoŸdzichowa, II miejsce zaj¹³ Szczepan Kogut z ¯agania, a III –
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Pawe³ Jankowiak z Paproci. Wœród kobiet z najlepszymi wynikami bieg ukoñczy³y: Magdalena Nowak z Ujazdu-Huby, Marzena Wojtczak z Poznania oraz Agnieszka Sawicka-Moczulska z Lubonia.
Czekoladowy dzieñ
Wed³ug Kalendarza Œwi¹t Nietypowych 12 kwietnia przypada Dzieñ Czekolady. Z tej
okazji Nowotomyski Oœrodek Kultury zorganizowa³ niezwykle s³odkie popo³udnie. Na
du¿ych i ma³ych wielbicieli ³akoci czeka³a prawdziwa czekoladowa fontanna i ca³e mnóstwo owoców, pianek, ciastek, rurek i innych smako³yków, które mo¿na by³o zanurzaæ
w przepysznej, mlecznej, fantazyjnie sp³ywaj¹cej z fontanny, czekoladzie. Po zakoñczonej uczcie, z zapasem pozytywnej energii i du¿¹ dawk¹ endorfin, dzieci wraz z rodzicami
przyst¹pi³y do budowy kartonowego pomnika czekolady. Uczestnicy warsztatów
z ogromnym zaanga¿owaniem tworzyli tabliczki czekolady, które póŸniej z³o¿y³y siê na
du¿¹ i kolorow¹ czekoladê. Zadowolone miny i uœmiechniête twarze czekoladowych budowniczych to najlepszy dowód, ¿e popo³udnie nale¿a³o do bardzo udanych.

Czekoladowa fontanna by³a du¿¹ atrakcj¹ tego dnia

I Nowotomyski Rowerowy Rajd Katyñski
Pomys³odawc¹ i organizatorem I Nowotomyskiego Rowerowego Rajdu Katyñskiego,
który odby³ siê 13 kwietnia, by³ Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu. Jego
celem by³o przybli¿enie sylwetek ofiar zbrodni katyñskiej oraz oddanie im czci. Trasa rajdu liczy³a 30 km. W rajdzie wziê³o udzia³ 92 uczestników – dzieci i m³odzie¿ z nowotomyskich szkó³. Start rajdu znajdowa³ siê przy Szkole Podstawowej nr 1, gdzie jego
uczestników powitali dyrektor szko³y Krzysztof Magdans oraz Burmistrz Nowego
Kwiecieñ - czerwiec 2016

91

KRONIKA WYDARZEÑ

Na trasê rajdu wyruszy³o 92 uczestników

Tomyœla W³odzimierz Hibner, ¿ycz¹c bezpiecznej drogi. Przy koœciele pw. NMP
Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu, gdzie znajduje siê tablica upamiêtniaj¹ca
wszystkie ofiary zbrodni katyñskiej z naszego terenu, z uczestnikami rajdu spotkali siê
proboszcz parafii ks. kanonik Andrzej Grabañski oraz ks. kanonik W³adys³aw Kasprzak.
Po krótkiej modlitwie grupa rowerzystów wyruszy³a w dalsz¹ trasê docieraj¹c do „Dêbów Pamiêci” posadzonych przy szko³ach na terenie gminy Nowy Tomyœl. W Szkole
Podstawowej w S¹topach odby³ siê uroczysty apel nawi¹zuj¹cy do wydarzeñ sprzed 76
lat. O nowotomyskich ofiarach zbrodni katyñskiej opowiedzia³ dr Zdzis³aw Koœciañski.
Dyrektor OSiR-u w Nowym Tomyœlu Artur £oziñski wspomnia³ 263 – zamordowanych
w Katyniu – sportowców i przybli¿y³ postaæ ojca Józefa Joñcy, twórcy programu „Katyñ.
Ocaliæ od zapomnienia”. Modlitwê w intencji pomordowanych odmówiono pod przewodnictwem proboszcza miejscowej parafii ks. kanonika Paw³a Szu³cika. Porucznik Maciej Myczka opowiedzia³ o umundurowaniu oraz broni u¿ywanej przez polskie wojsko
w 1939 roku. Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner z³o¿y³ wi¹zankê kwiatów, pamiêæ pomordowanych uczczono tak¿e zapalaj¹c znicze. Na pami¹tkê wydarzenia uczestnicy rajdu oraz goœcie otrzymali repliki guzików katyñskich, bia³o-czerwone
opaski, pami¹tkowe znaczki, a Burmistrz Nowego Tomyœla wrêczy³ zaproszonym goœciom ksi¹¿kê dra Z. Koœciañskiego „Nowotomyska lista katyñska”. Rajd zakoñczy³ siê
wspólnym posi³kiem, na który zaprosili dyrektor Szko³y Podstawowej w S¹topach Jolanta Król i dyrektor OSiR-u Artur £oziñski.
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Miêdzynarodowy Dzieñ Inwalidy
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym
Tomyœlu, przy wspó³udziale Gminy Nowy Tomyœl oraz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, zorganizowa³ – 14 kwietnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury – obchody
Miêdzynarodowego Dnia Inwalidy. W tym roku dzieñ ten obchodzony by³ pod has³em
„Wspierajmy osoby niepe³nosprawne w realizacji ich praw i potrzeb”. Na uroczystoœæ
przyby³o wielu goœci, wœród nich przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, jednostek i instytucji dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych, organizacji pozarz¹dowych, seniorzy i osoby niepe³nosprawne. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejonowego PZERiI Zenon
Matuszczak, w okolicznoœciowym wyst¹pieniu, wspomnia³ o potrzebie wzajemnej ¿yczliwoœci i barierach wystêpuj¹cych w ¿yciu osób niepe³nosprawnych, podkreœli³ potrzebê
dalszej wspó³pracy i integracji. Po wyst¹pieniach zaproszonych goœci wyst¹pi³ Zespó³
„Tamburino” z Warsztatów Terapii Zajêciowej w Zb¹szyniu, prowadzonych przez Fundacjê Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym. Wystêpy m³odych niepe³nosprawnych artystów zosta³y entuzjastycznie przyjête przez – wype³niaj¹c¹ po brzegi salê – publicznoœæ. Nastêpnie uczestnicy uroczystoœci spotkali siê przy kawie, herbacie i s³odkim poczêstunku. Obchodom towarzyszy³a XVI Powiatowa Wystawa Prac Plastycznych Osób
Niepe³nosprawnych, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Mo¿na by³o na niej podziwiaæ prace uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 2 i Gimnazjum
w Nowym Tomyœlu, uczestników Warsztatów Terapii Zajêciowej w Zb¹szyniu i Koninie, Œrodowiskowych Domów Samopomocy z Opalenicy i Nowego Tomyœla oraz nowotomyskiego Domu Dziennego Pobytu.

Uroczystoœæ stanowi³a okazjê do z³o¿enia ¿yczeñ i przekazania bukietów kwiatów
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Pi¹te miejsce Patrycji
Podczas Mistrzostw Europy Seniorek i Seniorów w Podnoszeniu Ciê¿arów, w kategorii do 69 kg kobiet, 14 kwietnia w Norwegii, startowa³a Patrycja Piechowiak – zawodniczka LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl, jedyna Wielkopolanka w reprezentacji
Polski. W dwuboju Patrycja uzyska³a wynik 219 kilogramów. Da³ on reprezentantce
Polski wysokie pi¹te miejsce, a tym samym bardzo wa¿ne punkty, decyduj¹ce o zakwalifikowaniu siê polskich sztangistek do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Rio do Janeiro.
Tam, gdzie kwiaty rodz¹ siê z ognia
Goœciem Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, dzia³aj¹cego w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, 18 kwietnia by³ Marek Tomalik,
podró¿nik, dziennikarz prasowy i radiowy, z wykszta³cenia geolog. Jako wielki pasjonat
i znawca Australii pokaza³ nowotomyœlanom uroki tej w³aœnie krainy – pustynne przestrzenie, oœnie¿one stoki, metropolitalne miasta i aborygeñsk¹ kulturê. Marek Tomalik
jest twórc¹ i organizatorem 23. edycji Festiwalu Podró¿ników „Trzy ¯ywio³y” oraz wielu innych imprez artystycznych. Pisze o podró¿ach i muzyce, jest sta³ym wspó³pracownikiem „National Geographic” i „Jazz Forum” oraz autorem podró¿niczych ksi¹¿ek. Te
efektownie wydane ksi¹¿ki mo¿na by³o nabyæ po spotkaniu i otrzymaæ autork¹ dedykacjê. Podró¿nik sprawi³ te¿ uczestnikom spotkania muzyczn¹ niespodziankê, graj¹c na
sporych rozmiarów australijskim instrumencie – didgeridoo.

Marek Tomalik by³ goœciem biblioteki

Spotkanie z poznañsk¹ gwar¹
Do Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu 19 kwietnia przybyli cz³onkowie
nowotomyskiej Kapeli „Zza Winkla”, od ponad 35 lat popularyzuj¹cej gwarê poznañ94
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sk¹, nie tylko w œrodowisku lokalnym, ale te¿ w ca³ej Polsce oraz œwiecie, panowie: Andrzej Bobkiewicz, Bogdan Górny, Józef Kowalonek oraz Dorota Kowalonek, która
uwieczni³a na fotografiach to niecodzienne dla dzieci spotkanie. Dzieci mia³y okazjê do
pos³uchania tekstów w gwarze poznañskiej, pozna³y pojedyncze s³owa charakterystyczne dla tej gwary, ale przede wszystkim dowiedzia³y siê, jak ta gwara powsta³a i dlaczego
jest dla nas tak wa¿na. Oprócz wielu atrakcji, takich jak wspólne muzykowanie, œpiewanie piosenek w gwarze poznañskiej, rozwi¹zywanie zagadek i rebusów, nauka nowych
s³ów, uczniowie mieli niepowtarzaln¹ okazjê do wys³uchania popularnych wierszy Jana
Brzechwy oraz Juliana Tuwima recytowanych przez Andrzeja Bobkiewicza, oczywiœcie
„po naszymu”, czyli poznañsk¹ gwar¹. Dzieci jednog³oœnie stwierdzi³y, ¿e najbardziej
spodoba³a im siê „Lokomotywa”, czyli po naszemu „Wielgachna bana”. Na zakoñczenie wspólnej zabawy ka¿da z klas otrzyma³a p³ytê Kapeli „Zza Winkla”, oczywiœcie z autografami goœci oraz s³odk¹ niespodziankê. W ramach podziêkowania za pe³ne wra¿eñ
i nowych doœwiadczeñ spotkanie uczniowie klasy If wraz z wychowawczyni¹ El¿biet¹
Podlaszewsk¹ Cybal wrêczyli okolicznoœciowe laurki, obrazki oraz wiosenne kwiatki.

Cz³onkowie Kapeli „Zza Winkla” chêtnie popularyzuj¹ gwarê poznañsk¹ wœród najm³odszych

Dzieci kwiaty na tropie
W ramach obchodów 70. lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym
Tomyœlu 19 kwietnia czytelnicy spotkali siê z Arkadiuszem Niemirskim, pisarzem
i recenzentem muzycznym, kontynuatorem serii kultowych ksi¹¿ek Zbigniewa
Nienackiego o Panu Samochodziku, a tak¿e fanem hipisowskiego zespo³u „Procol
Harum”, pisz¹cym relacje z ich koncertów do najbardziej poczytnych pism muzycznych
w Polsce. Bardzo dynamiczne spotkanie z pisarzem ³¹czy³o ze sob¹ informacje
o autorze, jego twórczoœci oraz pasjach.
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Fina³ Wielkopolski w unihokeju
Szko³a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu by³a
organizatorem fina³ów Wielkopolski w unihokeju ch³opców. Turniej rozegrany zosta³
21 i 22 kwietnia w hali sportowej nowotomyskiego gimnazjum. Patronat nad imprez¹,
odbywaj¹c¹ siê w ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, obj¹³ Burmistrz Nowego Tomyœla
W³odzimierz Hibner. W finale wyst¹pi³o osiem najlepszych zespo³ów z województwa
wielkopolskiego. W grupie A znalaz³y siê reprezentacje szkó³ podstawowych: z Siedlca,
Brudzewa, Kotlina i salezjañskiej szko³y z Ostrowa Wlkp. W grupie B rywalizowa³y
szko³y podstawowe: nr 1 z Nowego Tomyœla, z Trzcianki, ze Zb¹szynia i salezjañska
szko³a z Poznania. Po dwudniowych zmaganiach I miejsce wywalczy³a dru¿yna ze Szko³y
Podstawowej w Kotlinie, która pokona³a reprezentacjê z Siedlca. Na III miejscu
uplasowa³a siê Szko³a Podstawowa nr 1 z Nowego Tomyœla. Najskuteczniejszym
strzelcem fina³ów okaza³ siê Kacper Magdans z Nowego Tomyœla – zdobywca 10
bramek, najlepszym bramkarzem – Adrian Sulek z Siedlca, a najlepszym zawodnikiem
turnieju – Szymon Miko³ajczak z Kotlina. Dru¿yna br¹zowych medalistów wyst¹pi³a
w sk³adzie: Hubert Wittchen, Kacper B³achowiak, Hubert Szuka³a (bramkarze),
Mateusz Chylak, Kacper Kolasiñski, Filip Figiel, Kacper Magdans, Micha³ Masztalerz,
Oskar Ochla, Kacper Piotrowski, Adrian Stroiw¹s, Jan Wachowiak. Trenerem
i opiekunem dru¿yny jest Krzysztof Magdans.
Nowy Tomyœl stolic¹ arbitra¿u i mediacji
W sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Paproci 22 kwietnia odby³a siê doroczna
konferencja z cyklu „Arbitra¿ i mediacja w teorii i praktyce” pod has³em „Arbitra¿
i mediacja – instytucje powszechne czy elitarne?”. Jej organizatorem by³ S¹d Arbitra¿owy
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Konferencja stanowi jedno z wa¿niejszych
wydarzeñ zwi¹zanych z ADR w Polsce. W tegorocznej konferencji zagadnienia
zwi¹zane z arbitra¿em i mediacj¹ przedstawili goœcie z: Polski, Ukrainy, Bia³orusi, Chin,
Gruzji, Turcji, Rosji, Uzbekistanu, Azerbejd¿anu, £otwy i Niemiec. Patronat honorowym
nad konferencj¹ objêli: Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Burmistrz Nowego
Tomyœla W³odzimierz Hibner, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Notarialna,
Okrêgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu i Okrêgowa Izba Radców Prawnych we
Wroc³awiu.
Obchody Dnia Ziemi
22 kwietnia po raz kolejny uczniowie Szko³y Podstawowej w S¹topach wziêli udzia³
w obchodach Dnia Ziemi. Akcja rozpoczê³a siê od uroczystego apelu, na którym
przybli¿ono uczniom problemy zwi¹zane ze wspó³czesn¹ ekologi¹ oraz przedstawiono
zale¿noœæ pomiêdzy ochron¹ œrodowiska naturalnego a zdrowiem i ¿yciem jej
mieszkañców. Poszczególnym klasom i oddzia³owi przedszkolnemu przydzielone
zosta³y zadania do wykonania. Zadaniem przedszkolaków by³o uporz¹dkowanie boiska
szkolnego i placu zabaw, uczniowie klasy I odpowiedzialni byli za wykonanie gazetek
tematycznie zwi¹zanych z Dniem Ziemi, drugoklasiœci porz¹dkowali klomb na placu
zabaw, zadaniem uczniów klasy III by³o posprz¹tanie boiska wiejskiego w pobli¿u
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cmentarza, a klasy od IV do VI zajê³y siê porz¹dkowaniem skweru przy szkole oraz
przystanku autobusowego. Zwieñczeniem obchodów by³y pogadanki na temat ekologii
przeprowadzone w klasach, natomiast przedszkolaki obejrza³y film o recyklingu.
Nowy Zarz¹d Oddzia³u OSP
26 kwietnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê Miejsko-Gminny Zjazd
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, podczas którego na kolejnych 5 lat wybrano Zarz¹d
Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Nowym Tomyœlu. W sk³ad nowego
zarz¹du weszli: prezes – Dawid Przybylski, wiceprezes – Mieczys³aw Szczechowiak,
wiceprezes – Marcin Maciejewski, komendant gminny – Jaros³aw Kaczmarek, sekretarz
– £ukasz Wlek³y, skarbnik – Andrzej Kêdzierski, cz³onkowie prezydium – Marek Woœ
i Romuald Jezierski. Cz³onkami zarz¹du zostali: Adrian Bieniek, Waldemar
Szczechowiak, Krzysztof Domañski, Dariusz Kêdzierski, Szymon Maciejewski i Mariusz
Brych. Wybrano równie¿ Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie: przewodnicz¹cy – Tomasz
Siuda, wiceprzewodnicz¹cy – Bartosz Hancyk i sekretarz – Adrian Rogozia, a tak¿e
przedstawicieli Zarz¹du Miejsko-Gminnego, którzy wejd¹ w sk³ad Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego w Nowym Tomyœlu. Zostali nimi: Dawid Przybylski, Mieczys³aw
Szczechowiak i Jaros³aw Kaczmarek. Nastêpnego dnia z przedstawicielami Prezydium
Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Nowym Tomyœlu,
w Urzêdzie Miejskim, spotkali siê burmistrzowie W³odzimierz Hibner i Pawe³ Mordal.
Kolejna promocja na Nowotomyskim Piêtrze Wyrazów Literackich
26 kwietnia odby³a siê w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym
Tomyœlu prezentacja tomiku wierszy Katarzyny Kutzmann – Solarek pt. „Wybudzenia”.

Katarzyna Kutzmann – Solarek dedykowa³a czytelnikom swoje tomiki
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To ju¿ trzeci tomik poezji z, wydawanego nak³adem nowotomyskiej biblioteki, cyklu
Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich. Jego autorka jest na co dzieñ
dyrektorem Zb¹szyñskiego Centrum Kultury i aktork¹ eksperymentalnego Teatru S.
W poetyckim wieczorze uczestniczyli: Zastêpca Burmistrza Zb¹szynia Marek
Orzechowski, liczne grono przyjació³ i znajomych Autorki, a tak¿e mi³oœnicy poetyckiej
sztuki i poeci skupieni wokó³ Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich.
Tradycyjnie ju¿ wieczór by³ okazj¹ do ws³uchania siê w poetycki przekaz Autorki,
wymieniæ siê wra¿eniami, nabyæ tomik wierszy i otrzymaæ stosown¹ dedykacjê. Poetycki
klimat podtrzyma³ wystêp aktorów Teatru S, pod kierunkiem Ireneusza Solarka.
Sponsorami ksi¹¿ki s¹: Starostwo Nowotomyskie, Burmistrz Zb¹szynia, NTK oraz
zb¹szyñskie firmy WIKOMA, BALDA oraz Telek Sp. z o. o.
Wystawa fotografii Wojciecha Teleszyñskiego
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 26 kwietnia odby³ siê wernisa¿ wystawy
fotografii nowotomyœlanina Wojciecha Teleszyñskiego zatytu³owanej „Kwiaty”. Za jego
spraw¹, wbrew panuj¹cej za oknami aurze, w NOK-u zapanowa³a prawdziwa wiosna.
Wojciech Teleszyñski ukoñczy³ kurs kinooperatorów i fotograficznej dokumentacji.
Swoje prace wystawia³ ju¿ wielokrotnie na terenie powiatu nowotomyskiego, ale tak¿e
poza jego granicami. Za swoj¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹ by³ równie¿ nagradzany. Jednak,
jak sam o sobie mówi, przede wszystkim jest dzia³kowcem z zami³owania i najbardziej lubi pracê w ogrodzie oraz podgl¹danie przyrody. Okazuje siê, ¿e doskonale potrafi ³¹czyæ
swoje ¿yciowe pasje, czego najlepszym dowodem by³a zaprezentowana w NOK-u wystawa. Utrwalone na zdjêciach kwiaty oraz sposób ich ujêcia zachwyci³y zwiedzaj¹cych

Wystawê zwiedzi³o wielu goœci doceniaj¹cych talent Wojciecha Teleszyñskiego
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wystawê. Wernisa¿ up³yn¹³ w bardzo serdecznej atmosferze, a uœwietni³ go wystêp zespo³u „Wiklinki”.
Monumenty
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 28 kwietnia zawis³y stonowane, wielkoformatowe prace, nawi¹zuj¹ce do przestrzeni architektonicznych, których autork¹
jest Natalia Rozmus. Wystawa zatytu³owana „Monumenty” skupi³a wielk¹ uwagê zwiedzaj¹cych. Pe³nemu zrozumieniu prac s³u¿y³a prezentacja multimedialna, która by³a czêœci¹ rozprawy doktorskiej artystki, a czas uczestnikom wernisa¿u umili³a muzyczna niespodzianka w wykonaniu Anastazji Kowalskiej, uczennicy nowotomyskiego gimnazjum,
laureatki II miejsca na Festiwalu Piosenki Francuskiej w Poznaniu. Autorka prac prezentowanych w bibliotecznej galerii prac posiada podwójny tytu³ magistra sztuki w zakresie
malarstwa sztalugowego oraz projektowania. W roku 2015 uzyska³a tytu³ naukowy
doktora sztuki. Jest stypendystk¹ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2009
roku cz³onkini¹ szwedzkiego Stowarzyszenia Artystów Dymlingen. Bra³a udzia³ w licznych wystawach autorskich oraz zbiorowych w kraju i za granic¹, a jej obrazy znajduj¹
siê w kolekcjach autorskich w Polsce, Szwecji, USA, i Niemczech oraz w kolekcjach
szwedzkich instytucji kulturalnych.
Kulturalna majówka
Na d³ugi majowy weekend Nowotomyski Oœrodek Kultury oraz Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu przygotowa³y bogat¹ ofertê kulturaln¹ dla nowotomyœlan i ich goœci. Œwiêtowanie rozpoczê³o siê ju¿ 29 kwietnia. W ramach Miêdzynarodowego Dnia Tañca
w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê wieczór z „Tangiem w roli g³ównej”.
Przed zgromadzon¹ publicznoœci¹ wyst¹pi³a para taneczna Katarzyna Staniszewska-Przybyszewska oraz Tomasz Staniszewski. Wieczór zamyka³ koncert Trio Taklamakan.
30 kwietnia, na otwarcie sezonu plenerowego, zorganizowano „Wiosenne grillowanie
przy wielkim ekranie”. Maluchy obejrza³y film pt. „Minionki”, a doroœli „Sekretne ¿ycie
Waltera Mitty”. Pomiêdzy filmowymi seansami odby³ siê niezwykle widowiskowy pokaz
„Fireshow” w wykonaniu Teatru Ognia „Cygnus”. 3 maja na placu Niepodleg³oœci odby³a siê „Majówka z Feliksem”, na któr¹ mieszkañców zaprosi³ Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner. Na uczestników pikniku czeka³o mnóstwo atrakcji, mo¿na
by³o m. in. wypiæ herbatkê z królem Stanis³awem Augustem Poniatowskim, zrobiæ sobie
zdjêcie z Feliksem Szo³drskim, zagraæ w szachy z samym BurMistrzem, czy te¿ odbyæ podró¿ w czasie szlakiem gin¹cych zawodów. Dzieci równie¿ nie mog³y narzekaæ na nudê.
Czeka³y na nie np.: animacje z balonami, bañki mydlane czy te¿ malowanie twarzy. Piêkna pogoda sprzyja³a relaksowi na œwie¿ym powietrzu przy kawie i cieœcie. „Majówka
z Feliksem” by³a elementem tegorocznych obchodów 230. lecia nadania praw miejskich
Nowemu Tomyœlowi. (Czytaj wiêcej: ss. 50 - 57)
Gitarowy rekord
Uczniowie, nauczyciele oraz przyjaciele Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym
Tomyœlu udali siê 1 maja do Wroc³awia, bêd¹cego w tym dniu Europejsk¹ Stolic¹ Gitary,
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aby wspólnie z gitarzystami z Polski i œwiata wzi¹æ udzia³ w biciu gitarowego rekordu
Guinnessa. 30. osobowa grupa nowotomyœlan zasili³a gitarow¹ orkiestrê. Do pobicia
rekordu potrzeba by³o 7345 gitarzystów, którzy zagraj¹ „Hey Joe” Jimi’ego Hendrixa.
Po podaniu oficjalnych wyników okaza³o siê, ¿e rekord zosta³ pobity. Utwór wykona³o
7356 gitarzystów, o 12 wiêcej ni¿ stanowi³ dotychczasowy rekord. By³ to ju¿ trzeci
udzia³ gitarzystów z powiatu nowotomyskiego w tym muzycznym przedsiêwziêciu.
Samochodowy Rajd Pierwszomajowy
Delegatura Automobilklubu Wielkopolski w Nowym Tomyœlu zorganizowa³a 1 maja
rajd samochodowy dla wszystkich sympatyków turystyki samochodowej. Rajd by³ 14
rund¹ Turystycznego Pucharu Polski. S Startuj¹ce za³ogi powitali prezes Automobilklubu
Wielkopolski w Poznaniu Robert Werle i przewodnicz¹cy nowotomyskiej Delegatury
Automobilklubu Wielkopolski Rados³aw Halasz. W rajdzie wziê³y udzia³ 22 za³ogi,
a uczestników w sumie by³o oko³o 70. Trasa rajdu podzielona zosta³a na dwa etapy
i wiod³a z Nowego Tomyœla przez Lwówek, Pniewy do Szamotu³. Po drodze uczestnicy
zmagali siê z pytaniami dotycz¹cymi trasy przejazdu, próbami samochodowymi
i rekreacyjnymi. Dodatkowo za³ogi musia³y wykazaæ siê spostrzegawczoœci¹, aby spisaæ
wszystkie punkty kontroli przejazdu, a z rozrzuconych liter u³o¿yæ has³o koñcowe. Na
metê rajdu w gospodarstwie agroturystycznym niedaleko Szamotu³ dotar³y wszystkie
za³ogi. Pierwsze miejsce zajê³a za³oga z Gniezna – Wojciech i Henryka Puk, drugie za³oga
z Nowego Tomyœla – Maciej Loba i Kamila Malinowska, trzecie kolejna za³oga z Gniezna
– Robert i Joanna Puk. Wspó³organizatorami rajdu byli Gmina Nowy Tomyœl i Powiat
Szamotulski.

Zwyciêzcy majowego rajdu samochodowego
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Witaj maj, 3 maj!
3 maja odby³a siê uroczystoœæ z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w intencji Ojczyzny, odprawion¹ w koœciele pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Nastêpnie na placu Chopina odby³a siê uroczystoœæ
patriotyczna, podczas której oddano ho³d twórcom pierwszej polskiej konstytucji.
Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz
Hibner. W uroczystoœci uczestniczy³y delegacje powiatowych i gminnych w³adz
samorz¹dowych, partii politycznych, organizacji spo³ecznych, m³odzie¿ szkolna oraz
dzieci ze szkó³ i przedszkoli. Oprawê muzyczn¹ uroczystoœci zapewni³a Orkiestra Dêta
Nowotomyskiego Oœrodka Kultury pod batut¹ Karola Rogacza oraz zespó³ œpiewaczy
„Wiklinki” dzia³aj¹cy przy Klubie Seniora Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów
Politycznych w Nowym Tomyœlu. Wartê honorow¹ przy obelisku zaci¹gnêli
nowotomyscy harcerze.

Wokó³ pomnika Konstytucji 3 Maja zgromadzi³o siê wielu nowotomyœlan

Konkurs plastyczny U Ÿróde³ pañstwa polskiego
W Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu 6 maja podsumowano Gminny
Konkurs Plastyczny „U Ÿróde³ pañstwa polskiego”. W konkursie, którego celem by³o
upamiêtnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski, wziê³o udzia³ 170 uczniów z piêciu szkó³.
Wœród laureatów znaleŸli siê: w kategorii wiekowej klas 1-3: Maria Karbowska
(I miejsce), Marta Kujawa (II miejsce) i Dagmara Tomasik (III miejsce) – uczennice Szko³y
Podstawowej w Wytomyœlu. W kategorii wiekowej klas 4-6: I miejsce zaj¹³ Jakub
Adamczewski – Szko³a Podstawowa w Jastrzêbsku Starym, II miejsce Klaudia Adamczak
– Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyœlu, III miejsce ex-aequo Nikola Nowak –
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Konkurs plastyczny mia³ na celu zainteresowanie dzieci histori¹ naszego kraju

Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyœlu i Julia Siuda – Szko³a Podstawowa
w Wytomyœlu. Nagrody zwyciêzcom wrêczyli Burmistrz Nowego Tomyœla dr
W³odzimierz Hibner oraz naczelnik Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i Sportu Katarzyna
£ukaszewicz.
Trzeci GWiNT Ultra Cross
6 i 7 maja odby³a siê 3. edycja imprezy biegowej GWiNT Ultra Cross – pierwszego
w Wielkopolsce ultramaratonu o charakterze prze³ajowym. Zgodnie z za³o¿eniami,
trasa biegu prowadzi³a g³ównie drogami nieutwardzonymi, w przewa¿aj¹cej mierze
duktami i œcie¿kami leœnymi, po terenie powiatów nowotomyskiego, grodziskiego
i wolsztyñskiego. Uczestnicy biegu mieli do wyboru jeden z trzech dystansów: 55 km
– Mini GWiNT, 110 km – Normal GWiNT oraz dystans 100. milowy, czyli 161 km,
s³usznie nazwany Super GWiNT. Start do tego ostatniego biegu mia³ miejsce 6 maja
o godz. 18.00 na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu. Normal GWiNT
wystartowa³ z Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu „Wigwam” w Zdroju k.
Grodziska Wlkp. 7 maja o godz. 03.00. Start Mini GWiNT-a, przy Oœrodku
Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Fala Park” w Wolsztynie, mia³ miejsce 7 maja
o godz. 12.00. Meta dla wszystkich dystansów znajdowa³a siê w Nowym Tomyœlu. Na
pe³nej pêtli, licz¹cej 161 km, zlokalizowanych zosta³o 10 punktów kontrolnood¿ywczych. Dystans 100 mil najszybciej przebieg³ Krzysztof Tumko z miejscowoœci
Ziemnice, który zaledwie o sekundê wyprzedzi³ drugiego na mecie Miros³awa
Sprengera z Nak³a nad Noteci¹. Biegacze potrzebowali 16 godzin i kolejno – 58 i 59
sekund na pokonanie dystansu 160 km. Trzecie miejsce zaj¹³ Waldemar Binkowski
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Uczestnicy biegu Super GWiNT wystartowali z placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu

z Leszna. Najszybszy na dystansie 110 kilometrów by³ Miko³aj Wojna z Poznania,
drugie miejsce zaj¹³ Maciej Su³at z Pabianic, a trzecie Piotr Stañczak z Kozieg³ów.
Wœród kobiet z dystansem tym najlepiej poradzi³a sobie Anna Stêpieñ-Sporek
z Gdañska, która pokona³a Magdalenê Stêpieñ z Grodziska Wlkp. i Joannê
Wojcieszek z Kostrzyna. Na dystansie 55 km triumfowa³ Pawe³ Jankowiak z Paproci,
drugi by³ Jan Prochaska z Neuenhangen w Niemczech, a trzeci £ukasz Z³otkowski
z Niet¹¿kowa. Wœród pañ na tym dystansie najlepiej pobieg³a Joanna Pawlik
z Poznania, druga by³a Joanna Janus z Zielonej Góry, a trzecia Dorota Przybylak ze
Swarzêdza. Organizatorami ultramaratonu s¹: Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych
APERTE z Grodziska Wlkp., Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y” oraz Wolsztyñski
Klub Biegowy. W organizacjê imprezy zaanga¿owali siê liczni partnerzy: lokalne
samorz¹dy powiatowe i gminne, Nadleœnictwa Grodzisk, Bolewice i Wolsztyn, szko³y,
lokalne firmy, organizacje pozarz¹dowe i wolontariusze.
Zwyciêstwo na Malcie
Niedaleko stolicy Malty, w miejscowoœci Bormla, 6 i 7 maja rozegrany zosta³ po raz
trzeci Turniej o Puchar Unii Europejskiej w podnoszeniu ciê¿arów. Rywalizacja
odbywa³a siê w trzech kategoriach wiekowych: do lat 15, 17 i 20 i by³a
przeprowadzana w punktacji Sinclera. Polska ekipa pod wodz¹ trenera Sebastiana
O³ubka liczy³a szeœciu zawodników, wœród których by³o a¿ dwóch sztangistów z LKS
„Budowlani – Ca³us” w Nowym Tomyœlu – Piotr Kud³aszyk i Martin Stasik.
Debiutuj¹cy na zawodach wœród 15. latków, Martin w dwuboju uzyska³ 200 kg.
Wynik ten da³ zawodnikowi z Nowego Tomyœla tytu³ wicemistrza Unii Europejskiej.
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Na zdjêciu od lewej: Piotr Kud³aszyk i Martin Stasik

Piotr Kud³aszyk, osi¹gaj¹c w dwuboju wynik 278 kg, po raz trzeci zosta³ Mistrzem Unii
Europejskiej, broni¹c tym samym uzyskanego wczeœniej tytu³u. W rywalizacji
dru¿ynowej reprezentacja Polski zwyciê¿y³a i tym samym puchar dru¿ynowy tak¿e zosta³ obroniony.
M³odzie¿owy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK
7 maja Nowy Tomyœl goœci³ uczestników Fina³u Wojewódzkiego Ogólnopolskiego
M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Wœród dru¿yn rywalizuj¹cych o prawo startu w finale centralnym znaleŸli siê tak¿e przedstawiciele naszej gminy
z gimnazjów w Borui Koœcielnej i w Nowym Tomyœlu oraz Szko³y Podstawowej nr 2.
Turniej, w którym zmagania tocz¹ 3. osobowe zespo³y w trzech kategoriach wiekowych: szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne, ma ju¿ licz¹c¹ ponad 40
lat tradycjê. Tegoroczny fina³ wojewódzki obejmowa³ 9 konkurencji. Jego uczestnicy
musieli najpierw indywidualnie rozwi¹zaæ testy: krajoznawczy, topograficzny i turystyczny, czyli poradziæ sobie z 80 ró¿nego rodzaju pytaniami i zadaniami. Nastêpnie czeka³y
na nich testy zespo³owo. Dru¿yny rozpoznawa³y roœliny i zwierzêta, odpowiada³y na pytania dotycz¹ce parków krajobrazowych naszego województwa oraz zasad udzielania
pierwszej pomocy. Potem wszyscy uczestnicy przenieœli siê do Parku im. Feliksa Szo³drskiego, gdzie przygotowano dla nich trasy marszu na orientacjê. Kolejnym zadaniem by³
rowerowy tor sprawnoœciowy, który przeprowadzony zosta³ pod okiem policjantów
z Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji. Uczestnicy musieli wykazaæ siê te¿ praktycznymi umiejêtnoœciami z zakresu pierwszej pomocy, sprawdzonymi
przez druhów z OSP w Bukowcu, a tak¿e umiejêtnoœci¹ mierzenia odleg³oœci w terenie,
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gr¹ z busol¹ i ocen¹ posiadanych odznak turystycznych. Po zsumowaniu wszystkich wyników, w poszczególnych grupach wiekowych najlepsze okaza³y siê zespo³y: Szko³y Podstawowej w Skokach, Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom” w GnieŸnie oraz
– startuj¹ca w kategorii ponadgimnazjalnej – dru¿yna absolwentów SKKT-PTTK Gimnazjum w Pniewach. Puchary ufundowane przez Starostê Nowotomyskiego, Burmistrza
Nowego Tomyœla i Oddzia³ PTTK w Szamotu³ach najlepszym zespo³om wrêczali: Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Pawe³ Mordal oraz dyrektor nowotomyskiego gimnazjum Andrzej Wa³êsa. Zwyciêzcy turnieju bêd¹ reprezentowaæ województwo wielkopolskie podczas Fina³u Centralnego w Rybniku (woj. œl¹skie). Wspó³organizatorami nowotomyskiego turnieju by³y m. in.: Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych, Urz¹d Miejski w Nowym
Tomyœlu, Nowotomyski Oœrodek Kultury, Gimnazjum im. F. Szo³drskiego w Nowym
Tomyœlu oraz Oddzia³ PTTK w Szamotu³ach.
Rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej
8 maja przy Pomniku Powstañców Wielkopolskich na placu Niepodleg³oœci, z udzia³em przedstawicieli gminnych i powiatowych w³adz samorz¹dowych, zwi¹zków kombatanckich, pocztów sztandarowych, harcerzy oraz delegacji partii politycznych, szkó³,
przedszkoli i instytucji spo³ecznych, odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce wydarzenia
sprzed 71. lat. W okolicznoœciowym przemówieniu Burmistrz Nowego Tomyœla dr
W³odzimierz Hibner podkreœli³, ¿e” Rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej jest okazj¹ do
refleksji i zadumy. …pozwala oddaæ ho³d tym, którzy polegli za nasz¹ wolnoœæ. Zobowi¹zuje do
wspomnienia ¿o³nierzy, którzy z³o¿yli ¿ycie w obronie Ojczyzny oraz tych, którzy ponieœli ofiarê ¿ycia na wszystkich nieomal frontach II wojny œwiatowej”. Orkiestra Nowotomyskiego
Oœrodka Kultury pod batut¹ Karola Rogacza wykona³a wi¹zankê pieœni patriotycznych.
Biblioteka inspiruje
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu, jak co roku, w³¹czy³a
siê do obchodów, trwaj¹cego w ca³ej Polsce od 8 do 15 maja, Tygodnia Bibliotek. Tegorocznej XIII edycji tej akcji przyœwieca³o has³o „Biblioteka inspiruje”. Dzieci z wszystkich
nowotomyskich przedszkoli i szkó³ podstawowych 11 maja licznie przyby³y na „Majówkê z ksi¹¿k¹”, która przy piêknej, s³onecznej pogodzie mog³a siê odbyæ siê przy muszli
koncertowej. O atrakcje dla uczestników zabawy zadbali niezawodni przyjaciele bibliotecznej Strefy Koloru – Edward Kupiec oraz m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi pod opiek¹ nauczycielki Lidii Dudek, dziêki którym
dzieci mog³y zaanga¿owaæ siê w plastyczne zadania i zabawy. Scenê opanowali aktorzy
teatru Edu – Artis, którzy poprowadzili imprezê i zaprezentowali spektakl, pt. „Witacie
w naszej bajce”. Honorowym goœciem „Majówki z ksi¹¿k¹” by³a Zofia Stanecka, autorkê serii ksi¹¿ek o Basi – piêciolatce w bluzce w paski. Pisze W rytm skocznej muzyki
przedszkolaki prezentowa³y na scenie piêkne, bajkowe stroje, za które nastêpnie zosta³y nagrodzone, a grupy taneczne z Nowotomyskiego Oœrodka Kultury zaprezentowa³y
swoje umiejêtnoœci. 13 maja bibliotekarki zaprosi³y osoby zainteresowane sztuk¹ hand
made`u na inauguracyjne spotkanie w Klubie Rêkodzie³a „Fantazja”. Jego goœæ, Aneta
Kwiecieñ - czerwiec 2016

105

KRONIKA WYDARZEÑ

Goœciem „Majówki z ksi¹¿k¹” by³a Zofia Stanecka, autorka ksi¹¿ek dla dzieci

Miko³ajczak – Funka, opowiedzia³a o ma³o znanym w Polsce, ale za to bardzo popularnym niemal na ca³ym œwiecie, hobby, pokaza³a elementy tworzonego przez siebie bajkowego, miniaturowego œwiata i zaprosi³a do wspólnego tworzenia miniaturowych
przedmiotów. Zainspirowa³a tym samym do uruchomienia wyobraŸni i stworzenia ciekawych prac, które z powodzeniem mog¹ byæ ozdobami mieszkañ, a tak¿e oryginalnymi prezentami. Warsztaty by³y okazj¹ do poznania nowej techniki pracy, któr¹ mo¿na
wykorzystaæ do zabawy z w³asnymi dzieæmi, podopiecznymi czy wnukami. Przed po³udniem pani Aneta by³a równie¿ goœciem Klubu Ma³ego Odkrywcy w Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki.
XIII Powiatowe Forum Bibliotekarzy
Podczas XIII Powiatowego Forum Bibliotekarzy, które odby³o siê 10 maja w nowotomyskiej bibliotece, uczestnicz¹cy w nim zainspirowali zostali do nowej, ciekawej, aktywnej pracy z czytelnikiem – opowiadania. Goœciem tegorocznego forum by³ Szymon
Góralczyk, zwi¹zany z grup¹ „Karawana Opowieœci”, od kilku lat opowiadaj¹cy baœnie,
bajki i legendy z ró¿nych stron œwiata. Przybli¿y³ on opowiadanie jako interaktywn¹ formê pracy, nie tylko z dzieæmi, ale równie¿ doros³ymi, zachêcaj¹c do korzystania z tej formy uatrakcyjniania zajêæ, pozwalaj¹cej odbudowywaæ, zacieraj¹ce siê we wspó³czesnym
œwiecie wiêzi spo³eczne, umo¿liwiaj¹cej równie¿ poznawanie innych kultur, m¹droœci ludowych, pozwalaj¹cej poœmiaæ siê lub wzruszyæ. Podczas Powiatowego Forum Bibliotekarzy œwiêtowano równie¿ jubileusze pracy zawodowej. W tym roku 40. lecie pracy obchodzi³y Ma³gorzata Ziemba z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Lwówku i Miros³awa Mnich z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Opalenicy, 35. lecie pracy zawodo106
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Bibliotekarze obchodz¹cy w tym roku jubileusze swojej pracy zawodowej

wej – El¿bieta Ko³odziej z opalenickiej ksi¹¿nicy, 30. lecie – Aldona Henicz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuœlinie, Ró¿a Mleczak i Barbara Patora z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu; 25. lecie – Iwona Rutkowska z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Opalenicy, a 20. lecie – Anna Szczepañska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie. Na uroczystoœci obecni byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych powiatu oraz miast i gmin oraz p. o. kierownika Dzia³u Instrukcyjno-Metodycznego WBPiCAK w Poznaniu – Justyna Stoltmann-Prêdka. Forum by³o równie¿ okazj¹ do
uczczenia jubileuszu 70. lecia biblioteki. Dyrektor Lucyna Koñczal-Gnap swoj¹ prezentacj¹ pt. „7 dekad biblioteki” wprowadzi³a zaproszonych goœci w historiê i kolejne etapy
rozwoju nowotomyskiej biblioteki. Jubileusz by³ okazj¹ do uhonorowania najwierniejszych Biblioentuzjastów oraz osób i firm wspieraj¹cych dzia³alnoœæ biblioteki. Statuetki
opatrzone s³owami Leszka Ku³akowskiego Im wiêcej jednoœci, tym wiêcej dobra odebrali:
Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, przedstawiciele Firmy Zbora³a, Zak³adu Elektroinstalacyjnego Andrzeja Kaszkowiaka, Firmy COMland, Firmy Alkom Serwis
Marzena i Henryk Wlek³y oraz Lidia Dudek – nauczycielka Zespo³u Szkó³ Zawodowych
i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu, Magdalena Kêdzia-Kluj – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyœlu, Anna Urbaniak – m³.
asp. Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu, Rafa³ Putz – nauczyciel Zespo³u
Szkó³ nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyœlu, Krystian Dybek – dru¿ynowy 19. Dru¿yny Harcerskiej BUKI i nowotomyscy artyœci: Edward Kupiec, Ryszard Pozdrowicz i Zdzis³aw Po³¹carz. Forum zakoñczy³o siê muzyczn¹ dedykacj¹ w wykonaniu uczniów Zespo³u Szkó³ nr 2 im. S . Staszica w Nowym Tomyœlu, którzy swoim wystêpem udowodnili, ¿e
biblioteka jest idealnym miejscem do urzeczywistniania swoich pasji, talentów i inspiracji.
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Majowy œpiewnik
11 maja w Nowotomyskim Oœrodku Kultury zrobi³o siê wiosennie i muzycznie.
Wszystko to za spraw¹ kolejnego 58. spotkania z cyklu „Œpiewnik domowy”. Majowy
œpiewnik poprowadzi³a tradycyjnie Renata Œmiertelna, a oprawê muzyczn¹ tym razem
zapewnili Anna Kaczmarek, Katarzyna Pieprzyk, Patrycja Pawlak oraz Tomasz Perz.
W repertuarze wieczoru znalaz³y siê takie utwory jak: „Wiosna”, „Kwiat jednej nocy”,
„Niech no tylko zakwitn¹ jab³onie” czy „Mamma Mia”. „Œpiewnik domowy” cieszy siê
niezmiennie ogromnym zainteresowaniem uczestników.
Rodzinny Turniej Czytelniczy
12 maja bywalcy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu mogli poczuæ wyj¹tkowy klimat lat 80. minionego stulecia. Œwietnym przewodnikiem po tej
dekadzie by³ Leszek Kiersztan – mi³oœnik i znawca muzyki, inicjator i organizator wielu
wydarzeñ muzycznych, którego imponuj¹ca kolekcja p³yt winylowych obfituje w rytmy
m. in. w³aœnie z tamtego okresu. Prezentowane przez niego utwory stanowi³y doskona³e dope³nienie Rodzinnego Turnieju Czytelniczego, do udzia³u w którym zaproszeni zostali czytelnicy. Ta podró¿ w czasie by³a jednym z elementów, organizowanych w tym roku przez nowotomysk¹ bibliotekê, obchodów 70. lecia jej istnienia. Uczestnicy imprezy,
podzieleni na dziewiêæ dru¿yn, odpowiadali na pytania, dotycz¹ce m. in. popularnych
ksi¹¿ek, filmów, osobowoœci, zapomnianych przedmiotów z lat 80., ale tak¿e faktów
z historii biblioteki. W nawi¹zaniu do realiów sprzed lat trzydziestu, za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ, dru¿yny otrzymywa³y jeden z artyku³ów, których zdobycie, niegdyœ wymaga³o stania w d³ugich kolejkach. I tak, w wyniku losowania rozpoczynaj¹cego zabawê,

Biblioteczny Rodzinny Turniej Czytelniczy utrzymany by³ w klimacie lat 80.
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poszczególne zespo³y musia³y urz¹dziæ mieszkanie z przydzia³u, wyposa¿yæ kuchniê,
zorganizowaæ wypoczynek na dzia³ce lub wyprawiæ rodzinn¹ uroczystoœæ. Zwyciê¿y³a
dru¿yna, która by³a najbli¿ej zrealizowania swojego celu, czyli zdoby³a najwiêksz¹ iloœæ
potrzebnych artyku³ów. Okaza³a siê ni¹ rodzinna dru¿yna o nazwie KARP-ie, czyli
Krzysztof, Aleksandra, Renata i Piotr Oglêdziñscy.Na wszystkich uczestników zabawy
czeka³y biblioteczne upominki, rozdawane oczywiœcie w rytmie znanych i lubianych
utworów z lat 80.
Odniesienia II
Na wystawie, której otwarcie mia³o miejsce 16 maja w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, swoje prace zaprezentowa³a Klaudia Grygorowicz-Kosakowska, artystka –
rzeŸbiarz, absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych w Poznaniu,
a od 2001 roku pracownik Katedry Rysunku, Malarstwa, RzeŸby i Sztuk Wizualnych
Wydzia³u Architektury Politechniki Poznañskiej. Artystka, która na co dzieñ zajmuje siê
m. in. drobn¹ form¹ rzeŸbiarsk¹, portretem i ceramik¹, w Nowym Tomyœlu zaprezentowa³a wystawê rzeŸby pt. „Odniesienia II”. Po wernisa¿u zaprosi³a na prelekcjê pt.:
„Odniesienia – jak technologia wp³ywa na finalny wygl¹d formy”, adresowan¹ do
uczniów nowotomyskiego gimnazjum, którzy przybyli pod opiek¹ nauczycielki Ewy Pi¹tas.
Dacja, Dacia czy Dracula?
W bibliotecznym Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty” 16 maja goœci³ dobrze znany w naszym mieœcie krakowianin Andrzej Pas³awski. Tym razem pokaza³ on
przepe³nion¹ cudami natury Rumuniê, której nie tylko miasta przyci¹gaj¹ swoim piêknem, ale równie¿ wioski – folklorem. Podczas pokazu podró¿niczych slajdów klubowicze podziwiali rumuñsk¹ przyrodê – góry, pokrywaj¹ce niemal ca³y kraj i rumuñsk¹ architekturê. Po pokazie by³a okazja do zadania goœciom pytañ, dotycz¹cych podró¿owania po tym rzadko dziœ odwiedzanym przez Polaków kraju.
Wizyta samorz¹dowców z Ukrainy
Od 16 do 19 maja w naszym mieœcie goœci³a delegacja samorz¹dowców z ukraiñskiej
gminy Pidvolochysk (obwód tarnopolski). Wizyta ukraiñskich goœci zwi¹zana by³a z realizacj¹ projektu „Zwiêkszenie udzia³u mieszkañców w planowaniu strategicznym i planowaniu œwiadczenia us³ug publicznych w nowych po³¹czonych hromadach na Ukrainie”. Jest to przedsiêwziêcie wspieraj¹ce reformy decentralizacyjne na Ukrainie, realizowane przez Zwi¹zek Miast Polskich, przy wspó³finansowaniu ze œrodków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Celem realizowanego w 5 pilota¿owych hromadach, w obwodach tarnopolskim i chmielnickim, projektu jest przekazanie ukraiñskim
samorz¹dowcom i przedstawicielom organizacji spo³eczeñstwa obywatelskiego, polskich doœwiadczeñ w zakresie planowania strategicznego i œwiadczenia us³ug publicznych.
Nowy Tomyœl znalaz³ siê w gronie 5 polskich miast, w których – w ramach tego projektu – odby³a siê wizyta studyjna ukraiñskich goœci. Goœcili u nas: Vitalii Datsko (Mer Gminy Pidvolochysk), Maryana Kuzmin (naczelnik wydzia³u ds. organizacji i wdra¿ania) oraz
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Goœcie z Ukrainy podczas wizyty w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa

Ihor Hirchak (konsultant w obwodzie tarnopolskim, dyrektor wykonawczy Oddzia³u
Regionalnego ZMU w Tarnopolu). Wizyta ukraiñskich goœci rozpoczê³a siê 17 maja od
spotkania w Urzêdzie Miejskim, w którym udzia³ wziêli burmistrzowie, naczelnicy wydzia³ów oraz zaproszeni urzêdnicy. Poruszono wiele kwestii dotycz¹cych organizacji
urzêdu, realizowanych dzia³añ i ich planowania. Ukraiñska delegacja odwiedzi³a tak¿e
Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego, gdzie przedstawiono za³o¿enia organizacji Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK i zapoznano goœci
z procesem tworzenia klas informatycznych. Kolejnym punktem programu by³a wizyta
w Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji. Tu goœcie zwiedzili zmodernizowan¹
oczyszczalniê œcieków. Pierwszy dzieñ pobytu zakoñczy³ siê wizyt¹ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Po zapoznaniu siê z jej dzia³alnoœci¹, goœcie uczestniczyli
w odbywaj¹cym siê w tym dniu – w bibliotecznej Galerii na Piêtrze – wernisa¿u. Nastêpnego dnia wizytowano Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej im. dra Kazimierza Ho³ogi. Tutaj omówiono prowadzone us³ugi medyczne oraz organizacjê s³u¿by
zdrowia. W Komendzie Powiatowej Policji goœcie z Ukrainy zapoznali siê ze sprawami
bezpieczeñstwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem roli monitoringu miejskiego. Pobyt
w Domu Dziennego Pobytu stanowi³ okazjê do rozmów na temat organizacji opieki spo³ecznej w naszej gminie. Ostatniego dnia pobytu goœcie zwiedzili Muzeum Wikliniarstwa
i Chmielarstwa, a tak¿e mieli okazjê spróbowaæ sztuki wyplatania z wikliny.
Festiwal Piosenki Przedszkolaków
W ramach XXI Wielkopolskiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, 17 maja na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, wyst¹pi³o 11 uzdolnionych przedszkolaków,
110

Kwiecieñ - czerwiec 2016

KRONIKA WYDARZEÑ

uczestnicz¹cych w jego etapie powiatowym. Konkursowe prezentacje ocenia³o jury
w sk³adzie: Anita Czajka-Pawlak, Justyna Korbanek i Anna Kaczmarek. W trakcie obrad
jury wszystkie obecne na sali przedszkolaki, zarówno artyœci, jak i kibicuj¹cy im kole¿anki i koledzy, zostali zaproszeni na scenê na dzieciêc¹ dyskotekê. Zgodnie z regulaminem
konkursu, pi¹tka laureatów, wy³oniona przez jury, reprezentowaæ bêdzie powiat na eliminacjach rejonowych w Obornikach Wlkp. Wielki fina³ festiwalu odbêdzie siê podczas
Jarmarku Œwiêtojañskiego w Poznaniu.
Wystawa surrealistycznych prac Krzysztofa Adamczaka
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki w maju mo¿na by³o ogl¹daæ surrealistyczne, artystyczne wizji nowotomyœlanina Krzysztofa Adamczaka. Malarstwo, grafika
i rysunek to obszary, w których od lat z ³atwoœci¹ siê porusza. Na premierow¹ wystawê
jego prac z³o¿y³y siê obrazy i grafiki o bardzo symbolicznej wymowie. Prace z powtarzaj¹cym siê motywem oka zachêca³y do wnikliwej obserwacji i zdecydowanie subiektywnej interpretacji, zachwyci³y bardzo licznie przyby³ych na wernisa¿, który odby³ siê 17
maja, mieszkañców Nowego Tomyœla i okolic oraz goszcz¹cej w naszym mieœcie ukraiñskiej delegacji. W kuluarach toczy³y siê dyskusje o sztuce. By³y gratulacje, ¿yczenia i ¿yczliwe wpisy do ksiêgi pami¹tkowej. Tradycyjnie podczas wernisa¿u wœród uczestników
wylosowana zosta³a jedna z prac artysty. Tym razem jedna z grafik trafi³a Marzeny Szu³czyñskiej. Muzyczn¹ niespodziankê wernisa¿u by³ wokalny wystêp Pauli Nowak, tegorocznej maturzystki. Wystawa opatrzona tytu³em „Obserwujê Ciê” pokaza³a, ¿e artysta
szczególnie dobrze czuje siê tworz¹c surrealistyczne wizje. Wykorzystuje tradycyjne
techniki malarskie i graficzne oraz cyfrowe techniki komputerowe. Jego obrazy i grafiki
trafi³y ju¿ do prywatnych kolekcji w Polsce, Niemczech i Australii. Krzysztof Adamczak
na co dzieñ zajmuje siê wzornictwem u¿ytkowym oraz rêkodzie³em artystycznym. Eksperymentuje tak¿e z fotografi¹, w której wykorzystuje sprzêt cyfrowy, analogowy i kamery otworkowe w³asnej konstrukcji. Pracowa³ równie¿ przy projektach scenograficznych do filmów dokumentalnych, reklamowych i teledysków. (Czytaj wiêcej: ss. 76 - 81)
Opowieœæ o Puszczy Bia³owieskiej i jej mieszkañcach
W ramach „Spotkañ niebanalnych”, sta³ego cyklu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu 18 maja odby³o siê spotkanie z ulubionym dziennikarzem –
przyrodnikiem Polaków, ekologiem, obroñc¹ Puszczy Bia³owieskiej, autorem artyku³ów
i ksi¹¿ek o tematyce przyrodniczej oraz bestsellerowej ksi¹¿ki „Wilki” – Adamem Wajrakiem. Zainteresowanie spotkaniem by³o ogromne. Przybyli na nie nie tylko mieszkañcy Nowego Tomyœla i okolic, ale równie¿ goœcie z Sierakowa, Poznania, Pniew i Zielonej
Góry. Adam Wajrak opowiada³ o niezwyk³ym bogactwie unikalnego w skali œwiatowej
naturalnego lasu, jakim jest Puszcza Bia³owieska, przedstawi³ jej mieszkañców, wyjaœni³
czego mo¿emy siê od niej nauczyæ, co jej zagra¿a oraz jak mo¿emy jej pomóc. Autor
„Wilków” opowiedzia³ tak¿e o latach tropienia i przyjaŸni z tymi najbardziej fascynuj¹cymi drapie¿nikami Europy. Obali³, oparty g³ównie na legendach, mit wilka jako dzikiej
bestii zagra¿aj¹cej ¿yciu ludzi. Podczas spotkania pad³o wiele pytañ dotycz¹cych wilków
oraz innych zwierz¹t puszczy, a przede wszystkim pytañ o sam¹ puszczê i jej przysz³oœæ.
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Adam Wajrak w otoczeniu wielbicieli jego ksi¹¿ek

Ksi¹¿ki autora cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem. Po autografy ustawi³a siê d³uga kolejka. Moderatork¹ spotkania by³a Izabela Putz – specjalista do spraw animacji kultury
w nowotomyskiej bibliotece.
Dzieñ Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹
XVIII Gminne Obchody Dnia Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ odby³y siê 19 maja w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Mottem tegorocznej uroczystoœci by³y s³owa Jonathana Carrolla: „To, ¿e milczê, nie znaczy, ¿e nie mam nic
do powiedzenia”. Obchody zainaugurowa³ polonez w wykonaniu uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 2. W tym dniu na widowni zasiedli: przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, dyrektorzy szkó³, placówek opiekuñczych, nauczyciele, przedstawiciele
rad rodziców i samorz¹dów uczniowskich, uczniowie i ich rodzice, przedstawiciele
wspó³pracuj¹cych instytucji, a tak¿e domownicy i opiekunowie Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyœlu. W tematykê obchodów wprowadzi³a
Agnieszka Kaleta, podkreœlaj¹c, ¿e istnieje obecnie ogromna potrzeba podtrzymywania tego, co ³¹czy, co zachêca do pielêgnowania poczucia wspólnoty w spo³eczeñstwie. Tym czymœ jest godnoœæ. Program artystyczny dostarczy³ wiele radoœci, ale
i wzruszeñ, zarówno odbiorcom, jak i wykonawcom. W programie wyst¹pili wychowankowie Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze” oraz uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 2, Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu i Gimnazjum w Borui Koœcielnej. M³odzi artyœci przygotowani zostali przez: Agnieszkê Kaletê, Katarzynê Michalczak-Gortat, Gra¿ynê Tunak, Magdalenê Nowak, Leonardê Nowak, Martê
Wojcieszak, Ewê Szulc, Teresê Kondrat, Hannê Klimczak, Jolantê Warkock¹- Pata112
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las, Wies³awê Skoczylas, Sylwiê Pyrsk¹, Marzenê Dach-Kolanko i Artura Markiewicza. Jak co roku wszyscy uczestnicy i goœcie zostali obdarowani talizmanami wykonanymi przez nowotomyskich gimnazjalistów. Nie zabrak³o gratulacji i podziêkowañ
dla wszystkich wykonawców i opiekunów, nie tylko za dzisiejszy koncert, ale tak¿e
za trudn¹ i mozoln¹ codzienn¹ pracê. Wystêpom na scenie towarzyszy³a wystawa
prac plastycznych i technicznych przygotowana w holu NOK -u, a po jej obejrzeniu
wszyscy udali siê na s³odki poczêstunek.
Koncert charytatywny Krzysztofa Krawczyka
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzêtom „£apa” zorganizowa³o IV Koncert Charytatywny, którego celem by³o zebranie œrodków finansowych na rzecz podopiecznych stowarzyszenia – psów i kotów wymagaj¹cych leczenia i opieki. 19 maja przed nowotomysk¹
publicznoœci¹ charytatywnie wyst¹pi³ Krzysztof Krawczyk. Artysta zaprezentowa³ znane
i lubiane przez publicznoœæ przeboje. Koncertowi towarzyszy³a sprzeda¿ losów, a tak¿e
aukcja ciekawych us³ug, takich jak lot samolotem, kurs jêzykowy czy sesja fotograficzna.
Dziêki zorganizowaniu tego koncertu stowarzyszeniu uda³o siê zebraæ kwotê 10
940,00 z³.
Lotna premia w Nowym Tomyœlu
W ramach XXIV Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskiego „Ba³tyk Karkonosze Tour”, 19 maja miêdzy godz. 17.00 a 18.00, przez Nowy Tomyœl przejechali uczestnicz¹cy w wyœcigu kolarze. Peleton wjecha³ do miasta od strony ul. Sienkiewicza, przejecha³
ulice Poznañsk¹ i Koœciuszki, kieruj¹c siê na Stary Tomyœl. Na wysokoœci Urzêdu Miejskiego wyznaczona zosta³a lotna premia. W zabezpieczenie trasy przejazdu zaanga¿owa³a siê nowotomyska policja oraz stra¿acy z Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Wspó³organizatorami wydarzenia byli Gmina Nowy Tomyœl i Oœrodek Oœwiaty i Sportu w Nowym Tomyœlu.
Z wizyt¹ w Radzyniu Podlaskim
19 i 20 maja w Radzyniu Podlaskim goœci³a delegacja nowotomyskich samorz¹dowców pod przewodnictwem Burmistrza Nowego Tomyœla dra W³odzimierza Hibnera.
Nowotomyœlan powitali przedstawiciele Rady Miejskiej Radzynia Podlaskiego wraz z Zastêpc¹ Burmistrza. Podczas wizyty odby³o siê robocze spotkanie cz³onków nowotomyskiej delegacji z ich odpowiednikami w Radzyniu Podlaskim. Przeprowadzone rozmowy
zaowocowa³y wieloma ciekawymi pomys³ami dotycz¹cymi dalszej wspó³pracy obu partnerskich miast. Nowotomyscy samorz¹dowy wziêli te¿ udzia³ w uroczystym otwarciu
nowej hali produkcyjnej, wybudowanej w Radzyniu Podlaskim przez firmê Aesculap-Braun Chifa, która jest czêœci¹ renomowanego niemieckiego koncernu B Braun. Burmistrz W³odzimierz Hibner wrêczy³ prof. Georgowi Braunowi wiklinowy kosz z nowotomyskimi pami¹tkami, jako wyraz podziêkowania za podjêt¹ przed laty odwa¿n¹ decyzjê zainwestowania w nowotomyski zak³ad, co z pewnoœci¹ przyczyni³o siê do rozwoju
naszego miasta. Podziêkowa³ tak¿e obecnym i poprzednim w³adzom spó³ki za dobrze
uk³adaj¹c¹ siê przez lata wspó³pracê.
Kwiecieñ - czerwiec 2016

113

KRONIKA WYDARZEÑ

Piknik Mleczny
Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska „Top Tomyœl” i Nowotomyski Oœrodek Kultury
zorganizowali 20 maja „Piknik Mleczny”. Na tê plenerow¹ imprezê przy muszli koncertowej przyby³o wielu nowotomyœlan. Otworzy³ j¹ prezes „Top Tomyœl” Krystian Kuœnierek, ¿ycz¹c uczestnikom udanej zabawy. Wœród kulinarnych atrakcji by³y m. in.: pyry
z gzikiem, zupa serowa, mini kanapeczki i jogurty przygotowane przez „Top Tomyœl”
oraz grochówka serwowana przez nowotomyskich harcerzy. Organizatorzy zadbali te¿
o program artystyczny. Na scenie wyst¹pi³y dzieci z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”
– „Ekoludki” i „Przyrodnicy” oraz dzieciêce grupy taneczne dzia³aj¹ce w NOK-u, przygotowane przez Martynê WoŸniak i Katarzynê Przybyszewsk¹. O wokaln¹ oprawê zadba³y dzieci z Prywatnego Ogniska Muzycznego: Patrycja Spycha³a, Kinga Kocoñ, Kornelia Kwaœny oraz Zosia Siêbor. Odby³ siê te¿ fitness z wózkami dla mam, tzw. BuggyGym, czyli pokaz przyk³adowych æwiczeñ opracowanych przez certyfikowan¹ instruktorkê Justynê Cieœlak. Ciekawym elementem imprezy by³ pokaz mody przygotowany
przez stylistkê i wiza¿ystkê Sylwiê Stanis³awiak. Pomiêdzy wystêpami odbywa³y siê liczne konkursy i pokazy, m. in. pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, konkurs wiedzy
o produktach mleczarskich, pokaz dojenia krowy, warsztaty plastyczne. Doroœli natomiast sprawdzili swoje umiejêtnoœci w piciu maœlanki na czas. Do wszystkich, niezale¿nie
od wieku, skierowany by³ konkurs na imiê dla krówki, która towarzyszy³a ca³ej imprezie. W ka¿dej kategorii wiekowej wy³oniono i nagrodzono zwyciêzcê, a najlepsze propozycje to: Toptomyœlanka i Mumuchanel. Przez ca³y czas mo¿na by³o równie¿ ogl¹daæ
prawdziw¹ wiejsk¹ mini zagrodê.

Podczas Pikniku Mlecznego odby³o siê wiele ciekawych pokazów i konkursów
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Nowy sztandar dla Szko³y Podstawowej nr 1
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu 21 maja
odby³a siê uroczystoœæ wprowadzenia nowego sztandaru. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
msz¹ œw. w koœciele pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy, któr¹ sprawowa³ proboszcz parafii ks. kanonik Andrzej Grabañski, w koncelebrze z ks. kanonikiem W³adys³awem
Kasprzakiem. Podczas nabo¿eñstwa poœwiêcono nowy sztandar, który wnieœli przedstawiciele Rady Rodziców. Po mszy œw. przemaszerowano do budynku szko³y, gdzie
odby³y siê dalsze uroczystoœci, w tym przede wszystkim ceremonia przekazania sztandaru spo³ecznoœci szkolnej. Dyrektor Krzysztof Magdans odebra³ sztandar od przedstawicieli Rady Rodziców i przekaza³ go uczniom, reprezentowanym przez poczet
sztandarowy, po czym odby³o siê œlubowanie uczniów. Po czêœci oficjalnej nast¹pi³a
czêœæ artystyczna, podczas której m³odzi wykonawcy przedstawili historiê swojej
szko³y.

Poczet sztandarowy z nowym sztandarem szko³y
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Koncert orkiestry akordeonowej
22 maja na placu Niepodleg³oœci odby³ siê koncert Orkiestry Akordeonowej „Arti-Sentemo” z Radzynia Podlaskiego, naszego miasta partnerskiego. Powsta³a 2013 roku,
prowadzona jest przez Stowarzyszenie Melodia – Art przy Pañstwowej Szkole Muzycznej I st. im. K. Lipiñskiego w Radzyniu Podlaskim, orkiestra liczy obecnie 17 uczniów
w wieku od 10 do 16 lat. Jej dyrektorem artystycznym jest Zbigniew Czury³o. Orkiestra
koncertuje na terenie kraju, bior¹c udzia³ w licznych festiwalach i konkursach. W ci¹gu
roku szkolnego wykonuje oko³o 25, ciesz¹cych siê ogromn¹ popularnoœci¹, koncertów.
Wystêp w Nowym Tomyœlu równie¿ spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem i ogromn¹
przychylnoœci¹ publicznoœci. Tym bardziej, ¿e piêkna, s³oneczna pogoda sprzyja³a koncertowaniu w plenerze.
UKS Dream Team wicemistrzem Wielkopolski
W hali Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu 22 maja odby³ siê turniej
fina³owy wielkopolskiej ligi minikoszykówki dziewcz¹t rocznika 2004 w sezonie
2015/2016. Po pó³rocznych eliminacjach do fina³u zakwalifikowa³y siê dwa najlepsze
zespo³y z Wielkopolski: UKS „Dream Team” Nowy Tomyœl i UKS „Delfin” K³ecko.
W rozgrywkach goœcinnie wziê³y te¿ udzia³ dwa najlepsze zespo³y z Dolnego Œl¹ska:
MKS Polkowice i MKS MOS I Wroc³aw. Po zaciek³ej rywalizacji turniej wygra³ zespó³
z Wroc³awia, II miejsce przypad³o zawodniczkom z Polkowic, III dziewczêtom z K³ecka,
a IV miejsce czwarte zajê³y gospodynie, czyli UKS Dream Team. Tym samym mistrzem
Wielkopolski w minikoszykówce dziewcz¹t rocznika 2004 w sezonie 2015/2016 zosta³y zawodniczki UKS „Delfin” K³ecko, a wicemistrzem UKS „Dream Team” Nowy Tomyœl. Dla nowotomyskiego klubu, który obecny jest na mapie koszykarskiej Wielkopolski dopiero od dwóch lat, jest to wielki sukces sportowy i organizacyjny, niemniej przegrana w turnieju pozostawi³a niedosyt, zarówno u zawodniczek, jak i trenera Mariusza
Jaroñskiego. Z ka¿dego zespo³u wy³oniono najlepsze zawodniczki w ró¿nych kategoriach. W zespole „Dream Team” statuetka dla najlepszego obroñcy przypad³a Zuzi Grablewskiej, dla wyró¿niaj¹cego siê zawodnika – Marysi Dr¹g, a najsympatyczniejszej zawodniczki – Misi Krysiak. Do pi¹tki All Stars wybrano dwie nowotomyskie zawodniczki
– Nikolê Baturê i Patrycjê Nowak. Dodatkowo Nikola Batura zdoby³a statuetkê króla
strzelców turnieju. Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary, trzy najlepsze dru¿yny – pami¹tkowe medale. Wyró¿nione zawodniczki otrzyma³y tak¿e pami¹tkowe koszulki z logo obchodów 230. rocznicy powstania Nowego Tomyœla. UKS „Dream Team” Nowy
Tomyœl rocznik 2004/2005 reprezentowa³y: Nikola Batura, Dominika Szulc, Zuza Grablewska, Zuzanna Nawrot, Karolina Nyækowiak, Zuzanna Kowalczyk, Zosia Ha³as, Marysia Dr¹g, Klaudia Jazgar, Misia Krysiak, Aleksandra Kubiak, Wiktoria Nyga, Patrycja
Nowak, Iza Spycha³a i Marta Winiarz.
Obrazy – s³owa – dŸwiêki
Na zaproszenie prezesa Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego Bogdana Górnego 22 maja przybyli do nowotomyskiej biblioteki cz³onkowie Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Gorzowa Wlkp., a wœród nich pisarze, poeci, cz³onkowie sek116
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cji plastycznej i m³ode wokalistki. Zaprezentowali oni muzyczno-poetycki program pt.
„Z minionych zdarzeñ œcieram kurz”. W spotkaniu udzia³ wziêli uczestnicy zajêæ organizowanych w Domu Dziennego Pobytu z kierownik Ann¹ Palick¹, a tak¿e cz³onkowie nowotomyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców
Kultury istnieje od 1981 roku i skupia „ludzi, którym w duszy coœ gra”. Aktualnie jego
prezes jest, maj¹cy rodzinne zwi¹zki z naszym miastem, Czes³aw Ganda. Cz³onkowie
RSTK swoje pasje twórcze realizuj¹ w ramach sekcji literackiej, plastycznej, muzycznej
i filmowej. Od kilkunastu lat przedstawiaj¹ swoj¹ twórczoœæ w ramach cyklicznych programów „Obrazy – s³owa – dŸwiêki”. (Czytaj wiêcej: ss. 82 - 87)
W klimacie minionych dekad
Wojciech Ka³u¿yñski, autor ksi¹¿ek, dziennikarz, krytyk filmowy i felietonista by³ goœciem nowotomyskiej biblioteki. 24 maja przyjecha³ do naszego miasta z opowieœci¹
o bohaterach swojej ksi¹¿ki „Niebieskie ptaki PRL-u”, portretuj¹cej enklawy wolnoœci od
peerelowskiej szarzyzny, które potrafili sobie stworzyæ m. in. Marek H³asko, Leopold
Tyrmand, Zbigniew Cybulski, Piotr Skrzynecki oraz nieroz³¹czna para Maklakiewicz i Himilsbach.Spotkanie z jego udzia³em by³o czêœci¹ realizowanego – przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu z okazji 70. lecia jej istnienia – programu,
którego celem jest przypomnienie minionych siedmiu dekad jej dzia³alnoœci.
Powstañcy wielkopolscy patronem gimnazjum
W Gimnazjum w Borui Koœcielnej 25 maja odby³a siê uroczystoœæ nadania szkole imienia Powstañców Wielkopolskich. Wyborów patrona szko³y, którym zostali powstañcy

Nadanie imienia stanowi³o donios³e wydarzenie w dziejach Gimnazjum w Borui Koœcielnej
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wielkopolscy, jest œwiadectwem silnego przywi¹zania mieszkañców Borui Koœcielnej do
historii i tradycji, jest te¿ prób¹ zachowania w pamiêci bohaterów, którzy oddali ¿ycie za
wolnoœæ ojczyzny oraz z³o¿eniem im ho³du. Podczas uroczystoœci oficjalnie zosta³ wrêczony akt nadania szkole imienia oraz ods³oniêta tablica pami¹tkowa na budynku szko³y. Oprawê artystyczn¹ uroczystoœci zapewnili uczniowie gimnazjum. W zwi¹zku z t¹ donios³¹ uroczystoœci¹ przygotowano wystawê „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919.
Droga Wielkopolan do niepodleg³oœci”, na której zaprezentowano m. in. rodzinne pami¹tki powstañcze lokalnej spo³ecznoœci. W uroczystoœci nadania szkole imienia wziêli
prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 19181919 w Poznaniu Tadeusz Musia³, przedstawiciele lokalnych w³adz samorz¹dowych, dyrektorzy szkó³, przedszkoli, jednostek gminnych, historycy, przedstawiciele Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty w barwach 57. Pu³ku Piechoty Karola II
Króla Rumunii oraz wielu innych goœci.
Pierwszy nowotomyski bud¿et obywatelski
25 maja odby³o siê posiedzenie komisji spo³ecznej do prac przy przeprowadzeniu konsultacji dotycz¹cych bud¿etu obywatelskiego Gminy Nowy Tomyœl na 2016
r. Zadaniem komisji by³o obliczenie wyników – odbywaj¹cego siê od 4 do 20 maja – g³osowania. Po raz pierwszy mieszkañcy naszej gminy mieli mo¿liwoœæ podjêcia decyzji, na co przeznaczyæ czêœæ bud¿etu gminnego. W 2016 r. jest to kwota
100 tys. z³. Pierwszym etapem konsultacji by³o zg³aszanie przez mieszkañców propozycji zadañ do bud¿etu obywatelskiego; nastêpnie wnioski zosta³y zweryfikowane pod wzglêdem formalnym przez komisjê. Zaakceptowane wnioski poddane zosta³y pod g³osowanie mieszkañców.
G³osowanie przeprowadzane by³o w Gminnym Oœrodku Informacji w Nowym
Tomyœlu oraz na terenie piêciu wsi, w filiach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej: w Borui Koœcielnej, Bukowcu, Jastrzêbsku Starym, S¹topach i Wytomyœlu.
W g³osowaniu udzia³ wziê³o 486 mieszkañców naszej gminy. Do realizacji wybrali
oni 9 zadañ: sterylizacja suk i kotek, „Wiek nie ma znaczenia – nowotomyska niæ
aktywnoœci fizycznej osób starszych”, organizacja do¿ynek wiejskich w Jastrzêbsku
Starym, zakup sprzêtu multimedialnego do sali wiejskiej w Cichej Górze, samoobs³ugowa stacja naprawy rowerów, monta¿ ³awek wzd³u¿ alejki na os. Pó³noc ci¹gn¹cej siê od Przedszkola nr 4 do ul. Janusa wraz z nasadzeniem drzew, I Regionalny Przegl¹d Zespo³ów i Kapel Weselnych, spotkanie integracyjne przy du¿ym
ekranie, otwarty dla wszystkich piknik rodzinno-sportowy z atrakcjami i nagrodami w Szarkach. Wybrane w g³osowaniu zadania realizowane bêd¹ w drugim pó³roczu 2016 r.
Nowotomyski Piknik Motocyklowy
28 maja po raz pierwszy odby³ siê Nowotomyski Piknik Motocyklowy, którego
organizatorem by³a Chmielowa Grupa Motocyklowa LOK Nowy Tomyœl. Imprezy
otworzy³ za³o¿yciel grupy wraz z Zastêpc¹ Burmistrza Nowego Tomyœla Bogn¹ ¯elazn¹. O godz. 14.00 spod kosza na pl. Niepodleg³oœci wyruszyli motocykliœci, któ118
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Motocykle robi³y furorê wœród nowotomyœlan

rzy zaprezentowali siê w paradzie motocykli na ulicach miasta. Po paradzie uczestnicy pikniku przejechali do biesiadnika w Przy³êku, gdzie odby³a siê impreza integracyjna z licznymi konkursami motocyklowymi oraz koncertem zespo³u Blueshift Blues. Chmielowa Grupa Motocyklowa istnieje od kilku sezonów. Bierze czynny udzia³
w wielu imprezach charytatywnych. W kwietnia br. grupa przeistoczy³a siê w oficjalny klub i przyjê³a statut Ligi Obrony Kraju.
Dzieñ Dziecka z Borusj¹
Na boisku sportowym w Borui Koœcielnej 28 maja œwiêtowano „Dzieñ Dziecka
z Borusj¹”. Imprezê zorganizowa³ Ludowy Klub Sportowy „Borusja” w Borui Koœcielnej, przy dofinansowaniu uzyskanym ze œrodków Programu „Dzia³aj Lokalnie”
Polsko – Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL KOLD we Lwówku. Dla dzieci przygotowano
wiele atrakcji, m. in. warsztaty pi³karskie, gry i zabawy pi³k¹. Specjalny blok gier i zabaw zaplanowano te¿ dla dziewczynek. We wspólnej zabawie uczestniczy³y ca³e rodziny.
Sportowy Dzieñ Dziecka
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu, wraz z partnerami, zorganizowa³ imprezê sportow¹ z okazji Dnia Dziecka. Ju¿ od godzin porannych 29 maja na boisku
w Parku im. Feliksa Szo³drskiego zajêcia poprowadzi³ „Dream Team”. Klub zorganizoKwiecieñ - czerwiec 2016
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wa³ otwarty trening dla dzieci, z którego skorzysta³o wielu ma³ych nowotomyœlan. Klub
Siatkarski „Kangur” zaprosi³ m³odzie¿ do udzia³u w meczach siatkówki pla¿owej. Nieco
póŸniej na stadionie miejskim rozpoczê³y siê g³ówne obchody Dnia Dziecka. O czêœæ artystyczn¹ imprezy zadba³ Nowotomyski Oœrodek Kultury. By³o zatem wiele atrakcji muzycznych, pokazów, konkursów i zajêæ z animatorami. W miêdzyczasie rozgrywane by³y konkurencje sportowe. Nowotomyski Klub Tenisowy zorganizowa³ otwarty trening
tenisa ziemnego. Sekcja ³ucznicza LKS „Korona” Bukowiec przeprowadzi³a strzelania
z ³uku do tarczy. Tak¿e LOK przygotowa³ dla dzieci strzelnicê. Na p³ycie boiska zosta³
rozegrany turniej pi³karski ma³ych dzieci. Organizatorem turnieju by³a Nowotomyska
Akademia Pi³karska, której zawodnicy rywalizowali z dru¿yn¹ Akademii Reissa. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê biegi i konkurencje zorganizowane przez Klub Biegacza „Chy¿y”, we wspó³pracy z I Akademickim Gimnazjum. Ka¿dy uczestnik jakiejkolwiek konkurencji móg³ skorzystaæ z przygotowanego przez OSiR poczêstunku,
a chêtni mogli skorzystaæ z przeja¿d¿ek bryczkami. Du¿e zainteresowanie uczestników wzbudzi³ pokaz samochodów policji i stra¿y po¿arnej. Ostatnim punktem bogatego w wydarzenia dnia by³ B¹belkowy Maraton Zumby. Na zaproszenie Marita-Zumba odpowiedzia³o ponad 200 pañ i du¿e grono dzieci. Taneczna impreza, w której
wziê³o udzia³ wielu znanych i cenionych instruktorów, trwa³a prawie 3 godziny.
20. lecie Œwietlicy Socjoterapeutycznej
W Œwietlicy Socjoterapeutycznej w Nowym Tomyœlu 30 maja odby³a siê uroczy-

Kierownik œwietlicy Jolanta Szade odebra³a ¿yczenia i gratulacje od przyby³ych na uroczystoœæ goœci
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stoœæ z okazji 20. lecia istnienia tej placówki. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê
przyjaciele œwietlicy, którzy od lat z ni¹ wspó³pracuj¹. Przygotowana z okazji jubileuszu prezentacja przybli¿y³a historiê tego miejsca. Œwietlica Socjoterapeutyczna
rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ 1 czerwca 1996 roku, z inicjatywy ówczesnego kierownika Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Danuty Micha³owicz i pe³nomocnika burmistrza ds. rozwi¹zywania problemów alkoholowych Jolanty Szade. Od pocz¹tku istnienia œwietlica mieœci siê w budynku przy ul. Powstañców Wlkp. Funkcjê kierownika œwietlicy powierzono Jolancie Szade, która pe³ni j¹ nieprzerwanie do dziœ. Celem Œwietlicy Socjoterapeutycznej jest przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom ze œrodowisk zagro¿onych. Tutaj otrzymuj¹ wsparcie w postaci pomocy dydaktycznej i terapeutycznej. Tutaj te¿ ucz¹ siê odpowiedzialnoœci za swoje czyny
i s³owa, a tak¿e nabieraj¹ umiejêtnoœci funkcjonowania w grupie. Tradycj¹, odbywaj¹cych siê w Œwietlicy Socjoterapeutycznej uroczystoœci, jest obdarowywanie goœci upominkami wykonanymi przez wychowanków. Podczas tej uroczystoœci goœcie otrzymali w prezencie, wykonane z drewna, logo œwietlicy.
Œwiêto patrona nowotomyskiego gimnazjum
W nowotomyskim gimnazjum 30 maja – ju¿ po raz jedenasty – obchodzono Œwiêto Patrona Szko³y. Przebiega³o ono pod has³em „230 lat miasta Nowy Tomyœl – historia i wspó³czesnoœæ”. W uroczystoœci bra³a udzia³ ca³a spo³ecznoœæ szkolna. Projekt
przygotowali nauczyciele przedmiotów humanistycznych. Gimnazjaliœci przeszli barwnym korowodem ulicami miasta, kieruj¹c siê do skweru przed budynkiem NOK-u i muszli koncertowej. Ka¿da klasa prezentowa³a wyniki realizacji zadania wylosowanego w kwietniu przez wychowawcê klasy. By³y kostiumy, rekwizyty, transparenty,
plakaty, efekty dŸwiêkowe itp., a wszystko po to, aby pokazaæ wieloletnie dokonania
lokalnej spo³ecznoœci; m. in. instytucje, zak³ady pracy, inwestycje oraz znacz¹ce w historii miasta osoby. Zaprezentowana zosta³a tak¿e inscenizacja dotycz¹ca nadania
praw miejskich. Odby³ siê te¿ „koncert talentów”. Ca³oœæ obserwowa³a i ocenia³a komisja w sk³adzie: Renata Orlicka, Katarzyna Beyer, Janusz Nawrot i przewodnicz¹ca
samorz¹du uczniowskiego – Aleksandra Frañska. Komisja wy³oni³a zwyciêzców poszczególnych prezentacji, którzy otrzymali nagrody. (Czytaj wiêcej: ss. 44-49)
Teatralny koniec maja
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³y siê dwie teatralne premiery. 30 maja
Teatrzyk Malutki wystawi³ sztukê pt.: „Królewna jest g³upia”. Teatr dzieciêcy, dzia³aj¹cy od lat w NOK-u, tworz¹ niezwykle uzdolnione dzieci, które dzielnie i wytrwale
pracowa³y przez ca³y rok nad przygotowaniem sztuki, któr¹ specjalnie dla nich napisa³a Renata Œmiertelna – wieloletni instruktor teatralny w NOK-u. Du¿a scena
i zgromadzona licznie publicznoœæ nie stremowa³y ma³ych aktorów. Niczym prawdziwi profesjonaliœci doskonale zagrali swoje role, co spotka³o siê z uznaniem widowni. 31 maja mia³a miejsce premiera sztuki pt. „Gwiazdek” w wykonaniu Teatru
Tymczasowego, który tworzy m³odzie¿ gimnazjalna oraz licealna. Na scenie wyst¹pili: Michalina Dembiecka, Zofia Klimko, Julia £odyga, Kinga £odyga, Helena NowaKwiecieñ - czerwiec 2016
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M³odzi aktorzy w spektaklu „Królewna jest g³upia”

kowska, Wiktoria Sara, Zofia Sza³ek, Julia Wicher, Ola Zaremba, Filip Fr¹ckowiak,
Mi³osz Markiewicz, Karol Roszyk oraz Micha³ Œmiertelny. Premiera by³a zwieñczeniem ca³orocznej pracy m³odych ludzi pod okiem Renaty Œmiertelnej. Jednoczeœnie
by³ to benefis kilku m³odych aktorów, którzy niestety ¿egnaj¹ siê z teatrem. Wspania³a scenografia, œwietny humor, profesjonalna gra aktorska sprawi³y, ¿e wystêp zosta³
nagrodzony gromkimi brawami.
Z wizyt¹ u dzieci
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka burmistrzowie odwiedzili w przedszkolach najm³odszych mieszkañców naszej gminy. W godzinach przedpo³udniowych Zastêpca Burmistrza Bogna ¯elazna, wraz z pracownikami Wydzia³u Organizacyjnego
i Komunikacji Spo³ecznej, odwiedzi³a Przedszkole nr 1 „Misia Uszatka” oraz Przedszkole nr 5 „S³oneczko”. W czasie wizyty pani Burmistrz z³o¿y³a najm³odszym ¿yczenia
z okazji ich œwiêta oraz obdarowa³a dzieci s³odyczami, pami¹tkow¹ widokówk¹ i kolorowank¹, które wydano z okazji 230. lecia nadania praw miejskich Nowemu Tomyœlowi. W godzinach popo³udniowych Przedszkole nr 3 „Bajkowe Zacisze” oraz Przedszkole nr 4 „Bolka i Lolka” odwiedzi³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner. Podobny charakter mia³a tak¿e, z³o¿ona 3 czerwca, wizyta w Przedszkolu nr 2 „Plastusiowe Osiedle”.
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Burmistrz Nowego Tomyœla podczas wizyty w Przedszkolu „Plastusiowe Osiedle”

Czytamy dzieciom
XV Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom up³yn¹³ pod has³em: „Czytanie
uskrzydla”.Do Strefy Koloru nowotomyskiej biblioteki zawitali wyj¹tkowi goœcie,
którzy zaprezentowali prawdziwie uskrzydlaj¹ce opowieœci. Roman Kuchta – nowotomyski pszczelarz, w piknikowej scenerii, pod bibliotecznym drzewem, przeczyta³ dzieciom ksi¹¿kê pt. „Mam przyjaciela pszczelarza”, a wiadomoœci w niej zawarte uzupe³ni³ o wiedzê wynikaj¹c¹ ze swego, ponad 10. letniego, pszczelarskiego
doœwiadczenia, a tak¿e poczêstowa³ ma³ych s³uchaczy – pochodz¹cym z jego pasieki – miodem.
Kolejn¹ skrzydlat¹ bohaterk¹ tegorocznej kampanii by³a osa – garncarka, któr¹
dzieci pozna³y dziêki Annie Onyœków z pracowni psychoterapii i ceramiki „Argilla”.
Goszcz¹ca w Strefie Koloru pasjonatka formowania i wypalania glinianych przedmiotów, sprawi³a dzieciom prawdziw¹ warsztatow¹ frajdê. Po przeczytaniu opowieœci o osie, zajmuj¹cej siê wyrabianiem przedmiotów z gliny, zachêci³a dzieci, by
same równie¿ przyst¹pi³y do podobnej pracy. Przedszkolaki dzielnie stawi³y czo³a
wyzwaniu, na ostateczny efekt swojej pracy, musia³y jednak trochê poczekaæ. Ich
prace musia³y bowiem przejœæ etap wypalania w piecu. Na koniec tygodnia dzieci
wys³ucha³y opowiadania pt. „Mam przyjaciela pilota” oraz wiersza Juliana Tuwima
pt. „W aeroplanie”. Czytaniu w cieniu sporych, samolotowych skrzyde³ samolotu
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Czytanie pod skrzyd³ami nowotomyskiego samolotu

znajduj¹cego siê w Parku im. Feliksa Szo³drskiego, towarzyszy³y ruchowe zabawy
oraz tworzenie samolotów z papieru.
Razem sprawili dzieciom radoœæ
Centrum Materia³ów Budowlanych „Euro-P³yta” Paszkowscy Sp. J. wraz Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury wspólnie przygotowali kolorowy, roztañczony i rozœpiewany
festyn z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka. Ju¿ od rana 1 czerwca, grupy dzieci
z nowotomyskich przedszkoli i szkó³ mog³y nieodp³atnie skorzystaæ z wielu dmuchanych
zamków i zje¿d¿alni, które stanê³y na placu Niepodleg³oœci. Po po³udniu rozpocz¹³ siê
program artystyczny. Przed publicznoœci¹ wyst¹pi³y dzieci, które wziê³y udzia³ w tegorocznych eliminacjach Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. Nastêpnie scena oddana zosta³a do dyspozycji wszystkich ma³ych artystów – amatorów; w ich wykonaniu mo¿na
by³o wys³uchaæ wiele piosenek i wierszyków. Blok animacyjny, pod has³em „Sielska kraina”, przygotowa³a poznañska grupa teatralno-animacyjna „Mozaika”. Witaminowe
konkurencje, taneczne kalambury oraz gry i zabawy dla ca³ych rodzin nawi¹zywa³y do
problematyki zdrowego ¿ywienia. Na zakoñczenie festynu dzieci spotka³y siê z klaunem,
który porwa³ je do dalszej zabawy.
XXI Big Band Festiwal
XXI Ogólnopolski Big Band Festiwal odby³ siê 3 czerwca w Nowotomyskim
Oœrodku Kultury. Patronat nad tym muzycznym wydarzeniem obj¹³ Burmistrz No124
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Jedna z muzycznych ods³on XXI Big Band Festiwalu

wego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner. By³a to ju¿ 21. ods³ona festiwalu, a wiêc tzw.
oczko, st¹d symbolem tegorocznej imprezy sta³y siê karty, które ufundowa³a firma
„Piatnik”. Do Nowego Tomyœla tym razem przyjecha³o 8 zespo³ów, które wraz
z nowotomyskim „Karol Bandem” zaprezentowa³y siê na scenie. Podczas przes³uchañ konkursowych ka¿dy zespó³ wykona³ trzy utwory, które ocenia³o jury w sk³adzie: Jan Ptaszyn Wróblewski – przewodnicz¹cy, Jerzy Szymaniuk i Piotr Ka³u¿ny.
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, na specjalnie przygotowanym stoisku
promocyjnym, czeka³y pami¹tkowe gad¿ety oraz albumy prezentuj¹ce Nowy Tomyœl oraz wczeœniejsze Big Band Festiwale. Wydarzeniu towarzyszy³a równie¿ wystawa sprzêtu muzycznego, przygotowana przez firmy Key Story oraz Luk Serwis.
W tegorocznych zmaganiach I miejsce oraz statuetkê Grand Prix otrzyma³ Big Band
Akademii Muzycznej z Wroc³awia, II miejsce przypad³o zespo³owi DK Big Band z Poznania. Na III miejscu znalaz³ siê Big Band Akademii Muzycznej z £odzi. Nagrodzono
tak¿e najlepszych solistów instrumentalistów: Adama B³awickiego, który otrzyma³
puchar ufundowany przez tygodnik lokalny „Nasz Dzieñ po Dniu” oraz Jana Kantnera, któremu wrêczono puchar ufundowany przez firmê Key Story. Wyró¿niono
równie¿ Bartosza Pernala z Big Bandu Akademii Muzycznej we Wroc³awiu za najlepsz¹ aran¿acjê „A night in Tunisia” oraz najm³odsz¹ uczestniczkê Aleksandrê Kie³b
z Young Falcons Band z Bia³obrzegów. Zwieñczeniem jazzowego wieczoru by³ wystêp gwiazdy tegorocznego festiwalu Lory Szafran, uznawanej za jedn¹ z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych.
Kwiecieñ - czerwiec 2016
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Rodzinny festyn
W ramach kampanii „Postaw na rodzinê”, 4 czerwca na placu Niepodleg³oœci, odby³
siê festyn rodzinny pod has³em „Œwiat dzieciêcych marzeñ”, którego organizatorami byli: Gmina Nowy Tomyœl, Œwietlica Socjoterapeutyczna oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury. Na przyby³e rodziny czeka³o wiele atrakcji. Wszyscy chêtni mogli wykonaæ badania smokolizerem, zmierzyæ sobie poziom cukru oraz ciœnienie, a tak¿e wykonaæ spirometriê. W plenerowej kawiarence serwowano ciasto i kawê. Dla dzieci przygotowane
by³y namioty animacyjne oraz dmuchane zje¿d¿alnie. Na scenie równie¿ du¿o siê dzia³o,
zarówno pod wzglêdem wokalnym, jak i tanecznym. Wyst¹pi³y m. in. dzieci z Przedszkola nr 5 „S³oneczko”, zespó³ taneczny ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu oraz Kapela KoŸlarska „Kotkowiacy” ze Zb¹szynka. Zaprezentowa³ siê te¿ Pawe³
Lisek oraz zespo³y taneczne z NOK-u, w tym najm³odsze uczestniczki zajêæ zumby pod
opiek¹ Lidki Pigli. Dla mi³oœników poezji œpiewanej zagra³ zespó³ „Pod Nazw¹”. Odby³
siê tak¿e pokaz mody, przygotowany przez Sylwiê Stanis³awiak. Na fina³ bogatego w wydarzenia dnia na scenie zagoœcili znani nowotomyskiej publicznoœci trzej tenorzy, czyli Miros³aw Niewiadomski, Bartosz Kuczyk i Kordian Kacperski.
Konkurs wiedzy o historii Starego Tomyœla
So³tys i Rada So³ecka wsi Stary Tomyœl zorganizowali 4 czerwca piknik z okazji Dnia
Dziecka, podczas którego przeprowadzono konkurs dla dzieci i ich rodziców na temat
wiedzy o historii Starego Tomyœla. Konkurs stanowi³ nawi¹zanie do tegorocznych obchodów 230. lecia istnienia Nowego Tomyœla. Za³o¿yciel Nowego Tomyœla, Feliks Szo³-

M³odzi mieszkañcy Starego Tomyœla podczas pikniku mogli pochwaliæ siê swoimi plastycznymi zdolnoœciami
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drski by³ w³aœcicielem ziem starotomyskich, do dzisiaj natomiast we wsi znajduje siê
XVIII. wieczny dworek rodziny Szo³drskich. Konkurs przeprowadzi³a grupa gimnazjalistów, z inicjatywy mieszkanek Starego Tomyœla Zuzanny Rackiej – mi³oœniczki historii
i Julii Wicher.
Pokazy ratowniczo-gaœnicze
Przed siedzib¹ Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu 4 czerwca stra¿acy przeprowadzili pokazy dzia³añ ratowniczo-gaœniczych.
O zadaniach realizowanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ opowiedzia³ asp. sztab.
Andrzej £aciñski – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej. Prezentacja dzia³añ
stra¿aków sk³ada³a siê z kilku czêœci. Do zainscenizowanego po¿aru przyby³y dwa zastêpy stra¿y po¿arnej, które podjê³y akcjê gaœnicz¹ oraz przeprowadzi³y ewakuacjê
osoby poszkodowanej, z wykorzystaniem podnoœnika hydraulicznego. Po zakoñczeniu ewakuacji rannemu udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zaprezentowane zosta³y tak¿e mo¿liwoœci podawania pr¹du gaœniczego z podnoœnika hydraulicznego na dach wie¿y nowotomyskiej komendy. Mo¿na by³o tak¿e œledziæ przebieg akcji
ratowniczej podczas pozorowanego wypadku drogowego. Stra¿acy zademonstrowali równie¿ mo¿liwoœci gaœnicze nowego samochodu po¿arniczego, gasz¹c p³on¹cy
pojazd pian¹ gaœnicz¹. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê pokaz dzia³añ ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego, a na zakoñczenie pokazów salwa pr¹du
gaœniczego z nowego przenoœnego dzia³ka wodno-pianowego skierowana zosta³a na
dach budynku zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy. Ka¿dy uczestnik pokazów
mia³ te¿ okazjê zobaczyæ pojazd po¿arniczy od œrodka i zapoznaæ siê z wystawionym
sprzêtem. Organizacjê pokazów wspar³ Nowotomyski Oœrodek Kultury, który u¿yczy³ sprzêt nag³aœniaj¹cy oraz Piotr Antoniewicz z firmy „Auto Recykling” z Nowego Tomyœla, który przekaza³ samochód do æwiczeñ z zakresu ratownictwa technicznego.
Rodzinny piknik w Sêkowie
Przy œwietlicy wiejskiej w Sêkowie, 4 czerwca, odby³a siê impreza otwarta z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Dla dzieci i rodziców przygotowano wiele konkurencji
sprawnoœciowych z nagrodami i upominkami. By³y m. in.: hula-hop, pi³ka no¿na,
przeci¹ganie liny, biegi w workach, ping-pong, kometka, ³owienie mini wêdk¹ rybek
w basenie, malowanie kred¹ na tablicy. Najm³odsi mieli do dyspozycji dmuchany zamek. Druhowie z OSP w Borui Koœcielnej i Jastrzêbsku Starym zaprezentowali wyposa¿enie pojazdów stra¿ackich, dzia³anie rêcznej gaœnicy wodnej i udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Wszystkie dzieci otrzyma³y od organizatorów
pikniku lody, s³odycze i jogurty, tak¿e doros³ym zapewniono poczêstunek. Piknik zakoñczy³a zabawa taneczna, któr¹ poprowadzi³ Piotr Dudek. Uczestników pikniku
odwiedzili burmistrz W³odzimierz Hibner i radny Rady Miejskiej Wojciech Andryszczyk.
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Nocny turniej pi³karski
Na stadionie miejskim 4 czerwca odby³ siê I Nocny Turniej Pi³karski o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla, którego organizatorem by³ Oœrodek Sportu i Rekreacji. Do rywalizacji, która rozpoczê³a siê o godz. 20.00, przyst¹pi³o 5 zespo³ów zaawansowanych
i 9 niezaawansowanych. W wyniku rozegranych meczów I miejsce zaj¹³ zespó³ Goltom,
II – Sedan, a III – Euro-P³yta. W grupie niezaawansowanej zespo³y podzielone zosta³y na
3 grupy po 3 zespo³y. W tej rywalizacji wygra³ FC Santrope, pokonuj¹c Extaler Logistics
i Sedan B. Na zakoñczenie turnieju, ok. godz. 1.00 w nocy, z r¹k dyrektora OSiR Artura £oziñskiego, zawodnicy otrzymali pami¹tkowe puchary oraz – za trzy pierwsze miejsca – medale.
II Noc Bibliotek
Ju¿ po raz drugi Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu w³¹czy³a siê w ogólnopolsk¹ akcjê „Noc bibliotek”, która w tym roku przebiega³a pod has³em
„Wolno czytaæ!” 4 czerwca, zarówno na dzieci, jak i doros³ych czeka³o w bibliotece wiele atrakcji. Imprezê rozpoczê³a zabawa ksi¹¿kami na tarasie biblioteki, czyli domino-happening, który sprawi³ wiele radoœci najm³odszym czytelnikom. Wœród zieleni natomiast
czeka³a na doros³ych gra towarzyska – karciany flirt cytatami z dzie³ Sienkiewicza. W grê
tê ochoczo zaanga¿owali siê poeci skupieni wokó³ Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich. W Strefie Koloru dzieci wziê³y udzia³ w zajêciach czytelniczych, w trakcie któ-
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rych pozna³y nietypowych literackich bohaterów, a tak¿e spotka³y siê z autorem ksi¹¿ek i artyst¹ o wielu zaskakuj¹cych pasjach – Janem Hyjkiem. W miêdzyczasie mo¿na
by³o wzi¹æ udzia³ w warsztatach plastycznych odbywaj¹cych siê w czytelni i bibliotecznej grze dla ca³ej rodziny, umo¿liwiaj¹cej zwiedzanie niedostêpnych na co dzieñ bibliotecznych zakamarków. Ustawiona w holu tablica „wolnych myœli” zachêca³a do pozostawienia wpisów na temat ksi¹¿ek i czytania. Noc Bibliotek zakoñczy³ poetycki koncert goœcia specjalnego Jana Hyjka, zatytu³owany Nasycenie Tu¿ przed nim wrêczone
zosta³y nagrody za najbardziej pomys³owe prace wykonane na warsztatach plastycznych.
Rajd Samochodowy z okazji Dnia Dziecka
Automobilklub Wielkopolski Delegatura w Nowym Tomyœlu zorganizowa³a Rodzinny Rajd Samochodowy z okazji Dnia Dziecka. By³a to 22 runda Turystycznego Pucharu Polski. Rajd rozpocz¹³ siê 5 czerwca o godz. 10.00, a jego trasa liczy³a ok.
70 km. Uczestnicy rajdu przejechali przez miejscowoœci: Bukowiec, Lasówki, Grodzisk
Wlkp., Rakoniewice, KuŸnica Zb¹ska, Boruja Koœcielna. Meta rajdu zlokalizowana zosta³a w Gospodarstwie Agroturystycznym „Chata pod ¯urawiem” w Glinnie. Na trasie rajdu ka¿da za³oga musia³a odpowiedzieæ na pytania dotycz¹ce przebiegu trasy,
rozwi¹zaæ test z wiedzy geograficznej i z pierwszej pomocy, wykonaæ próby samochodowe i rekreacyjne oraz bacznie obserwowaæ trasê, zaznaczaj¹c punkty kontroli pojazdu. W rajdzie uczestniczy³o 28 za³óg, 100 uczestników, w tym 40 dzieci. Na mecie
rajdu ka¿de dziecko otrzyma³o medal, paczkê ze s³odyczami oraz nagrodê w postaci
sprzêtu sportowego i rekreacyjnego. Zwyciêzc¹ rajdu zosta³a za³oga Honoraty i Dariusza Loba z Nowego Tomyœla, II miejsce zajê³a za³oga Ma³gorzaty i Marcina Wiœniewskich z Nowego Tomyœla, natomiast III – ekipa Henryki i Wojciecha Puk z Gniezna.
Zwyciêskie za³ogi otrzyma³y puchary ufundowane przez Starostê Nowotomyskiego.
Na mecie na wszystkich uczestników czeka³ obiad, a dzieci mia³y okazjê skorzystaæ
z przeja¿d¿ki bryczk¹ oraz zabawy na dmuchanym zamku.
Wokó³ Nowego Rynku
Na kolejny spacer historyczny 5 czerwca zaprosi³ mieszkañców naszej gminy Przemys³aw Mierzejewski, pasjonat historii, twórca portalu www.oledry.pl. Trasa spaceru
nie by³a d³uga, prowadzi³a bowiem wokó³ placu Niepodleg³oœci, dawniej nazywanego
Nowym Rynkiem. Jak siê jednak okaza³o, miejsce to skrywa wiele tajemnic, pozwalaj¹cych siê przekonaæ, jak ciekawa, chocia¿ nied³uga jest historia Nowego Tomyœla.
Podczas spaceru mo¿na by³o dowiedzieæ siê m. in. dlaczego mamy w mieœcie dwa rynki, czy rzeczywiœcie na jednych drzwiach znajduje siê znak wolnomularzy, gdzie mieœci³a siê kuŸnia, kiedy powsta³a ulica Tysi¹clecia, sk¹d wziê³a siê gwiazda Dawida na jednym z budynków oraz zdobyæ wiele innych informacji zwi¹zanych z obiektami na placu Niepodleg³oœci. W spacerze historycznym wziê³o udzia³ liczne grono nowotomyœlan zainteresowanych dziejami naszego miasta.
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VI Igrzyska dla Osób z Niepe³nosprawnoœci¹
W hali sportowej nowotomyskiego gimnazjum 7 czerwca odby³y siê VI Igrzyska dla
Osób z Niepe³nosprawnoœci¹. Organizatorami zawodów by³y: Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarz¹d Rejonowy w Nowym Tomyœlu oraz Gimnazjum im.
Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. Igrzyska odby³y siê pod patronatem Starosty
Nowotomyskiego, Burmistrza Nowego Tomyœla oraz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Celem zawodów by³a integracja œrodowisk i organizacji seniorskich powiatu
nowotomyskiego. W zmaganiach sportowych wziê³o udzia³ osiem zespo³ów, które reprezentowa³y poszczególne ko³a zrzeszone w Zarz¹dach Rejonowych PZERiI w Nowym Tomyœlu i Opalenicy, a tak¿e osoby niepe³nosprawne z Klubu Seniora „Rezerwa”
Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych oraz Fundacji Zb¹szyñskiej.
Organizatorzy przygotowali osiem konkurencji sportowych dostosowanych do wieku
i sprawnoœci fizycznej uczestników. Poszczególne zespo³y konkurowa³y ze sob¹ m. in.
w pi³ce no¿nej, siatkówce, strzelaniu z ³uku, rzucie pi³k¹ do kosza. Wiele emocji wzbudzi³a sztafeta pod nazw¹ p³ywanie. Oprócz dyscyplin sportowych by³y te¿ konkursy intelektualne, jak np. rozwi¹zywanie testu ze znajomoœci powiatu nowotomyskiego czy
uk³adanie puzzli. Sêdziowali nauczyciele wychowania fizycznego z gimnazjum, którzy
jednoczeœnie czuwali nad poprawnoœci¹ i bezpieczeñstwem przebiegu konkurencji sportowych. Zwyciêzc¹ igrzysk zosta³o Ko³o nr 4 Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Kuœlinie, II miejsce zajê³o Ko³o przy Zarz¹dzie Rejonowym PZERiI w Nowym Tomyœlu, natomiast III miejsce zajêli seniorzy z Ko³a nr 5 w Bukowcu. Dru¿yny, które zajê³y miejsca na podium, otrzyma³y pami¹tkowe puchary, nagrody i dyplomy, pozo-

Po rywalizacji nasta³ czas na odbiór trofeów i wspóln¹ fotografiê
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sta³e dru¿yny – dyplomy. Oprócz sympatyków poszczególnych dru¿yn, seniorom kibicowali samorz¹dowcy z terenu powiatu nowotomyskiego.
Ameryka Po³udniowa poza utartym szlakiem
Goœciem ostatniego przed wakacyjn¹ przerw¹ spotkania w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty” by³ Marcin Stencel, podró¿nik z Gdyni. 10 czerwca, w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, opowiedzia³ mi³oœnikom podró¿y o Ameryce Po³udniowej, któr¹ przemierza³ poza utartymi szlakami. Pokaza³ dzikie
po³acie amazoñskiej d¿ungli i wioski po³o¿one w g³êbi Andów. Mówi³ o trzytygodniowej
wyprawie do Indian Matses, krwawych obchodach Œwiêta Krzy¿a w Boliwii i trekkingu
do ostatniej stolicy Inków – VilcabambyMarcin Stencel, wraz z ¿on¹ Karin¹, podczas swoich podró¿y trafiaj¹ w miejsca gdzie miejscowi na widok bia³ego przystaj¹ z zaciekawieniem, a na widok aparatu nie wyci¹gaj¹ cennika, tylko uœmiechaj¹ siê ¿yczliwie. Do kilku
takich miejsc uda³o im siê dotrzeæ w trakcie ponad rocznej w³óczêgi po Ameryce Po³udniowej.
Dyskutowano o samorz¹dzie
Na zaproszenie Burmistrza Nowego Tomyœla oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej, 16 czerwca w bibliotece, odby³y siê wyk³ady otwarte, poprowadzone przez
pracowników naukowych Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Uczestnicy spotkania wys³uchali prelekcji prof. dra hab. Adama Sulikowskiego pt. „Prawo – polityka – sfera samorz¹dowa na tle konfliktu wokó³ Trybuna-

Jeden z referatów zaprezentowa³ prof. Adam Sulikowski
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³u Konstytucyjnego”, a nastêpnie referatu mgra Dominika Góry na temat „Nowe technologie a samorz¹d terytorialny”. Interesuj¹ce wyst¹pienia stanowi³y wstêp do o¿ywionej dyskusji na temat problemów lokalnych samorz¹dów.
Matematyczny Kangur 2016
16 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³o siê podsumowanie Miêdzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”, po³¹czone z wrêczeniem nagród
przez Burmistrza Nowego Tomyœla dra W³odzimierza Hibner. Otrzymali je uczniowie
szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Nowy Tomyœl, którzy w tegorocznej
edycji uzyskali najlepsze wyniki. Konkurs ten jest najbardziej masow¹ imprez¹ matematyczn¹ na œwiecie. W ubieg³ym roku przyst¹pi³o do niego ponad 6 mln uczestników z 56.
krajów Europy, Azji, Ameryki i Australii. W tym roku konkurs odby³ siê 17 marca.
W gminie Nowy Tomyœl udzia³ w nim wziê³o 303 m³odych matematyków z nastêpuj¹cych szkó³: Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym – organizator: Ma³gorzata Wojciechowska (16 uczestników), Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu – organizator: Mariusz Dolecki (58 uczestników), Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu
– organizator: Miros³awa Jurga (85 uczestników), Szko³y Podstawowej w S¹topach – organizator: Anna Gajewska (21 uczestników), Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej –
organizator: Izabella Maciejewska (39 uczestników); Zespo³u Przedszkolno – Szkolno –
Gimnazjalnego w Bukowcu – organizator: Agnieszka S³owiñska (20 uczestników), Gimnazjum w Borui Koœcielnej – organizator: Iwona Œliczner (30 uczestników); Gimnazjum
w Nowym Tomyœlu – organizator: Marzena Lemañska (34 uczestników). Nagrody
w postaci g³oœników bezprzewodowych, zestawów do badmintona, d³ugopisów, latarek
i przyborów geometrycznych, ufundowane przez Gminê Nowy Tomyœl, otrzyma³o 65
najlepszych uczniów. Podczas gali wokalno-taneczne umiejêtnoœci zaprezentowali
uczniowie nowotomyskiego gimnazjum. Uroczystoœæ przygotowali nauczyciele Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu: Izabela Szudra, Krzysztof Urbaniak
i Marzena Lemañska przy wsparciu dyrektora Andrzeja Wa³êsy oraz pomocy uczniów
z klasy 2e i 3e.
Z Feliksem powitano lato
Od 17 do 19 czerwca, w Parku im. Feliksa Szo³drskiego, odbywa³ siê festyn pod nazw¹ „Piknik z Feliksem i powitanie lata”, stanowi¹cy inauguracjê sezonu wakacyjnego.
Pierwszy dzieñ min¹³ w tanecznych rytmach, a to za spraw¹ wystêpów popularnych dj-ów. Gwiazd¹ wieczoru by³ pochodz¹cy z Rosji DJ Filatov. Drugi dzieñ festynu up³yn¹³
pod znakiem sportowej rywalizacji oraz koncertów muzycznych. W Parku im. Feliksa
Szo³drskiego rozegrano Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski EDGE ligi w Nowym Tomyœlu, Turniej Pi³karski Bule Football o Puchar Dyrektora OSiR- u. Odby³y siê tak¿e pokazy konkursu Strong Man. Wieczorem na muzycznej scenie zaprezentowa³y siê m. in.
zespó³ Playboys, Sara Music and Dance Show oraz gwiazda Damae Ex Singer of Fragma.
W niedzielê, z okazji 90. lecia Polskiego Zwi¹zku Szachowego, zorganizowany zosta³
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Turniej o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla, a tak¿e symultana szachowa z arcymistrzem Jackiem Tomczakiem. Po po³udniu na scenie zaprezentowa³ siê Kabaret z Kopyd³owa, znany z programu telewizyjnego pt. „Spotkania z ballad¹”. Czêœæ muzyczn¹ zainaugurowa³ koncert grupy Paxon, po którym wyst¹pi³ Mario Bishin, znany z przeboju
„Macarena, Macarena”. Fina³ nale¿a³ do Cleo, która – wraz z towarzysz¹cymi jej tancerkami -porwa³a zgromadzon¹ publicznoœæ do wspólnej zabawy. Pierwszy nowotomyski
piknik na powitanie lata zakoñczy³ siê widowiskowym pokazem sztucznych ogni. (Czytaj wiêcej: ss 52 - 57)
Stra¿ackie zawody
Na boisku sportowym w Borui Koœcielnej 18 czerwca odby³y siê Gminne Zawody
Sportowo-Po¿arnicze dru¿yn z terenu gminy Nowy Tomyœl, zorganizowane przez
Urz¹d Miejski, Zarz¹d Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Nowym Tomyœlu oraz Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, która zapewni³a komisjê sêdziowsk¹. W rywalizacji udzia³ wziê³o 26 dru¿yn, w tym 6 sekcji seniorów i 2 sekcje seniorek oraz 16 M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych (ch³opcy i dziewczêta w wieku 1215 lat i 16-18 lat). Dodatkowo w zawodach wziê³y udzia³ 2 sekcje maluchów „Iskierki”
przy OSP w S¹topach i „Ogniki” przy OSP w Borui Koœcielnej (ch³opcy i dziewczynki do
lat 10). Po przeprowadzeniu szeregu konkurencji najlepszymi wœród seniorów okazali
siê stra¿acy z OSP w Ró¿y, II miejsce zajêli ochotnicy z Borui Koœcielnej, a III – z OSP
w Bukowcu. W grupie seniorek I miejsce zajê³a dru¿yna z Borui Koœcielnej. I miejsce
w grupie wiekowej 12-15 lat zajê³y, zarówno dru¿yna dziewcz¹t, jak i ch³opców z Bu-
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kowca. W kategorii wiekowej 16-18 lat zwyciêstwo przypad³o dru¿ynie ch³opców z Bukowca, natomiast I miejsce w grupie dziewcz¹t zdoby³a dru¿yna z Jastrzêbska Starego.
Wszyscy uczestnicy zawodów sportowo-po¿arniczych 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 Ró¿y. Na zawodach goœci³a grupa stra¿aków z partnerskiej gminy Biesenthal-Barnim w Niemczech oraz grupa stra¿aków z S¹top-Samulewa w gminie Bisztynek.
Sukces najm³odszych wychowanek Dream Team
Uczniowski Klub Sportowy Dream Team zorganizowa³ 18 czerwca w hali Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu I Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki
dziewcz¹t rocznik 2007/2009 o Puchar Starosty Nowotomyskiego. W imprezie udzia³
wziê³y najlepsze obecnie kluby w Wielkopolsce, zajmuj¹ce siê szkoleniem m³odych adeptek basketu. Jednak to – trenuj¹ce od paŸdziernika ubieg³ego roku – dziewczynki z klas
1 i 2 nowotomyskich szkó³ podstawowych wygra³y wszystkie mecze. M³ode sportsmenki pokona³y kolejno UKS Dwójka RogoŸno 22: 12, UKS Delfin K³ecko 22: 8, a w ostatnim meczu rozgromi³y najbardziej utytu³owany zespó³ w naszym województwie INEA
AZS Poznañ 94: 0. Dekoracji – w imieniu Starosty Nowotomyskiego – dokona³ Marek
Nyækowiak – kierownik Wydzia³u Edukacji, Kultury i Komunikacji Spo³ecznej oraz gospodarz obiektu dyrektor Jakub Skrzypczak i prezes Dream Team w Nowym Tomyœlu
Krzysztof Grablewski. Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary, a trzy najlepsze dru¿yny
pami¹tkowe medale. Z ka¿dego zespo³u wy³oniono najlepsze zawodniczki w ró¿nych
kategoriach. W zespole Dream Team statuetka dla najlepszego obroñcy przypad³a Matyldzie Waberskiej, za wyró¿niaj¹c¹ siê zawodniczkê uznano Patrycjê Kujbida. Do pi¹tki
All Stars wybrano dwie zawodniczki nowotomyskiego klubu – Majê Grablewsk¹ i Emiliê
Winiarz. Iga WoŸna zdoby³a statuetkê króla strzelców turnieju, a tak¿e najcenniejsz¹ nagrodê indywidualn¹ MVP Turnieju. UKS Dream Team Nowy Tomyœl rocznik
2007/2009 reprezentowa³y: Joanna B¹k, Kinga Bimkiewicz, Klara Burdziñska, Emilia
Dominiak, Maja G³uszak, Maja Grablewska, Patrycja Kujbida, Joanna Kuraœ, Emilia Mierzyñska, Zuzanna Mortka, Kinga Nahaczewska, Klaudia Oszejko, Zofia Siejkowska, Olga Subsar, Oliwia Stoiñska, Matylda Waberska, Emilia Winiarz i Iga WoŸna.

Wêdkarska rywalizacja
Na stawach hodowlanych w KuŸnicy Zb¹skiej 18 czerwca rozegrane zosta³y miêdzynarodowe zawody wêdkarskie pomiêdzy dru¿ynami z Nowego Tomyœla i Biesenthal –
miasta partnerskiego w Niemczech. Nowotomyska dru¿yna w sk³adzie: W³odzimierz
Vogel, Konrad Wieczorek, Adam Wieczorek, Stanis³aw £êcki, Leszek Flieger, Roman
Polak, Stanis³aw Fija³kowski i Marek Kupiec po raz kolejny wygra³a zawody, pokonuj¹c
w piêknym stylu, z ogromn¹ przewag¹, kolegów z Niemiec. Po 6. godzinnych zmaga-
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niach dru¿yna z Nowego Tomyœla z³owi³a ³¹cznie ponad 60 kg ryb, wêdkarze z Biesenthal zaledwie 13 kg. Okazjê do rewan¿u dru¿yna z Niemiec bêdzie mia³a podczas zawodów, które odbêd¹ siê jesieni¹ w Biesenthal. Zawody wspó³finansowane by³y przez Gminê Nowy Tomyœl.
28. Turniej Wsi
Szeœæ wsi z terenu gminy Nowy Tomyœl – Boruja Koœcielna, Bukowiec, Cicha Góra,
Ró¿a, Sêkowo i Szarki – wziê³o 19 czerwca udzia³ w 28. Turnieju Wsi. Jak co roku organizatorem wydarzenia by³ Nowotomyski Oœrodek Kultury, a rolê tegorocznego gospodarza przyj¹³ Bukowiec. Turniej rozpocz¹³ siê Ma³ym Konkursem Kulinarnym „Wiejskie smaki”; w tym roku – na najlepszy chleb. Do konkursu, który ma charakter indywidualny, przyst¹pi³o 20 pañ z Borui Koœcielnej, Bukowca, Cichej Góry, Ró¿y, Sêkowa,
Szarek i Paproci. Jury w sk³adzie: Maciej Ró¿añski – przewodnicz¹cy, Genowefa Hreczyñska, Renata Orlicka i Joanna Dominiak, nie mia³o ³atwego zadania, bowiem chleby
by³y bardzo urozmaicone, a jednoczeœnie smaczne. Po burzliwych obradach jury I miejsce przyzna³o Angelice Sinkiewicz z Ró¿y, II miejsce – Janinie Kulus z Sêkowa, III miejsce
– Marii Skomra z Paproci. Jury doceni³o równie¿ Christine Friedli, reprezentuj¹c¹ Paproæ, przyznaj¹c jej wyró¿nienie. Wszystkie uczestniczki otrzyma³y talony upominkowe
do zrealizowania w sklepie ZIK w Nowym Tomyœlu oraz dyplomy i kwiaty.

28. Turniej Wsi wygra³a reprezentacja Cichej Góry
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Po zakoñczeniu czêœci kulinarnej rozpoczê³y siê konkurencje turniejowe. Uczestnicy rywalizowali w 7 konkurencjach: piosenka biesiadna, taniec polski, przeci¹ganie liny, rzut surowym jajkiem do so³tysa, w tym trzech dzieciêcych: hula-hop na czas, gor¹ce muzyczne krzes³a oraz rzut woreczkiem z grochem do celu. Najbardziej widowiskowe by³y konkurencje artystyczne. Wszystkie zespo³y w³o¿y³y ogromny wk³ad pracy w przygotowanie wystêpów, zabiegaj¹c o odpowiednie stroje, dekoracje, ciekawe
pomys³y i choreografiê. Ka¿dy wystêp nagradzany by³ gromkimi brawami. Wiele emocji dostarczy³y równie¿ konkurencje sportowe, zarówno dla doros³ych, jak i dla dzieci. Nad prawid³owym przebiegiem rywalizacji czuwa³o jury w sk³adzie: Renata Orlicka – przewodnicz¹ca, Genowefa Hreczyñska i Joanna Dominiak. Najwiêksz¹ iloœæ
punktów zdoby³a Cicha Góra, która wygra³a tegoroczn¹ edycjê Turnieju Wsi, II miejsce zajê³a reprezentacja Ró¿y, a III – gospodarze turnieju, czyli Bukowiec. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy, kwiaty oraz nagrody. Imprezie towarzyszy³a s³oneczna pogoda, wspania³a atmosfera oraz zdrowy duch kole¿eñskiej rywalizacji. To coroczne wydarzenie nie tylko przyczynia siê do pielêgnowania dawnych tradycji i obyczajów, ale i znakomicie aktywizuje wiejsk¹ spo³ecznoœæ do podejmowania
wspólnych dzia³añ.
Ksi¹¿ki spod ziemi, czyli zakazane tytu³y w bibliotekach
21 czerwca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu odby³o siê spotkanie z Barbar¹ Gór¹ z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, która opowiedzia³a o ksi¹¿kach „spod ziemi”, czyli zakazanych tytu³ach w bibliotekach.
Spotkanie wzbudzi³o zaciekawienie nie tylko bibliotekarzy. Wœród poruszonych
przez Barbarê Górê zagadnieñ znalaz³y siê: dyskryminowanie ksi¹¿ek i ludzi, czyli radykalna sowietyzacja w latach 1945-1956; czystki biblioteczne i selekcja ksiêgozbiorów; demokratyzacja systemu po paŸdzierniku 1956 r. i powrót pisarzy nieobecnych,
zarz¹dzenia w sprawie wyj¹tkowego udostêpniania druków wycofanych z obrotu,
ksi¹¿ki drugiego obiegu w Polsce w latach 1976-1989 oraz powrót zakazanych ksi¹¿ek po 1989 r.
Gminna Rada Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego
Zarz¹dzeniem z 22 czerwca Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner powo³a³ Gminn¹ Radê Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego w Nowym Tomyœlu na kadencjê
2016 – 2019. W sk³ad tego gremium weszli: przedstawiciele Rady Miejskiej – Wojciech
Andryszczyk, Jakub Skrzypczak i Adam Szofer, przedstawiciele Burmistrza – Adam
Fr¹ckowiak i Pawe³ Mordal oraz – wybrani w trakcie g³osowania – przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych: Eliza B¹bliñska-Masztalerz, Dariusz Borowski, Dominik Handzewniak, El¿bieta Jêdrzejczak, Przemys³aw Mierzejewski, Monika Perz, Jolanta Rewald-Sa³ata i Maria Tyszkowska. Obecna rada liczy 13 osób. Gminna Rada Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego jako organ konsultacyjno-doradczy, przez 3 kolejne lata, kontynuowaæ bêdzie prace rozpoczête przez radê pierwszej kadencji, która dzia³a³a w naszej
gminie w latach 2013-2015.
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Wy³oniono szachowych mistrzów
24 czerwca rozegrany zosta³ ostatni, pi¹ty turniej w ramach Grand Prix Nowego Tomyœla w szachach. Po zakoñczeniu turnieju podsumowany zosta³ ca³y cykl rozgrywek
w 2016 roku. W tegorocznej, drugiej ju¿ edycji, w ci¹gu piêciu miesiêcy rywalizacji,
w piêciu turniejach wziê³o udzia³ a¿ 155. graczy z takich miejscowoœci jak: Opalenica, Boruja Koœcielna, Zb¹szyñ, W³oc³awek, Starachowice i Choszczno. Najliczniej reprezentowana by³a ekipa z Nowego Tomyœla. Grand Prix przypad³o w udziale osobie, która zdoby³a najwiêcej punktów w czterech turniejach na piêæ rozegranych. Przy równej iloœci
punktów decydowa³o wy¿sze miejsce w jakimœ pojedynczym turnieju. W kategorii open
zwyciê¿y³ Miko³aj Stachecki z MKS „Wicher” w Zb¹szyniu, II miejsce zaj¹³ Filip Mo¿d¿anowski z Nowotomyskiej Akademii Szachowej, III miejsce wywalczy³ Wies³aw Balcer
równie¿ z Nowotomyskiej Akademii Szachowej. W kategorii do lat 10 najlepszy okaza³
siê Dawid Olszewski z MKS „Wicher” w Zb¹szyniu. Tu¿ za nim znaleŸli siê podopieczni
Nowotomyskiej Akademii Szachowej – Leon Szwedt oraz Oskar Kapustka. Zwyciêzcy
uhonorowani zostali pucharami, medalami i dyplomami. G³ównym organizatorem cyklu
turniejów by³a Nowotomyska Akademia Szachowa.
Dzieñ Otwarty na Stacji Uzdatniania Wody
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o. o. w Nowym Tomyœlu zorganizowa³o 25 czerwca Dzieñ Otwarty na Stacji Uzdatniania Wody. Zwiedzaj¹cy mogli zapoznaæ siê ze skomplikowan¹ technologi¹ uzdatniania wody, standardami procesu, jego
automatyzacj¹ i wizualizacj¹. Odwiedzaj¹cy tego dnia obiekt zapoznali siê tak¿e z dawn¹
armatur¹ odcinaj¹c¹ i urz¹dzeniami pomiarowymi stosowanymi w ponad stuletniej historii nowotomyskich wodoci¹gów. Najm³odsi otrzymali szereg gad¿etów. Organizatorzy
wrêczali je tak¿e osobom bior¹cym udzia³ w quizach z zakresu wiedzy o wodoci¹gach
i samej wodzie. Równolegle na pl. Niepodleg³oœci, dla najm³odszych, zorganizowano festyn z wod¹ w roli g³ównej. Ustawiony zosta³ tor wodny do p³ywania na deskach oraz
kule wodne, a wszyscy w ten upalny dzieñ mogli ugasiæ pragnienie lemoniadami smakowymi, sporz¹dzanymi na bazie nowotomyskiej wody. Z pl. Niepodleg³oœci do Stacji
Uzdatniania Wody mo¿na by³o dotrzeæ bryczk¹ konn¹. Z tej atrakcji tak¿e skorzysta³o
wielu chêtnych.
III Zawody Konne w Powo¿eniu
26 czerwca polana w Parku im. Feliksa Szo³drskiego zamieni³a siê w parkur, a to za
spraw¹ organizowanych ju¿ po raz trzeci w Nowym Tomyœlu zawodów konnych w powo¿eniu. W imprezie, ciesz¹cej siê z roku na rok coraz wiêkszym zainteresowaniem,
uczestniczy³o blisko 40 zespo³ów. Wziê³y one udzia³ w czterech konkursach powo¿enia,
w kategoriach: kuce w zaprzêgach pojedynczych, kuce w zaprzêgach parokonnych, du¿e konie w zaprzêgach pojedynczych, du¿e konie w zaprzêgach parokonnych. Na placu
ustawionych zosta³o 16 przeszkód, które zaprzêgi musia³y pokonaæ w okreœlonej kolejnoœci i czasie. W trakcie zawodów odbywa³y siê te¿ pokazy zaprzêgów wielokonnych.
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Oprócz tandemów mo¿na by³o zobaczyæ czwórkê oraz trójkê w tzw. szpicy. Du¿¹
atrakcj¹ tego dnia by³ pokaz konnej wolty¿erki kozackiej w wykonaniu grupy kaskaderskiej „polinarski Group”. Zawody zakoñczy³o wrêczenie pucharów i dyplomów zwyciêskim zespo³om oraz runda honorowa zaprzêgów. Pomys³odawcami i g³ównymi organizatorami imprezy byli Lidia i Szymon Juszczakowie. W jej organizacjê w³¹czyli siê: Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu, Nowotomyski Oœrodek Kultury i pose³ na
Sejm RP Jakub Rutnicki. Patronat nad wydarzeniem obj¹³ Burmistrz Nowego Tomyœla
dr W³odzimierz Hibner.
Koszulka na wakacje
28 czerwca w Klubie Rêkodzie³a „Fantazja”, w nowotomyskiej bibliotece odby³y siê
twórcze i bardzo wakacyjne warsztaty. Jako, ¿e nadszed³ czas letnich eskapad, bibliotekarki zaproponowa³y, by wyruszyæ po wakacyjn¹ przygodê we w³asnorêcznie zaprojektowanych i pomalowanych koszulkach. Powsta³y one na warsztatach prowadzonych
przez nowotomyœlankê Martynê Kasperek, studentkê kulturoznawstwa na UAM w Poznaniu. Jak sama przyznaje, od zawsze ci¹gnê³o j¹ w stronê prac manualnych – najpierw
by³y to drobne rysunki o³ówkiem, nastêpnie kredkami, a¿ w koñcu siêgnê³a po farby.
Maluje obrazy, zarówno na ma³ych, jak i du¿ych formatach. Koszulki tworzy dla siebie
oraz na zamówienie. Podczas warsztatów zaprezentowa³a wykonane przez siebie koszulki, udostêpni³a gotowe szablony, a tak¿e pomaga³a w przygotowaniu w³asnych niepowtarzalnych projektów. W godzinach przedpo³udniowych podobne warsztaty prze-

Malowanie wakacyjnych koszulek da³o wiele radoœci dzieciom i doros³ym

138

Kwiecieñ - czerwiec 2016

KRONIKA WYDARZEÑ

prowadzi³a z udzia³em dzieci w Klubie Ma³ego Odkrywcy. Zarówno dzieciom, jak i doros³ym, nie zabrak³o inwencji twórczej. Ka¿da z przyniesionych koszulek otrzyma³a swoje „drugie ¿ycie”, a ich noszenie i z pewnoœci¹ umili wakacyjne wyprawy.
Œpiewnik domowy
29 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³o siê kolejne spotkanie z cyklu
„Œpiewnik domowy”. Tym razem tematem przewodnim by³ tytu³ piosenki „S¹ takie dni
w tygodniu” Urszuli Sipiñskiej. O oprawê muzyczn¹ zadba³ Karol Rogacz i zespó³ „Œpiewaj¹cy Przyjaciele”, czyli Barbara Krasnowska, Anita Czajka-Pawlak i Rados³aw Kret.
W repertuarze wieczoru, obok tytu³owej piosenki, znalaz³y siê takie utwory jak: „Troszeczkê ziemi” z repertuaru Eleni, „Nie b¹dŸ taki szybki Bill”, „O mnie siê nie martw” –
œpiewane niegdyœ przez Katarzynê Sobczyk, „Beatlemania story” Ireny Jarockiej i wiele
innych. Spotkanie poprowadzi³a tradycyjnie Renata Œmiertelna. Publicznoœæ równie¿ tym
razem stanê³a na wysokoœci zadania, ¿ywio³owo w³¹czaj¹c siê do wspólnego œpiewu.
Nowotomyska retrospektywa
W Galerii na Piêtrze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu 30 czerwca otwarta zosta³a wystawa „Nowotomyska retrospektywa – 230 lat historii miasta”, prezentuj¹ca w zarysie stosunkowo krótkie, ale interesuj¹ce dzieje Nowego Tomyœla. Powsta³a ona w oparciu o bogaty materia³ ikonograficzny pochodz¹cy

Na dwa wakacyjne miesi¹ce w bibliotecznej Galerii na Piêtrze zagoœci³a wystawa prezentuj¹ca
230. letni¹ historiê naszego miasta
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ze zbiorów Oœrodka Wiedzy o Regionie nowotomyskiej biblioteki i prowadzonej
przez ni¹ Nowotomyskiej Galerii Internetowej oraz Gimnazjum im. F. Szo³drskiego
w Nowym Tomyœlu. Wystawê otworzy³a kierownik Dzia³u Udostêpniania i Informacji – Ró¿a Mleczak, zachêcaj¹c do jej uwa¿nego zwiedzania, do poszukiwañ i odkrywania nowych faktów i ciekawostek z historii Nowego Tomyœla. Wiêkszoœæ informacji
dotyczy przedzia³u czasowego od za³o¿enia miasta do pierwszej po³owy XX w., skromniej
wyeksponowane s¹ lata póŸniejsze, ale na ich temat jest znacznie mniej opracowañ i zbieranie informacji by³o paradoksalnie trudniejsze – powiedzia³a podczas wernisa¿u twórczyni wystawy, specjalista do spraw edukacji regionalnej w nowotomyskiej bibliotece
– Gra¿yna Matuszak.
Wernisa¿ wzbogacony zosta³ prezentacj¹ krótkich realizacji filmowych z lat 20112015, których autorami s¹: Urz¹d Miejski, Krystian Rybakowski, Krzysztof Mierzejewski, Waldemar Kliœko i Tomasz Ruga³a. Pokazane zosta³y równie¿ filmy: GNT Media z 2012 – autorstwa Patryka Kawy i Mateusza Kosiby oraz odwo³uj¹cy siê do uroczystoœci 97. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego filmu Fan Klubu Nowy Tomyœl. Wystawê ogl¹daæ mo¿na w nowotomyskiej bibliotece przez oba wakacyjne miesi¹ce, a dziêki temu, ¿e ekspozycja ma formê mobilnych rollupów, po okresie wakacyjnym bêdzie równie¿ udostêpniana innym instytucjom edukacyjnym i kulturalnym.

Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz
Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Oœrodka
Sportu i Rekreacji, Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu, Gimnazjum w Borui
Koœcielnej, Zarz¹du Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Nowym Tomyœlu, LKS Budowlani – Ca³us Nowy Tomyœl, UKS Dream Team, Automobilklubu Wielkopolski Delegatura w Nowym Tomyœlu, Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Tomyœlu oraz Natalia Radwan.
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