
Rok IX Nr 2 (46) 2018                      Cena 8 z³

WYDAWCA:
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne 
wspó³praca wydawnicza:
Wydawnictwo Opalgraf Opalenica

REDAKCJA:
Lucyna Koñczal - Gnap
Bogumi³ Wojcieszak

Adres redakcji:
ul. Witosa 8
64-300 Nowy  Tomyœl
tel. (61) 44 21 270
e-mail: zarzad.ntk@gmail.com

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
nades³anych materia³ów, redagowania
i opatrywania w³asnymi tytu³ami

Na ok³adce: 
Wystawa „Spo³eczeñstwo armii. W 80.
rocznicê uroczystoœci przekazania broni ze
zbiórki Funduszu Obrony Narodowej w po-
wiecie nowotomyskim” w nowotomyskiej
bibliotece. Fot. Izabela Putz

Publikacja wspó³finansowana
ze œrodków Gminy Nowy Tomyœl

i Powiatu Nowotomyskiego

P R Z E G L ¥ D
KKWWAARRTTAALLNNIIKK SSPPOO³³EECCZZNNOO - KKUULLTTUURRAALLNNYY

NOWOTOMYSKI



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

2 Bartosz Kruszyñski

Genera³a Kazimierza Sosnkowskiego  powita³y Janinka i Gabrysia Kabzianki, 
które wrêczy³y bukiety kwiatów 

Nowy Tomyœl, pl. Pi³sudskiego, 10 lipca 1938 r.  (NAC)



Bartosz Kruszyñski

W historii Nowego Tomyœla niewiele by³o wydarzeñ tej rangi ...

Z dzia³alnoœci Funduszu Obrony Narodowej ...

Po zakoñczeniu wojny polsko-bolszewickiej II Rzeczpospolita stanê³a wobec wy-
zwania budowy si³ zbrojnych, które mia³y zapewniæ bezpieczeñstwo i stabilnoœæ pañ-
stwa. By³a to jednak materia doœæ z³o¿ona. Wi¹za³a siê przede wszystkim z niewystar-
czaj¹cymi nak³adami finansowymi oraz s³abo rozwiniêtym przemys³em zbrojenio-
wym, który w du¿ej mierze nale¿a³o zbudowaæ od podstaw. W latach 30. XX wieku
Niemcy zaczê³y jawnie ³amaæ postanowienia traktatu wersalskiego (wczeœniej czyni³y
to skrycie, m. in. we wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Radzieckim). Jednoczeœnie podjê³y dy-
namiczn¹ rozbudowê si³ zbrojnych. Wdra¿a³y now¹ doktrynê tzw. wojny b³yskawicz-
nej – Blitzkriegu. Produkowa³y i wprowadza³y w swoich si³ach zbrojnych nowoczesne
systemy uzbrojenia. W wymiarze strategicznym sytuacja ta zaczê³a stanowiæ zagro¿e-
nie dla bezpieczeñstwa Rzeczypospolitej. Dodaæ tutaj nale¿y, ¿e Polska – ze wzglêdu
na zacofanie przemys³owe – nie mog³a dorównaæ Niemcom. Dotyczy³o to tak¿e na-
k³adów finansowych na wojsko. Dlatego te¿ ju¿ w latach 20. podjêto starania o pozy-
skanie œrodków na rozbudowê przemys³u zbrojeniowego oraz zakup uzbrojenia.
Celowi temu mia³y pos³u¿yæ utworzone fundusze: Fundusz Ligi Obrony Powietrznej i
Przeciwgazowej (1923), Fundusz Obrony Morskiej (1933, dalej FOM - na mocy
decyzji premiera gen. dyw. S³awoja F. Sk³adkowskiego z chwil¹ powo³ania do ¿ycia
FON-u, Fundusz Obrony Morskiej sta³ siê jego czêœci¹ sk³adow¹), Fundusz Obrony
Narodowej (1936, dalej FON), Fundusz £odzi Podwodnej im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego oraz subskrypcja Po¿yczki Obrony Przeciwlotniczej (1939).

Wielkim sukcesem polskiego spo³eczeñstwa w ramach zbiórki na FOM by³o sfinan-
sowanie za 8 mln 200 tys. z³ okrêtu podwodnego ORP „Orze³”, który zosta³ wybu-
dowany w Holandii. Okrêt ten 10 lutego 1939 roku wp³yn¹³ uroczyœcie do Portu
Wojennego w Gdyni. Zainspirowane tym sukcesem w³adze pañstwowe 9 kwiet-
nia 1936 roku powo³a³y dekretem Prezydenta RP Fundusz Obrony Narodowej (da-
lej FON), a jego g³ównym celem by³o dozbrojenie wojsk l¹dowych oraz rozbudowa
polskiego przemys³u wojennego. Zgodnie z powy¿szym dekretem, FON-em zarz¹-
dza³ Minister Spraw Wojskowych, który tak¿e okreœla³ sposób wydatkowania œrod-
ków, a tworzyæ go mia³y: wp³ywy uzyskane ze sprzeda¿y nieruchomoœci i ruchomo-
œci pozostaj¹cych pod zarz¹dem wojska, a stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa;
wp³ywy, które na podstawie szczególnych przepisów ustawowych mia³y byæ przeka-
zywane na rzecz Funduszu Obrony Narodowej; dary i zapisy na rzecz FON. 

3Z dzia³alnoœci Funduszu Obrony Narodowej...
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W krótkiej historii Nowego Tomyœla niewiele by³o wydarzeñ tej rangi.
W uroczystoœci przekazania broni wziê³y udzia³ nieprzebrane rzesze mieszkañców powiatu 

nowotomyskiego – Nowy Tomyœl, pl. Pi³sudskiego, 10 lipca 1938 r. (APP)
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Genera³ broni Kazimierz Sosnkowski i genera³ brygady Edmund Knoll-Kownacki w towarzystwie 
wojewody poznañskiego Artura T. Maruszewskiego odebrali raport 

pp³ka Tomasza Rybotyckiego – zastêpcy dowódcy 57. Pu³ku Piechoty 
Karola II Króla Rumunii, dowódcy uroczystoœci (NGI – z albumu Heleny Wolnej)

Mszê œw. na pl. Marsza³ka Pi³sudskiego – wspólnie z proboszczem nowotomyskiej parafii 
ks. Stanis³awem Æwiejkowskim – celebrowa³ ks. bp Walenty Dymek (MiPBP) 



Jednoczeœnie Minister Skarbu otrzyma³ pe³nomocnictwo na zaci¹ganie po¿yczek
zagranicznych i przekazywanie ich na FON. Wed³ug szacunkowych obliczeñ,
do 1 wrzeœnia 1939 roku zgromadzono od spo³eczeñstwa oko³o 50 mln z³ darowizn
oraz ok. 800 mln z³ dotacji pañstwowych, co da³o ³¹cznie kwotê oko³o 850 mln z³.  Jed-
nak, aby zrozumieæ skalê tego zjawiska nale¿y przywo³aæ dla porównania wysokoœci
nak³adów finansowych, zwi¹zane z rozbudow¹ si³ zbrojnych. Koszt sformowania,
uzbrojenia i wyposa¿enia dywizji pancernej wynosi³ 150 mln z³, jeden nowoczesny
œredni bombowiec „£oœ” polskiej produkcji kosztowa³ 500 tys. z³, na zakup lekkiego
czo³gu polskiej produkcji o masie 10 ton nale¿a³o przeznaczyæ 200 tys. z³, a polskie
dzia³o przeciwlotnicze „Bofors” kal. 40 mm kosztowa³o 115 tys. z³., 12-tonowy czo³g
francuski 160 tys. z³; œcigacz planowany do zakupienia w ramach FOM 750 tys. z³.

W dzia³ania na rzecz FON-u w³¹czy³ siê równie¿ powiat nowotomyski, a inicjato-
rem tej akcji by³ ówczesny starosta nowotomyski Ignacy Skoczeñ. Zwo³ywa³ on
w ka¿dym mieœcie i w ka¿dej gminie powiatu nowotomyskiego zebrania organizacyj-
ne lokalnych komitetów, na które zaprasza³ wybitnych dzia³aczy spo³ecznych
i przedstawicieli wszystkich warstw okolicznego spo³eczeñstwa. 22 paŸdzierni-
ka 1937 roku w Nowym Tomyœlu odby³o siê posiedzenie konstytucyjne Komitetu
Powiatowego FON, w sk³ad jego rady weszli: przewodnicz¹cy – Ignacy Sko-
czeñ, I wiceprzewodnicz¹cy – Wojciech Wydra, kierownik szko³y w Nowym Tomy-
œlu, II wiceprzewodnicz¹cy – Olgierd Niebieszczañski, notariusz z Grodziska Wlkp.,
sekretarz – Maksymilian Adamczyk, asesor Wydzia³u Powiatowego w Nowym To-
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Miejsca obok o³tarza zajê³y poczty sztandarowe i po³¹czone chóry 
pod dyrekcj¹ p. Mroczkiewicza ze Lwówka (MiPBP)



myœlu, skarbnik – Adolf Szwarc, dyrektor Komunalnej Kasy Oszczêdnoœci w Nowym
Tomyœlu, trzej ³awnicy: Ludwik Bobowski z Gr¹blewa, Dora von Hayden – general-
na plenipotentka maj¹tku W¹sowo, Stanis³aw Musia³ – rolnik z Glinna. Do Komisji
Rewizyjnej wybrano: Alojzego Górnego – adwokata z Grodziska Wlkp., Edwarda
Zaraza – kierownika szko³y z Zemska oraz Kaczorowskiego – kierownika szko³y
z Opalenicy. 

Komitet Powiatowy FON utworzy³ dziewiêæ Komitetów Obwodowych obejmu-
j¹cych tereny poszczególnych miast i gmin lub gmin w: Nowym Tomyœlu, Zb¹szyniu,
Miedzichowie, Lwówku, Kuœlinie, Opalenicy, Grodzisku Wlkp., Granowie oraz Buku
i Opalenicy z terenami tych miast i gmin. Funkcjê przewodnicz¹cych lokalnych komi-
tetów FON pe³nili: notariusz Witold Wê¿yk – na miasto i gminê Nowy Tomyœl, ks.
dziekan dr Jan Œciesiñski – na miasto i gminê Zb¹szyñ, wójt Miedzichowa Stefan So-
bera -- na miasto i gminê Miedzichowo, ks. dziekan W³odzimierz Laskowski – na mia-
sto i gminê Lwówek, wójt Kuœlina Stefan Fr¹ckowiak -- na gminê Kuœlin, burmistrz
Opalenicy Mieczys³aw Kêdzierski – na miasto i gminê Opalenica, ziemianin z Separo-
wa Stanis³aw Przybecki – na gminê Granowo, dyrektor Browarów Grodziskich An-
toni Thum – na miasto i gminê Grodzisk Wlkp. oraz burmistrz Buku Maksymilian
Holland – na miasto i gminê Buk. 

Na zebraniu konstytucyjnym powo³ano równie¿ Komitet Wykonawczy, w sk³ad
którego weszli: przewodnicz¹cy Ignacy Skoczeñ – starosta powiatowy i cz³onkowie:
Maksymilian Adamczyk -asesor Wydzia³u Powiatowego w Nowym Tomyœlu, Lu-
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Genera³ Kazimierz Sosnkowski, wojewoda Artur T. Maruszewski, ks. bp Walenty Dymek i genera³ 
Edmund Knoll – Kownacki zajêli miejsce na przygotowanym w centralnej czêœci placu podium (APP)



dwik Bobowski – prezes Zjednoczenia Zawodowego Polskiego z Gr¹blewa, Zyg-
munt Ch³apowski – ziemianin z Cieœli, El¿bieta Gniotowa – przewodnicz¹ca Zwi¹z-
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet z Nowego Tomyœla, Alojzy Górny – adwokat z Gro-
dziska Wlkp., Maksymilian Holland – burmistrz Buku, Marian Jankiewicz – dyrektor
firmy „¯ar” z Nowego Tomyœla, ks. dziekan Stefan Kruszka – proboszcz z Grodzi-
ska Wlkp., Czes³aw Krzowski – burmistrz Nowego Tomyœla, Antoni Lubiñski – in-
spektor szkolny z Nowego Tomyœla, Liczbañski – kierownik szko³y ze Zb¹szynia,
kpt. Karol Markowski – dyrektor Banku Ludowego w Nowym Tomyœlu, Nadolny
– kierownik szko³y w Buku, Olgierd Niebieszczañski – notariusz Grodziska Wlkp.,
Konstanty Pietruszyñski – wójt z Buku, Przybylski – kierownik stra¿y granicznej ze
Zb¹szynia, dr Franciszek Rost – dyrektor szpitala powiatowego z Nowego Tomy-
œla, ks. dr Jan Œciesiñski – proboszcz ze Zb¹szynia, dr Klemens Œliwiñski – dyrektor
firmy „Bacon Export” z Grodziska, Adolf Szwarc – dyrektor Komunalnej Kasy
Oszczêdnoœci z Nowego Tomyœla, Antoni Thum – dyrektor Browarów Grodzi-
skich, Wróbel -kierownik szko³y z Buku i Wojciech Wydra – kierownik szko³y
z Nowego Tomyœla. Cz³onkowie Komitetu Wykonawczego kierowali równie¿ ca-
³ym szeregiem sekcji zadaniowych powo³anych do zorganizowania uroczystoœci,
w tym – sekcj¹ propagandow¹, ¿ywnoœciow¹, finansow¹, transportow¹, porz¹dko-
w¹, dekoracyjn¹, fotograficzn¹, sanitarn¹, parkowania, zainstalowania i obs³ugi me-
gafonów, sekcj¹ organizacji zabawy i rautu.

Cz³onkowie Komitetu Powiatowego podjêli decyzjê, ¿e z zebranych œrodków
zostan¹ zakupione ciê¿kie karabiny maszynowe polskiej produkcji Browning
wz. 1930 (dalej ckm Browning wz. 1930), a ufundowan¹ broñ otrzyma 57. Pu³k
Piechoty Karola II Króla Rumunii, w którym to s³u¿yli mieszkañcy powiatu nowoto-
myskiego. Pu³k ten stacjonowa³ w Poznaniu (dawne koszary niemieckiego 6. Pu³ku
Grenadierów miêdzy ul. Szylinga i ul. Bukowsk¹ i organizacyjnie wchodzi³
w sk³ad 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty). Komitet Powiatowy FON postano-
wi³ zgromadziæ na powy¿szy cel 80 tys. z³otych, a kwotê tê rozdzielono na poszcze-
gólne Komitety Obwodowe. Pod wzglêdem wysokoœci kwoty najwiêcej mia³ zebraæ
komitet w Grodzisku Wlkp. – 12 200 z³, dalej komitet w Buku – 10 200 z³, w No-
wym Tomyœlu – 9 300 z³, we Lwówku – 9 200 z³, w Opalenicy – 7 800 z³, w Zb¹-
szyniu – 7 100 z³, w Kuœlinie – 5 400 z³, w Granowie – 4 680 z³ i w Miedzichowie
– 2 520 z³. Zbiórkê tê zaplanowano przeprowadziæ do listopada 1937 roku. 

Buduj¹cy przyk³ad da³o wówczas 237 nauczycieli z powiatu nowotomyskiego,
którzy postawili sobie za cel zebranie kwoty 3 000 z³. Zamierzenie to zosta³o zre-
alizowane, a kwota ta przekazana Powiatowemu Komitetowi FON. Dodaæ nale¿y,
¿e niektórzy nauczyciele ze swych skromnych wynagrodzeñ przekazali a¿ 120 z³.
Jedno z pierwszych miejsc pod wzglêdem zebranej kwoty zajê³a wieœ W¹sowo, któ-
ra jak podaje „Orêdownik na powiaty nowotomyski i wolsztyñski”, ju¿ 27 listopa-
da zebra³a kwotê 4 000 z³. Ostatecznie zaanga¿owanie spo³eczne przeros³o znacz-
nie oczekiwania, a kwota, jak¹ uda³o siê zebraæ wynios³a 134.900,86 z³. 
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Ufundowan¹ broñ przed budynkiem magistratu zaprezentowa³y siostry PCK: Stefania Hancykówna
(z lewej) i Józefa Machajówna (z prawej); za nimi oficerowie i ¿o³nierze 57. Pu³ku Piechoty 

Ufundowane ckm-y Browning wz. 1930 na biedkach przed magistratem.
Obok widoczni przedstawiciele fundatorów (NAC)



W „Sprawozdaniu z dzia³alnoœci Komitetu Powiatowego Funduszu Obrony Naro-
dowej w Nowym Tomyœlu”, zamieszczonym na ³amach okolicznoœciowej jednodniów-
ki, w sk³ad powy¿szej kwoty wchodzi³o: w gotówce – 105.655,75 z³, w naturaliach
– 10.766,06 z³ i w papierach wartoœciowych równowa¿noœæ 18.479,05 z³. W spra-
wozdaniu tym nadmieniono równie¿, ¿e do sumy tej nie doliczono kwot z³o¿onych
na FOM. 

30 kwietnia 1938 roku delegacja Komitetu Powiatowego FON, w sk³ad której
wchodzili: przewodnicz¹cy Ignacy Skoczeñ, hr. Andrzej Kurantowski z Kotowa, dr Kle-
mens Œliwiñski – dyrektor Becon Export z Grodziska Wlkp. i asesor Maksymilian
Adamczyk z Nowego Tomyœla, zosta³a przyjêta w Warszawie przez marsza³ka Edwar-
da Œmig³ego- Rydza – Generalnego Inspektora Si³ Zbrojnych, któremu z³o¿y³a raport
z przebiegu i rezultatów akcji oraz wrêczy³a zaproszenie na uroczystoœæ. Podobny ra-
port i zaproszenie z³o¿ono wówczas tak¿e gen. dyw. Tadeuszowi Kasprzyckiemu – Mi-
nistrowi Spraw Wojskowych oraz gen. bryg. Aleksandrowi Litwinowiczowi – II Wice-
ministrowi Spraw Wojskowych oraz szefowi Administracji Armii.  

Zgodnie z pierwotnymi postanowieniami Komitetu Powiatowego FON, 57. Pu³k
Piechoty Karola II Króla Rumunii otrzyma³ broñ o wartoœci 80 tys. z³. Jednak dodatko-
wym beneficjentem okaza³ siê 7. Pu³k Strzelców Konnych Wielkopolskich, któremu
ufundowano broñ o wartoœci 40 tys. z³, natomiast za pozosta³¹ czêœæ kwoty zakupio-
no dwa ckm Browning wz. 1930 – dla œcigacza morskiego ORP „Poznañ”, którego bu-
dowa mia³a zostaæ dopiero zlecona w ramach FOM.

W obliczu narastaj¹cego zagro¿enia ze strony Niemiec, Komitet Powiatowy FON

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

10 Bartosz Kruszyñski

Przemowa gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego podczas uroczystoœci na pl. Marsza³ka Pi³sudskiego (APP)
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podj¹³ decyzjê, ¿e wrêczenie broni ufundowanej dla jednostek poznañskiego garnizonu
bêdzie mia³o miejsce w Nowym Tomyœlu. Na tê uroczystoœæ, niezwykle wa¿n¹ dla
mieszkañców powiatu nowotomyskiego, zosta³ zaproszony genera³ broni Kazimierz
Sosnkowski – Inspektor Armii. Dodaæ w tym miejscu nale¿y, ¿e genera³ by³ osobiœcie
zwi¹zany z Wielkopolsk¹ i powiatem nowotomyskim, gdy¿ od 20 lat by³ w³aœcicielem
maj¹tku w pobliskim Pora¿ynie oraz Sielinku. To w tym regionie przysz³o na œwiat jego
piêciu synów. Na wydarzenie to zaproszono tak¿e genera³a brygady Edmunda Knoll-
-Kownackiego – dowódcê Okrêgu Korpusu nr VII w Poznaniu. 

Pocz¹tkowo uroczoœæ by³a zaplanowana na niedzielê 26 maja 1938 roku. Jednak
prawdopodobnie na proœbê genera³a Sosnkowskiego zosta³a przesuniêta na niedzie-
lê 3 lipca, a nastêpnie na kolejn¹ niedzielê 10 lipca. 

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e do Nowego Tomyœla mia³o przybyæ w ci¹gu dwóch dni
kilka tysiêcy goœci, stanowi³o to powa¿ne wyzwanie dla w³adz miasta oraz Komitetu Po-
wiatowego FON. Mieszkañcom okolicznych miejscowoœci nale¿a³o zapewniæ dogodny
transport kolejowy. Zadania tego podjê³a siê Liga Popierania Turystyki, która wraz
z PKP zapewni³a podstawienie tzw. poci¹gów popularnych. Koszt biletu w dwie strony
na trasie Nowy Tomyœl – Poznañ, Otusz, Buk, Wolsztyn wynosi³ – 2,50 z³, z Miêdzy-
chodu – 2,70 z³, z Granowa i Grodziska Wlkp. – 1,40 z³, a z Opalenicy i Zb¹szynia
– 1,10 z³. Tego dnia w¹skotorowa Kolejka Opalenicka mia³a równie¿ przywoziæ goœci
ze Lwówka, Dusznik oraz Opalenicy, a zni¿ka na bilet wynosi³a 60%.

Z okazji uroczystoœci w³adze powiatu postanowi³y wydaæ jednodniówkê, do której
artyku³y i reklamy zbierano do 15 czerwca. Iloœæ nades³anych tekstów spowodowa³a,
¿e odst¹piono od pierwotnego zamiaru wydania parostronicowej jednodniówki. Osta-
tecznie, nak³adem Komitetu, ukaza³a siê 322. stronicowa pozycja zatytu³owa-
na „Wczoraj i Dziœ Powiatu Nowotomyskiego”. 

Redaktorem tej objêtoœciowo pokaŸnej publikacji, wydanej „czcionkami Drukarni
Dziennika Poznañskiego”, by³ prof. Jan Œwierzowicz. Natomiast w czasopiœmie powia-
towym – „Orêdowniku na powiaty nowotomyski i wolsztyñski”, które od pocz¹tku
systematycznie relacjonowa³o organizacjê i przebieg zbiórki na FON – ju¿ kilka tygodni
wczeœniej tak zapowiadano nadchodz¹c¹ uroczystoœæ: W dniu 10 lipca ca³e spo³eczeñ-
stwo powiatu witaæ bêdzie dzieln¹ kawaleriê i waleczn¹ piechotê, W uroczystoœci wrê-
czenia broni Wojsku (10-go lipca) bior¹ udzia³ wszystkie Towarzystwa z terenu powia-
tu. 7 lipca „Orêdownik” zamieœci³ program powy¿szego wydarzenia, w którym stwier-
dzono: Uroczystoœæ ta jest wynikiem zbiorowego wysi³ku ca³ego spo³eczeñstwa powia-
tu nowotomyskiego, jest wyrazem g³êbokiego zrozumienia wa¿noœci dzisiejszej chwili
¿yciowej, jest symbolem zbratania siê Armii ze spo³eczeñstwem. Wysi³ek ten cyfrowo
przedstawia siê imponuj¹co, zdo³ano bowiem zebraæ 140.000,00 z³otych . Wysi³ek
ten œwiadczy o tym, ¿e patriotycznie usposobiona ludnoœæ powiatu nie zna rozdzia³u
miêdzy s³owem i czynem, ¿e powiedzenie Marsza³a Œmig³ego Rydza o podnoszeniu
Polski wzwy¿ staje siê realnym czynem. W dniu tym nie zabraknie w Nowym Tomyœlu
¿adnego obywatela, który by nie wzi¹³ udzia³u w podnios³ej uroczystoœci i nie zamani-
festowa³ swych uczuæ dla Armii. 



W ramach przygotowañ do tego wydarzenia, Zarz¹d i Rada Miejska w Nowym
Tomyœlu prosi³y mieszkañców o przybranie domów zieleni¹ oraz chor¹gwiami naro-
dowymi, co mia³o nast¹piæ w sobotê przed po³udniem. Apelowano o serdeczne
przyjêcie ¿o³nierzy oraz zaproszonych goœci, o udzia³ wszystkich mieszkañców mia-
sta w uroczystoœci, przestrzeganie zarz¹dzeñ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i porz¹d-
ku oraz (…) pozdrawianie sztandarów wojskowych przez zdjêcie nakrycia g³owy.
Dalej pisano: Obywatele! Miasto nasze s³ynie z ³adu, porz¹dku i czystoœci. Nie w¹tpi-
my, ¿e w tym uroczystym dniu postawa naszych obywateli potwierdzi s³usznoœæ tej
opinii. Mo¿na przyj¹æ, ¿e przygotowania do tej uroczystoœci stanowi³y impuls do po-
wo³ania w Nowym Tomyœlu w dniu 7 lipca 1938 roku Ko³a Zwi¹zku Oficerów Re-
zerwy. Prezesem zarz¹du zosta³ Wojciech Wydra, wiceprezesem – Witold Wê¿yk,
sekretarzem – Marian Fellmann, a skarbnikiem – Wojciech Jeleñ. W dniu powo³ania
ko³o to liczy³o 50 cz³onków. Jednym z podstawowych wyzwañ dla organizatorów
uroczystoœci by³o zapewnienie bezpieczeñstwa przyby³ym goœciom. Dlatego te¿ Po-
wiatowy Komitet FON powo³a³ kierownika bezpieczeñstwa, którego biuro znajdo-
wa³o siê w ratuszu. Zosta³ nim kapitan rezerwy Karol Markowski. Z uroczystoœci¹ t¹
zwi¹zane by³o wydarzenie z 8 lipca 1938 roku, kiedy to na posiedzeniu Rady Miej-
skiej w Nowym Tomyœlu podjêto uchwa³ê o nadaniu „Obywatelstwa Honorowego
Powiatowego Miasta Nowy Tomyœl” marsza³kowi Edwardowi Œmig³emu-Rydzowi
– G³ównemu Inspektorowi Si³ Zbrojnych oraz genera³owi broni Kazimierzowi Sosn-
kowskiemu – Inspektorowi Armii.
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Naprzeciw trybuny honorowej, ustawionej poœrodku pó³nocnej pierzei Starego Rynku, 
stanê³a orkiestra 57. Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii (APP) 
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Kilka dni przed uroczystoœci¹ Wojciech Wydra – wiceprzewodnicz¹cy Powiato-
wego Komitetu FON napisa³: Dzieñ 10 lipca 1938 r. niezatarty zostawi œlad w na-
szych sercach. Podnios³e bêdziemy prze¿ywaæ chwile. Goœciæ bêdziemy pu³ki po-
znañskie, okryte s³aw¹ wojenn¹. Chcia³oby siê krótko, po ¿o³niersku, do nich rzec:
„Witajcie¿ nam, drodzy ¿o³nierze! Nie tylko karabiny wam dajemy, lecz i serca nasze!
Jednej matce s³u¿ymy, OjczyŸnie! Czo³em!”. A goœcie to dostojni. Na sztandarze
krzy¿ Virtuti Militari. Gdy na polach bitwy w r. 1920 Naczelny Wódz Józef Pi³sudski
w³asnorêcznie dekorowa³ pu³ki poznañskie orderem Virtuti Militari, powiedzia³
o nich, ¿e Go nigdy nie zawiod³y. A my sk³adamy dziœ meldunek Naczelnemu Wodzo-
wi, ¿e w realizacji has³a Obrony Narodowej nigdy Go nie zawiedziemy.

Ju¿ 9 lipca 1938 roku od godz. 12.00 do godz. 20.00 nadawano na terenie miasta
przez megafony audycje, prezentuj¹c przemówienia, muzykê oraz komunikaty orga-
nizacyjne. O godz. 18.00 patrole Polskiego Czerwonego Krzy¿a oraz Pogotowania
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej zajmowa³y posterunki wyznaczone przez kierownictwo
tej uroczystoœci. O godz. 18.20 kapitan Markowski wyznaczy³ patrole porz¹dkowe
oraz ich posterunki. O godz. 19.00 transportem kolejowym zaczê³y przybywaæ
do Nowego Tomyœla z poznañskiego garnizonu reprezentacje obu pu³ków.

10 lipca 1938 roku o godz. 9.00 na Placu Marsza³ka Pi³sudskiego (dziœ: pl. Niepod-
leg³oœci) pododdzia³y wojska oraz oddzia³y Przysposobienia Wojskowego zaczê³y zaj-
mowaæ miejsca frontem do wzniesionego na placu o³tarza. W tym czasie zaprzêgi
z uzbrojeniem oraz wyposa¿eniem zajê³y wyznaczone stanowiska. O godz. 9.30 do-
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Przemarsz pocztu sztandarowego 57. Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii 
przed trybun¹ honorow¹ (MiPBP)
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¯o³nierze 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii zaprezentowali ckm-y Browning wz. 1930 
umieszczone na biedkach (NGI z albumu MiPBP)

Miejsca na trybunie honorowej zajêli (od lewej): gen. bryg. Edmund Knoll-Kownacki, 
wojewoda poznañski Artur T. Maruszewski i gen. broni Kazimierz Sosnkowski (NAC)



wódca uroczystoœci odebra³ raport od dowódców pododdzia³ów. Przed godz. 10.00
na Plac Marsza³ka Pi³sudskiego przyby³ genera³ broni Kazimierz Sosnkowski – Inspek-
tor Armii oraz genera³ brygady Edmund Knoll-Kownacki – dowódca Okrêgu Korpu-
su nr VII w towarzystwie wojewody poznañskiego Artura Tomasza Maruszewskiego,
którzy odebrali raport od pp³ka Tomasza Rybotyckiego – zastêpcy dowódcy 57. Pu³-
ku Piechoty, dowódcy uroczystoœci oraz dokonali przegl¹du pododdzia³ów. Nastêp-
nie do genera³a Sosnkowskiego oraz wojewody Maruszewskiego podesz³y Janinka
i Gabrysia Kabzianki, które wrêczy³y bukiety kwiatów. Genera³owie, wojewoda oraz
zaproszeni goœcie podeszli do podium przed o³tarzem, gdzie przygotowano miejsca
siedz¹ce dla najwa¿niejszych goœci. Kiedy dostojnicy zajêli swoje miejsca, dowódca
uroczystoœci wyda³ rozkaz, aby poczty sztandarowe zajê³y miejsca obok o³tarza:
po prawej stronie stan¹³ poczet sztandarowy 57. Pu³ku Piechoty Karola II Króla Ru-
munii, po lewej stronie – 7. Pu³ku Strzelców Wielkopolskich, a za nimi w 2-3 metro-
wych odstêpach poczty sztandarowe Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz innych organiza-
cji. Miejsce po prawej stronie o³tarza zajê³y tak¿e po³¹czone chóry. Przy ka¿dym eg-
zemplarzu ufundowanej broni stanê³o po dwóch przedstawicieli fundatorów. 

O godz. 10.00 rozpoczê³o siê msza œw., któr¹ – wspólnie z proboszczem nowoto-
myskiej parafii ks. Stanis³awem Æwiejkowskim – celebrowa³ ks. bp Walenty Dymek.
Podczas mszy œw. œpiewa³y po³¹czone chóry z ca³ego powiatu, a gra³a orkiestra 57.
Pu³ku Piechoty. Kazanie wyg³osi³ ks. pra³at Pawe³ Steinmetz. Po mszy œw. dowódca
uroczystoœci wyda³ rozkaz: „Prezentuj broñ”, a orkiestra 7. Pu³ku Strzelców Kon-
nych Wielkopolskich zagra³a hymn narodowy. Nastêpnie poczty sztandarowe po-
wróci³y do swoich pododdzia³ów.

Wówczas adiutant uroczystoœci wyda³ orkiestrom rozkaz do zagrania „Has³a Woj-
ska Polskiego”. Dalej nast¹pi³y przemówienia: przewodnicz¹cego Powiatowego Ko-
mitetu FON Ignacego Skoczenia, genera³a broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz re-
prezentantów w³adz lokalnych. Po wyst¹pieniach genera³ Kazimierz Sosnkowski, ge-
nera³ Edmund Knoll-Kownacki, biskup Walenty Dymek, Jan Jakóbiec – kurator Okrê-
gu Szkolnego Poznañskiego, p³k Stanis³aw Edward Grodzki – dowódca 57. Pu³ku Pie-
choty, p³k W³odzimierz Kownacki – dowódca 7. Pu³ku Strzelców Konnych Wielko-
polskich, w towarzystwie starosty Ignacego Skoczenia przeszli na drugie, przygotowa-
ne w centralnej czêœci placu, podium. Tam nast¹pi³o uroczyste przekazanie ufundowa-
nej broni. 57. Pu³k Piechoty Karola II Króla Rumunii otrzyma³ dar o wartoœci 80 tys.
z³, a by³o to: 19 sztuk ckm-ów Browning wz. 1930 (3 na taczankach i 16 na bied-
kach), 2 granatniki wz. 1936 kalibru 46 mm, radiostacja polowa N2 oraz samochód
terenowy Fiat 508 III „£azik”. Druga obdarowana jednostka, czyli 7. Pu³k Strzelców
Konnych Wielkopolskich otrzyma³ broñ o wartoœci 40 tys. z³, tj. 7 sztuk ckm-ów
Browning wz. 1930 oraz motocykl Sokó³ 600 RTM 211 z koszem. Natomiast okrê-
gowej Lidze Morskiej i Kolonialnej przekazano 2 sztuki ckm-ów Browning wz. 1930
na uzbrojenie œcigacza morskiego ORP „Poznañ” (który do 1939 roku nie zosta³ wy-
budowany). Dodaæ tutaj nale¿y, ¿e ckm-y Browning wz. 1930 na tej uroczystoœci wy-
st¹pi³y ju¿ na etatowych pojazdach w barwach tych pu³ków. 
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Przed trybun¹ honorow¹  poczet sztandarowy 7. Pu³ku Strzelców Konnych Wielkopolskich 
(NGI z albumu MiPBP)

Przejazd ufundowanego samochodu terenowego Fiat 508 III "£azik"(APP)



Po uroczystym przekazaniu broni genera³ Kazimierz Sosnkowski powróci³ na try-
bunê honorow¹, gdzie obecni na uroczystoœci burmistrzowie, Czes³aw Krzowski
– burmistrz Nowego Tomyœla, Mieczys³aw Kêdzierski – burmistrz Opalenicy oraz dr
Roman Mazurkiewicz – burmistrza Grodziska Wlkp., wrêczyli mu dyplomy potwier-
dzaj¹ce nadanie tytu³u honorowego obywatela tych miast. W swoim kolejnym wy-
st¹pieniu genera³ Kazimierz Sosnkowski podkreœli³ wielki gest i poœwiêcenie miesz-
kañców powiatu nowotomyskiego, i w imieniu Naczelnego Wodza oraz Wojska
Polskiego, podziêkowa³ za przekazany dar. Kolejny mówca, wojewoda poznañski
Artur Maruszewski podkreœli³ wielkie zas³ugi genera³a Kazimierza Sosnkowskiego. 

Po zakoñczeniu tego punktu programu dowódca uroczystoœci da³ rozkaz prze-
marszu oddzia³ów z Placu Marsza³ka Pi³sudskiego przez ul. D³ug¹ w kierunku Sta-
rego Rynku (dziœ: pl. Chopina). Z ul. D³ugiej kolumna skrêci³a w prawo w ul. Ko-
œciuszki, a nastêpnie ponownie w prawo w ul. Poznañsk¹. W oczekiwaniu
na godz. 12.00, kiedy to mia³a rozpocz¹æ siê defilada, czo³o kolumny zatrzyma³o
siê na wysokoœci ul. Krótkiej. Trybuna honorowa, na której zajêli miejsca genera³
broni Kazimierz Sosnkowski oraz genera³ brygady Edmund Knoll-Kownacki i wo-
jewoda poznañski Artur Tomasz Maruszewski, znajdowa³a siê poœrodku pó³noc-
nej pierzei Starego Rynku. Dowódcy obu pu³ków oraz pozostali oficerowie przyj-
mowali defiladê, stoj¹c po prawej strony trybuny. Na wprost trybuny honorowej,
po drugiej strony ulicy, któr¹ mia³a odbyæ siê defilada, stanê³a orkiestra 57. Pu³ku
Piechoty. 
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Gen. broni Kazimierz Sosnkowski i starosta
nowotomyski Ignacy Skoczeñ (APP)

Burmistrzowie Nowego Tomyœla, Opalenicy 
i Grodziska Wlkp., wrêczyli gen. Sosnkowskiemu

dyplomy potwierdzaj¹ce nadanie tytu³u 
honorowego obywatela tych miast (APP)



Punktualnie o wyznaczonej godzinie pododdzia³ poznañskiego garnizonu wkro-
czy³ na odœwiêtnie przystrojony Stary Rynek, a na jego czele pp³k Tomasz Rybotyc-
ki wraz z adiutantem. Dalej major Jelinek na czele 57. Pu³ku Piechoty Karola II Kró-
la Rumunii. Za nimi pod¹¿a³y: poczet sztandarowy pu³ku, poczet z Przechodnim
Proporcem 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty za Mistrzostwo Strzeleckie oraz
por. Radzymiñski na czele 1. kompanii strzeleckiej wraz z obs³ug¹ dwóch granatni-
ków wz. 1936 kalibru 46 mm. O kompanii tej pisano: (…) ¿o³nierze wzrostem i wy-
gl¹dem imponuj¹cy, gdy¿ najmniejszy strzelec 176 cm, a najwy¿szy 198 cm, z tego
du¿y procent to dzieci naszego powiatu. W kompaniji tej odbywaj¹ obecnie æwicze-
nia rezerwy znani na naszym terenie nauczyciele: ppor. rez. Cywiñski Tadeusz i pod-
chor¹¿y rez. Skrzypczak Stanis³aw.

Za nimi maszerowa³y zaprzêgi z 19 ckm-ami Browning wz. 1930 – zarówno
na taczankach wz. 1933 (zaprzêg trzykonny), jak i biedkach 1933 (zaprzêg jedno-
konny), dwa zaprzêgi konne z radiostacjami polowymi N2, dzia³on plutonu artylerii
piechoty z armat¹ polow¹ wz. 1902 kalibru 76,2 mm, zaprzêgi konne z dwoma ar-
matami przeciwpancernymi Bofors wz. 1936, pluton kolarzy z rowerami i pluton
konny z kompanii zwiadowców oraz samochód terenowy Fiat 508 III „£azik”.
Za 57. Pu³kiem Piechoty maszerowa³ 7. Pu³k Strzelców Konnych Wielkopolskich
na czele z rotmistrzem Dymowskim – za dowódc¹ poddzia³u jecha³ poczet sztanda-
rowy, szwadron uzbrojony w lance z proporcami w barwach pu³ku, szwadron ckm
z karabinami Browning wz. 1930 na jukach oraz motocykl „Sokó³” 600 RTM 211
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Za pododdzia³ami wojska przemaszerowali m. in. weterani … (APP)



z koszem. Za nimi maszerowa³ szwadron Przysposobienia Wojskowego – konnego
pod dowództwem porucznika Nadolnego. „Dziennik Poznañski” po uroczystoœci
donosi³, ¿e: Wspania³a postawa doskonale prezentuj¹cych siê oddzia³ów wojsko-
wych wzbudzi³a wielki entuzjazm wœród olbrzymich t³umów publicznoœci. Raz po raz
na wojsko pada³y spoœród publicznoœci kwiaty, okrzykom zaœ na czeœæ armii i okla-
skom nie by³o koñca. 

Za pododdzia³ami wojska w szyku ósemkowym maszerowa³y organizacje spo-
³eczne, na czele z kapitanem rezerwy Karolem Markowskim. Jako pierwsza sz³a
kompania Zwi¹zku Strzeleckiego, dalej oddzia³y Przysposobienia Wojskowego,
cz³onkowie Ligi Morskiej i Kolonialnej z modelem œcigacza morskiego ORP „Poznañ”
(prawdopodobnie drewniano-tekturowa makieta umieszczona na podwoziu ko³o-
wym), zespó³ „Wesele Przyprostyñskie”, Sekcja Kobieca, Sekcja Stowarzyszeñ, Sek-
cja Rolnicza oraz organizacje gminne i powiatowe. Najliczniejsz¹ grupê stanowili rol-
nicy zrzeszeni w Kó³kach Rolniczych, na czele z ordynatem  Stanis³awem Niegolew-
skim. Na czele w³oœcianek z powiatu nowotomyskiego maszerowa³a Wanda Niego-
lewska, ma³¿onka ordynata. 

Po zakoñczonej defiladzie genera³ Kazimierz Sosnkowski spotka³ siê na Starym
Rynku z du¿¹ grup¹ dzieci z Gdyni i Œl¹ska Cieszyñskiego, które w lipcu 1938 roku
goœci³y na koloniach w Zb¹szyniu. O godz. 13.00 w ogrodzie restauracji „Kresowian-
ka” zorganizowano obiad ¿o³nierski, który przygotowa³y kuchnie polowe 57. Pu³ku
Piechoty Karola II Króla Rumunii. Podczas obiadu zabra³ g³os genera³ brygady Ed-
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… i harcerze (MiPBP)



mund Knoll-Kownacki – dowódca Okrêgu Korpusu nr VII w Poznaniu, który podziê-
kowa³ spo³eczeñstwu za tak hojny dar i zapewni³, ¿e broñ ta trafi³a w dobre rêce. 

O godz. 16.00 w tym samym ogrodzie rozpoczê³a siê zabawa ludowa z bogatym
programem artystycznym. Przy akompaniamencie orkiestry 57. Pu³ku Piechoty
wypuszczono w niebo piêæ du¿ych oraz dwieœcie ma³ych balonów. O godz. 16.15
zaprezentowano zebranym fragment przedstawienia „Wesele Przyprostyñskie”
autorstwa Antoniny WoŸnej, o godz. 17.15 odby³ siê koncert dudziarzy,
a o godz. 17: 25 uczennica Sejpoltówna z Grodziska Wlkp. solowo zatañczy³a obe-
rka.

O godz. 17.35 wyst¹pi³a orkiestra wojskowa, a od godz. 17.45 do 18.45 chóry
wielog³osowe: Towarzystwo Œpiewu im. Moniuszki z W¹sowa z utworem „Pod bo-
rem sosna”, Towarzystwo Œpiewu œw. Cecylii z Bukowca z utworem „Nie chcê ciê
Kasiuniu”, Towarzystwo Œpiewu „Harmonia” z Grodziska Wlkp. z utworem „We-
sele sieradzkie”, Ko³o Œpiewacze ze Lwówka z utworem „Czemu¿ ci mi mija matuœ”,
Towarzystwo Œpiewacze im. Moniuszki w Opalenicy z utworem „Krakowiak” oraz
Towarzystwo Œpiewacze „Chopin” z Nowego Tomyœla z utworem „Chodzi³a po sie-
ni”. Po godz. 18.50 w ogrodzie restauracji „Kresowianka” odby³a siê zabawa tanecz-
na oraz pokaz ogni bengalskich (wstêp wolny). 

Wieczorem w odœwiêtnie przystrojonej sali  Olejniczakowej (nie istniej¹cy ju¿ bu-
dynek Domu Ludowego przy obecnej ul. Witosa – przyp. red.) odby³ siê raut wyda-
ny przez Powiatowy Komitet FON dla w³adz cywilnych, wojskowych oraz oficerów
obu pu³ków. 
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W ogrodzie restauracji „Kresowianka” zorganizowano obiad ¿o³nierski (APP)



Ju¿ po uroczystoœciach burmistrz Nowego Tomyœla Czes³aw Krzowski na ³amach
„Orêdownika na powiaty nowotomyski i wolsztyñski” z³o¿y³ obywatelom miasta
Nowy Tomyœl podziêkowania o nastêpuj¹cej treœci: W dniu 10 lipca 1938 r. gosz-
cz¹c nasze dzielne wojsko i tysiêczne rzesze ludzi miasto nasze stanê³o na wysokoœci
zadania; mo¿emy siê poszczyciæ ³adem, porz¹dkiem i czystoœci¹, a nade wszystko
godnym i wzorowym zachowaniem siê Obywateli. Przedstawiciele w³adz na moje rê-
ce z³o¿yli podziêkowania za wspania³e udekorowanie miasta, za goœcinne przyjêcie
wojska, za wzorowy porz¹dek. Sk³adam wszystkim Obywatelom miasta serdeczne
podziêkowanie, gdy¿ rolê gospodarzy, tej podnios³ej uroczystoœci Obywatele miasta
spe³nili w sposób godny naœladowania, Nowy Tomyœl, dnia 14 lipca 1938 r. 

Nale¿y tutaj dodaæ, ¿e uroczystoœæ z 10 lipca 1938 roku zosta³a uwiecznio-
na na kolorowej taœmie filmowej , co by³o wówczas techniczn¹ nowink¹. Wizerunek
stoj¹cego na drabinie operatora, z du¿¹ profesjonaln¹ kamer¹, zosta³ utrwalony
na fotografiach m. in. na Placu Marsza³ka Pi³sudskiego. By³ to w³aœciciel nowotomy-
skiej drogerii Ignacy Szczepaniak. PóŸniej film ten by³ prezentowany w ramach Ki-
na Oœwiatowego w kilkunastu miejscowoœciach powiatu nowotomyskiego. Na sean-
sach tych drugim wyœwietlanym filmem by³ „Dodek na froncie”. Trudno dziœ stwier-
dziæ w ilu kopiach utrwalono to wydarzenie, lecz niew¹tpliwie wielk¹ strat¹ dla histo-
rycznej to¿samoœci regionu jest to, ¿e ta relacja filmowa nie zachowa³a siê do dnia dzi-
siejszego. 

Komitet Powiatowy FON zadba³ tak¿e, aby uroczystoœæ zosta³a utrwalona na fo-
tografiach. Zadanie to zosta³o zlecone Janowi Alejnikowi, jednemu z najlepszych po-
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Uczestnikom uroczystoœci zaprezentowany zosta³ bogaty program artystyczny (APP)



znañskich fotografów prasowych oraz w³aœcicielowi zak³adu „Foto – Alejnik”. Za-
mierzano wówczas wydaæ album o charakterze, zarówno pami¹tkowym, jak i doku-
mentacyjnym. Zgromadzono tak¿e zdjêcia od fotografów amatorów obecnych 10
lipca 1939 roku w Nowym Tomyœlu. W celu pozyskaniu zdjêæ z tego Ÿród³a, 13 lip-
ca 1938 roku, na ³amach „Orêdownika na powiaty nowotomyski i wolsztyñski”
og³oszono ich zbiórkê. Po³¹czenie si³ fotografów obecnych wówczas w Nowym To-
myœlu da³o imponuj¹cy efekt. Egzemplarze albumu zosta³y wrêczone kilka tygodni
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Zebrani obejrzeli m. in. fragment „Wesela Przyprostyñskiego” (APP)

Wyst¹pi³y tak¿e chóry towarzystw œpiewaczych z ca³ego powiatu nowotomyskiego (APP)



po uroczystoœci znamienitym goœciom obecnym wówczas w Nowym Tomyœlu, tj. m.
in. gen. Kazimierzowi Sosnkowskiemu, gen. Edmundowi Knoll-Kownackiemu oraz
biskupowi Walentemu Dymkowi. 

Z analizy zachowanych Ÿróde³ ikonograficznych nale¿y wyci¹gn¹æ równie¿ wnio-
sek, ¿e na uroczystoœci tej by³ wówczas obecny Witold Pikiel – akredytowany foto-
reporter Wojska Polskiego, a jego fotografie z Nowego Tomyœla, wykonane 10 lip-
ca 1938 roku, znajduj¹ siê obecnie w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego. 

Przekazanie na FON przez spo³eczeñstwo powiatu nowotomyskiego zawrotnej
kwoty 134 900 z³, nale¿y uznaæ za du¿e osi¹gniêcie, zarówno w wymiarze finanso-
wym, jak i organizacyjnym. Niew¹tpliwie by³ to tak¿e dowód poczucia wspó³odpo-
wiedzialnoœci za pañstwo i wyraz ho³du dla Wojska Polskiego. Dla wielu osób o nie-
wielkich dochodach przekazanie pieniêdzy na FON by³o znacz¹cym wydatkiem, jed-
nak kwestia dozbrojenia polskiego ¿o³nierza, który strzeg³ tak wytêsknionej i krwa-
wo wywalczonej niepodleg³oœci II Rzeczpospolitej, stanowi³o cel najwa¿niejszy. 

Autor artyku³u dziêkuje dr. Dariuszowi Rodziewiczowi za lekturê artyku³u oraz cenne
refleksje i uwagi.

Zdjêcia ze zbiorów:
APP – Archiwum Pañstwowe w Poznaniu; NAC – Narodowe Archiwum Cyfrowe;
MiPBP – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
NGI – Nowotomyska Galeria Internetowa
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23Z dzia³alnoœci Funduszu Obrony Narodowej...

Podczas rautu gen. Sosnkowski stan¹³ do wspólnego zdjêcia 
z oficerami 57. Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii (APP)



24 Adrian Pawelski

TU I TERAZ



Adrian Pawelski

...uradowaæ serca i pokrzepiæ duszê...

W 80. rocznicê przekazania broni ze zbiórki 
Funduszu Obrony Narodowej w Nowym Tomyœlu

10 lipca 2018 roku mija 80 lat od dnia, kiedy Nowy Tomyœl prze¿y³ jedn¹ z naj-
wa¿niejszych w swojej historii uroczystoœci, od wydarzenia zwi¹zanego z przekaza-
niem broni, zakupionej z przeprowadzonej wœród mieszkañców powiatu nowoto-
myskiego zbiórki na Fundusz Obrony Narodowej. O wydarzeniu tym pisano ju¿ na
³amach „Przegl¹du Nowotomyskiego”, przywo³uj¹c m. in. opiniê korespondenta
„Kuriera Poznañskiego” o ówczesnym Nowym Tomyœlu:

... Miasteczko czyste robi mi³e dla oka wra¿enie. Byæ mo¿e, ¿e przyczyni³a siê do tego
zieleñ girland, bramy triumfalne i spokojnie na drzewach ko³yszace siê sztandary. Pod t¹
szat¹ uroczyst¹ jest jednak czystoœæ i subtelnoœæ „na co dzieñ”, widoczna zarówno
w braku zielska, jak i w czystoœci okien, firan, drzwi i najbli¿szego otoczenia ka¿dego
z domów (...).Wszystkie okna, a nawet dachy domów, okalaj¹cych du¿y plac, zosta³y
zajête przez tych, którzy pragnêli uradowaæ serca i pokrzepiæ duszê patriotyczn¹
uroczystoœci¹...   (Bogumi³ Wojcieszak, Obowi¹zek kresowego bastionu. Uroczystoœæ
przekazania broni w Nowym Tomyœlu 10 lipca 1938 r., „Przegl¹d Nowotomyski” nr 2(26)
2013).

W roku bie¿¹cym upamiêtniaj¹ca te wyj¹tkowe chwile uroczystoœæ, objêta Patro-
natem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie
Odzyskania Niepodleg³oœci, Patronatem Honorowym Instytutu Pamiêci Narodowej
Oddzia³ w Poznaniu, wsparta œrodkami finansowymi Gminy Nowy Tomyœl, by³a bez
w¹tpienia najwiêkszym i chyba najwa¿niejszym wydarzeniem w okresie 9. letniej
dzia³alnoœci naszego stowarzyszenia, tj. Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Fe-
liksa Piêty w barwach 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii. Inicjatywa i zarys
rocznicowych obchodów, zwi¹zanych z uczczeniem tego przedwojennego œwiêta
Nowego Tomyœla pojawi³y siê w gronie cz³onków Stowarzyszenia ju¿ w sierp-
niu 2017 roku.  A dlaczego œwiêta? Otó¿, w ca³ym okresie dwudziestolecia miêdzy-
wojennego ¿adne inne wydarzenie  w Nowym Tomyœlu nie odbi³o siê tak szerokim
echem, jak w³aœnie przekazanie broni w dniu 10 lipca 1938 roku. O przyjeŸdzie
do granicznego powiatu doborowych kompanii 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla
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Rumunii czy te¿ 7 Pu³ku Strzelców Konnych, w której ¿o³nierz jest obrazem tê¿y-
zny Narodu Polskiego rozpisywa³y siê media ca³ego kraju. A z zaproszenia do Nowe-
go Tomyœla skorzysta³o wówczas wielu znamienitych goœci, z gen. broni Kazimierzem
Sosnkowskim na czele.

16 czerwca 2018 roku mia³ byæ przypomnieniem tych wydarzeñ, prób¹ nawi¹za-
nia do tych uroczystych lipcowych chwil sprzed 80 lat. Czy to siê uda³o? 

A przebiega³o to tak … 
Ju¿ od wczesnych godzin porannych plac Niepodleg³oœci têtni³ ¿yciem. Sce-

na wzniesiona z myœl¹ o odprawieniu w tym miejscu mszy œw., na której póŸniej mia-
³y siê odbyæ wystêpy uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej z Nowego Tomyœla, ze-
spo³u folklorystycznego z Urbanowa i wieczorny fina³, czyli koncert zespo³u „Hañ-
ba!”, zosta³a ustawiona ju¿ dzieñ wczeœniej. Na ca³ej przestrzeni wokó³ najwiêkszego
wiklinowego kosza na œwiecie, dziêki uprzejmoœci Nowotomyskiego Oœrodka Kultu-
ry, Starostwa Nowotomyskiego i Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, ustawione
zosta³y namioty przeznaczone dla grup rekonstrukcyjnych i innych wspó³twórców
wydarzenia. Wyznaczone tematyczne strefy tj. strefa wspó³czesnego Wojska Polskie-
go, wojska z okresu II RP, dawnych zawodów, stoisk partnerskich – Poczty Polskiej
i Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ, wystawionego wspólnie z 12. Wielkopolsk¹ Bry-
gad¹ Obrony Terytorialnej – rozrasta³y siê z ka¿d¹ kolejn¹ minut¹. 

Oficjalne rozpoczêcie uroczystoœci mia³o miejsce w Miejskiej i Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej w Nowym Tomyœlu, gdzie o godz. 10.00 otwarta zosta³a wystawa „Spo-
³eczeñstwo armii. W 80. rocznicê uroczystoœci przekazania broni ze zbiórki Funduszu
Obrony Narodowej w powiecie nowotomyskim”. Wystawa, któr¹ mo¿na ogl¹daæ
do wrzeœnia, odzwierciedla przebieg tego najwiêkszego w historii przedwojennego
Nowego Tomyœla wydarzenia. 

Na ekspozycjê sk³adaj¹ siê fotografie ze zbiorów Oœrodka Wiedzy o Regionie bi-
blioteki, prowadzonej przez ni¹ Nowotomyskiej Galerii Internetowej, Narodowego
Archiwum Cyfrowego, a tak¿e pokaŸny zbiór fotografii z Archiwum Pañstwowego
w Poznaniu, repliki mundurów ¿o³nierzy wypo¿yczone przez poznañsk¹ firmê „He-
ro Colection” oraz zdjêcia i pami¹tki udostêpnione przez Grzegorza Nowaczyka i Da-
riusza Kaczmarka – cz³onków naszego Stowarzyszenia. Atmosferê tego wyj¹tkowe-
go dnia sprzed 80 laty pozwala odczuæ multimedialna prezentacja zawieraj¹ca tak¿e
te zdjêcia, których nie zdo³ano pomieœciæ na wystawienniczych planszach.

Kuratorem wystawy jest dr Bartosz Kruszyñski z Zak³adu Historii Wojskowej In-
stytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wystawê zapro-
jektowa³a i wykona³a, a tak¿e teksty archiwalne opracowa³a specjalistka ds. edukacji
regionalnej nowotomyskiej biblioteki Gra¿yna Matuszak.  W uroczystym otwarciu
wystawy uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych: Starosta Nowotomyski
Ireneusz Kozecki i Burmistrz Nowego Tomyœla  dr W³odzimierz Hibner, Maria Galas
i Marcin Brambor – przewodnicz¹cy gremiom rajców powiatowych i miejskich, pp³k
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Mariusz Fil – dowódca 57 Batalionu Logistycznego Karola II Króla Rumunii z 17. Wiel-
kopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor Muœnickiego
z Miêdzyrzecza, dr hab. Rafa³ Reczek – dyrektor Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodo-
wej w Poznaniu, delegacja samorz¹dowców z partnerskiego Dêbna, liczne grono mi-
³oœników regionalnej historii oraz reprezentanci naszego Stowarzyszenia i zaproszo-
nych grup rekonstrukcyjnych. 

Wydarzeniu towarzyszy³o wydanie jednodniówki rocznicowej, zawieraj¹cej ory-
ginalne teksty prasowe z 1938 roku, opisuj¹ce te uroczystoœci, opublikowane m. in.
w „Orêdowniku na powiaty nowotomyski i wolsztyñski” i „Dzienniku Poznañ-
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Uroczystoœci rozpoczê³o otwarcie okolicznoœciowej wystawy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Nowym Tomyœlu (IP).

Kuratorem wystawy jest dr Bartosz Kruszyñski, a wystawê zaprojektowa³a i wykona³a, tak¿e teksty
archiwalne opracowa³a Gra¿yna Matuszak (IP)



skim”. Dyrektor biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap przybli¿y³a przebieg uroczystoœci
z 10 lipca 1938 roku. Dr Bartosz Kruszyñski w swoim wyst¹pieniu skupi³ siê na pre-
zentacji zakupionej przez nowotomyœlan przed laty broni, natomiast dziêki prof.
UAM dr hab. Maciejowi Kandulskiemu z Wydzia³u Matematyki i Informatyki Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a równoczeœnie prezesowi Towarzy-
stwa Weteranów i Przyjació³ 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, przywo³any zo-
sta³ bardzo osobisty aspekt tego historycznego wydarzenia. Prof. Kandulski jest bo-
wiem wnukiem mjra Stanis³awa Hrycka, dowódcy 1 batalionu 57 Pu³ku Piechoty Ka-
rola II Króla Rumunii, bior¹cego udzia³ w nowotomyskich uroczystoœciach z 1938 ro-
ku. Na koniec Burmistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner wrêczy³ okolicz-
noœciowe medale pami¹tkowe osobom dzia³aj¹cym na rzecz upamiêtniania regional-
nej historii, w tym tak¿e twórcom wystawy.

O godz. 11.00, sprzed budynku Urzêdu Miejskiego przy ul. Poznañskiej wyruszy-
³a kolumna wspó³czesnych i historycznych pojazdów wojskowych. W œlad za nimi,
przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Si³ Powietrznych z Poznania, po-
d¹¿y³y poczet sztandarowy i kompania honorowa 57 Batalionu Logistycznego Karo-
la II Króla Rumunii z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Jó-
zefa Dowbor Muœnickiego z Miêdzyrzecza, przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych,
cz³onkowie 19 Dru¿yny Harcerskiej BUKI im. A. Kamiñskiego wraz z uczniami i gro-
nem pedagogów z nowotomyskich szkó³. Ta niecodzienna reprezentacja przesz³a
centralnymi ulicami Nowego Tomyœla, aby dotrzeæ na plac Niepodleg³oœci – miejsca,
gdzie zosta³a odprawiona msza œw., odby³o siê symboliczne przekazanie broni,
a w dalszej czêœci obchodów równie¿ piknik historyczny.
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Wystawa „Spo³eczeñstwo armii. W 80. rocznicê uroczystoœci przekazania broni ze zbiórki Funduszu
Obrony Narodowej w powiecie nowotomyskim” odzwierciedla przebieg tego najwiêkszego w historii

przedwojennego Nowego Tomyœla wydarzenia (IP) 



Krótko przed godzin¹ 12.00, wzorem wydarzeñ z roku 1938, rozpoczê³a siê
uroczysta msza œw., która zosta³a odprawiona przez ks. kan. Andrzeja Grabañskie-
go – proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najœwiêtszej Marii Panny Nieustaj¹-
cej Pomocy w Nowym Tomyœlu, a po jej zakoñczeniu nast¹pi³o najwa¿niejsze tego
dnia wydarzenie.  W obecnoœci zaproszonych goœci i przyby³ych na uroczystoœci
mieszkañców miasta, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki i Burmistrz Nowego
Tomyœla dr W³odzimierz Hibner dokonali symbolicznego przekazania broni przed-
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Trybun¹ honorow¹ sta³ siê taras Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (KD)

Burmistrz W³odzimierz Hibner wrêczy³ okolicznoœciowe medale pami¹tkowe 
m. in. osobom dzia³aj¹cym na rzecz upamiêtniania regionalnej historii (KD)
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Sprzed budynku Urzêdu
Miejskiego przy

ul. Poznañskiej wyruszy³a
kolumna pojazdów 
wojskowych (KD)

Przed trybun¹ przejecha³y
tak¿e historyczne pojazdy

wojskowe … (IP)

… i przemaszerowali
cz³onkowie grup

rekonstrukcyjnych 



stawicielom naszego Stowarzyszenia. Oficjalne uroczystoœci zakoñczy³ koncert Or-
kiestry Reprezentacyjnej Si³ Powietrznych z Poznania.

Podczas – trwaj¹cego do póŸnych godzin popo³udniowych – pikniku mo¿na by³o
m. in. zapoznaæ siê z pojazdami i sprzêtem wojskowym bêd¹cym na wyposa¿eniu 17.
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor – Muœnic-
kiego z Miêdzyrzecza. ¯o³nierze zaprezentowali: samobie¿n¹ armatohaubi-
cê 152mm DANA, ko³owe transportery opancerzone ROSOMAK MK 120K RAK
i ROSOMAK HITFIST, wóz ewakuacji medycznej na podwoziu ko³owego transpor-
tera opancerzonego ROSOMAK, armatê przeciwlotnicz¹ 23mm ZU-23-2 na pod-
woziu STAR 266H i pojazd saperski UC 03302 „Topola-S"/AMZ zabudowany
na samochodzie Iveco Daily.

Niecodzienn¹ atrakcjê stanowi³, budz¹cy najwiêksze zainteresowanie, czo³g LE-
OPARD 2A5, zaprezentowany w Nowym Tomyœlu przez ¿o³nierzy 34. Brygady Ka-
walerii Pancernej z ¯agania. Ka¿dy z tych pojazdów mo¿na by³o dotkn¹æ, zmierzyæ,
sfotografowaæ, a nawet zwiedziæ jego wnêtrza. Ju¿ od wczesnych godzin rannych,
dziêki niesamowitej ¿yczliwoœci i wyrozumia³oœci ¿o³nierzy, co chwilê – we w³azie
czo³gu czy te¿ innego pojazdu, znika³y uœmiechniête buzie, zarówno dzieci, jak i do-
ros³ych.

Ogl¹daæ mo¿na by³o nie tylko sprzêt wojskowy bêd¹cy na wyposa¿eniu wspó³cze-
snej armii. Swoje wyposa¿enie zaprezentowa³y równie¿ grupy rekonstrukcyjne na-
wi¹zuj¹ce do formacji wojskowych z okresu dwudziestolecia miêdzywojennego.
Na poszczególnych dioramach przedstawione zosta³y: replika polskiego samochodu
ciê¿arowego Fiat 621L wraz z biedk¹, armata przeciwpancerna wz. 36 Bofors, repli-
ka ciê¿kiego karabinu maszynowego wz. 30. Dziêki uprzejmoœci i niesamowitej
wiedzy ¿yczliwego nam p. Wojciecha Prymusa z Koœciana, a tak¿e pozosta³ych, przy-
by³ych tego dnia mi³oœników jednoœladów, mieszkañcy Nowego Tomyœla mieli rów-
nie¿ okazjê zapoznaæ siê z oryginalnymi polskimi motocyklami „Sokó³”, zarówno
w wersji wojskowej, jak i cywilnej. Poza oczywiœcie czêœci¹ wojskow¹ swoje niezwy-
kle eleganckie i wytworne stroje zaprezentowa³y równie¿ grupy rekonstrukcyjne
ukazuj¹ce ¿ycie cywilnych mieszkañców II Rzeczypospolitej.

Na nowotomyskim placu mo¿na by³o równie¿ przyjrzeæ siê pracy osób kultywu-
j¹cych tradycje dawnych zawodów. Co prawda nadal s¹ one obecne we wspó³cze-
snym œwiecie, jednak ju¿ bez takiego wp³ywu na ¿ycie mieszkañców, jak to mia³o
miejsce chocia¿by 80 lat temu. I tak swoje niezwyk³e umiejêtnoœci zwi¹zane z ple-
cionkarstwem przedstawi³a p. Katarzyna Wachowiak. Pan Marian Kwaœny z kolei
od rana do wieczora, w pocie czo³a demonstrowa³ wszystkim zebranym ciê¿k¹ pra-
cê kowala. Ponadto swoje bogate zbiory, kolekcjê znalezisk z terenu naszej gminy,
zwi¹zanych m. in. z militariami zaprezentowa³ p. Edward Kupiec.

Na tak wa¿nym wydarzeniu nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ stoiska Poczty Pol-
skiej S. A., na którym, poza oczywiœcie tradycyjnymi znaczkami, mo¿na by³o nabyæ
okolicznoœciow¹ korespondentkê ze specjalnie na ten dzieñ przygotowanym stem-
plem pocztowym. 
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Wzorem wydarzeñ 
z roku 1938, 

na pl. Niepodleg³oœci 
odprawiona zosta³a 
msza œw.  (PSCH)

W uroczystoœciach wzi¹³
udzia³ poczet sztandarowy

i kompania honorowa
57 Batalionu Logistycznego

Karola II Króla Rumunii
z 17. Wielkopolskiej 

Brygady Zmechanizowanej
im. gen. broni Józefa 

Dowbor Muœnickiego
z Miêdzyrzecza 

Starosta Nowotomyski
Ireneusz Kozecki 

i Burmistrz 
Nowego Tomyœla 

dr W³odzimierz Hibner
dokonali symbolicznego

przekazania broni 
przedstawicielom 

Towarzystwa Dzia³añ 
Historycznych im. Feliksa

Piêty w barwach 57 Pu³ku
Piechoty Karola II Króla

Rumunii
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Niecodzienn¹ atrakcjê 
stanowi³, budz¹cy 
najwiêksze 
zainteresowanie, czo³g 
LEOPARD 2A5, 
zaprezentowany przez 
¿o³nierzy 34. Brygady 
Kawalerii Pancernej 
z ¯agania (SCH)

Ogl¹daæ mo¿na by³o 
nie tylko sprzêt wojskowy 
bêd¹cy na wyposa¿eniu
wspó³czesnej armii. Swoje
wyposa¿enie i stroje 
zaprezentowa³y równie¿
grupy rekonstrukcyjne 
nawi¹zuj¹ce do formacji
wojskowych z okresu 
dwudziestolecia 
miêdzywojennego 
i ukazuj¹ce ¿ycie
cywilnych obywateli
II Rzeczypospolitej (PSCH)



Warto te¿ dodaæ, ¿e w trakcie trwania pikniku historycznego nie zabrak³o w¹t-
ków muzycznych. Na g³ównej scenie wyst¹pili uczniowie Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej I stopnia im. Witolda Lutos³awskiego z Nowego Tomyœla, a tak¿e zespó³
„Wiaruchna” z Urbanowa. Fina³em obchodów by³ niesamowicie energetyczny wy-
stêp Zbuntowanej Orkiestry Podwórkowejhttps://www. facebook. com/Hanba-
1926/ „Hañba!” – zespo³u muzycznego graj¹cego muzykê punkow¹, folkow¹ i kle-
zmersk¹. A to wszystko w ramach muzyczno – literackiej fikcji udowadniaj¹cej, ¿e
punk rock nie powsta³ w latach 70., lecz w burzliwych czasach II Rzeczypospolitej.

Nad przebiegiem rocznicowych wydarzeñ czuwali: p. Jerzy Kimstacz (czêœæ ofi-
cjalna) oraz pp. Micha³ Andrzejak i Piotr „Kruszyna” KaŸmierczak – narratorzy przy-
bli¿aj¹cy uczestnikom pikniku fakty i ciekawostki zwi¹zane z uroczystoœci¹ z dnia 10
lipca 1938 roku.

Znacz¹c¹ rolê w nowotomyskich obchodach, i to nie tylko od wojskowej strony,
odegra³a bezsprzecznie 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni
Józefa Dowbor – Muœnickiego z Miêdzyrzecza, reprezentowana przez kompaniê ho-
norow¹ i poczet sztandarowy 57 Batalionu Logistycznego Karola II Króla Rumunii
oraz ¿o³nierzy stanowi¹cych obs³ugê prezentowanego sprzêtu i pojazdów wojsko-
wych. W pikniku uczestniczy³y równie¿ 34. Brygada Kawalerii Pancernej z ¯agania
demonstruj¹c czo³g Leopard 2A5, 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
oraz Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ z Nowego Tomyœla.

Grupy rekonstrukcyjne reprezentowane by³y przez: Wronieckie Stowarzyszenie
Historyczne „Historica”, Grupê Rekonstrukcji Historycznych 58 Pu³ku Piechoty
z Dzier¿oniowa, Dru¿ynê Tradycji 70 Pu³ku Piechoty z Pleszewa, Grupê Rekon-
strukcji Historycznych „Salamandra” z Lubonia, Grupy Rekonstrukcji Historycznych
„Kreuz 1914” oraz „Eka” z Poznania.

W uroczystoœciach wziêli równie¿ udzia³ nowotomyscy harcerze z 19 DH BUKI
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Kolekcjê znalezisk z terenu
naszej gminy, zwi¹zanych

m. in. z militariami, 
zaprezentowa³
Edward Kupiec



im. A. Kamiñskiego oraz uczniowie z klasy wojskowo – sportowej w Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu,
pod opiek¹ p. Macieja Mendela. Wszystkim uczestnikom czerwcowych uroczystoœci
za zaanga¿owanie i nieocenion¹ pomoc serdecznie dziêkujemy.

Na szczególne podziêkowania zas³uguj¹ równie¿ cz³onkowie Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych z terenu gminy, funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej z Nowego Tomyœla
oraz Komendy Powiatowej Policji, którzy nadzorowali trasê przemarszu uczestni-
ków oraz czuwali nad bezpieczeñstwem uroczystoœci zorganizowanych na placu
Niepodleg³oœci.

Oceniaj¹c rocznicowe obchody z perspektywy ich organizatora, dostrzegamy
oczywiœcie wynik³e mankamenty i niedoci¹gniêcia. Elementy, które mo¿na by³o zre-
alizowaæ lepiej, szybciej i bardziej efektownie. Z pewnoœci¹ nie ustrzegliœmy siê b³ê-
dów, ale wierzê, ¿e mimo tego, historyczne miejsce i niecodzienne okolicznoœci no-
wotomyskich obchodów pozwoli³y przypomnieæ te niezwykle wa¿ne chwile sprzed
lat, uczestnikom wydarzeñ choæ na moment pozwoli³y poczuæ niecodzienny lipcowy
klimat z 1938 roku, a projekt który jako Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im.
Feliksa Piêty w barwach 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii postanowiliœmy
zrealizowaæ, pozostawi w ich pamiêci trwa³y i jak najbardziej pozytywny œlad.

Zdjêcia:
Krystian Dybek (KD), Izabela Putz (IP), Pawe³ Schreyner (PSCH), Przemys³aw Skomra (PS) oraz archi-
wum Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty w barwach 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla
Rumunii
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Maria Lamcha

Wybrane formy 
turystycznej promocji Nowego Tomyœla

Turystyczna promocja miasta jest elementem maj¹cym niezwykle silny wp³yw
na jego rozwój i w³aœciwe funkcjonowanie. Zadaniem promocji skierowanej do tury-
stów jest dotarcie do jak najwiêkszego ich grona i pobudzenie ich aktywnoœci po-
znawczej na tyle, by zechcieli odwiedziæ miasto, poznaæ jego historiê, a tak¿e przeko-
nanie ich, ¿e maj¹ sposobnoœæ odwiedzenia miejsca wyj¹tkowego, niezwyk³ego.
Dzia³ania promocyjne to nie tylko dobra wola i chêæ rozreklamowania miasta czy te¿
gminy. To tak¿e obowi¹zek ci¹¿¹cy na samorz¹dach, zgodnie z zapisami ustawy
z dn. 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.

Skutecznoœæ dzia³añ promocyjnych mo¿na osi¹gn¹æ poprzez zastosowanie odpo-
wiednio dobranych narzêdzi. Dobrze dobrane dzia³ania, skierowane do sprecyzo-
wanego odbiorcy mog¹ przyczyniæ siê do szybkiego wzrostu atrakcyjnoœci turystycz-
nej regionu w skali kraju. A im bardziej atrakcyjna i anga¿uj¹ca turystê oferta – tym
lepiej.

Targi turystyczne – nadal skuteczna forma promocji
Uczestnictwo w targach jest jednym z podstawowych dzia³añ w bran¿y turystycz-

nej. Przez niektórych uwa¿ane ju¿ za nieco przestarza³¹ i zanikaj¹c¹ formê promocji,
targi turystyczne nadal przyci¹gaj¹ wielu, zarówno wystawców, jak i odwiedzaj¹cych.
Obecnie ich tematyka jest bardzo precyzyjnie okreœlona – eksponenci prezentuj¹ np.
ofertê turystyczno-rekreacyjn¹ dla seniorów, na weekend, na rower, czy pod ¿agla-
mi. Dziêki temu maj¹ szansê bezpoœredniego kontaktu z adresatem prowadzonych
przez siebie dzia³añ promocyjnych, precyzyjnej weryfikacji skutecznoœci i skonfron-
towania ich z oczekiwaniami turysty. Organizatorzy targów turystycznych bardzo
czêsto oferuj¹ tak¿e dodatkowe atrakcje, jak choæby wystawy tematyczne, konfe-
rencje, warsztaty, czy spotkania z podró¿nikami. 

Targowa formu³a promocji sprawdza siê bardzo dobrze w przypadku Nowego
Tomyœla, który potwierdza swój status miasta wrêcz idealnego na wypoczynek
weekendowy lub jako jednego z punktów wyjazdu weekendowego, choæby w po³¹-
czeniu z s¹siaduj¹cymi: Wolsztynem, Rakoniewicami, Grodziskiem Wlkp., czy W¹-
sowem.

Rok 2017, pod wzglêdem promowania oferty turystycznej podczas targów, by³
wyj¹tkowy. Gmina powróci³a na targowe hale po kilku latach przerwy. Podjêto tak-
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¿e decyzjê o reklamowaniu Nowego Tomyœla na nowych imprezach targowych.
Pierwsz¹ z nich by³y organizowane w Poznaniu w dniach 17 – 19 lutego Miêdzyna-
rodowe Targi Turystyki „Tour Salon” 2017. Miejscem prezentacji Nowego Tomyœla
by³o wspólne stoisko Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, której nasza gmi-
na jest cz³onkiem. Wyj¹tkow¹ reklam¹ miasta by³a obecnoœæ na stoisku promocyj-
nym lokalnego plecionkarza, który wzbudzi³ ogromne zainteresowanie zwiedzaj¹-
cych, wyplataj¹c najró¿niejsze formy koszy. Przeprowadzona zosta³a tak¿e degusta-
cja produktów dostarczonych przez Okrêgow¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹ „Top-To-
myœl” oraz prezentacja nowotomyskich wyrobów wiklinowych. Wed³ug potargo-
wych statystyk „Tour Salon” odwiedzi³o ok. 8 000 zwiedzaj¹cych, a zaprezentowa-
³o siê na nich 261 wystawców z 22 krajów. 

Ju¿ miesi¹c póŸniej, od 31 marca do 2 kwietnia, gmina Nowy Tomyœl po raz
pierwszy prezentowa³a swoj¹ ofertê turystyczn¹ podczas Miêdzynarodowych Tar-
gów Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i ¯eglarskiego „GLOBalnie” 2017 w Ka-
towicach. Tak¿e i tutaj skorzystano ze wspólnego stoiska z Wielkopolsk¹ Izb¹ Tury-
styczn¹. Tradycj¹ sta³o siê, ¿e uczestnictwu w imprezach targowych towarzyszy³a
prezentacja lokalnych wyrobów. Oprócz wikliny i produktów mleczarskich przygo-
towano równie¿ degustacjê wyrobów firmy „Bartex Bartol”. Dla odwiedzaj¹cych
stoisko naszej gminy przygotowany zosta³ konkurs, w którym nagrodami by³y zesta-
wy gad¿etów reklamowych Nowego Tomyœla oraz produkty regionalne. Po raz
pierwszy tak¿e przedstawicielka gminy zaprezentowa³a siê w stroju nawi¹zuj¹cym
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do tradycji wikliniarskich i spaceruj¹c po hali targowej, zachêca³a do odwiedzenia no-
wotomyskiego stoiska. Z tego zaproszenia skorzystali m. in. prezesi Izb Turystyki
z ró¿nych regionów naszego kraju, w tym prof. Jacek Ruszkowski – szef kapitu³y
konkursowej Targów, a tak¿e przedstawiciele organizacji turystycznych z Czech,
S³owacji i Gruzji. Wed³ug serwisu polskiemedia. org na targach „GLOBalnie” zapre-
zentowa³o siê ok. 200 wystawców, a odwiedzi³o je ok. 5 000 osób. 

Kolejnym targowym wydarzeniem, na którym swoje walory turystyczne prezen-
towa³ Nowy Tomyœl by³y majowe Targi „Viva Seniorzy!” 2017 w Poznaniu. Nasza
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gmina – znowu na wspólnym stoisku z Wielkopolsk¹ Izb¹ Turystyczn¹ – po raz
pierwszy zaprezentowa³a siê na targach adresowanych do tak wyraŸnie sprecyzowa-
nej grupy odbiorców. Po dobrych doœwiadczeniach i efektach konkursów przepro-
wadzonych podczas targów katowickich, tak¿e podczas Targów „Viva Seniorzy!”
zorganizowano konkurs dla odwiedzaj¹cych stoisko. Wed³ug danych udostêpnio-
nych przez stronê vivaseniorzy. eu podczas tej imprezy zaprezentowa³o siê ok. 100
dostawców. Udzia³ w targach przyniós³ efekt m. in. w postaci dwóch grup wyciecz-
kowych, które odwiedzi³y Nowy Tomyœl jeszcze w tym samym roku. Do Nowego
Tomyœla przyjecha³a grupa cz³onków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Uj-
so³y oraz grupa seniorów ze Œrody Wlkp. 

Zwieñczeniem naszego udzia³u w imprezach targowych w 2017 roku by³y Targi
„World Travel Show” 2017, które odby³y siê w dniach 20 – 22 paŸdziernika w pod-
warszawskim Nadarzynie. By³o to najwiêksze wydarzenie targowe, w jakim udzia³
wziê³a gmina Nowy Tomyœl. Promocja odbywa³a siê na wspólnym stoisku z Krakow-
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sk¹ Izb¹ Turystyki i Wielkopolsk¹ Izb¹ Turystyczn¹. Du¿¹ popularnoœci¹ wœród zwie-
dzaj¹cych cieszy³y siê wyeksponowane na stoisku wydawnictwa: nowotomyska ko-
lorowanka, mapka turystyczna oraz publikacja „Modelarstwo Nowotomyskie” z pa-
pierow¹ chat¹ olêdersk¹. W konkursie zorganizowanym dla odwiedzaj¹cych wziê³o
udzia³ ponad 70 osób. Tym razem, oprócz zestawów upominkowych, nagrodami
g³ównymi by³y: pobyt w Nowym Tomyœlu ufundowany przez Hotel „Kopernik”
oraz Hotel „Hi-Fi”. Konkurs spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem, a nasze nagro-
dy trafi³y do zwyciêzców m. in. z Warszawy, Krakowa, Czêstochowy, Poznania i £o-
dzi. Wed³ug opublikowanych po targach danych zaprezentowa³o siê ok. 500 wy-
stawców, a odwiedzi³o je ponad 45 000 osób. Za udzia³ w targach Gmina Nowy To-
myœl otrzyma³a podziêkowanie od Krakowskiej Izby Turystyki. 

Poza udzia³em w wybranych najwa¿niejszych targach turystycznych w Polsce, No-
wy Tomyœl mia³ okazjê do zaprezentowania swoich walorów tak¿e na mniejszych im-
prezach, takich jak: Jarmark Koguci w partnerskim mieœcie Sulêcin, czy Festiwal Sma-
ków w Œlesinie. Nasze stoisko mieli tak¿e okazjê odwiedziæ goœcie corocznego Jar-
marku Chmielo-Wikliniarskiego, czy – organizowanej przez S¹d Arbitra¿owy
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej – cyklicznej Konferencji „Arbitra¿ i Media-
cja w teorii i praktyce”.

Rok 2018 to jak dot¹d dwie imprezy targowe z udzia³em Nowego Tomyœla.
W marcu ju¿ po raz drugi gmina zaprezentowa³a siê podczas katowickich targów
„GLOBalnie” 2018, dziel¹c stoisko z Wielkopolsk¹ Izb¹ Turystyczn¹. Zdecydowa-
nie najwiêksze zainteresowanie odwiedzaj¹cych stoisko wzbudzi³a seria wydawnicza
„Modelarstwo Nowotomyskie”. Nasza prezentacja zosta³a zauwa¿ona i docenio-
na przez organizatorów Targów, którzy na rêce Burmistrza Nowego Tomyœla skie-
rowali specjalny list z podziêkowaniem za udzia³ i wyrazami uznania. Wed³ug staty-
styk, podczas targów w Katowicach zaprezentowa³o siê 200 wystawców, a odwie-
dzi³o je ponad 8 000 zwiedzaj¹cych. 

W kwietniu bie¿¹cego roku Nowy Tomyœl po raz pierwszy zaprezentowa³ swoje
atrakcje na Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE
w Kielcach. Oferta agroturystyczna i turystyczna gminy, w formie ekspozycji mate-
ria³ów reklamowych, tym razem zaprezentowana zosta³a na stoisku Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W kieleckiej imprezie uczestniczy³o po-
nad 100 wystawców, a odwiedzi³o j¹ ponad 20 000 osób. 

Udzia³ w targach turystycznych okazuje siê w przypadku Nowego Tomyœla wybo-
rem niezwykle trafnym. Reklama na skalê ogólnopolsk¹ zaowocowa³a wizytami grup
turystycznych, które swój pomys³ na odwiedzenie naszego miasta zaczerpnê³y w³a-
œnie z targowych spotkañ. Bardzo istotn¹ kwesti¹ jest tak¿e kontakt z bran¿¹ tury-
styczn¹, wymiana doœwiadczeñ z innymi wystawcami i czerpanie nowych pomys³ów.
Nieoceniona pozostaje jednak mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu z potencjalnymi
odbiorcami naszych us³ug turystycznych, a tak¿e popularyzacja wiedzy o Nowym
Tomyœlu i naszym regionie. Warto zaznaczyæ, ¿e czêstymi goœæmi na naszych targo-
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wych stoiskach by³y osoby maj¹ce w przesz³oœci ró¿nego rodzaju zwi¹zki rodzinne,
czy zawodowe z miastem nad Szark¹.

Zwiedzanie miasta bez przewodnika
Mimo tego, ¿e Nowy Tomyœl jest jednym z najm³odszych miast w Wielkopolsce,

mo¿e poszczyciæ siê ciekawymi zabytkami, bêd¹cymi nie tylko œwiadectwem minio-
nych czasów, lecz tak¿e miejscami, podkreœlaj¹cymi wspó³czeœnie unikatowoœæ mia-
sta. Z myœl¹ o mieszkañcach, ale przede wszystkim o odwiedzaj¹cych nas turystach,
przygotowano „Nowotomyski szlak turystyczno-historyczny”. Dla nowotomyœlan
szlak stanowi Ÿród³o informacji na temat historii miasta i ludzi z nim zwi¹zanych.
Z kolei dla turystów, szlak jest udogodnieniem oraz swego rodzaju kwintesencj¹ te-
go co ciekawe, wyj¹tkowe i co warto zobaczyæ podczas pobytu w Nowym Tomyœlu.

Prace nad powstaniem „Nowotomyskiego szlaku turystyczno-historycznego”
rozpoczê³y siê w 2011 roku. Zamys³ stworzenia tego typu atrakcji by³ wyjœciem na-
przeciw potrzebom turystów. Wytyczenie i oznakowanie szlaku mia³o stworzyæ wa-
runki do bezproblemowego zwiedzania miasta, o ka¿dej godzinie i w ka¿dym dniu
tygodnia. Projekt szlaku zosta³ zrealizowany wspólnie przez Urz¹d Miejski w No-
wym Tomyœlu i Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu,
przy du¿ym wsparciu merytorycznym lokalnych regionalistów. Jego oficjalne otwar-
cie, inicjuj¹ce zarazem sezon turystyczny, mia³o miejsce w kwietniu 2013 roku. Pro-
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jekt turystyczno-historycznego szlaku po Nowym Tomyœlu zosta³ sfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa in-
westuj¹ca w obszary wiejskie”, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013.

Jedn¹ z g³ównych zalet „Nowotomyskiego szlaku turystyczno-historycznego”, ze
wzglêdu na jego przydatnoœæ dla turystów jest to, ¿e obejmuje on swoim zasiêgiem
najwa¿niejsze miejsca w mieœcie, wa¿ne przede wszystkim z uwagi na ich wartoœæ hi-
storyczn¹ i turystyczn¹. Takich punktów – lokalizacji jest a¿ 31. W zwi¹zku z tym, ¿e
trasa zwiedzania obejmuje niemal ca³e miasto, przygotowano dwa warianty zwiedza-
nia: krótsz¹ trasê – koloru niebieskiego oraz d³u¿sz¹ – koloru czerwonego. Dziêki
odpowiednio poprowadzonej i oznakowanej trasie, ka¿dy przybysz mo¿e zwiedziæ
nasze miasto indywidualnie, bez pomocy przewodnika. Wszystkie lokalizacje ujête
na trasie szlaku oznaczone zosta³y tablicami informacyjnymi z krótkimi opisami
obiektów w trzech wersjach jêzykowych: po polsku, angielsku i niemiecku. Kolejnym
udogodnieniem dla turysty jest to, ¿e „Nowotomyski szlak turystyczno-historyczny”
ma swój pocz¹tek w centralnym punkcie Nowego Tomyœla, tj. na pl. Niepodleg³oœci.
Ma to istotne znaczenie, ze wzglêdu na znajduj¹c¹ siê tutaj g³ówn¹ atrakcjê turystycz-
n¹ miasta – wiklinowy kosz – gigant, oznakowany tablic¹ nr 1. Na pl. Niepodleg³oœci
ma równie¿ swoj¹ siedzibê punkt informacji turystycznej (Gminny Oœrodek Informa-
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cji), w którym turysta mo¿e, przed wyruszeniem na trasê zwiedzania, pobraæ ulotkê
z przebiegiem i opisem szlaku.

Przygotowanie oznakowanej trasy do samodzielnego zwiedzania jest rozwi¹za-
niem, które – z myœl¹ o przybywaj¹cych turystach – wprowadzi³o wiele miast, w tym
m. in.: Œrem, Wschowa, Sucha Beskidzka, czy Sulejówek. Maj¹c na uwadze zacho-
wanie dostêpnoœci i utrzymanie atrakcyjnoœci szlaku, nale¿y systematycznie przepro-
wadzaæ jego konserwacjê oraz wprowadzaæ do niego funkcjonalne zmiany. Po piê-
ciu latach istnienia „Nowotomyskiego szlaku turystyczno-historycznego” w tym ro-
ku planowane jest jego odnowienie. Wœród planowanych przedsiêwziêæ znalaz³y siê:
odœwie¿enie dotychczasowych tablic, uzupe³nienie szlaku o trzy nowe punkty, wpro-
wadzenie w ramach szlaku trasy „wiklinowej” oraz przygotowanie nowej zaktualizo-
wanej ulotki.

Unikatowe wydawnictwo – unikatowa forma promocji 
Doœæ niecodzienn¹ form¹ promocji s¹ wydawane od 2017 roku modele kartono-

we prezentuj¹ce budowle z terenu gminy Nowy Tomyœl. Wydawnictwo to jest przy-
gotowywane przez Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu we wspó³pracy z Pracowni¹
Modelarsk¹, dzia³aj¹c¹ w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. W serii zeszytów „Mo-
delarstwo Nowotomyskie” do tej pory ukaza³y siê: chata olêderska oraz nowotomy-
ska wie¿a ciœnieñ, a tak¿e ratusz partnerskiego miasta Biesenthal. W formie ma³ego
modelu wydany zosta³ równie¿ wiklinowy Trabant. Modelarstwo kartonowe cieszy
siê bardzo du¿¹ popularnoœci¹ szczególnie na po³udniu Polski, co znalaz³o swoje od-
zwierciedlenie w zainteresowaniu wydawnictwem szczególnie podczas targów w Ka-
towicach. Ogromne znaczenie ma równie¿ rozpowszechnianie wydawnictwa i tym
samym promowanie Nowego Tomyœla przez Pracowniê Modelarsk¹, zw³aszcza
podczas organizowanego ju¿ od czterech lat corocznego nowotomyskiego Konkur-
su Modeli Kartonowych, który przyci¹ga modelarzy nie tylko z ca³ej Polski, ale te¿
z Europy. W ramach tej serii pojawi³y siê tak¿e zeszyty dedykowane naszym goœciom
i miastom partnerskim, t³umaczone na jêzyk niemiecki i hiszpañski. Dziêki temu pu-
blikacja trafi³a m. in. do Niemiec i odleg³ego Chile. Prace nad wydawnictwem „Mo-
delarstwo Nowotomyskie” nie zwalniaj¹ tempa i jeszcze w tym roku planowane jest
wydanie kolejnych zeszytów.

Wydawane od ubieg³ego roku „Modelarstwo Nowotomyskie” jest unikatow¹
form¹ promocji miasta. Warto podkreœliæ, ¿e oprócz walorów wizualnych i atrakcyj-
noœci dla hobbystów, ka¿dy z zeszytów zawiera informacjê o Nowym Tomyœlu oraz
opis przedstawionego obiektu i jego historii. Nowy Tomyœl posiada w swojej ofercie
równie¿ „tradycyjne” wydawnictwa takie jak: ulotki, mapki, czy zestawy widokó-
wek. W ten asortyment mo¿e zaopatrzyæ siê ka¿dy turysta, który odwiedzi nowo-
tomyski Gminny Oœrodek Informacji. 

Samorz¹d chc¹c prowadziæ skuteczne dzia³ania promocyjne musi szukaæ nowych
rozwi¹zañ, pomys³ów, które zaowocuj¹ wiêksz¹ rozpoznawalnoœci¹ danego miejsca
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i co za tym idzie wzrostem ruchu turystycznego. Im wiêcej mamy do zaoferowania
ró¿nego rodzaju atrakcyjnych form spêdzania wolnego czasu w odwiedzanym miej-
scu, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e bêdzie to dla turysty jeden z g³ównych
argumentów decyduj¹cych o odwiedzeniu naszego miasta. Jednym z takich rozwi¹-
zañ jest TRInO. 

Tajemniczo brzmi¹ce TRInO 
W tym roku Nowy Tomyœl wzbogaci³ siê o now¹ – atrakcyjn¹ i ciesz¹c¹ siê coraz

wiêksz¹ popularnoœci¹ w kraju – formê poznawania atrakcji turystycznych miasta
i okolicy, w innej ni¿ do tej pory formule. Mowa o TRInO, czyli Turystyczno-Rekre-
acyjnych Imprezach na Orientacjê, których popularyzacj¹ zajmuje siê Komisja Imprez
na Orientacjê PTTK. W Polsce istnieje ju¿ ponad 500 takich tras. G³ównym celem
TRInO jest stworzenie mo¿liwoœci spêdzenia czasu na poznawaniu walorów tury-
styczno-krajoznawczych danego miejsca, podczas wycieczek pieszych i rowerowych
o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Zabawa polega na przebyciu zapro-
jektowanej w tym celu trasy i znalezieniu punktów kontrolnych, którymi s¹ np. ró¿-
nego rodzaju obiekty turystyczne, ujête na specjalnie przygotowanej w tym celu ma-
pie, bêd¹cej zarazem kart¹ uczestnictwa i pami¹tk¹ dla uczestnika. Trasê mo¿-
na przebywaæ, zarówno indywidualnie, w parach, jak i grupach np. rodzinnych.

TU I TERAZ

45Wybrane formy turystycznej promocji Nowego Tomyœla

Najwiêksze wydarzenie targowe z udzia³em Nowego Tomyœla – Targi WORLD TRAVEL SHOW
Nadarzyn 2017



W odniesieniu do ka¿dego punktu kontrolnego przygotowane s¹ pytania, na które
uczestnik musi znaleŸæ odpowiedŸ w terenie. Co istotne, uczestnik zainteresowany
przebyciem trasy mo¿e j¹ pokonaæ w przemieszczaj¹c siê w dowolnie wybranym kie-
runku i potwierdzaæ punkty kontrolne w dowolnej kolejnoœci. TRInO mo¿na rów-
nie¿ zaczynaæ i koñczyæ w dowolnym miejscu, a nawet pokonywaæ je w kilku eta-
pach, niekoniecznie tego samego dnia. Najczêœciej jednak trasy s¹ tak przygotowane,
aby ich pokonanie i rozwi¹zanie zadañ nie zajê³o wiêcej ni¿ 60 – 80 min. Po pokona-
niu trasy i wype³nieniu karty, uczestnik mo¿e zg³osiæ swoje odpowiedzi na adres:
poczta@trino.pttk.pl lub za pomoc¹ formularza na stronie trino. pttk. pl. Dziêki te-
mu otrzyma potwierdzenie pokonania danej trasy TRInO, które mo¿e nastêpnie po-
s³u¿yæ do otrzymania specjalnej odznaki, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze. Odznaka posiada a¿ 7 stopni, a przyznanie kolejnego
uzale¿nione jest od pokonania okreœlonej w regulaminie iloœci tras spod znaku TRI-
nO. W naszym przypadku przygotowane s¹ dwie trasy. Pierwsza – dla turystów pie-
szych, obejmuj¹ca punkty rozmieszczone na obszarze historycznego uk³adu urbani-
stycznego centrum naszego miasta. Zaplanowana w taki sposób, aby zaprezentowaæ
najciekawsze miejsca zwi¹zane z histori¹ kszta³towania siê Nowego Tomyœla. Druga
– dla rowerzystów, oparta o istniej¹c¹ na terenie gminy sieæ 18 miejsc postojowych,
usytuowanych w poszczególnych so³ectwach.

W dalszych planach znajduje siê przygotowanie podobnych tras w Parku im. Fe-
liksa Szo³drskiego i nowotomyskim Ogrodzie Zoologicznym.

Nowotomyski questing, czyli w poszukiwaniu skarbów
Wœród wielu sposobów prezentacji, udostêpniania i promowania dziedzictwa

przyrodniczego, historycznego i kulturowego, na szczególn¹ uwagê zas³uguje qu-
esting. Jest to metoda polegaj¹ca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi
mo¿na wêdrowaæ, kieruj¹c siê informacjami zawartymi w wierszowanych wskazów-
kach. Dziêki nim turysta trafia do miejsc, w których mo¿e znaleŸæ pomoc w rozwi¹-
zaniu przygotowanych zagadek. Na koniec dociera do ukrytej skrzynki, w której
znajduje siê piecz¹tka potwierdzaj¹ca przebycie ca³ej trasy. Ka¿dy quest obejmuje
konkretny temat, dlatego w jednej miejscowoœci mo¿e powstaæ ich kilka, a ich tema-
tyka mo¿e dotyczyæ ró¿nych elementów lokalnej specyfiki. Czyni to questy doskona-
³ym narzêdziem, które sprawdza siê, zarówno w turystyce, jak i edukacji regionalnej.
G³ównym celem tworzenia questów jest jak najbardziej efektywne i atrakcyjne za-
prezentowanie walorów turystycznych danego regionu, czy miejscowoœci i zwróce-
nie uwagi uczestnika na te elementy w przestrzeni, które podczas zwyk³ego spaceru
po mieœcie móg³by przeoczyæ. W ten sposób z biernego ogl¹dacza turysta przeista-
cza siê w poszukiwacza skarbów, którego celem jest odkrycie tajemnic, zapomnia-
nych historii i bogactwa kulturowego odwiedzanego terenu.

Taki cel przyœwieca³ tworzeniu pierwszego nowotomyskiego questu pt. „Nowo-
tomyski biznes na prze³omie wieków”. Wprowadza³ on uczestnika w œwiat lokal-
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nych przedsiêbiorców dzia³aj¹cych tu od XVIII do XX wieku. Dziêki questowi mo¿-
na by³o dowiedzieæ siê m. in. gdzie w Nowym Tomyœlu znajdowa³a siê ulica Z³ota,
kim by³ Walenty Kupczyk oraz czym by³a „Foto-Drogeryja”. Quest zosta³ bardzo
dobrze przyjêty, zarówno przez mieszkañców, jak i turystów. Funkcjonowa³ bez
problemu przez kilka lat. Niestety, notoryczne dewastacje skrytki z tzw. skarbem
spowodowa³y wy³¹czenie go na d³u¿szy czas. 

W kwietniu 2016 roku, w ramach obchodów 230. lecia nadania praw miejskich
Nowemu Tomyœlowi, Urz¹d Miejski zorganizowa³ imprezê pod nazw¹ „Dzieñ no-
wotomyskiego questingu”. Tego dnia chêtne osoby mog³y zostaæ testerami dwóch
nowych questów. Spotkanie podsumowuj¹ce dzieñ questingu odby³o siê na terenie
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, gdzie przy wspólnym ognisku zebrano od te-
sterów uwagi dotycz¹ce planowanych questów. Na zakoñczenie wszystkim zaanga-
¿owanym w zabawê, w podziêkowaniu za pomoc, wrêczono nagrody.

W tym roku Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu zaplanowa³ odœwie¿enie questu
„Nowotomyski biznes na prze³omie wieków” oraz jego ponowne uruchomienie. Co
wiêcej, planowane jest tak¿e udostêpnienie dwóch nowych questów (testowanych
w 2016 roku). Jeden z nich bêdzie dotyczy³ atrakcji wiklinowych w naszym mieœcie,
a drugi – tajemnic, jakie skrywa w sobie „Nowotomyski szlak turystyczno-historycz-
ny”. Posiadanie w ofercie takiej iloœci questów z pewnoœci¹ zachêci do przybycia
do naszego miasta osób, które ubiegaj¹ siê o zdobycie Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Wielkopolskie Questy”. Odznaka posiada 3 stopnie (br¹zowy, srebrny, z³oty)
i przyznawana jest w zale¿noœci od iloœci rozwi¹zanych questów. 

Kiedy turysta to kolekcjoner 
Promocja turystyczna niejedno ma imiê. Oprócz tradycyjnych dzia³añ polegaj¹-

cych m. in. na publikowaniu wydawnictw, uczestnictwie w targach, czy te¿ udostêp-
nianiu gad¿etów promocyjnych, warto równie¿ zadbaæ o bardziej sprecyzowan¹
ofertê – dla kolekcjonerów. Pojawienie siê Nowego Tomyœla na „mapach zbieraczy”
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Wkrótce Nowy Tomyœl wzbogaci siê o kolejny znaczek turystyczny



gwarantuje przybycie do naszego miasta osób, dla których g³ówn¹ motywacj¹
do przyjazdu jest zdobycie brakuj¹cego okazu do swej kolekcji. Byæ mo¿e trudno to
sobie wyobraziæ, ale takie sytuacje mia³y miejsce w momencie ukazania siê w Nowym
Tomyœlu tzw. znaczka turystycznego. Wówczas do naszego miasta przybyli zbiera-
cze z ró¿nych, czasem odleg³ych czêœci kraju. A czym jest znaczek turystyczny? To
okr¹g³y, drewniany kr¹¿ek, przedstawiaj¹cy okreœlon¹ atrakcjê turystyczn¹. Dla tu-
rystów – kolekcjonerów jest pami¹tk¹ i potwierdzeniem pobytu w danym miejscu.
Co istotne, znaczek mo¿na nabyæ wy³¹cznie w tym miejscu, którego on dotyczy. Jest
zatem turystyczn¹ zachêt¹ do zwiedzania tych miejsc, a zarazem wyj¹tkow¹ pami¹t-
k¹. Dodatkowo, ka¿dy znaczek jest osobno numerowany. Ma to szczególne znacze-
nie dla kolekcjonerów, poniewa¿ zgromadzenie dziesiêciu znaczków, opatrzonych
kolejnymi dostêpnymi numerami, upowa¿nia do zdobycia specjalnej odznaki. Jak ³a-
two siê domyœliæ, kolekcjonowanie znaczków turystycznych nie koñczy siê na wspo-
mnianych dziesiêciu, tylko przeradza siê w prawdziw¹ pasjê. Obecnie turysta odwie-
dzaj¹cy Nowy Tomyœl mo¿e zdobyæ trzy znaczki: z koszem- gigantem, z Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa oraz specjalny znaczek (joker) wydany z okazji 230. le-
cia nadania praw miejskich Nowemu Tomyœlowi. W tym roku planowane jest wyda-
nie kolejnego znaczka turystycznego, który dotyczyæ bêdzie nowotomyskiego ogro-
du zoologicznego. 

Podobna idea, jak w przypadku znaczków turystycznych, dotyczy projektu Wan-
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Jedna z tablic na trasie „Nowotomyskiego szlaku turystyczno-historycznego”



der Book zwanego inaczej „Dziennikiem Turystycznym”. Jest to niewielki notatnik,
do którego wklejka siê specjalne naklejki, prezentuj¹ce obiekty turystyczne wraz
z krótkimi ich opisami. Naklejki, dotycz¹ce konkretnych obiektów, mo¿na nabyæ wy-
³¹cznie w odwiedzanym miejscu. Tym sposobem tworzy siê w³asny, unikatowy pa-
miêtnik, bêd¹cy potwierdzeniem odbytych podró¿y. 

Ciekaw¹ pami¹tk¹ potwierdzaj¹c¹ poznanie naszego miasta i regionu mo¿e byæ
tak¿e zdobycie Odznaki Krajoznawczej PTTK Powiatu Nowotomyskiego. Zosta³a
ona ustanowiona w 2003 roku. Do tej pory uzyska³o j¹ ju¿ ponad 500 turystów z ca-
³ego kraju. Odznaka posiada dwa stopnie (srebrny i z³oty), które mo¿na zdobyæ, od-
wiedzaj¹c wybrane miejscowoœci, poznaj¹c obiekty krajoznawcze (np. zabytki, mu-
zea, pomniki przyrody) i dokumentuj¹c spe³nienie dodatkowych kryteriów wymie-
nionych w regulaminie odznaki. 

Bardzo istotnym jest, by formy promocji stale aktualizowaæ i dostosowywaæ
do wci¹¿ zmieniaj¹cego siê rynku i oczekiwañ coraz bardziej wymagaj¹cego turysty.
Odœwie¿anie dzia³añ ju¿ podjêtych, takich jak choæby „Nowotomyski szlak turystycz-
no-historyczny”, kontynuowanie dzia³añ dobrze przyjêtych i przynosz¹cych efekty,
takich jak wydawnictwo „Modelarstwo nowotomyskie” i udzia³ w targach, a tak¿e
poszukiwanie ca³kiem nowych form przystêpnych dla ka¿dego, niezale¿nie od wie-
ku, sposobów poznawanie uroków i historii Nowego Tomyœla, poprawia rozpozna-
walnoœæ naszego miasta i zwiêksza liczbê odwiedzaj¹cych je turystów.
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Nowotomyskie TRInO powstanie w oparciu o tablice informacyjne w so³ectwach
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Karol Rogacz – multiinstrumentalista, wizjoner, twórca...



Masz poczucie, ¿e jesteœ rozpozna-
waln¹ osob¹ w Nowy Tomyœlu? 

Chyba trochê jestem, w innych oko-
licznoœciach nie dosz³oby do tego wywia-
du (œmiech).

Czy z naszym miastem zwi¹zany je-
steœ od urodzenia? 

Urodzi³em siê we Lwówku jako trzeci
– najm³odszy – syn Wandy i Kazimierza
Rogaczów. Dorasta³em w domu, w któ-
rym po s¹siedzku mieszka³ znany saty-
ryk Jan Kaczmarek. Na fasadzie budyn-
ku, gdzie mieszka moja mama jest pa-
mi¹tkowa tablica. Mieliœmy nawet wspól-
ne zdjêcie z panem Janem – siedzia³em
mu na kolanach. Niestety, zdjêcie gdzieœ
przepad³o.

Pochodzisz z umuzykalnionej rodzi-
ny? 

To kim siê stajemy, to zas³uga miejsca,
w którym siê wychowujemy. Czasem
bywa tak, ¿e chcemy o tym zapomnieæ
i uciekamy, albo wrêcz przeciwnie – ze
zdwojon¹ si³¹ kontynuujemy to, co w nas
zaszczepiono. Wszystko zaczê³o siê
w domu rodzinnym, dziêki moim rodzi-

com. Tata kocha³ muzykê, gra³ na tr¹b-
ce. Spotkania rodzinne z ciociami i wuj-
kami przepe³nione by³y wspólnym œpie-
wem i muzyk¹, w których aktywnie
uczestniczy³a równie¿ moja mama. Tata
potrafi³ graæ na akordeonie i tr¹bce,
udziela³ siê w ró¿nych zespo³ach, m. in.
w Lwóweckiej Orkiestrze Dêtej, w któ-
rej szeregach równie¿ mia³em przyjem-
noœæ graæ. Mama nie potrafi³a graæ i nie
zna³a nut, ale dziêki jej uporowi i otwar-
toœci na dzieciêce marzenia, dziœ mogê
robiæ to, co kocham. To mama zaprowa-
dzi³a mnie na pierwsze lekcje gry
na akordeonie do pana Mariana Nawro-
ta – ówczesnego kapelmistrza Lwówec-
kiej Orkiestry. Mama przypomina³a ta-
cie, by po pracy poœwiêci³ mi chwilê
na æwiczenia z tr¹bk¹. Tata jako pierw-
szy nauczy³ mnie czytaæ nuty, co niesa-
mowicie u³atwi³o mi dalsz¹ drogê. Rodzi-
ce byli równie¿ moimi pierwszymi spon-
sorami, je¿eli chodzi o zakup wymarzo-
nych instrumentów. Pierwszy zakup to
akordeon „Flis”. Widz¹c moje postêpy
w nauce, rodzice postanowili inwesto-
waæ dalej. Rok 1978 – wymarzony in-
strument klawiszowy: polskie organy
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Muzyka to bardzo zaborcza sztuka…

Powiedzieæ o nim „cz³owiek – orkiestra” to powiedzieæ zdecydowanie za ma³o.
Karol Rogacz – multiinstrumentalista, wizjoner, za³o¿yciel „Karol Bandu”, twór-
ca „Big Band Festiwalu”. Z Nowego Tomyœla uczyni³ stolicê muzyki bigbando-
wej, ze swej pracy – pasjê, a z ¿ycia – muzyczn¹ podró¿, z której nie zamierza
wracaæ. 



„B2” – pe³na elektronika wystana w wie-
logodzinnej kolejce do jedynego w Po-
znaniu sklepu muzycznego. Równowar-
toœæ ówczesnych 12 pensji! Jestem rodzi-
com za to poœwiêcenie i troskê ogromnie
wdziêczny. 

Lwówek z Twoich m³odzieñczych lat
dawa³ mo¿liwoœci rozwijania muzycz-
nych zainteresowañ?

We Lwówku nie funkcjonowa³a szko-
³a muzyczna, ale szczêœliwie dla mnie
spotyka³em ludzi, którzy stwarzali wa-
runki, bym móg³ rozwijaæ muzyczne za-
interesowania. Szko³a podstawowa we
Lwówku utworzy³a orkiestrê mandoli-
now¹, oczywiœcie zapisa³em siê wraz
z 40-tk¹ innych uczniów. Po roku Lwó-
wecka Orkiestra Mandolinowa liczy³a ju¿

tylko trzech cz³onków, ze mn¹ ³¹cznie.
Pozosta³y mandoliny, wspomnienia i do-
œwiadczenia. Uk³ad strun w mandolinie
pokrywa siê z uk³adem strun w skrzyp-
cach czy banjo – wiedza ta przyda³a mi
siê parokrotnie. Jako aktywny ministrant
lwóweckiej parafii mia³em dostêp do or-
ganów koœcielnych. Dziêki przychylnoœci
ks. proboszcza Adama Radomskiego,
który zauwa¿y³ moje zainteresowanie
muzyk¹, mog³em przychodziæ do ko-
œcio³a i æwiczyæ godzinami, ile dusza za-
pragnie! Fascynacja kompozycjami
J. S Bacha i teori¹ muzyki by³a tak silna,
¿e gdyby nie mama, z pewnoœci¹ noco-
wa³bym na koœcielnym chórze (œmiech).
Efektem tamtej fascynacji by³a moja póŸ-
niejsza, pó³roczna kariera na stanowisku
organisty. W tamtym czasie za³o¿y³em
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Wszystko zaczê³o siê w domu
rodzinnym, dziêki moim 

rodzicom. Lwówek, 1969 r. 



m³odzie¿owy zespó³ oazowy. Nie by³o-
by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie
fakt, ¿e zespó³ gra³ na gitarach – to by³a
rewolucja! DŸwiêk gitary w koœciele
móg³ rozbrzmiewaæ w czasie mszy tylko
i wy³¹cznie dziêki wsparciu proboszcza,
który – przyznaæ trzeba – jak na ówcze-
sne trendy by³ cz³owiekiem renesansu.
Zakup gitary w latach 70. graniczy³ z cu-
dem. Proboszcz Radomski, wykorzystu-
j¹c w³asne kontakty, „za³atwi³” gitary
i dodatkowo pokry³ koszty ich zakupu.
Ciekawostk¹ dotycz¹c¹ osoby ks. Adama
Radomskiego jest to, ¿e pisa³ dla nas pol-
skie teksty do pieœni. Od niego otrzymali-
œmy polsk¹ wersjê utworu „Amazing
Grace” – „Duchu, przyjdŸ” – napisan¹
specjalnie na Œwiêto Zes³ania Ducha
Œwiêtego.  Tekst bardzo nam siê spodo-
ba³. Zmieniliœmy tytu³ na bardziej uniwer-
salny „Panie, przyjdŸ”, po to, by mo¿-

na go by³o czêœciej graæ. Utwór wykony-
wany by³ na œlubach. Za spraw¹ rejestra-
cji uroczystoœci œlubnych kamerami wi-
deo zdoby³ ogromn¹ popularnoœæ. Obec-
nie tekst œpiewany jest w koœcio³ach na te-
renie ca³ego kraju i wszed³ na sta³e do ka-
nonu pieœni œlubnych. 

Akordeon, tr¹bka, mandolina, gitara,
organy… Czy jest instrument, na którym
nie potrafisz zagraæ? 

¯ona mówi, ¿e jeszcze nie widzia³a
mnie graj¹cego na harfie! (œmiech) Zain-
teresowanie wszelkimi instrumentami
towarzyszy³o mi od najm³odszych lat.
Myœlê, ¿e w moim przypadku to jest tro-
chê tak, jak z gotowaniem. Przyrz¹dza-
j¹c potrawy tylko z marchewki i rzepy,
ogranicza³bym doznania. Trzeba wzbo-
gacaæ smaki. W muzyce ka¿dy instru-
ment to dodatkowy sk³adnik potrawy.
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Lwówecka Orkiestra Dêta, 1978 r. Karol Rogacz stoi w pierwszym rzêdzie, drugi od lewej



Dobry aran¿ jest jak przepis przekazywa-
ny z pokolenia na pokolenie. Niewa¿ne,
czy w rêce wpad³ mi akordeon, gitara,
saksofon. Musia³em dotkn¹æ, us³yszeæ,
poznaæ historiê, budowê i mo¿liwoœci.
Obecnie najwiêcej gram na akordeonie.
Uwielbiam brzmienie basu. Na próbach,
je¿eli tylko mam mo¿liwoœæ, chêtnie
wskakujê w miejsce basisty. Czasem wy-
biera³em instrument œwiadomie, a cza-
sem z ¿yciowej koniecznoœci. Tak by³o
z perkusj¹. Dowiedzia³am siê kiedyœ, ¿e
perkusista popularnego we Lwówku ze-
spo³u „Zenit” dosta³ powo³anie do odby-
cia obowi¹zkowej s³u¿by wojskowej.
Wiedzia³em, ¿e zosta³y mi trzy miesi¹ce
æwiczeñ, by opanowaæ na tyle instru-
ment, by móc zg³osiæ siê na casting. Wy-
gra³em i tak trafi³em do ekipy Jerzego
Hytrego – obecnie band leadera zespo³u
„Country Zenit”. 

Masz jakiœ ulubiony instrument,
w dŸwiêkach którego jesteœ szczególnie
rozmi³owany? 

Najwiêkszym sentymentem darzê
tr¹bkê – ze wzglêdu na wspomnienie
o ojcu i w³asnej przygodzie z tym instru-
mentem. Dziœ ju¿ na niej nie gram, ten in-
strument nie wybacza przerw, ale kie-
dyœ, graj¹c w Orkiestrze Reprezentacyj-
nej Wojsk Lotniczych w Poznaniu, æwi-
czy³em 6-8 godzin dziennie. To by³
prawdziwy poligon muzyczny
pod okiem legendarnego mjra Lechos³a-
wa Wilka, którego kilka lat póŸniej za-
prosi³em do przewodniczenia jury
na I Ogólnopolskim Big Band Festiwalu.
Osoba obdarzona s³uchem absolutnym,
wywo³uj¹ca najwiêksze emocje wœród
muzyków orkiestry podczas rytua³u
strojenia. Zdarza³y siê momenty, kiedy
major z wymownym wyrazem twarzy,
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Jako aktywny ministrant parafii lwóweckiej mia³em dostêp do organów koœcielnych (…) mog³em przy-
chodziæ do koœcio³a i æwiczyæ godzinami, ile dusza zapragnie!  Karol Rogacz drugi od prawej



przypominaj¹cym minê dziecka
po skosztowaniu cytryny, wypowiada³
s³owa: „Panowie! Jest tyle innych piêk-
nych zawodów: murarz, œlusarz, mecha-
nik. Po co siê mêczyæ?” W czasach, kie-
dy w naszym kraju dostêpnoœæ do nut
by³a bardzo ograniczona, a dostêp do za-
chodnich partytur mieli tylko nieliczni,
bycie cz³onkiem takiej orkiestry otwiera-
³o nowe mo¿liwoœci. Tu by³o wszystko!
Mia³em swobodny dostêp do nut i party-
tur najwiêkszych kompozytorów: Ger-
shwina, Goodmana, Millera czy Evansa.

Wiêkszoœæ Twojego ¿ycia zawodo-
wego zwi¹zana jest z Nowotomyskim
Oœrodkiem Kultury. Gdzie pracowa³eœ
wczeœniej, zanim trafi³eœ do Nok-u? 

W 1987 roku rozpocz¹³em pracê
w Klubie Osiedlowym Spó³dzielni Miesz-
kaniowej w Nowym Tomyœlu, w charak-
terze instruktora zajêæ muzycznych.
Prowadzi³em zespo³y dzieciêce i m³o-
dzie¿owe. Wychowa³em siê w rodzinie
wielopokoleniowej, dlatego bardzo mi³o
z tego okresu wspominam pracê z ze-
spo³em „Jarzêbina”. Niektóre panie
przypomnia³y mi ukochan¹ babciê Józiê.
Praca z seniorami uczy cierpliwoœci, sza-
cunku i zrozumienia dla drugiej osoby.
Serdeczna aprobata kierownika Marka
Czeszyñskiego i prezesa Spó³dzielni
Franciszka Stachowiaka – otwartych
na wszelkie nowe inicjatywy, umo¿liwi³a
mi zorganizowanie pierwszych prób ze-
spo³u „Bier Boys”. Ma³y, estradowy
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sk³ad dêty w stylu bawarskim, zagra³ mi
w g³owie po koncercie Kapeli Zamku Ry-
dzyñskiego, w czasie którego us³ysza³em
czeskie polki. Brakowa³o nut, wiêc trze-
ba by³o zacz¹æ pisaæ. Niezbêdny okaza³
siê gramofon ciotki Tereski, na którym
pierwszy raz mia³em mo¿liwoœæ ods³u-
chania starych winyli z muzyk¹ bawar-
sk¹. Z³apa³em charakter. Zespó³ brzmia³
i wygl¹da³ jak œci¹gniêty ze stoku tyrol-
skiego. Pierwszy koncert zespo³u odby³
siê 21 czerwca 1991 r. Zespó³ z powo-
dzeniem zacz¹³ koncertowaæ na terenie
ca³ego kraju. Lata bezpoœrednio poprze-
dzaj¹ce wejœcie Polski do Unii Europej-
skiej i moment samego wejœcia mogê na-
zwaæ „z³otymi ¿niwami”. Specyfika ze-
spo³u otwiera³a wiele mo¿liwoœci – pod-
pinano nas pod reprezentantów wszyst-
kich krajów rewiru alpejskiego. W pew-
nym momencie, grupa cieszy³a siê tak¹
popularnoœci¹, ¿e byliœmy zmuszeni
stworzyæ dwa sk³ady zespo³u. Jeden ze-
spó³ gra³ pod Opolem, a drugi nad mo-
rzem. Trwa³ym i szczêœliwym owocem
tamtych dni jest wspania³a para, obecnie
z kilkuletnim ju¿ sta¿em ma³¿eñskim.
Ostatni koncert zespó³ „Bier Boys” za-
gra³ w 2013 roku i tym samym zakoñ-
czy³ 22. letni¹ dzia³alnoœæ. 

Ale muzycznych przedsiêwziêæ, w ja-
kie anga¿owa³eœ siê przez lata swojej za-
wodowej dzia³alnoœci jest znacznie wiê-
cej…

Jest tego trochê. Mi³o wspominam
rok 1997, kiedy na proœbê ówczesnego
burmistrza Zb¹szynia Romana Szczepa-
niaka i dyrektora Zb¹szyñskiego Oœrod-
ka Kultury Roberta Kamiñskiego przyj¹-
³em posadê kapelmistrza podupadaj¹cej
Zb¹szyñskiej Orkiestry „Sza³amaje”

– „Zb¹szyñskie Dziewczêta”. Wyzwa-
niem okaza³o siê aran¿owanie utworów
na tak osobliwy sk³ad. Sza³amaje to in-
strumenty o doœæ ograniczonych mo¿li-
woœciach. Jeden rodzaj sza³amai wydo-
bywa maksymalnie osiem dŸwiêków,
a basowa sza³amaja tylko cztery. Finalnie
– po kilkumiesiêcznej reaktywacji
przy wsparciu w³adz samorz¹dowych
i sponsorów zespó³ liczy³ ok. 45 dziew-
cz¹t. Dziewczêta gra³y koncerty, zdoby-
³y I miejsce w kategorii musztra parad-
na na Ogólnopolskim Przegl¹dzie Or-
kiestr Dêtych w Zb¹szyniu. Autork¹
wspania³ej choreografii by³a Beata Baran
– obecnie dyrektor Nowotomyskiego
Oœrodka Kultury. Aktualnie sprawujê ar-
tystyczn¹ opiekê nad zespo³em „Alba-
tross”. Zamierzeniem tej formacji jest
powrót do repertuaru z dawnych lat
i doœæ specyficznego brzmienia zespo³ów
z prze³omu lat 60., 70. i 80. Swoisty czar
wspomnieñ. Dla tych, którzy zatêskni¹
za minionymi latami – ³za w oku muro-
wana! „Ma³a Grupa Spo³eczna” – MGS
to ma³a grupa wokalna o niew¹tpliwie
wielkim sercu do œpiewania, szczególnie
na g³osy. Mimo bardzo zindywidualizo-
wanej atmosfery w czasie prób, zespó³
dzia³a ju¿ od 6 lat i posiada uniwersalny
repertuar, z którego powsta³by ca³kiem
spory œpiewnik. Dobrze, ¿e ostatnie zda-
nie nale¿y zawsze do mnie (œmiech). Ze-
spo³y „Albatross” i MGS dzia³aj¹
przy Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultu-
ry we Lwówku. Kolejna wokalna dru¿y-
na, z któr¹ mam przyjemnoœæ pracowaæ
to „Œpiewaj¹cy Przyjaciele”. W tym ro-
ku œwiêtujemy 10. rocznicê powstania.
Kawa³ czasu i mnóstwo przeœpiewanych
godzin. Grupa jest rozpoznawalna dziêki
ogromnemu zaanga¿owaniu w ¿ycie kul-
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turalne miasta i gminy. Nie mogê pomi-
n¹æ najstarszego sta¿em zespo³u œpiewa-
czego „Wytomyœlanie”. 17 lat istnienia
– to jak druga m³odoœæ, któr¹ zespó³
w³aœnie prze¿ywa. Niew¹tpliwie to zgra-
na i serdeczna grupa ludzi kochaj¹cych
œpiew i czerpi¹cych z niego ogromn¹ ra-
doœæ. Pozytywna energia na wspólnych
spotkaniach grupy „Wytomyœlanie” sta-
³a siê dla mnie inspiracj¹ do stworzenia
przegl¹du zespo³ów œpiewaczych „Chó-
ralny Podkozio³ek”. Od 16 lat, w ostat-
nim dniu karnawa³u, NOK goœci grupy
œpiewacze, które po prezentacji muzycz-
nej ³¹cz¹ si³y we wspólnej zabawie. Im-
preza wymusi³a wprowadzenie limitu
przyjmowanych zespo³ów – na zasadzie
kto pierwszy, ten lepszy – chêtnych jest
wiêcej ni¿ NOK mo¿e pomieœciæ.

Co Ciê sk³oni³o do stworzenia „Karol
Bandu”?

Zawsze fascynowa³y mnie du¿e sk³a-
dy orkiestrowe. Wrodzona s³aboœæ
do wszelkich instrumentów – taka aran-
¿erska przypad³oœæ – zaowocowa³a chê-
ci¹ stworzenia zespo³u bigbandowego.
By³ to ewenement jak na ówczesne cza-
sy – rok 1994. Zmienia³em miejsce pra-
cy z ide¹ utworzenia takiej orkiestry roz-
rywkowej. Pracê w Nowotomyskim
Oœrodku Kultury rozpocz¹³em z goto-
wym zamys³em i wstêpnie nawi¹zanymi
kontaktami z muzykami. 

Pocz¹tki pewnie nie by³y ³atwe… 
Najwiêksz¹ przeszkod¹ na samym

starcie by³ deficyt gotowych aran¿acji.
Zdobycze techniki zmieni³y dziœ ¿ycie
muzyków, wtedy zmuszony by³em
do rêcznego rozpisywania nie tylko par-
tytur, ale i poszczególnych g³osów – dla
ka¿dego muzyka osobno. Papier nuto-
wy, o³ówek i gumka do mazania. Do-
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brze, ¿e chocia¿ istnia³o ksero. Po skom-
pletowaniu sk³adu i rozpisaniu pierw-
szych utworów, jesieni¹ 1994 roku od-
by³y siê pierwsze próby. 

Od 1994 roku sk³ad osobowy zespo-
³u zapewne wielokrotnie musia³ ulec
zmianie. Jak dynamiczne s¹ to zmiany?

Przy tak rozbudowanym instrumenta-
rium zmiany personalne to rzecz natural-
na. Przyczyna tkwi nie tylko w ludzkim
temperamencie, czy w poziomie repertu-
aru – nie ukrywam, ¿e stopniowo podno-
si³em poziom trudnoœci, co wymaga³o
poœwiêcenia wiêkszej iloœci czasu i dosko-
nalenia techniki. Poziom trudnoœci
w aran¿acjach dla zespo³ów bigbando-
wych podzielony jest na 6 stopni:
od „easy/³atwy” do 5 i najwy¿szy po-
ziom 6 „proffesional”. Zaczynaliœmy
oczywiœcie od „easy”, w tym roku na Big
Band Festiwalu graliœmy poziom 5 i 6, za-

jêliœmy III miejsce. Na rotacjê w sk³adzie
zespo³u maj¹ równie¿ wp³yw zwyk³e ¿y-
ciowe zawi³oœci: przeprowadzki, nowa
praca, szko³a, niektórzy zmieniali stan cy-
wilny, zak³adali rodziny, pojawia³y siê in-
ne zobowi¹zania czy zespo³y.

Niektórzy z cz³onków zespo³u na sta-
³e zwi¹zali swoje ¿ycie zawodowe z mu-
zyk¹ i odnosz¹ sukcesy… Masz satysfak-
cjê? 

Ogromn¹! Bardzo mi³e, gdy w treœci
wywiadu lub wspomnieñ pojawia siê mo-
ja skromna osoba. Czasem wpada ktoœ
na kawê, by pochwaliæ siê nagran¹ p³yt¹,
nawi¹zan¹ wspó³prac¹, czy wygranym
konkursem. 

Koncerty z cyklu: „Karol Band i Przy-
jaciele” na sta³e wpisa³y siê w kalendarz
muzycznych imprez i s¹ ciep³o przyjmo-
wane przez nowotomysk¹ publicznoœæ.
Kim s¹ przyjaciele „Karol Bandu”?
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Zespó³ brzmia³ i wygl¹da³ jak œci¹gniêty ze stoku tyrolskiego – Bier Boys, 2002. 
Od prawej: Zbigniew Zimny, Karol Rogacz, Miros³aw Kubale 



Bardzo mnie cieszy tak pozytywny od-
biór. Bilety na dwa koncerty rozchodz¹
siê b³yskawicznie – gdyby nie ogranicze-
nia czasowe, mo¿na by w jednym dniu za-
graæ trzy koncerty przy pe³nych salach.
Chêtni zapisywani s¹ na listê rezerwow¹.
Pomys³ na cykl koncertów pojawi³ siê
krótko po zawi¹zaniu big bandu. Pierw-
szy odby³ siê ju¿ w 1996 roku. Postano-
wi³em stworzyæ coœ nowego i zapraszaæ
do wystêpów na scenie osoby uzdolnione
muzycznie. W koncertach bior¹ udzia³
nie tylko osoby bezpoœrednio zwi¹zane
z naszym terenem,  ale te¿ ludzie, którzy
kochaj¹ muzykê, zawodowcy i amatorzy,
spe³niaj¹cy w ten sposób swoje marzenie
o wystêpie przed publicznoœci¹. Du¿ym
zaskoczeniem dla publicznoœci by³ za-
wsze wystêp osoby kompletnie nie zwi¹-
zanej z muzyk¹ i estrad¹ np.: pielêgniar-
ka, restaurator, kosmetyczka, pose³ czy
lekarz pediatra. 

Jak wygl¹daj¹ przygotowania do kon-
certu?

Na samym pocz¹tku wymyœlam temat
koncertu, dobieram piosenki, a do piose-
nek wykonawców. Czasem s¹ to utwory
instrumentalne. Nastêpnie s¹ spotkania
z wykonawcami, indywidualne æwiczenia,
próby i dobór odpowiednich tonacji
– wtedy zaczynam pisaæ partytury. Przy-
chodzi czas prób z zespo³em. Dla profe-
sjonalistów to nic szczególnie stresuj¹ce-
go, ale dla amatorów, którzy pierwszy
raz trzymaj¹ mikrofon w d³oniach, to sil-
ne prze¿ycie. Wspominaj¹c przygotowa-
nia i koncert z „Karol Bandem” zawsze
opowiadaj¹ o pierwszej próbie z zespo-
³em i zwi¹zanym z tym wulkanie emocji
i adrenalinie. Oddzielne spotkania i przy-
gotowania przeznaczone s¹ dla prowa-
dz¹cych koncert. Omawiany jest reper-
tuar i wykonawcy. Wprowadzone zo-
sta³y w¹tki kabaretowe, które uatrakcyj-
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Zb¹szyñska Orkiestra „Sza³amaje – Zb¹szyñskie Dziewczêta”, 1998 r.
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Zamierzeniem tej formacji jest powrót do repertuaru z dawnych lat – Zespó³ „Albatross”, 2018 r.
Od prawej: Marian Szulc, Bogdan Gomu³a, Andrzej Œlota³a

Ma³a Grupa Spo³eczna – ma³a grupa wokalna o niew¹tpliwie wielkim sercu do œpiewania. Od prawej:
Marek Marciniak, Andrzej Œlota³a, Renata Marciniak, Aldona Ogór, Izabela Ogór – Piechowiak



ni³y koncert, wprawiaj¹c publicznoœæ
w dobry nastrój. Dziœ wiem, ¿e „Karol
Band i Przyjaciele” to taki mix progra-
mów „Mam talent” i „Szansa na sukces”,
w po³¹czeniu z „X-factor” i „Idol-em”
(œmiech).

Interesuj¹ce wydaj¹ siê tytu³y i moty-
wy przewodnie poszczególnych koncer-
tów, np. „Buble z Czacz-a”

Pomys³y koncertów powstaj¹ w ró¿-
nych miejscach i sytuacjach. „Piosenki
na receptê” zrodzi³y siê w samochodzie,
w drodze powrotnej z wakacji. „E³rowi-
zja” w czasie trwania konkursu i tak jak
„Buble z Czacz-a” mia³y brzmieæ trochê
przewrotnie. Wykorzystanie zbie¿noœci
nazwy przedmiotów w¹tpliwej jakoœci
z nazwiskiem piosenkarza Michaela Bu-
ble to zabieg satyryczny. Chodzi te¿
o pewn¹ niespodziankê, tytu³ do koñca
nie mo¿e zdradzaæ tego, co wydarzy siê
na scenie, a jednoczeœnie musi zaintrygo-
waæ. Osobiœcie bardzo lubiê wyprawy
do Czacza. Nigdy nie wiem, z czym wró-
cê do domu.

W tym roku nowotomyœlanie
po raz 23. mogli wzi¹æ udzia³ w praw-
dziwej jazzowej uczcie. Sk¹d pomys³
na tak¹ imprezê jak „Big Band Festiwal”? 

„Big Band Festiwal” i jego idea niero-
zerwalnie po³¹czony jest z powstaniem
„Karol Bandu”. W mojej pracy jedna ini-
cjatywa napêdza kolejn¹, jak efekt domi-
na. Chcia³em, ¿eby prowadzony przeze
mnie big band mia³ mo¿liwoœæ konfron-
tacji swoich umiejêtnoœci i ci¹g³ej moty-
wacji do pracy. Tak zrodzi³ siê pomys³
na festiwal, którego ju¿ 23. edycja odby-
³a siê w tym roku. „Big Band Festiwal”
ewoluowa³ tak jak zespó³. Pierwszy od-

by³ siê zupe³nie w skromnej atmosferze,
jako impreza towarzysz¹ca Jarmarkowi
Chmielo-Wikliniarskiemu w 1996 roku.
Wra¿enia, jakie pozostawi³ po sobie spo-
wodowa³y, ¿e w nastêpnym roku prze-
znaczono dla festiwalu oddzielne miejsce
w kalendarzu wydarzeñ kulturalnych
i tak jest do dziœ.

Jak z perspektywy czasu wspominasz
organizacjê pierwszego „Big Band Festi-
walu”? 

Wracaj¹c do pierwszego festiwalu,
chcia³bym wspomnieæ Marka Czeszyñ-
skiego – skromnego artystê plastyka, au-
tora festiwalowego logo i festiwalowej sta-
tuetki. Pamiêtam, ¿e za spraw¹ statuetki
festiwalowej dosz³o do strasznego zamie-
szania. Przypadkiem zosta³a ona uszko-
dzona przez… nie, nie powiem przez ko-
go (œmiech). W wyniku uszkodzenia od-
pad³a jej górna czêœæ. Rozpoczê³y siê go-
r¹czkowe i rozpaczliwe próby przywró-
cenia statuetki do pierwotnego stanu.
Za spraw¹ tajemniczej substancji jakoœ siê
uda³o. Statuetkê wrêczono zwyciêzcy
– poznañskiemu big bandowi „Young
Band”. Jako organizatorzy odetchnêliœmy
z ulg¹… do czasu. Nasza wokalistka – Edy-
ta, zosta³a zaproszona do wspólnych kon-
certów z zespo³em Zbigniewa Górnego
– „Górny Orchestra”, w którego sk³ad
wchodzili muzycy „Young Bandu”. We-
d³ug relacji Edyty, w sali prób zespo³u,
na pó³ce z trofeami dumnie sta³a nowoto-
myska statuetka otoczona zdjêciami i dy-
plomem. Widz¹c zainteresowanie Edyty,
która by³a wtajemniczona w sytuacjê, je-
den z muzyków tak skomentowa³ to, co
zobaczy³a: „Edyta, jakaœ niezgu³a to nios³a
i chyba z³ama³a! Próbowaliœmy to zespa-
waæ, ale siê nie da³o!” (œmiech).
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23 lata – to ju¿ ca³kiem dojrza³a im-
preza. W jaki sposób „Big Band Festi-
wal” zmienia³ siê z biegiem lat?

Z roku na rok Nowy Tomyœl odwie-
dza³o coraz wiêcej zespo³ów. Festiwalo-
wi towarzyszy³y z ró¿nym powodze-
niem imprezy typu: wystawy, warsztaty,
czy koncerty. Jedno pozosta³o niezmien-
ne – królowa³a muzyka jazzowa. Po kil-
ku latach nieprzerwanej dzia³alnoœci, No-
wy Tomyœl sta³ siê miastem okreœlanym
mianem „stolicy muzyki bigbandowej”.
Historia festiwalu to równie¿ akcenty
miêdzynarodowe, goœcili tu muzycy
z Niemiec, USA czy Wêgier. Dziêki festi-
walowi zmienia³ siê nie tylko „Karol
Band”. Band leaderzy nawi¹zywali znajo-
moœci, wymieniali siê nutami, towarzy-
szy³a temu lekka rywalizacja, co mia³o
zbawienny wp³yw na poziom gry. Przy-
je¿d¿a³y równie¿ big bandy szkolne. Bu-

duj¹ce jest to, ¿e m³odzie¿, która uczest-
niczy³a w festiwalu, bêd¹c uczniami szko-
³y œredniej, bra³a udzia³ w kolejnych edy-
cjach, ju¿ jako cz³onkowie akademickie-
go bandu, a potem gra³a jako profesjo-
nalna formacja. Wzbrania³em siê
przed g³osami, by wprowadziæ kategory-
zacjê na bandy szkolne, akademickie czy
zawodowe. Niezmienna formu³a moty-
wuje do pracy i dzia³ania, m³odsi podpa-
truj¹ starszych i chc¹ ich dogoniæ. Dziœ
w erze totalnego dostêpu do wszelkich
informacji budowanie warsztatu jest u³a-
twione, pozostaje kwestia selekcji infor-
macji. Bardzo cieszy³y mnie nagrody
i wyró¿nienia, jakie zdoby³a ta impreza,
jednak najcenniejsze trofeum, jakie mo-
g³em w ¿yciu otrzymaæ, to dyplom spe-
cjalny jurorów „Big Band Festiwalu”:
„Za ogromny wk³ad w podnoszeniu po-
ziomu big bandów polskich”. Festiwal
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Œpiewaj¹cy Przyjaciele. W tym roku œwiêtujemy 10-t¹ rocznicê powstania.
Od prawej: Barbara Krasnowska, Rados³aw Kret, Anita Czajka – Pawlak
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w tej chwili ma tak¹ rangê, ¿e muzycy,
którzy otrzymali wyró¿nienie, b¹dŸ zajê-
li z zespo³em miejsce na podium, wpisuj¹
ten fakt jako osi¹gniêcie w swoim mu-
zycznym portfolio czy CV. Fakt, ¿e trwa
to tyle lat, to efekt organizacyjnej deter-
minacji. Obiecujê sobie, ¿e nawet gdy bê-
d¹ tylko trzy zespo³y, to festiwal i tak siê
odbêdzie. Poziom festiwalu jest na tyle
wysoki, ¿e jury nie musi wcale przyznaæ
nagrody w danej kategorii. Kilka razy ju¿
siê tak zdarzy³o.

Dziêki „Big Band Festiwalowi” na no-
wotomyskiej scenie mogliœmy podziwiaæ
muzyków najwy¿szej klasy. Byli u nas m.
in.: Krystyna £obaszewska, Lora Sza-
fran, Krzesimir Dêbski, Hanna Bana-
szak, Krystyna Proñko, Mieczys³aw
Szczeœniak, Kuba Badach, Krzysztof Kil-
jañski, Stanis³aw Soyka – czy któryœ z ar-

tystów zapad³ Ci jakoœ szczególnie w pa-
miêæ?

Mo¿na wyd³u¿yæ tê listê: Urszula Du-
dziak, Ewa Bem, Kwartet Jana Ptaszy-
na Wróblewskiego, Madeline Bell…
Z pierwsz¹ wymienion¹ przeze mnie
– Urszul¹ Dudziak – wi¹¿e siê zabaw-
na historia. Dzieñ festiwalowy rozpoczy-
na siê bardzo wczeœnie, w momencie
przyjazdu wystawców, zespo³ów i oczy-
wiœcie zaproszonej gwiazdy wieczoru.
Pani Urszula, po oficjalnym powitaniu,
nagle zniknê³a. Panika organizacyjna! Po-
szukiwania trwa³y bezowocnie. Powie-
dzia³em wtedy do wszystkich: „Bez pani-
ki… to przecie¿ 100. procentowa kobie-
ta. Mo¿e utknê³a w drogerii przy pó³ce
z kosmetykami.” Po dobrych dwóch go-
dzinach wróci³a uœmiechniêta, ob³ado-
wana pakunkami i torebkami, rozbraja-
j¹co zadowolona z zakupów… gwiazda
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To zgrana i serdeczna grupa ludzi kochaj¹cych œpiew i czerpi¹cych z niego ogromn¹ radoœæ.
„Wytomyœlanie”, 2008 r.



wieczoru. Bigbandowym artystom bar-
dzo do gustu przypada nasza wiklina, s¹
zachwyceni koszykami. Festiwalowy
wieczór koñczy siê czasem nad ranem,
po d³ugich kuluarowych rozmowach.
Jednego razu Jan Ptaszyn Wróblewski,
poch³oniêty gor¹c¹ konwersacj¹, zasie-
dzia³ siê wyj¹tkowo d³ugo. PóŸniej do-
wiedzia³em siê, ¿e pan Jan, wraz z ma³-
¿onk¹, po ca³ym dniu obejmuj¹cym: po-
dró¿, wielogodzinne przes³uchania, roz-
mowy i wtedy jeszcze koncert, wraca³
prosto do domu – do Warszawy! Jeden
z nowotomyskich hoteli, w którym mia³
spaæ – odsprzeda³ rezerwacjê jego poko-

ju, a na pytanie o przyczynê, pad³a odpo-
wiedŸ: „…bo siê jakiœ Ptaszyn nie zjawi³.”
Dobrze, ¿e te czasy ju¿ minê³y! Z ka¿-
dym festiwalem wi¹¿e siê jakieœ wspo-
mnienie. Podobnych historii jest znacznie
wiêcej, ale nie wszystkie nadaj¹ siê
do upublicznienia. 

Czy jest jakiœ artysta, na obecnoœci
którego Ci zale¿y, którego próbujesz
lub bêdziesz próbowa³ zaprosiæ do No-
wego Tomyœla? 

Koncert gwiazdy to nie tylko zwycza-
jowo przyjêty zabieg organizacyjny, wy-
pe³nienie czasu obrad jurorów. Przede
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Pierwsza sesja zdjêciowa 
zespo³u „Karol Band”, 1995 r. 



wszystkim jest fantastyczn¹ okazj¹
do prezentacji wspania³ego dorobku ar-
tystycznego na najwy¿szym poziomie.
Cieszê siê, ¿e wydarzenie to stwarza ta-
kie mo¿liwoœci i w przysz³oœci mo¿e uda
siê zaprosiæ gwiazdy takiego formatu jak:
Micha³ Urbaniak, Leszek Mo¿d¿er,
Marcus Miller, Melody Gardot, Cris Bot-
ti czy Dave Murray, przed którym bê-
dziemy mieli zaszczyt wyst¹piæ z bandem
podczas XIII Miêdzynarodowego Festi-
walu Jazzowego w Kaliningradzie. 

Bêdziecie wystêpowaæ w Kaliningra-
dzie?

Tak, ju¿ niebawem. XIII Kaliningrad
City Jazz Festival to du¿a, 3. dniowa, mu-
zyczna impreza o wieloletniej tradycji.
Zapraszani s¹ muzyczni reprezentanci
krajów z ca³ego œwiata. Od 3 do 5 sierp-
nia w Kaliningradzie pop³ynie du¿o do-
brej muzyki. Zaszczytne grono wyko-
nawców zasili³ w tym roku reprezentant
Polski – „Karol Band” z Nowego Tomy-
œla. 4 sierpnia zagramy koncert z udzia-
³em wspania³ego rosyjskiego saksofoni-
sty Andreia Konstantinowa – oczywiœcie
przy wokalnym wsparciu Edyty Kaczma-
rek-Rogacz.

Od pewnego czasu kojarzysz siê no-
wotomyœlanom równie¿ z szalonymi,
niezwykle barwnymi pastiszami. Opo-
wiedz proszê o zespole „Modesta Pasti-
che”. 

To ca³kiem inna historia. Zamiar
stworzenia takiej retro-fuzji, czyli po³¹-
czenia elektroniki i tradycyjnych instru-
mentów, nosi³em znacznie wczeœniej.
BodŸcem do dzia³ania okaza³o siê zlece-
nie Radia Roxy FM na opracowanie mu-
zycznego quizu dla s³uchaczy radia. Za-

danie polega³o na przearan¿owaniu frag-
mentu utworu rockowego, zmieniaj¹c
rytm czy instrumentarium np. „We Are
The Champions” w wersji bawarskiego
walczyka. S³uchacz mia³ za zadanie po-
daæ tytu³ lub wykonawcê oryginalnej
wersji. Podobno w radiowej redakcji
wszystkie telefony mia³y ustawione
dzwonki z moj¹ przeróbk¹ utworu Ja-
mesa Blunta „You're Beautiful” – z jo-
d³owaniem zamiast s³ów. Pewnego razu,
w czasie twórczych, tarasowych i noc-
nych rozmów, podjêliœmy z Edyt¹ decy-
zjê o starcie projektu. Twórcze dyskusje
bywaj¹ burzliwe. Pomys³ pole¿a³, dojrza³
do odpowiedniego czasu i zaplecza tech-
nicznego. Elektronika w muzyce posze-
rzy³a granice, nie tylko na poziomie reali-
zatorskim, ale g³ównie brzmieniowym.
Wspó³czesne narzêdzia do tworzenia
– programy, aplikacje, instrumenty wir-
tualne – zmieni³y muzyczne oblicze. Mi-
mo uwielbienia i szacunku dla tradycyjnej
formy muzykowania, zawsze by³em i je-
stem otwarty na nowoœci. Siedem mie-
siêcy zajê³o mi opracowanie i przygoto-
wanie zapisów nutowych moich pomy-
s³ów aran¿acyjnych. Kolejnym etapem
by³o kompletowanie sk³adu osobowego.
D³ugo poszukiwa³em puzonu basowego.
Zaprosiliœmy kilka osób do wstêpnych
prób brzmieniowych i po kilku spotka-
niach wyklarowa³ siê obecny kszta³t gru-
py „Modesta Pastiche”. Projekt zaskaku-
je s³uchaczy doœæ nietypowymi aran¿a-
cjami, nie ogranicza stylistycznie i perso-
nalnie. Dowolnoœæ, eksperymentowanie
i poszukiwanie… Dos³ownoœæ w odbio-
rze raczej nie wskazana, zalecamy du¿e
poczucie humoru. Myœlê, ¿e wstrzelili-
œmy siê idealnie w moment. Czêsto po-
równuj¹ nas do „Postmodern Jukebox”,
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„Parov Stelar”, „Caravan Palace” czy
„Electric Swing Circus” – doœæ europej-
skie i œwiatowe trendy, ale to tylko mi³e
porównania. Stopniowo zmierzamy
w kierunku elektro-swingu, jednak polski
przegl¹d upodobañ muzycznych ma
troszkê inne wymagania, zmienia siê to
ma³ymi kroczkami. Nie ukrywam… re-
pertuar inaczej odbierany jest przez bar-
dziej wprawion¹ muzycznie publikê
szwedzk¹ czy niemieck¹, ale to temat
na inne popo³udnie.

Profesjonalne teledyski, pieczo³owi-
cie dopracowane stylizacje i aran¿acje,

dba³oœæ o najmniejsze szczegó³y – to
Was wyró¿nia. Sami nad tym wszyst-
kim czuwacie, czy macie jakichœ pomoc-
ników?

Nad wszystkim czuwa Edyta. Do-
s³ownie! Nie znam drugiej tak drobia-
zgowej i upartej osoby. Pamiêtam, jak
na planie zdjêciowym wykrzykiwa³a:
„Biada, jak ktoœ zmiecie mi te pajêczy-
ny!”. Edyta wymyœla stylizacje na kon-
certy, scenariusze do klipów, wynajduje
plenery, dobiera rekwizyty, statystów,
aran¿uje scenografiê, projektuje stroje
i uczestniczy w monta¿u. Finalnie, ca³oœæ
przedsiêwziêcia, jakim jest zrobienie kli-
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Najcenniejsze trofeum, jakie 
mog³em w ¿yciu otrzymaæ to 

dyplom specjalny jurorów Big Band
Festiwalu: „Za ogromny wk³ad

w podnoszeniu poziomu 
big bandów polskich”.



pu – przez plan przewija siê nawet 70
zaanga¿owanych osób – realizowa-
na jest w Przy³êku. Nasz dom zamienia
siê w ogromn¹ garderobê tu¿ po przej-
œciu huraganu Ksawery. Organizowanie
planu zdjêciowego jest mo¿liwe dziêki
niezliczonej iloœci wolontariuszy, którzy
pos³usznie wykonuj¹ polecenia Edyty.
Pierwszy klip nakrêcony zosta³ w stodo-
le Zdzis³awa Skiereckiego, naszego s¹-
siada. Zdjêcia powstawa³y a¿ do brza-
sku, w towarzystwie ciekawskich oczu,
zagl¹daj¹cych do tajemniczej stodo³y
przez dziury po sêkach i szpary miêdzy
deskami. Gdy pada pytanie o studio,
w którym nakrêciliœmy teledyski i odpo-
wiadamy, ¿e to œwietlica wiejska w Przy-
³êku lub zwyk³a stodo³a, spotykamy siê
zawsze z ogromnym niedowierzaniem.
Stworzyliœmy z Edyt¹ prawdziwy i uzu-

pe³niaj¹cy siê pod ka¿dym wzglêdem ze-
spó³. W pracy artystycznej, jak i w ¿yciu
codziennym, wzajemne wspieranie siê
w dzia³aniach to koniecznoœæ, zw³aszcza
w naszym przypadku, gdy zatar³y siê
granice pracy i pasji.

Mo¿emy Was ogl¹daæ w popularnym
programie telewizyjnym „Jaka to melo-
dia”. Jak do tego dosz³o? 

Có¿... przytoczê czêsto cytowan¹ wy-
powiedŸ: „… no wiesz… to ten zespó³
z Facebooka.” Publikacja w sieci pierw-
szego klipu do utworu „Lemon Tree”
wywo³a³a wrêcz lawinê udostêpnieñ. Fa-
cebook zosta³ „zaspamowany” linkiem
do teledysku! Zreszt¹ nie tylko FB. Pew-
nego dnia, w ca³ym tym zamieszaniu i po-
ruszeniu, przysz³a od redakcji programu
wiadomoœæ z proœb¹ o kontakt. 
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Przewodnicz¹cy jury Jan Ptaszyn Wróblewski (w œrodku) oraz zdobywczyni nagrody 
dla najlepszego wokalisty – Edyta Kaczmarek, Big Band Festiwal, 2003 r.
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Z Urszul¹ Dudziak wi¹¿e siê zabawna historia (…) po oficjalnym powitaniu nagle zniknê³a…
Big Band Festiwal, 1999 r.

Postanowi³em stworzyæ coœ nowego i zapraszaæ do wystêpów na scenie osoby uzdolnione muzycznie.
Pierwszy koncert z cyklu: „Karol Band i Przyjaciele”, 1996 r. 
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Historia festiwalu to równie¿ akcenty miêdzynarodowe, goœcili tu muzycy z Niemiec, USA 
czy Wêgier. Madeline Bell – gwiazda Big Band Festiwalu w 2002 r.

Twórcom programu przypad³ do gustu uniwersalny i nowoczesny charakter zespo³u.
„Modesta Pastiche” – (od prawej:) Wojciech Lotka, Karol Rogacz, Paulina Fr¹ckowiak, 

S³awomir Framski, Tomasz Kaczor, Edyta Kaczmarek – Rogacz, Miros³aw Kubale



Ta historia to taki swoisty dowód
na charakter naszych czasów – kadry
z Przy³êku w naszych klipach, dotar³y
dziêki Internetowi do 180 pañstw
na œwiecie… Twórcom programu przy-
pad³ do gustu uniwersalny i nowoczesny
charakter zespo³u, a przy tym oryginalny
wizerunek i nietuzinkowe podejœcie
do aran¿owania coverów. Do studia Ka-
baretowej Sceny Dwójki trafiliœmy
po spotkaniu z „Kabaretem pod Wy-
drwigroszem” w czasie wyjazdowego
koncertu. 

Zauroczy³a ich oryginalna stylistyka
zespo³u i zaprosili nas do wspólnego
œwiêtowania jubileuszu krakowskiego
kabaretu. 

Gdzie mo¿na Was us³yszeæ na ¿ywo
i oczywiœcie zobaczyæ, bo w Waszym

przypadku to równie istotne… Du¿o
koncertujecie? 

Dziêki koncertom poznajemy wiele
ciekawych osób i miejsc. Bierzemy udzia³
w rozmaitych imprezach o zró¿nicowa-
nym charakterze – równie¿ charytatyw-
nym. Je¿eli tylko znajdujemy czas,
uczestniczymy w takich inicjatywach.
Jednym z wyj¹tkowych koncertów by³
wystêp w Teatrze Stanis³awowskim
w warszawskich £azienkach. Nasz
pierwszy koncert odby³ siê w auli UAM
w Poznaniu, podczas IX Wielkiej Gali
Charytatywnej Fundacji „Mam Marze-
nie”. Obok wspania³ych sal koncerto-
wych, takich jak Forum Synagoga
w Ostrowie Wlkp., Sala Ziemi w Pozna-
niu, zagraliœmy równie¿ koncerty
nad brzegiem Wis³y w Kazimierzu Dol-
nym, na promie, czy w ogromnym na-
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Nasz pierwszy koncert odby³ siê w auli UAM podczas IX Wielkiej Gali Charytatywnej 
Fundacji „Mam Marzenie”, Poznañ 2013 r. 



miocie. Zaliczyliœmy koncertowo ka¿d¹
miejscowoœæ, z której pochodzi muzyk
„Modesta Pastiche”. Oœno Lubuskie,
Mieœciska – to najbli¿sze imprezy z na-
szym udzia³em, otwarte dla publicznoœci. 

W trakcie naszej rozmowy doliczy-
³am siê szeœciu zespo³ów, w których
dzia³alnoœæ jesteœ aktualnie zaanga¿owa-
ny, nie licz¹c tych, które prowadzi³eœ
przed laty lub których by³eœ cz³onkiem.
Planujesz za³o¿enie jeszcze jakiegoœ? 

Nie wspomina³em o obowi¹zkach
zwi¹zanych z prowadzeniem orkiestry

dêtej, zapewniaj¹cej oprawê muzyczn¹
uroczystoœci patriotycznych w mieœcie.
Wychodzi wiêc jeden zespó³ na ka¿dy
dzieñ tygodnia (œmiech). Najm³odsze
„dziecko” to akustyczny projekt w kon-
figuracji: wokal, gitara, akordeon, kon-
trabas. Po du¿ych sk³adach, w moim
przypadku, to minimalizm. 

Twoja praca wymaga nieustannej
wspó³pracy z rzesz¹ ludzi o ró¿nych
charakterach, oczekiwaniach, wra¿liwo-
œci. To raczej rzadko dostrzegany aspekt
pracy muzyka…
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Moj¹ pasj¹ sta³ siê windsurfing,
dziêki któremu uzupe³niam zapasy

adrenaliny, Zb¹szyñ, 2015 r.



Praca muzyka, w kulturze szeroko ro-
zumianej, jest po³¹czona nieodzownie
z prac¹ z ludŸmi i dla ludzi. Podejmowa-
ne inicjatywy, bez zaanga¿owania spo-
³ecznego, nie by³yby inicjatywami kultu-
ralnymi. Irytuje mnie czasem brak zrozu-
mienia i elementarny brak wyobraŸni
w postrzeganiu samej pracy muzyka, czy
osób zwi¹zanych z instytucjami kultury.
Myœlê, ¿e jest to wynik kompletniej nie-
œwiadomoœci i braku wiedzy na ten te-
mat. Wiedza w tej materii jest w doœæ
ograniczony sposób przekazywana spo-
³eczeñstwu od najm³odszych lat. Znajo-
my opowiedzia³ mi, jak wygl¹da magicz-
na lekcja muzyki w pewnej szkole pod-
stawowej. W sali wystawione s¹ instru-
menty, które uczeñ mo¿e dotkn¹æ lub
spróbowaæ wydobyæ z nich dŸwiêk. Nie
musi potrafiæ graæ na którymœ, ale nabie-
ra szacunku do osoby, która zagra
na jednym z nich koncert. Przypomi-
na mi siê anegdota – z ¿ycia wziêta
– o klarneciœcie w szpitalu… Le¿y klarne-
cista po zabiegu w dwuosobowej sali.
Nawi¹zuje siê mi³a, kurtuazyjna konwer-
sacja ze wspó³towarzyszem:

– Wie pan, ja to pracujê w wytwórni
podzespo³ów elektrotechnicznych.

– A ja jestem klarnecist¹ w filharmonii.
– A co tam pan robisz?
– Gram na klarnecie.
– No dobra, tam pan grasz, a gdzie

pan pracujesz…??? 

Muzyka to niew¹tpliwie Twoja wielka
pasja, czy ma jak¹œ konkurencjê?

Mia³em przygodê z malarstwem. Zali-
czy³em nawet kilka plenerów. Niestety,
muzyka to bardzo zaborcza sztuka,
szczególnie jeœli chodzi o czas. Wolne

chwile staram siê spêdzaæ aktywnie.
Uwielbiam wodê. Moj¹ pasj¹ sta³ siê
windsurfing, dziêki któremu uzupe³niam
zapasy adrenaliny – czêsto na jeziorze
zb¹szyñskim. Zima to czas szusowania.
Nie mam specjalnie ulubionych miejsc
do uprawiania tych dyscyplin – najwa¿-
niejsze jest doborowe towarzystwo,
z którym dzieli siê sportowe zaciêcie. De-
ska i narty uzale¿nione s¹ od warunków
atmosferycznych, w zwi¹zku z tym prze-
rzuci³em siê chwilowo na ³y¿worolki. ¯e-
by nie by³o, miewam te¿ dni totalnego le-
nia – le¿ê na tarasie i s³ucham… ciszy. 

Doskonale ³¹czysz pracê z pasj¹, cze-
go wiêcej mo¿na Ci ¿yczyæ?

Zdrowia! (œmiech) Praca i pasja w mo-
im przypadku siê zbiegaj¹. Uk³ad dosko-
na³y. Przez lata mojej pracy zgromadzi-
³em spory baga¿ wspomnieñ w postaci
t³umu serdecznych twarzy. Dziêkujê
wszystkim i ka¿demu z osobna za by³¹,
obecn¹ i przysz³¹ wspó³pracê. Los obda-
rzy³ mnie fartem do ludzi. Pracujê w No-
wotomyskim Oœrodku Kultury z bardzo
doœwiadczonym i wprawionym organiza-
cyjnie, œwietnym zespo³em. Mam szczê-
œcie do fantastycznych szefowych – z mo-
j¹ ¿on¹ Edyt¹ na czele, której dedykujê
nasz¹ rozmowê.

Zdjêcia: archiwum domowe Karola Rogacza
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Magdalena Biniaœ-Szkopek

Odnalezione karty z dziejów miasta Zb¹szynia

Ksiêgi miejskie to fenomenalne Ÿród³o do pracy nad histori¹ miast, badañ dotycz¹-
cych ¿ycia i dzia³alnoœci ich mieszkañców, a tak¿e samej kancelarii prowadzonej
w urzêdach w tych¿e funkcjonuj¹cych1. Ten typ Ÿród³a powstawa³ w okresie
od XIV do koñca XVIII wieku, w ramach tzw. systemu ksiêgi wpisów2. Najlepiej
do dziœ opracowane zosta³y kancelarie du¿ych i œrednich miast w Polsce, podczas gdy
o pracy urzêdów miejskich i pisarzy mniejszych miasteczek wci¹¿ wiemy bardzo ma-
³o3. W zwi¹zku z tym zachowane do dziœ ksiêgi miejskie mniejszych oœrodków sta-
nowi¹ doskona³y i bardzo ciekawy materia³ badawczy dla poznania funkcjonowania
ich urzêdów i kancelarii, pracy i ¿ycia mieszkañców i – co nader ciekawe – ich minio-
nej codziennoœci4. Choæ dziœ – w znacznej wiêkszoœci jako Ÿród³o do dziejów ustro-
ju i historii administracji miejskiej – przechowywane s¹ w archiwach pañstwowych, to
jednak skomplikowana historia Polski, a tak¿e zapl¹tane w zawieruchê rozbiorów
dzieje poszczególnych miast sprawi³y, ¿e niektóre z tych ogromnie interesuj¹cych
Ÿróde³ historycznych trafi³y do innych zbiorów. 

Taki los spotka³ m. in. jedn¹ z najwa¿niejszych ksi¹g spisanych w miasteczku Zb¹-
szyñ, która trafi³a do Zamku w Kórniku i dziœ stanowi czêœæ kolekcji rêkopisów Bi-
blioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk5.

To nietypowe dla tej kategorii materia³ów Ÿród³owych miejsce przechowywania
sprawi³o zapewne, ¿e do dziœ historycy w swoich badaniach nie zwrócili na ni¹ wiêk-
szej uwagi i nawet autorzy monografii Zb¹szynia, sk¹din¹d pracy niezwykle ciekawej,
o tej¿e ksiêdze pisali, ¿e uznawana jest za zaginion¹6. 

Pierwsza – i do tej pory jedyna – praca charakteryzuj¹ca stronê archiwalno-kan-
celaryjn¹ ksiêgi, napisana zosta³a na moim seminarium licencjackim przez Luizê
Szczepañsk¹. Praca autorki jest dobrze przeprowadzon¹ analiz¹ jego zawartoœci,
a tak¿e charakterystyk¹ dzia³alnoœci kancelarii miejskiej w Zb¹szyniu7. 

Kolejn¹ osob¹, która naukowo zainteresowa³a siê ksiêg¹, by³ Tomasz Karpiñski,
który zaj¹³ siê wybranymi zapiskami o charakterze kronikarskim, na czele z obszer-
nym fragmentem dotycz¹cym dzia³añ okresu wojny pó³nocnej na terenie Wielkopol-
ski i jej zwi¹zków z samym Zb¹szyniem. Autor w opublikowanym artykule nazwa³ tê
czêœæ ksiêgi „Kronik¹”, poddaj¹c edycji wybrane jej fragmenty8. Wreszcie sama au-
torka przygotowa³a do druku w „Pamiêtniku Biblioteki Kórnickiej” szczegó³owe
opracowanie ksiêgi w kierunku mo¿liwoœci prowadzenia na jej podstawie badañ pro-
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zopograficznych, zwi¹zanych z poszukiwaniem burmistrzów miejskich oraz wójtów
z okresu od XVI do XVIII wieku9.

Niniejszy tekst ma jedynie na celu prezentacjê i opis wybranych ciekawostek, któ-
re do obrazu ¿ycia mieszkañców Zb¹szynia w XVI, XVII i XVIII wiekach wnosi kór-
nicka ksiêga. Warto jednak podkreœliæ, ¿e jej analiza otwiera mo¿liwoœci rozwijania
szeregu zagadnieñ, zarówno z dziedziny badañ regionalnych, archiwalno-kancela-
ryjnych, jak i genealogiczno-prozopograficznych. 

Sk¹d wziê³a siê ksiêga radziecka w Zb¹szyniu? 
Zb¹szyñ w okresie nowo¿ytnym by³ szlacheckim miastem prywatnym – polityka

jego mocodawców wobec niego mia³a charakter protekcyjny, a w³aœciciele mieli du-
¿y wp³yw10 na jego funkcjonowanie. Sam¹ ksiêgê otrzyma³o, a wczeœniej mo¿e za-
mówi³o, miasto Zb¹szyñ najpewniej w pocz¹tku lat 90. XVI wieku, za czasów, gdy
burmistrzem by³ niejaki £ukasz Budich11. Jest to najstarsza, prawdopodobnie
pierwsza ksiêga tego typu, sporz¹dzona w mieœcie. Agnieszka Bartoszewicz pod-
kreœla³a, i¿ dysponowanie ksiêg¹ tego typu stanowi³o dla elit niezbywalny atrybut
miejskoœci oœrodka12, którym zarz¹dzali, st¹d te¿ wolumin zamówiony dla Zb¹szy-
nia od samego pocz¹tku zyska³ piêknie i obficie zdobion¹, charakterystyczn¹ dla
epoki renesansu, skórzan¹, barwion¹ na czarno oprawê13. Najstarsze oryginalne
zapisy do niej wprowadzone pochodz¹ w roku 159214 i dotycz¹ spraw finansowych
miasta. Równolegle rozpoczêto prowadzenie grup zapisek, z których zebrano
w oddzielne grupy noty o dobrach bêd¹cych w³asnoœci¹ Zb¹szynia, wydatkach mia-
sta oraz dochodach. Nastêpuj¹ce po sobie karty, stanowi¹ce podsumowanie wydat-
ków poszczególnych w³odarzy miasta Zb¹szynia, prowadzone doœæ regularnie rok
po roku, stanowi¹ dla nas doskona³e Ÿród³o do badañ nad urzêdnikami miejskimi,
a tak¿e wyœmienite pole do poszukiwania przodków. 

Czytaj¹c zapisy wprowadzone na karty ksiêgi na prze³omie stuleci, widzimy wy-
raŸnie, ¿e kilkakrotnie kolejni pisarze próbowali zaprowadzaæ w niej porz¹dek i re-
gularny system zapisywania, jednak czêsto koñczy³o siê to na kilku, w najlepszym
przypadku na kilkunastoletnich okresach utrzymywania zaprowadzonego ³adu,
a nastêpnie zaczyna³o znów panowaæ rozprê¿enie, w czasie którego wnoszono
do niej zapisy w uk³adzie doœæ dowolnym. Przez kolejne dziesiêciolecia nasz wolu-
min – jak siê zdaje – by³ najwa¿niejsz¹, byæ mo¿e jedyn¹ ksiêg¹ radzieck¹ (rady miej-
skiej i burmistrza) wykorzystywan¹ i prowadzon¹ w kancelarii zb¹szyñskiej. Do te-
go niew¹tpliwie – jak podkreœlono wy¿ej – by³ te¿ ksiêg¹ najstarsz¹.

Omówiony uk³ad, w którym zapisy z raz zaprowadzonego porz¹dku przecho-
dzi³y w ba³agan, by wkrótce znów wróciæ do ³adu, wyraŸnie œwiadczy o tym, ¿e mia-
sto prze¿ywa³o kryzysy, powodowane zapewne ró¿nymi wydarzeniami, takimi jak
klêski ¿ywio³owe, epidemie, czy wojny, których skutek objawia³ siê wyraŸnie bra-
kiem w³aœciwego administrowania, a co za tym idzie czasowym niezatrudnianiem pi-
sarza albo anga¿owaniem na to wa¿ne stanowisko osób nieodpowiednich do pe³-
nienia tej funkcji. Równolegle warto zauwa¿yæ, ¿e czêsto sami zb¹szynianie brali pió-
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ra w swoje rêce. Wœród nich trafiali siê obywatele, którzy spe³niali podjête obowi¹z-
ki pisarza nad wyraz sumiennie i dziêki którym zapisy w ksiêdze do dziœ stanowi¹
wprost genialny materia³ dla historyka.

Spisy rzeczy nale¿¹cych do miasta
Warto zadaæ pytanie – czy przy urzêdach miejskich w Zb¹szyniu prowadzone

by³y równie¿ inne ksiêgi? Z regu³y w miastach polskich w okresie
od XVI do XVIII wieku tworzono osobne serie zapisów dla poszczególnych typów
not15. Czêsto osobne sk³adki prowadzono dla rady miejskiej na czele z burmi-
strzem i osobne dla wójta i ³awników. Ksiêgi odrêbne zak³adano dla spraw rachun-
kowych, dla prawodawstwa, czy dla wnoszenia wpisów do prawa miejskiego. War-
to jednak zauwa¿yæ, ¿e w ma³ych miastach znacznie czêœciej bywa³o tak, z uwagi
choæby na mniejsz¹ iloœæ wnoszonych wpisów, ¿e wszelkie noty wprowadzano
do jednej, dzielonej jedynie wewnêtrznie, ksiêgi16. Co do miasta Zb¹szynia, nie ma-
my pewnoœci, jak funkcjonowa³a kancelaria. Znajdujemy w ksiêdze równolegle wie-
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le zapisów, których treœci wskazuj¹ na fakt, i¿ z czasem – z nieznanych nam powo-
dów – stawa³a siê ona miejscem, do którego wnoszono coraz wiêcej rodzajów not.
Czy dzia³o siê tak z powodu braku czasowego przynajmniej dostêpu lub nawet ist-
nienia innych serii ksi¹g, czy te¿ z powodu jakiegoœ kryzysu w kancelarii, nie sposób
dziœ jednoznacznie odpowiedzieæ. Mamy jednak – znów dziêki naszej ksiêdze – pew-
n¹ poszlakê co do tego, ¿e by³y te¿ okresy, w których inne ksiêgi jednak zosta³y za-
prowadzone. Na w po³owie udartej stronie 5v znajduje siê spisany w roku 1678 „In-
wentarz ksi¹g miejskich w miasteczku Zb¹szyniu”, gdzie wykazane zosta³y ró¿ne
ksiêgi, w tym prawdopodobnie – przechowywane do dziœ w Archiwum Pañstwo-
wym w Poznaniu – ksiêgi wójtowskie17, ale tak¿e spisano Ÿród³a najpewniej nieza-
chowane do dnia dzisiejszego. Co siê z nimi sta³o, nie sposób dziœ dociec. Z kolei
na k. 20 znajduje siê spisany wczeœniej, gdy¿ jeszcze w roku 1654, „Inwentarz rze-
czy miejskich sporz¹dzony za urzêdu Woczecha Lugostara odebranych od przesz³e-
go P. Woczecha Gozdzikowicza”, gdzie poza pieniêdzmi miejskimi znajduje siê tak-
¿e „armata miejska, muszkiety dwa i kajdany jedne”, brak niestety wzmianki o pro-
duktach kancelaryjnych.

Kim by³ Marcin Dorazalski – garncarzem, pisarzem czy burmistrzem 
zb¹szyñskim? 
Kontynuuj¹c analizê ksiêgi, trafiamy na zapisy z pocz¹tku XVIII wieku, które wpro-

wadzaj¹ na karty jedn¹ z najwa¿niejszych dla jej rozwoju postaci – s³awetnego Mar-
cina Dorazalskiego18. Przeprowadzone w aktach metrykalnych w Archiwum Archi-
diecezjalnym w Poznaniu poszukiwania tej wa¿nej dla naszej ksiêgi postaci, zakoñczy-
³o siê po³owicznym sukcesem, gdy¿ w bardzo zniszczonej ksiêdze urodzeñ dla para-
fii Zb¹szyñ, pod dat¹ 22 grudnia 1696 roku odnalaz³am informacjê o narodzinach
niejakiego Józefa Dorazalczyka syna Marcina i Katarzyny19. Wydaje siê, ¿e wymie-
niony ojciec mo¿e byæ to¿samy z Marcinem Dorazalskim, pisarzem zb¹szyñskim
podpisanym w naszym woluminie. Nikogo innego o takim nazwisku w tym okresie
dla miasta Zb¹szynia ksiêga nie wymienia.

Z kolei wpisanie do prawa miejskiego Marcina Dorazalskiego, z zawodu scharak-
teryzowanego jako garncarza, pochodz¹cego ze Zb¹szynia, mia³o odbyæ siê w ro-
ku 1688 za burmistrzostwa Macieja Marlicy (Marlicza) 20. Co ciekawe, kariera tego
cz³owieka w radzie nie jest bli¿ej znana. Wiemy, i¿ pe³ni³ funkcjê burmistrza zb¹skie-
go w latach 1711-171321, a nastêpnie przez kolejne lata dzia³a³ w tym mieœcie jako
pisarz miejski przysiê¿ny – a¿ do roku 1726, z którego pochodzi ostatnia, wniesio-
na jego rêk¹ zapiska22. To on przej¹³ opiekê nad nasz¹ ksiêg¹ i wprowadzone przez
niego zapisy oraz uk³ad, który nada³, by³y w póŸniejszych dziesiêcioleciach kontynu-
owane. 

Próba zaprowadzenia porz¹dku i racjonalnego uk³adu zapisek zosta³a przeprowa-
dzona przez wspomnianego Dorazalskiego, pisarza przysiê¿nego zb¹skiego, poczy-
naj¹c od karty 53v, na której w roku 1720 wpisane zosta³o zarz¹dzenie urzêdów
burmistrzowskiego i wójtowskiego o koniecznoœci regularnego, corocznego kwito-
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wania, czyli podsumowywania finansów kolejnych burmistrzów, które od tej noty
pocz¹wszy by³y w kolejnych latach sumiennie spisywane. 

Wœród wielorakich fragmentów w ksiêdze nie zabrak³o równie¿ ciekawych i ob-
szernych elementów o charakterze kronikarskim, które dodatkowo podnosz¹
atrakcyjnoœæ tego rêkopisu jako Ÿród³a historycznego. I znów – te najobszerniejsze
i najciekawsze wysz³y spod rêki tego zb¹skiego garncarza.

Natomiast na kartach 214v i 215 czeka na nas niespodzianka w postaci zapisów
wprowadzonych znów rêk¹ Marcina Dorazalskiego, który od nich rozpocz¹³ noto-
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wanie mieszczan wpisanych w Zb¹szyniu do prawa miejskiego. Pisarz wyœwiadczy³
nam du¿¹ przys³ugê i nie tylko rozpocz¹³ zapisywanie na bie¿¹co, za jego ¿ycia przyj-
muj¹cych prawo miejskie, ale najwidoczniej, porz¹dkuj¹c archiwum miejskie, przej-
rza³ i pouk³ada³ luŸne sk³adki i pojedyncze zapisane karty i na ich podstawie dokona³
podsumowania wpisów do prawa miejskiego wstecz, zaczynaj¹c od roku 1621. Zna-
czy to, ¿e cofn¹³ siê o ca³e 100 lat – i dziêki jego pracy posiadamy informacje nie tyl-
ko o burmistrzach, którzy od tego roku dzia³ali w Zb¹szyniu, ale te¿ jesteœmy w sta-
nie poznaæ strukturê mieszczan w tym okresie do miasta przybywaj¹cych i przejmu-
j¹cych na siebie obywatelstwo. Sam Dorazalski – wra¿liwy na uwiecznianie zapisów
dla potomnych – uj¹³ swoj¹ pracê w nastêpuj¹cych s³owach: „Regestr wpisowania
obywatelów albo mieszczanów zb¹skich, którzy przysi¹gali i przyjmowali miejskie
prawo, którego czasu i za których burmistrzów, gdy¿ tylko by³y terminaty ró¿nie po-
terminowane i nie wed³ug porz¹dku spisane teraz dla lepszej wiadomoœci i gruntow-
niejszego spisania w tê ksiêgê s¹ wpisane przez Marcina Dorazalskiego pisarza
i mieszczanina zb¹skiego w roku 1720” 23. 

W pocz¹tkowych latach znajduj¹ siê luki – st¹d wniosek, ¿e dokumentacja, któr¹
próbowa³ uporz¹dkowaæ autor by³a niepe³na, czêsto zgromadzona na luŸnych, nie-
wielkich kartkach, z których zapewne czêœæ zaginê³a, a pojedyncze wtórnie wszyto
do naszej ksiêgi24. Pisarz uporz¹dkowa³ chronologicznie to, co uda³o mu siê zebraæ
i nastêpnie przepisa³ do jedynej ksiêgi, która w roku 1720 stanowi³a podstawowy
produkt kancelaryjny dla miasta Zb¹szynia. Zapiski prowadzone rêk¹ Dorazalskiego
ci¹gn¹ siê a¿ do roku 1726, nastêpnie kontynuowany jest spis wpisów do prawa miej-
skiego, jednak rêkami innych pisarzy25.

Po¿ar, po¿ar, po¿ar w Zb¹szyniu?
Od karty 90, wspomniany ju¿ wy¿ej, Marcin Dorazalski zapisa³ historiê zwi¹zan¹

z kryzysem, jaki sta³ siê udzia³em mieszczan zb¹szyñskich z powodu – najpierw zara-
zy, a nastêpnie ruchów wojsk i obci¹¿eñ, które na nich spad³y w okresie wojny pó³-
nocnej. Autor w ci¹gu kilku lat nie spisywa³ kolejnych wydarzeñ regularnie, a wpro-
wadzi³ zapisy retrospektywnie w ca³oœci, tak jak pamiêæ mu na to pozwoli³a. Wyda-
rzenia, które zosta³y opisane w naszej ksiêdze, znane s¹ historykom z innych Ÿróde³,
ale relacja pisarza, tak osobista i bêd¹ca zapisem przygotowanym przez naocznego
œwiadka, uzupe³nia znacznie luki i poszerza nasz¹ perspektywê. Sam kronikarz uza-
sadni³ swoje dzia³ania w nastêpuj¹cy sposób: „Te zaœ rachunki wpisane s¹ przez Mar-
cina Dorazalskiego, mieszczanina i pisarza przysiê¿nego zb¹skiego natenczas bêd¹ce-
go. Pocz¹tek tego wpisowania jest w tê ksiêgê w roku 1719 w miesi¹cu marcu – któ-
re wpisowanie na to wpisowa³em, aby mieli obywatele wiadomoœæ na potomne cza-
sy i aby pami¹tka po mnie zosta³a i aby gdy po œmierci mojej to czytaæ bêd¹, aby
za duszê moj¹ westchnienie do Pana Boga byæ mog³o, o co proszê” 26.

Autor wyprowadzi³ genezê zniszczeñ i powa¿nego kryzysu w Zb¹szyniu z ro-
ku 1700, wi¹¿¹c je z najazdami obcych wojsk. W dalszej czêœci zapiski ci¹gn¹ siê ju¿
chronologicznie, choæ pojawiaj¹ siê tak¿e noty retrospektywne, jak ta na karcie 91v
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mówi¹ca o tym, ¿e „W roku 1693 zgorza³o domów dziesiêæ w ulicy zaraz od mosta
id¹c do rynku, po prawej rêce od samego mosta domów szeœæ, na drugiej stronie
od samego mosta domów cztery. Wszystko domy budowane piêknie. W nocy siê
ogieñ po pó³nocy pokaza³ w tym roku wy¿ej napisanym dnia 17 paŸdziernika za³o-
¿ono ogieñ u krzypa na chlewie i to by³a ruina miasteczka” 27. Wiele osób straci³o
wtedy swoje domostwa, a dalsze wydarzenia utrudnia³y odbudowê.

Niewiele lat póŸniej, gdy¿ w roku 1705, 6 maja w Zb¹szyniu, w zwi¹zku z trwa-
j¹cymi ruchami wojsk w okresie wojny pó³nocnej, stacjonowali Szwedzi i tu – znów
wed³ug s³ów Dorazalskiego – jeden z pijanych ¿o³nierzy, w œrodku nocy, pal¹c w staj-
ni, upuœci³ niedopa³ek, od którego zajê³a siê zgromadzona s³oma. Przestraszeni ¿o³-
nierze, zamiast gasiæ po¿ar, zaczêli uciekaæ i miasteczko zamykaæ, boj¹c siê pu³apki.
W ten sposób ogieñ mia³ czas siê rozprzestrzeniæ – zniszczeniu uleg³o dwadzieœcia
siedem domów, domów piwowarnych, a dodatkowo jeszcze siedem innych zabudo-
wañ gospodarczych. Dwudziestu siedmiu mieszczan ponios³o ogromne straty na ca-
³ym swym maj¹tku, jednak poszkodowanych by³o wiêcej.

Dodatkowo z udzia³em tych¿e ¿o³nierzy zniszczeniom ulec mia³ zamek w Zb¹szy-
niu, w którym wybito okna, wy³amano drzwi, zniszczono piece, zrujnowano folwar-
ki28. Potwierdzeniem tych wydarzeñ jest lustracja z 1706 roku, na któr¹ powo³ali siê
autor has³a „Zb¹szyñ” w „S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego” oraz Zbi-
gniew Chody³a w najnowszej monografii miasta: „Zamek penitus (ca³kowicie) zruj-
nowany, pokoje puste, bez pieców, okien, drzwi. ¯elaza ani znaku, mury porozbija-
ne, schody porujnowane, ganek we w³oskim ogrodzie zrujnowany (…). Miasteczko
Zb¹szyñ funditus (doszczêtnie) zrujnowane, domów piwowarskich pogorza³ych 20,
domów rzemieœlniczych pospolitych 25. Komput wszystkich ludzi jest: piwowa-
rów 22, szewców 17, kuœnierzów 9, rybaków 3, œlusarz 1, kowal 1” 29. Niestety wy-
darzenia te by³y tylko pocz¹tkiem zbli¿aj¹cego siê i trwaj¹cego wiele kolejnych lat
ogromnego kryzysu, a wrêcz upadku miasteczka.

Gdy morowe powietrze zdziesi¹tkowa³o Zb¹szyñ…
W roku 1706 w Zb¹szyniu, jak zanotowa³ wspomniany Marcin Dorazalski, mo¿-

na by³o ogl¹daæ zaæmienie S³oñca, które nast¹pi³o 12 maja, w samo po³udnie. Na nie-
d³ug¹ chwilê mia³a – wed³ug relacji pisarza – nastaæ zupe³na ciemnoœæ, tak ¿e widaæ
by³o gwiazdy. To wydarzenie sta³o siê ju¿ bezpoœredni¹ zapowiedzi¹ dalszych, strasz-
nych wydarzeñ 30.

„Choroba z powietrza”, jak j¹ okreœli³ pisarz, która dotknê³a Zb¹szyñ, to niew¹t-
pliwie d¿uma, która w tym czasie zapanowa³a w ca³ej Wielkopolsce. Dotar³a ona
do tej czêœci Europy w roku 1708, przywleczona tu najprawdopodobniej przez woj-
ska przyby³e z terenów dzisiejszej Ukrainy, gdzie sia³a spustoszenie kilka lat wcze-
œniej. Pierwszy obywatel Zb¹szynia zmar³ 11 paŸdziernika 1708 roku – by³ to Piotr,
parobek z m³yna, który mia³ zaraziæ siê od piekarzy z Grodziska, którzy przywozili
mleæ zbo¿e do zb¹skiego m³yna31. Objawy chorobowe, na które zwróci³ uwagê Mar-
cin Dorazalski w swej kronice, œwiadcz¹ o tym, ¿e zaraza cechowa³a siê wysok¹ go-
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r¹czk¹, silnymi bólami, czêsto utrat¹ œwiadomoœci, dreszczami, a nawet zaburzenia-
mi psychicznymi, a co najstraszniejsze – ogromn¹ œmiertelnoœci¹ wœród zara¿ony-
ch32. Plaga, która w tym czasie dotknê³a te ziemie, wyludnia³a miasteczka i wsie
na równi z wojskami, które bywa³y – wed³ug s³ów kronikarza – nieraz gorsze jesz-
cze ni¿ zaraza33. W samym Zb¹szyniu podejmowano ró¿ne próby radzenia sobie
z morowym powietrzem w celu zatrzymania zarazy. W roku 1709 zdecydowano
o natychmiastowym wyrzucaniu poza granice miasta osób zara¿onych. Pilnowaæ
mia³ tego sam w³aœciciel miasta Damian Garczyñski. 

Spoœród mieszkañców miasta wybrano szeœciu deputatów, którzy dogl¹dali wart
wokó³ murów miasteczka34, nie dopuszczaj¹c do kontaktów wygnanych z osobami
pozostaj¹cymi w mieœcie. Pomimo tych zabezpieczeñ, we wspomnianym roku zmar-
³y 42 osoby, w tym szeœciu pe³noprawnych mieszczan. Niestety, by³ to dopiero po-
cz¹tek – kwiecieñ i kolejne miesi¹ce 1710 roku przynios³y najwiêksz¹ falê œmierci.
Mimo trzymania wart, w czerwcu mia³o nie byæ dnia, w którym nie chowano by przy-
najmniej kilku zmar³ych. Dorazalski obrazowo napisa³, ¿e œwiêtem wydawa³ siê
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dzieñ, kiedy grzebano tylko jednego cz³owieka. Piêkne, m³ode dziewczyny i silni m³o-
dzieñcy dzieñ po dniu trafiali na wozy „kopaczów”. Smutny opis kronikarza wskazu-
je na fakt, ¿e ostatecznie nie przygotowywano ju¿ nawet zw³ok do pogrzebu, tylko
chowano zmar³ych w odzie¿y zniszczonej, czêsto zakrwawionej, w której chorowa-
li i zmarli. W tym czasie nie odprowadzano ju¿ nawet zmar³ych na miejsce spoczyn-
ku. Ludzie bali siê zara¿enia lub te¿ nie mieli si³. Do wspólnych do³ów wrzucali zmar-
³ych ci nieliczni, którym uda³o siê przetrwaæ chorobê i czuli siê ju¿ bezpieczni. Nie-
którzy szczêœliwcy uciekali z miasta, ale w ten sposób czêsto roznosili tylko zarazê
dalej i tam równie¿ umierali. Na pocz¹tku zarazy chowano jeszcze mieszczan
na cmentarzu „u œw. Miko³aja” 35, jednak szybko tego zakazano i zaczêto wywoziæ
zw³oki za miasto. 

Wed³ug s³ów kronikarza, w roku 1710 zmar³o 41 pe³noprawnych mieszczan,
a oprócz tego wiele kobiet, czeladzi i dzieci – razem 340 osób. W ca³ym okresie sza-
leñstwa d¿umy Zb¹szyñ straci³ oko³o 400 mieszkañców. Ostatecznie, jak wskaza³
Dorazalski: „Po powietrzu zosta³o mieszczanów w Zb¹szyniu, co byli w mieœcie
w powietrza sezonami zosta³o ich 6. Okrom tych co siê rozprowadzili byli po wsiach,
co zostali – wdowców zosta³o 10, wdów zosta³o 22. Ludzi wszystkich co byli w Zb¹-
szyniu w powietrzu zosta³o wszystkich rachuj¹c 83” 36. Sam autor zapowiedzia³, ¿e
wprowadzi do ksiêgi równie¿ nazwiska wszystkich, którzy pomarli, jednak swej
obietnicy nie spe³ni³ – przynajmniej nie na kartach tego rêkopisu37.

W roku 1711 zachorowania przesta³y wystêpowaæ i powoli do miasta zaczêli
wracaæ ci, którzy wyjechali, a którym uda³o siê prze¿yæ. Mieszczanie oddawali siê
spontanicznemu œwiêtowaniu i radoœci. Marcin Dorazalski opisa³ wzruszaj¹c¹ scenê,
która mia³a miejsce w koœciele parafialnym Zb¹szynia, gdy po raz pierwszy po d³u-
gim czasie ci, którzy prze¿yli, udali siê razem na mszê œw. w pierwsz¹ niedzielê Wiel-
kiego Postu. P³aczu, rozmów, radoœci, dowiadywania siê o sobie nawzajem, ¿a³owa-
nia zmar³ych przyjació³ nie by³o koñca38.

Niestety, na tym nie koniec problemów, jakie spad³y na miasto. Poza wojskami,
o których poni¿ej, w roku 1712 Zb¹szyñ dotkniêty zosta³ kolejn¹ plag¹ – jednak tym
razem byd³a. Padaj¹ca masowo z powodu kolejnej zarazy rogacizna dope³ni³a obra-
zu nêdzy – gdy¿ zdziesi¹tkowani mieszczanie, obarczeni dodatkowo koniecznoœci¹
p³acenia prowiantów stacjonuj¹cym ¿o³nierzom, zostali pozbawieni podstaw utrzy-
mania39. W ci¹gn¹cych siê chronologicznie zapisach, jeszcze w roku 1716 znajduje-
my wzmianki o wymieraniu kolejnych sztuk byd³a40.

Dzia³ania wojny pó³nocnej w okolicach Zb¹szynia 
Dalsze karty – zapisane rêk¹ Marcina Dorazalskiego – wprowadzaj¹ nas w pierw-

sze lata XVIII w. i szczegó³owo, rok po roku, opowiadaj¹ o wydarzeniach, które mia-
³y miejsce w mieœcie Zb¹szyniu, dodatkowo pokazuj¹c je na tle wydarzeñ z pierw-
szych kart historii. Dowiadujemy siê przede wszystkim o dzia³aniach zbrojnych, zwi¹-
zanych z ruchami wojsk w okresie wojny pó³nocnej na terenie Wielkopolski41. Kro-
nika wprowadza nas, zarówno w ¿ycie codzienne mieszkañców Zb¹szynia, jak i po-
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daje informacje o charakterze ogólnym – wspominaj¹c np. o przyjeŸdzie do Zb¹szy-
nia dworu królewskiego, które mia³o miejsce m. in. 18 czerwca 1711 roku42. Anali-
za strat i zniszczeñ w mieœcie koñczy siê na roku 1719, kiedy to Dorazalski podsu-
mowa³, i¿ spisa³ ju¿ to, co pamiêta³, choæ zapewne to nie wszystko, jednak „(…) nie-
podobna wszystkiego opisaæ i pamiêtaæ, i taksowaæ, gdy¿ to rzecz jest trudna, chyba-
by anielskim rozumem to móg³ wszystko pamiêtaæ i oszacowaæ jakie szkody poniós³
Zb¹szyñ” 43. 

Katastrofalne w skutkach zdarzenia rozpocz¹æ siê mia³y jeszcze w 1702 roku, jed-
nak nabra³y dodatkowego rozpêdu zaraz po ust¹pieniu morowego powietrza, kiedy
wszyscy oczekiwali spokoju i odpoczynku. Przez Zb¹szyñ przetoczyli siê Szwedzi,
Sasi, Finowie, Tatarzy, Kozacy i wiele innych wojsk, w tym rodzime chor¹gwie pol-
skie. Najpierw, po okresie zarazy, w najbli¿szej okolicy stacjonowa³y wojska saskie,
które nale¿a³o „wiktowaæ” (wy¿ywiæ) i to, zarówno ludzi, jak i ich konie. Wkrótce
do kompanii saskiej do³¹czy³y wspomniane polskie chor¹gwie, a ¿o³nierze – nie oba-
wiaj¹c siê choroby – zaczêli zajmowaæ i grabiæ domy po zmar³ych na zarazê44. Kolej-
ne lata, w wiêkszoœci opisane z pamiêci oraz na podstawie zebranych kwitów i nota-
tek, pokazuj¹ miesi¹c po miesi¹cu dalsze wydarzenia, które mia³y miejsce w Zb¹szy-
niu w zwi¹zku z ruchami wojsk, a tak¿e szczegó³owo podsumowuj¹ wydatki na nie,
sposoby ³upienia ludnoœci, iloœæ, rodzaj, zachowania i ró¿ne obyczaje kolejnych grup
¿o³nierzy, nawiedzaj¹cych okolice miasta. Ca³oœæ koñczy siê wrêcz buchalteryjnym
podsumowaniem strat, jakie ponios³o miasto, sporz¹dzonym w formie praktycznej
tabeli.

Co wiemy o zb¹skim ratuszu i innych inwestycjach budowlanych w mieœcie?
Najstarsza zapiska, dotycz¹ca inwestycji oko³obudowlanych podejmowanych

w Zb¹szyniu, pochodzi z roku 1588 i dotyczy dzwonu wielkiego, zb¹skiego, zamó-
wionego przez w³adze miasta. „Roku pañskiego 1588 w pi¹tek pierwszy po œwiêtym
Wawrzyñcu (…) Daniel Schroeter konwisarz z Poznania la³ dzwon wielki zb¹ski, któ-
ry robi³ z glinek borowych, który ma centnarów dwadzieœcia i pó³ czwarta spysze
w³asnej naszej, który przy dzwonie ustala, od której spysze z której siê ten dzwon
ula³ p³aciliœmy od ka¿dego centnara p³aciliœmy po pó³ czwarta z³otego monety”. Do-
datkowe koszty, w postaci wêgla do wypalenia, ponieœæ mia³y niejakie Toma Koza-
koska i Dorota Burdzinka45. Nota sporz¹dzona zosta³a poza ksiêg¹, na pojedynczej
karcie i dopiero po czasie wszyta do woluminu. Niestety nie wiemy, gdzie zawis³
wspomniany dzwon – mog³a byæ to osobna wie¿a, ratusz lub ostatecznie koœció³.
Dzwon pe³ni³ w spo³ecznoœci w du¿ym stopniu funkcjê alarmow¹, ale tak¿e jego
dŸwiêk informowa³ o przemijaj¹cym czasie, wyznacza³ godziny pracy, szczególnie
w mniejszych miastach46.

Dziœ na rynku w Zb¹szyniu nie ma ratusza – zaznaczono jednak jego obrys,
w miejscu gdzie by³ wybudowany. Ksiêga dostarcza nam o tej najwa¿niejszej dla mia-
sta budowli kilku ciekawych informacji. G³ównie takich, które dotycz¹ jego reperacji
po zniszczeniach, bo te najchêtniej zapisywano dla potomnych. Najstarsza wzmian-
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ka wskazuje na fakt, ¿e przed 1706 rokiem (mo¿e w wyniku wspomnianego wy¿ej
po¿aru w 1705 roku) budynek musia³ ulec zniszczeniu. We wspomnianym ro-
ku 1706 przeprowadzone zosta³y prace remontowe i to na du¿¹ skalê: „Wie¿a ra-
tuszna reparowana by³a tarcicami47, obita i szkude³kami48 ca³kowicie pokryta,
za któr¹ pracê cieœla Eyferman bez wszelkiego nak³adu miasta z kasy bra³ codziennie
(…) i piwa garniec jeden” 49. Radoœæ z odnowienia budynku nie trwa³a chyba zbyt
d³ugo, a kryzys miasta musia³ dotkn¹æ równie¿ ratusza, gdy¿ po niespe³na 30 latach
trzeba by³o przyst¹piæ do kolejnych napraw. 8 paŸdziernika 1732 roku, kiedy bur-
mistrzem w Zb¹szyniu by³ Szymon Cichoszewicz, a w radzie zasiadali Wawrzyniec
Janes, Bart³omiej Konowa³, Piotr Marleski, Krzysztof Kosicki, Wojciech Dysla, Dawid
Renc oraz Marcin Kolewski pe³ni¹cy funkcjê pisarza przysiêg³ego „stan¹³ Ratusz
w Zb¹szyniu dum omni fundamento nowo reparowany” 50.

Wydaje siê, ¿e w tej sytuacji nie by³o ju¿ ¿adnych przeszkód, by rada miejska spo-
tyka³a siê w tym najwa¿niejszym w mieœcie budynku, tymczasem cytowany poni¿ej
zapis z 1741 roku œwiadczy o czym innym: „W imiê Trójcy Œwiêtej po³o¿y³em tu
w tê ksiêgê dla obywatelów miasta tego na potomne czasy. Jako w roku pañ-
skim 1741 dnia 11 stycznia za s³awetnego pana Marcina Kolewskiego burmistrza
i Piotra Marlewskiego wójta zaprowadziliœmy prawa na ratusz. Dla wiecznej pami¹t-
ki i ju¿ wiêcej nie bêd¹ siê burmistrzowie i wójtowie przenosiæ po domach i ulicach
z prawami. Tak za tego pana burmistrza, który na tym urzêdzie zostawa³ lat trzy ka-
za³ obiæ wie¿ê tarcicami i kopu³y szkude³kami, (…) i na ca³em ratuszu posaczka.
Okna, drzwi z zamkami, schot (schodzy?), ganki zacnie wszystko wybudowane. Tak-
¿e za niego most z porêczami nowemi sztuka od przedmieœcia nowy z palami, blachy
nowe na ca³em moœcie darowa³ ten¿e Pan Burmistrz” 51. 

Co ciekawe, powy¿szy zapis wskazuje na fakt, ¿e najwa¿niejsze urzêdy miejskie
– burmistrz wraz z rad¹ miejsk¹ oraz wójt z ³awnikami we wczeœniejszym okresie
spotykali siê dla swej pracy w ró¿nych miejscach, sta³ego miejsca nie mia³y te¿ zatem
ksiêgi. Dopiero od roku 1741 dzia³alnoœæ urzêdów oraz zapewne miejsce przecho-
wywania dokumentów miejskich przeniesione zosta³y na sta³e do ratusza, który
zreszt¹, jak dowiadujemy siê z dalszych kart ksiêgi, 50 lat póŸniej uleg³ – jak wiele in-
nych budynków w Zb¹szyniu – kolejnemu, du¿emu zniszczeniu. Wydarzy³o siê to
w czasie potê¿nej wichury, która przesz³a przez miasto 19 paŸdziernika 1792 roku
o godzinie trzeciej po po³udniu. Przy okazji zapiska ujawni³a nam drobn¹ ciekawost-
kê, ¿e na wie¿y zb¹szyñskiego ratusza znajdowa³a siê najpewniej ga³ka z iglic¹ (naczy-
nie okr¹g³ego kszta³tu, wykonane najczêœciej z metalu, w którym zgromadzone by³y
wa¿ne dokumenty i przedmioty) i to w³aœnie m. in. ona zosta³a oderwana przez wiatr
i rozbita. W dalszej czêœci zapisano, ¿e wicher uszkodzi³ wiele budynków, szczegól-
nie dachy domostw i stodó³52. Niestety ksiêga nie informuje nas, jak bardzo zniszczo-
ny zosta³ budynek ratusza oraz – czy i w jakich okolicznoœciach – przeprowadzono
odbudowê tego najwa¿niejszego dla dzia³ania urzêdów miejskich budynku. Ratusz
by³ zdaje siê tradycyjnie wa¿nym elementem w zabudowie Zb¹szynia. Dbano wiêc
równie¿ o jego wystrój. Z kolejnej zapiski dowiadujemy siê, ¿e 17 lipca 1746 roku,
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s³awetny Józef Dyslinski – obywatel zb¹szyñski oraz burmistrz w latach 1752-1755,
a tak¿e wójt w roku 1772, naprawi³ obraz przedstawiaj¹cy œw. Wawrzyñca, który
to przybity zosta³ na ratuszu po wsze czasy, tak by w czasie uroczystoœci i œpiewów
na czeœæ tego œwiêtego, popularnych w Zb¹szyniu, latarnia i lampy przed obrazem
mog³y byæ zapalane53.

Rok 1746 by³ dla Zb¹szynia równie¿ rokiem kolejnej inwestycji. W ksiêdze znaj-
dujemy podsumowanie prac nad nowym mostem w kierunku Zamku, na którego
wykonanie ówczesny burmistrz Wojciech Bagiñski z wójtem Marcinem Kolewskim
podpisali umowê z cieœl¹, niejakim Chofmanem. Budowniczy pokwitowa³ w³asnym
podpisem, ¿e za wykonanie prac otrzyma³ kwotê 83 talarów. Dodatkowo cieœla
otrzyma³ równie¿ ¿yto, piwo, a tak¿e pieni¹dze na op³acenie materia³ów i pracowni-
ków54. 

Podsumowanie
Badania nad kancelariami miejskimi i ich wytworami ciesz¹ siê du¿ym zaintere-

sowaniem historiografów. Wczeœniej ich zainteresowanie skupia³o siê przede
wszystkim na wielkich aglomeracjach, dziœ coraz czêœciej przedmiotem badañ hi-
storyków staj¹ siê akta mniejszych miast, które wci¹¿ stanowi¹ niezwykle ciekawe
wyzwanie, zarówno dla archiwistów, regionalistów, jak i genealogów oraz badaczy
kancelarii55. Dzieje siê tak dlatego, ¿e zawartoœæ tego typu materia³ów stanowi wy-
j¹tkowe Ÿród³o dla badañ historycznych, zw³aszcza tych o charakterze regional-
nym, bêd¹c materia³em wprost doskona³ym do prowadzenia analizy spo³ecznoœci
miejskiej. Ksiêgi obfituj¹ w materia³ zwi¹zany z dziejami samych miast, gdy¿ po-
za zapiskami zwi¹zanymi z pracami rady, burmistrza, wójta i ³awy miejskiej, a tak-
¿e cechów, na ich kartach znajduj¹ siê ciekawe noty o charakterze kronikarskim,
które w sposób niezwykle zajmuj¹cy pokazuj¹ wydarzenia – zarówno te o charak-
terze dziejowym, jak i codzienne z ¿ycia danej spo³ecznoœci. 

Materia³ ten stanowi podstawê opracowania ró¿norodnych zagadnieñ, zwi¹za-
nych zarówno z ¿yciem gospodarczym miasta, jego administracj¹, w tym dzia³alno-
œci¹ instytucji miejskich, jak i funkcjonowaniem tych organizmów na zewn¹trz i je-
go kontaktów z innymi podmiotami politycznymi. Równolegle – tak jak ksiêga zb¹-
szyñska – daje nam wgl¹d w zwyczajny dzieñ mieszkañców danego miejsca w daw-
nych wiekach i otwiera, choæ na chwilê, œwiat ju¿ zaginiony, niedostêpny, umo¿li-
wiaj¹c przy tym odpowiedzi na szereg pytañ i ods³aniaj¹c niejedn¹ tajemnicê.

Zdjêcia: Zdzis³aw Nowakowski

PRZYPISY
1. M. Grulkowski, Definicja i klasyfikacja ksi¹g miejskich. Ksiêgi w kancelariach miast obszaru Hanzy, [w:]
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...fascynacja s³owem...

Prawdê mówi biblijny cytat, ¿e na pocz¹tku by³o (i w moim mniemaniu zawsze
jest) s ³ o w o. A w³aœciwie fascynacja s³owem. Prawdê mówi te¿ Jerzy Pilch, powta-
rzaj¹c czêsto, ¿e czytanie jest bardzo bliskim krewnym pisania. I chyba w tym nale¿y
szukaæ powodów, dziêki którym pewnego dnia napisa³em coœ, co mo¿na (z du¿ymi
zastrze¿eniami) nazwaæ mo¿e nie tyle wierszem, ile tworem wierszopodobnym. 

Od najm³odszych lat rodzice zapewniali mi sta³y dostêp do ksi¹¿ek oraz… piose-
nek. Ja natomiast potrafi³em momentalnie wyuczyæ siê wierszy Brzechwy czy Tuwi-
ma lub tekstów utworów puszczanych na adapterze. Poza tym, niezapomniany se-
ans „Akademii pana Kleksa” w nieod¿a³owanym opalenickim kinie „Orze³”  na trwa-
³e powi¹za³ w moim umyœle muzykê, poezjê i kino – w jedn¹, organiczn¹ ca³oœæ. Po-
dobnie zreszt¹ jak inny film, ujrzany w tamtym miejscu – „Niekoñcz¹ca siê opo-
wieœæ”, który równie¿ za pomoc¹ obrazów (i niezapomnianej piosenki Limahla) uka-
zywa³ ogromn¹ si³ê, która drzemie w s³owie pisanym. Oczywiœcie, ukryte sensy tych
dzieciêcych filmów odkry³em dopiero jako doros³y (no, prawie doros³y) cz³owiek,
jednak wra¿enia ze wspomnianych seansów tkwi³y we mnie przez ca³e dzieciñstwo.
Dziœ, z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, nazywam „Akademiê pana Kleksa” Brzechwy
pierwsz¹ powieœci¹ postmodernistyczn¹, jednoczeœnie zastanawiaj¹c siê, jak wygl¹da-
³yby moje zainteresowania literackie i filmowe, gdyby nie postaæ poczciwego Ambro-
¿ego Kleksa.

Spotkanie z poezj¹, prawdziw¹ poezj¹, pojawi³o siê w klasach licealnych, czyli do-
k³adnie w tym samym czasie, kiedy to zacz¹³em z zaciêtoœci¹ prawdziwego na³ogow-
ca wyszukiwaæ pere³ek w historii polskiego tekstu rockowego. Absolutnie inicjacyj-
nym doœwiadczeniem by³o zetkniêcie siê z piosenk¹ „King” T. Love, do której tekst
napisa³ Zygmunt Staszczyk. „Serio, mo¿na pisaæ takie rzeczy i tak je œpiewaæ”? Moje-
mu pokoleniu zabrak³o dobrych 10 lat, by kontrkulturê utworzon¹ na fundamen-
tach jarociñskiego festiwalu odebraæ jako doœwiadczenie zbiorowe i kszta³tuj¹ce oso-
bowoœæ. Jednak bez wiêkszych zastrze¿eñ przyj¹³em teksty Staszczyka, Staszewskie-
go, obydwu Grabowskich (z „Dezertera” i „Pid¿amy Porno”) jak swoje i okreœlaj¹-
ce w niespotykany wczeœniej sposób mnie oraz otaczaj¹cy œwiat.

Równolegle do poszukiwañ muzycznych, prowadzi³em poszukiwania poetyckie.
Dlaczego zacz¹³em czytaæ poezjê? Z banalnego powodu: przeczytanie wiersza zabie-
ra³o mniej czasu niŸli zag³êbianie siê w wielostronicow¹ prozê, o szkolnych lekturach
nie wspominaj¹c. Wielkim wydarzeniem by³o dla mnie pierwsze zetkniêcie z Andrze-
jem Burs¹, Rafa³em Wojaczkiem i Edwardem Stachur¹ – poetami, których wiersze
poleci³a mi polonistka Iza Trzeciak, intuicyjnie zapewne wyczuwaj¹c, ¿e przypadn¹
mi do gustu. I trzeba przyznaæ, ¿e trafi³a w dziesi¹tkê. Utwory Bursy do dziœ pozo-
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staj¹ blisko mnie, a ich pozorna niechlujnoœæ, po³¹czona z czêsto bezczeln¹, a czasa-
mi nawet wulgarn¹  puent¹ stanowi dla mnie ca³y czas kwintesencjê kontrkulturowej
estetyki, choæ sam Bursa umar³ na d³ugo przed punk rockowym boomem.

Z niema³¹ satysfakcj¹ zacz¹³em w koñcu odkrywaæ powi¹zania miêdzy s³owem
poetyckim i muzyk¹ rockow¹. Od twórczoœci Stachury by³ tylko krok do Boba Dy-
lana, od Dylana tylko kawa³eczek do twórczoœci Kaczmarskiego. Kaczmarski otwie-
ra³ oczy na ca³y dorobek polskiego romantyzmu, zaœ romantyczny Norwid kierowa³
w stronê Niemena i "De Press", oni znowu¿ pozwalali poznaæ wiersze Przerwy-Tet-
majera. Punkowemu „Dezerterowi” zdarzy³o siê czerpaæ z poezji Bursy, „Pid¿ama
Porno” siêga³a po twórczoœæ Wojaczka i Dylana Thomasa, trójmiejska „Apteka” ku-
si³a, by poznaæ dorobek Witkacego, on zaœ fenomenalnie wybrzmia³ na „Szalonej lo-
komotywie” Marka Grechuty. A¿ wreszcie poeta Marcin Œwietlicki powo³a³ do ¿ycia
w³asny zespó³ rockowy, dziêki któremu w oryginalny sposób móg³ przedstawiaæ nie
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tylko autorsk¹ twórczoœæ, ale te¿ dokonania m. in. Adama Mickiewicza. S³owem: nie
da siê dobrze poznaæ i zrozumieæ historii polskiej muzyki rockowej bez choæby pod-
stawowej znajomoœci dorobku polskich poetów, natomiast brak elementarnej wie-
dzy na temat polskiego rocka pozbawia czytelnika ciekawego kontekstu przy pozna-
waniu rodzimego dorobku poetyckiego.

Powy¿sze odkrycia musia³y wreszcie zaowocowaæ prób¹ pisania w³asnych wier-
szy, w czym zdecydowanie pomog³y mi wiadomoœci z zakresu teorii literatury i po-
etyki na studiach polonistycznych. Teksty, które zaprezentowa³em podczas majowe-
go spotkania (podczas wieczoru Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich
– przyp. red.) w nowotomyskiej bibliotece, powsta³y mniej wiêcej pomiêdzy 2002
a 2009 rokiem. Co jakiœ czas zdarza³o mi siê któryœ z utworów wrzuciæ pod pseudo-
nimem do Internetu, jednak do 2018 roku wiêkszoœæ z nich le¿a³a sobie spokojnie
na twardym dysku. Gdy rok temu otwar³em, po bardzo d³ugiej przerwie, plik z wier-
szami, odkry³em z niema³ym zdziwieniem, ¿e niektóre z nich da siê nawet czytaæ bez
wiêkszego za¿enowania. Wtedy te¿ pojawi³a siê chêæ przedstawienia tych tekstów
szerszej publicznoœci. Co prawda, w poni¿szym wyborze czytelnik nie odnajdzie zbyt
wielu odniesieñ do tradycji polskiego rocka, jednak, proszê wierzyæ, bez „Kultu”, „T.
Love”, Kaczmarskiego czy te¿ Waglewskiego nie by³oby tych wierszy. I jeœli obecnie
mam jakieœ marzenie z tymi tekstami zwi¹zane, niekoniecznie jest nim potrzeba uj-
rzenia ich w profesjonalnie wydanym tomiku poetyckim. Chyba wola³bym, by ktoœ
te s³owa po prostu zaœpiewa³.

Jesieñ

Prolog

Tak wygl¹da smutek:

Szaruga w zwartym szyku
rozsnuwa siê miêdzy ciasnymi
uliczkami miasteczka.

Nabrzmia³ym, ciê¿arnym chmurom
odchodz¹ wody.
Nabrzmia³e, ciê¿arne chmury
knebluj¹ s³oñce.

Okna ka¿dego domu
p³acz¹ chmurnym stukotem.
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Na ciasnych, ciemnych ulicach
mokn¹ psy.

Jesieniawa rozk³ada p³achtê
na przestrzeñ
pomiêdzy latem
a ch³odem duchów wigilijnych.

Wrzesieñ

Waha siê.

Chcia³by siê jeszcze wys³oneczniæ,
na trawie wypiæ kilka piw,
zimnych, ¿e zêby bol¹,
lecz roztkliwia go
wizja listopaŸdziernika.

Skwierczy w po³udnie s³oñcem,
poranki maluj¹c w mg³ach.
Gwarne knajpy. 
Ciep³e ko³dry
w które zaszywaj¹ siê kochankowie.
Wczesnojesienne przetasowania.

Odkurzanie dywanu,
po którym wejdzie
ten stary bluesman –
paŸdziernik.

Przeprozowywanie liryki.

PaŸdziernik

Przeliryzuj siê twardzielu.
Przeliryzuj swoj¹ pozê.
Przeliryzuj swoj¹ prozê.
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Wchodzi czerwonym dywanem
z harmonijk¹ w butonierce.

Dziewczynom dech zapiera
w czerwonych, ciasnych sweterkach.

Nadwra¿liwcom z r¹k wypadaj¹
pejza¿e tatrzañskie Tetmajera.

Czasem mign¹ wspominki
z s³oñca kwarta³u.

(rób to czule, jesieni, rób to czule,
poma³u)

Szczeliny okienne kolaboruj¹
ze s³odkim zapachem palonych liœci.

I jeszcze mgielne powroty.
Pisz o nich gryzipiórku
dok³adnie.

Powroty z sobotnich,
knajpianych dymowisk.
Œródmgielne ziewniêcia.

Tak ziewa proza
Edgara Allana Poe

niefortunnie samotnym
niedobre myœli
przywo³uj¹ca.

Listopad

Zakoñczenie romantyzmu jesiennego.
Pierwszego witaj¹ nas znicze olimpijskie
zapalone dla tych, którzy wczeœniej od nas
dotarli na metê.
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Potem wieczorny spacer poœród
labiryntu grobowców,
nad którymi zawis³a ³una
opowiadañ Iwaszkiewicza.

Nie pomo¿e migotanie œwieczek,
listopadzie. Mroczny, depresyjny,
bezwstydnie go³y. Ogo³acaj¹cy 
wiatrem i œmierci¹ przydro¿ne drzewa,
wierzby strasz¹ce 
przy starych kapliczkach.

Strasz¹ przymrozki
wywo³uj¹ce z domów
k³êby dymu – jakby resztki
letnich wspomnieñ te¿ chcia³y 
uciec do nieba.

Zamiera glob.

Tylko starsze panie
rozpoczynaj¹ cha³upnicz¹ produkcjê
szyde³kowych fata³aszków, by zd¹¿yæ z kolejnym
szalikiem,
rêkawiczk¹,
sweterkiem
przed œwiêtami.

Byle zd¹¿yæ.

Epilog

Ten koniec równaæ siê mo¿e
tylko z „Endem” Doorsów.
Nad œwiatem rozrzuca siê smutek
jak napalm w pewnym filmie.

Gdyby nie grudniowe œwiêta 
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oraz obrz¹dki ¿egnaj¹ce stary
a witaj¹ce Nowy 
Rok,
niewielu z nas by do¿y³o wiosny.

WrzosopaŸdziernik sprawia wra¿enie
jakby ta ca³a jesieñ by³a tylko na ¿arty,
lecz listopad u swego kresu utwierdza nas,
¿e wyg³upy siê skoñczy³y. Nadchodzi
œwiêty, zimny bezruch.

Tylko czekaæ, kiedy na oœnie¿one
i przemarzniête do cna pola wyjd¹
duchy wigilijne, by ponownie odtañczyæ
pogañski taniec mrozu.

Dotyk

Piêciopromienne ciep³o lub
zaciœniêta w gniewie kometa,

czu³y sejsmograf odkrywaj¹cy
najmniejszy szmer na innej twarzy,

dociekliwy badacz szukaj¹cy tajemnic
na równole¿nikach drugiego cia³a,

ale te¿ nieproszony goœæ, dla którego
nasza skóra zawsze bêdzie zamkniêta

na cztery spusty. Pusty, obojêtny jak
poklepywanie po plecach. Czasem jak niechêæ

niemal niezauwa¿alna, ale bolesna
bardziej ni¿ policzek wymierzony

w szczerej nienawiœci. Owalny akt
wspó³czucia, wspó³dzielenia, wspó³cierpienia.

Najkrótsza droga do drugiego cz³owieka.
Najd³u¿sza droga do drugiego cz³owieka.

Z TEKI...

93Karol Piotrzkiewicz



Lêk

Brat Obawy,
ten starszy,
bardziej u³o¿ony,
elokwentny,

zrêczny mówca,
intrygant,
manipulator,

najlepiej przemyœlany plan potrafi
w jednej sekundzie
obróciæ w siebie samego,
przez siebie go przet³umaczyæ,
w siebie go przelaæ.

Mistrz pozorów.
Swe wywody rozpoczyna od:

Pomyœl logicznie...,
Zastanów siê...,
No przecie¿ tak na zdrowy rozs¹dek...,

lecz potem ponosi go
furor w³asnej retoryki,
doznaje olœnieñ apokaliptycznych,
objawieñ rodem z tragedii klasyków,

a jego pozorny obiektywizm,
zeœlizguje siê w nowy, 
chorobliwy ³ad
propagandowych widziade³.

Wtedy najtrudniej go przestaæ s³uchaæ.
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kwiecieñ – czerwiec 2018 roku

Wystawa tkaniny artystycznej
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 5 kwietnia mia³o miejsce otwarcie wy-

stawy tkaniny artystycznej cz³onkiñ Pracowni Gobelinu w Granowie, która w 2017 r.
obchodzi³a 25. lecie swojej dzia³alnoœci. Autorkami prezentowanych prac by³y: Barbara
W³odarczyk, Ma³gorzata Jurga, Zofia K³opocka, Maria Kocik, Anna Majorczyk, Urszu-
la Malak, Sabina Rutkowska i Hana Wiencis. Inicjatork¹ powstania pracowni by³a Bar-
bara W³odarczyk – instruktorka tkactwa tkaniny unikatowej. Jej cz³onkinie pierwsz¹
wystawê prac zorganizowa³y ju¿ w 1993 r., a ich prace eksponowane by³y dot¹d na wy-
stawach zbiorowych i indywidualnych, nie tylko w Polsce, ale tak¿e w Niemczech i Ho-
landii.

W krainie Samsunga
6 kwietnia goœciem Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty” w Miejskiej i Po-

wiatowej Biblioteki Publicznej by³ Micha³ Ilczuk, który opowiedzia³ o swoim pó³rocznym
pobycie w Korei i zwyczajach ludzi j¹ zamieszkuj¹cych. Micha³ Ilczuk jest podró¿nikiem,
od kilku lat dziel¹cym siê swoimi i doœwiadczeniami podczas festiwali podró¿niczych,
a tak¿e spotkañ autorskich w Polsce. Do tej pory odwiedzi³ kilkadziesi¹t pañstw i mia³
okazjê mieszkaæ i studiowaæ w Korei Po³udniowej, Wielkiej Brytanii i Niemczech. 

XIV Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
Czternasta ogólnopolska Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputero-

wych KASSK 2018 „Cyfrowa szko³a, czyli jaka?”, zorganizowana zosta³a
w dniach 6 – 8 kwietnia, po raz pierwszy pod szyldem Szko³y Podstawowej nr 3 im. Fe-
liksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. Swoim patronatem objêli j¹: Wielkopolski Kura-
tor Oœwiaty El¿bieta Leszczyñska, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz Bur-
mistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner. Jak co roku organizatorzy przygotowa-
li cykle wyk³adów i warsztatów dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Wiele uwagi
poœwiêcono koncepcji nauki programowania na ka¿dym etapie kszta³cenia, tak¿e
w kontekœcie nowych podstaw programowych. Istotn¹ by³a te¿ refleksja na temat Inter-
netu jako medium edukacyjnego i sposobów wykorzystania jego potencja³u w pracy
z m³odzie¿¹. Rozwój myœlenia krytycznego, algorytmicznego i komputacyjnego by³ ha-
s³em przewodnim tegorocznej konferencji.  Czternasty KASSK utrzyma³ swój wysoki.
Jest to z pewnoœci¹ zas³ug¹ sprawdzonego ju¿ od lat zespo³u organizacyjnego, który
tworz¹: Andrzej Wa³êsa, Dariusz Stachecki, Ma³gorzata Gucia, Marlena Jarczewska,
Renata Kurasiñska, Renata Orlicka, Ewa Maria Pi¹tas, Wies³awa Skoczylas, Krzysztof
Ha³as, Arkadiusz Lewandowski, Grzegorz Pi¹tas, Krzysztof Urbaniak, Franciszek Za-
lewski i Piotr Witczak. Na XIV KASSK przyby³o wielu wybitnych przedstawicieli œwiata
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nauki, oœwiaty i biznesu. Podczas konferencji odby³o siê 118 warsztatów i ponad 11 go-
dzin wyk³adowych. Szeroka oferta sprawi³a, ¿e ka¿dy móg³ znaleŸæ dla siebie coœ inte-
resuj¹cego.

Rajd nordic walking w S¹topach
7 kwietnia w S¹topach odby³ siê towarzyski rajd nordic walking. Na linii startu poja-

wili siê entuzjaœci spacerów z kijami z ca³ego powiatu. Imprezê otworzyli: so³tys Maria
Piekarczuk, radny Rady Miejskiej Mateusz Jandy oraz dyrektor Powiatowego Centrum
Sportu Jakub Skrzypczak. Po krótkiej rozgrzewce mi³oœnicy chodzenia z kijkami wyru-
szyli na 10. kilometrow¹ trasê po malowniczych terenach S¹topów. Po ukoñczonym
marszu wszyscy zawodnicy otrzymali pami¹tkowe medale oraz posilili siê grochówk¹
i plackiem dro¿d¿owym. Organizatorem rajdu by³o Powiatowe Centrum Sportu w No-
wym Tomyœlu, przy wspó³pracy z Rad¹ So³eck¹ i OSP w S¹topach.

V Bieg z Motylem 
W Borui Koœcielnej 8 kwietnia odby³a siê kolejna ju¿ edycja „Biegu z Motylem”, któ-

rego organizatorami byli so³tys i Rada So³ecka Borui Koœcielnej, Szko³a Podstawowa
w Borui Koœcielnej, Nadleœnictwo Grodzisk Wlkp., LKS „Borusja” Boruja Koœciel-
na i Gmina Nowy Tomyœl. Uczestnicy mieli do pokonania 10. kilometrow¹ trasê droga-
mi gruntowymi, prowadz¹cymi przez wsie Boruja Koœcielna, Szarki i Chojniki. Oprócz
biegu crossowego, w ramach imprezy rozegrano biegi dla m³odzie¿y oraz rajd nordic
walking. 

W biegu g³ównym uczestniczy³o 100 zawodników. Wœród mê¿czyzn jako pierwszy
na mecie, z czasem 33,44, zameldowa³ siê £ukasz Kaczmarek z Kamieñca. Wœród pañ
bieg wygra³a Emilia Perz z Bukowca z czasem 44,14. 

Teatr w walizce 2018
Od 11 do 13 kwietnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odbywa³ siê Przegl¹d Ma-

³ych Form Teatralnych „Teatr w walizce 2018”. W przegl¹dzie udzia³ wziê³y grupy te-
atralne, klasyfikowane w czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolnych, dzie-
ci m³odszych, dzieci starszych oraz m³odzie¿y. Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca – Rena-
ta Knop oraz cz³onkowie: Barbara Kêdzia, Helena Tyc, Urszula Bondarowicz, El¿bieta
Szczepañska i Ignacy Kañdu³a, w swojej ocenie bra³o pod uwagê: dobór repertuaru, kul-
turê s³owa i dykcjê, rolê rekwizytów i ruch sceniczny. W pierwszym dniu zaprezento-
wa³y siê nowotomyskie przedszkolaki (5 grup; 130 ma³ych aktorów): Przedszkole
nr 1 „Misia Uszatka” w Nowym Tomyœlu ze spektaklem „Brzydkie kacz¹tko”; Przed-
szkole nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyœlu – grupa „Muchomorki” ze spek-
taklem „W krainie baœni”; Przedszkole nr 3 „Bajkowe Zacisze” – grupa „Podró¿nicy”
ze spektaklem „O ¿abce co mia³a marzenie”; Przedszkole nr 4 „Bolka i Lolka” – grupa
„S³oneczka” ze spektaklem „Alicja w krainie czarów” i Przedszkole nr 5 „S³oneczko”
– grupa „Biedronki” ze spektaklem „Królewna Gburka”. W tym dniu wszystkie grupy
zdoby³y najwy¿sz¹ iloœæ punktów i zajê³y równoleg³e pierwsze miejsce. Drugiego dnia
wyst¹pili uczestnicy z ró¿nych kategorii wiekowych – 9 grup, ³¹cznie 189 m³odych ak-
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torów. W kategorii dzieci przedszkolnych: Przedszkole we Lwówku – grupa „Poma-
rañczowa”, spektakl pt. 'W poszukiwaniu wiosny”; Przedszkole we Lwówku, grupa
„Niebieska”, spektakl pt. Wiosna radosna”; Przedszkole „Têczowy Ogród” w Nowym
Tomyœlu, spektakl pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zajê³y równoleg³e I miejsce.

W kategorii dzieci m³odszych: I miejsce – Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola
w Pakos³awiu, spektakl pt. „Baœniowy ambaras”; II miejsce – Szko³a Podstawowa w S¹-
topach, klasa III, spektakl pt. „W krainie cudownoœci”; III miejsce – Koœciañski Oœrodek
Kultury, spektakl pt. „Œwinopas”. W kategorii dzieci starszych: 5 Dru¿yna Harcerska
„Zawisza” im Janka Bytnara i Dru¿yna Harcerska z Bolewic wystawi³y spektakl pt. „Ali-
cja w krainie czarów”, a 19 Dru¿yna Harcerska „Buki” z Nowego Tomyœla spektakl pt.
„Nieœæ chêtn¹ pomoc”. Obu zespo³om przyznano I miejsce. W kategorii m³odzie¿owej
wyst¹pi³a jedna grupa z Koœciañski Oœrodka Kultury ze spektaklem „¯egnaj”. Impre-
za zosta³a zrealizowana przy wsparciu finansowym Gminy Nowy Tomyœl, Miasta i Gmi-
ny Lwówek, Powiatu Nowotomyskiego oraz przy zaanga¿owaniu cz³onków nowoto-
myskiego hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego i Nowotomyskiego Oœrodka Kultury.

Walny Zjazd Delegatów Zarz¹du Rejonowego 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 12 kwietnia odby³ siê Walny Zjazd Delegatów

Zarz¹du Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym
Tomyœlu. Podczas zjazdu podsumowano ubieg³oroczne dzia³ania oraz przedstawiono
rozliczenie finansowe Zarz¹du, któremu delegaci udzielili absolutorium. Przeprowadzo-
no tak¿e wybory do Zarz¹du, który w obecnej kadencji tworzyæ bêd¹: przewodnicz¹-
cy – Zenon Matuszczak, skarbnik – Krystyna Hancyk, sekretarz – Anna Andrzejewska
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oraz cz³onkowie: Franciszek Kowal (Ko³o Miedzichowo), Stefan S³ociñski (Ko³o Buko-
wiec), El¿bieta Utrata (Ko³o Lwówek), Marian Raczkowiak (Ko³o Kuœlin), Danuta Kluj
(Ko³o Nowy Tomyœl), Czes³awa Kuster (Ko³o Nowy Tomyœl). W sk³ad Rejonowej Ko-
misji Rewizyjnej weszli: przewodnicz¹ca – Teresa Pustelnik oraz cz³onkinie Irena S³on-
ko i Maria Szeffner. Delegatami na Zjazd Zarz¹du Okrêgowego PZERiI w Poznaniu zo-
stali Zenon Matuszczak oraz Marian Raczkowiak.

Czekoladowy dzieñ
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 12 kwietnia obchodzono nietypowe œwiêto

– Dzieñ Czekolady. Na to niezwyk³e wydarzenie przyby³y ca³e rodziny, udowadniaj¹c
tym samym, ¿e z mi³oœci do czekolady nigdy siê nie wyrasta. Zarówno dzieci, jak i do-
roœli wziêli udzia³ w warsztatach kulinarnych, podczas których wykonywali nietypow¹
nutellê oraz czekoladowe kulki mocy. A wszystko to w myœl zasady, ¿e nawet s³odycze
mog¹ byæ, zarówno smaczne, jak i zdrowe. W nagrodê za zaanga¿owanie w pracê – dla
ma³ych i du¿ych kucharzy przygotowana zosta³a fontanna czekoladowa oraz stó³ pe³en
owoców, rurek i ciasteczek, które mo¿na by³o zanurzyæ w p³yn¹cej masie. W warszta-
tach wziê³o udzia³ oko³o 100 osób. 

Ukraiñskie wesnianki
Kolejne spotkanie w ramach cyklicznych spotkañ pt. „Barwy Œwiata”, które mia³o

miejsce w 13 kwietnia w nowotomyskiej bibliotece publicznej, poœwiêcone by³o kultu-
rze ukraiñskiej. Wiosenne pieœni ukraiñskie zaprezentowa³a grupa œpiewu bia³ego
„Drewno” z Zielonej Góry. By³y to pieœni opisuj¹ce piêkno budz¹cej siê przyrody, ale
te¿ zaloty, wybór pary, narodziny mi³oœci, ¿art, uwielbienie, nieszczêœliw¹ mi³oœæ, roz-
stanie czy kobiecy los. Œpiewacy w znakomity sposób odtworzyli pieœni w ich brzmie-
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niach naturalnych, tak jak by³y œpiewane przed wieloma laty na wsiach, w naturalnych
warunkach, zawsze prosto z serca i z wielkim do nich szacunkiem. Wystêp zakoñczy³
korowód prowadzony przez œpiewaków oraz wspólny, bardzo radosny taniec w krê-
gu.

III edycja WrakDay
15 kwietnia, na torze miêdzy Boruj¹ Koœcieln¹ a Szarkami, przeprowadzona zosta³a

trzecia edycja WrakDay – wyœcigu gratów o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla.
Na torze rywalizowa³o ponad 80 za³óg, w kilku kategoriach uzale¿nionych od pojem-
noœci silnika samochodów. Pami¹tkowe puchary oraz nagrody wrêczyli zwyciêzcom
burmistrz W³odzimierz Hibner, dyrektor OSiR-u Artur £oziñski oraz prezes Graciar-
skiej Grupy LOK Leszek Kin, która by³a g³ównym organizatorem imprezy. Na wyœcigi
gratów do Borui Koœcielnej œci¹gnê³y t³umy widzów.

Commando Szarak
15 kwietnia, w Szarkach, odby³ siê bieg z przeszkodami – Commando Szarak. Orga-

nizatorzy przygotowali dla zawodników 3. kilometrow¹ trasê z 12 przeszkodami. Bie-
gacze musieli m. in. przeprawiæ siê na linie przez rzekê, pokonaæ dwumetrow¹ œcianê,
zasieki z drutu kolczastego, równowa¿niê, biegaæ z metrow¹ k³od¹, workiem piasku czy
kostk¹ betonu. Impreza dawa³a biegaczom mo¿liwoœæ sprawdzenia w³asnej wytrzyma-
³oœci i kondycji, a przy tym stanowi³a pretekst do dobrej zabawy. Na mecie na zawod-
ników czeka³ ciep³y poczêstunek, a tak¿e pami¹tkowe medale, bêd¹ce nagrod¹ za po-
konanie trasy, a zarazem pami¹tk¹ po œwietnej zabawie. W imprezie wziê³o udzia³
ok. 80 biegaczy. Jako pierwszy na mecie zameldowa³ siê Arkadiusz Wójcik z Oœna Lu-
buskiego, drugim by³ Szymon Pañczak z Nowego Tomyœla, a jako trzeci metê przekro-
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czy³ Bartosz Guzik – równie¿ z Nowego Tomyœla. Zwyciêzcom biegu okolicznoœciowe
medale wrêczyli: burmistrz W³odzimierz Hibner oraz so³tys Szarek Bo¿ena Pierzyñska.
Impreza zorganizowana zosta³a w ramach Bud¿etu Obywatelskiego Gminy Nowy To-
myœl. W jej przygotowanie zaanga¿owali siê Rada So³ecka i mieszkañcy Szarek, Stowa-
rzyszenie „Dorzecze Szarki” oraz Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu. 

Miêdzynarodowy Dzieñ Inwalidy
Uroczyste obchody Miêdzynarodowego Dnia Inwalidy w Nowym Tomyœlu odby³y

siê 17 kwietnia.  Tegoroczne œwiêto przebiega³o pod has³em „Niepe³nosprawni, ale pe³-
noprawni” i po³¹czone zosta³o z Powiatow¹ Wystaw¹ Prac Plastycznych Osób Niepe³-
nosprawnych. Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie, m. in. przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych gmin i powiatu nowotomyskiego, organizacji pozarz¹dowych, instytucji,
firm oraz zaprzyjaŸnieni seniorzy.  Podczas uroczystoœci domownicy Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Nowym Tomyœlu, wraz z instruktorem terapii zajêciowej Toma-
szem Wlek³ym, zaprezentowali krótkie, humorystyczne przedstawienie o Kopciuszku.

Wiosna w ogrodzie
O tym, jak przygotowaæ efektowny ogród na nowy sezon, mówi³a 17 kwietnia w no-

wotomyskiej bibliotece, podczas spotkania z cyklu: „Biblioteka Porad Praktycznych”,
Natalia Kaczmarek, inspektor nadzoru terenów zielonych. Wiosna to najpiêkniejsza po-
ra roku, dlatego warto zadbaæ, aby ogród w tym czasie wygl¹da³ piêknie. Natalia Kacz-
marek zachêca³a uczestników spotkania, aby w tym czasie wykonali kilka zabiegów pie-
lêgnacyjnych, dziêki którym roœliny bêd¹ lepiej ros³y i kwit³y. Omówi³a równie¿ efek-
towne nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Pokaza³a, jak konserwowaæ elementy
ma³ej architektury ogrodowej, takie jak ³awki czy pergole. Wszystkie porady z pewno-
œci¹ wezm¹ sobie do serca obecni na spotkaniu mi³oœnicy piêknych ogrodów.
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Filcowe inspiracje 
Wiosenne spotkanie w Klubie Rêkodzie³a „Fantazja”, dzia³aj¹cym w Miejskiej i Po-

wiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, by³o okazj¹ do twórczej zabawy
z filcem, której owocem by³y piêkne, oryginalne i niepowtarzalne wisiory, bransolety
oraz etui do telefonów. Wszystko to dziêki Ma³gorzacie Szefer i Ewie Dobrowolskiej,
które 19 kwietnia poprowadzi³y warsztaty tworzenia filcowej bi¿uterii. Z filcu, zbitego
i twardego materia³u, powstaj¹ przedmioty takie jak: torebki, bi¿uteria, odzie¿ czy ele-
menty dekoracyjne. Uczestniczki warsztatów wykaza³y siê du¿¹ inwencj¹ twórcz¹, po-
mys³owoœci¹ i cierpliwoœci¹. Spod ich r¹k wysz³y piêkne i gustowne prace, które bêd¹
cieszyæ oczy nie tylko ich w³aœcicielek. 

Olêderski Festiwal Biegowy 
21 kwietnia w Bukowcu odby³ siê Olêderski Festiwal Biegowy. G³ównym organiza-

torem imprezy by³ Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y”. Imprezê biegow¹ przepro-
wadzono w kategoriach: maraton, pó³maraton, bieg na 10 km i nordic walking. Mara-
ton ukoñczy³o 46 zawodników. Najszybciej, z czasem 3: 05: 22 dystans pokona³ Pawe³
Jankowiak z Paproci. W pó³maratonie wziê³o udzia³ 83 biegaczy. W biegu tym pierw-
szy metê przekroczy³ Przemys³aw Fornalik ze Lwówka z czasem 1: 22: 32. W biegu
na 10 km uczestniczy³o 81 osób. Tê rywalizacjê wygra³ Roman Janas z Grodziska Wlkp.
z czasem 00: 41: 36. Na trasê nordic walking wybra³o siê 20 piechurów. Maksym Sy-
kisz z Boszkowa jako pierwszy pokona³ wyznaczony dystans. 

Burmistrz doceni³ m³odych sportowców
23 kwietnia, podczas spotkania w Urzêdzie Miejskim, Burmistrz Nowego Tomyœla

dr W³odzimierz Hibner wrêczy³ nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe za-
wodnikom z gminy Nowy Tomyœl. Nagrody otrzymali: Kalina Pyliñska – pi³ka siatkowa,
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Martin Stasik – podnoszenie ciê¿arów, Paulina Kud³aszyk – podnoszenie ciê¿arów, Kac-
per Przyby³ – podnoszenie ciê¿arów, Klaudia Cicha – podnoszenie ciê¿arów, Rados³aw
Jarnut – podnoszenie ciê¿arów, Szymon Lisiak – podnoszenie ciê¿arów, Olivier Skrzyp-
czak – zapasy. M³odzi zawodnicy docenieni zostali za znacz¹ce sukcesy, odniesione
w 2017 roku na najwa¿niejszych imprezach sportowych w kraju i za granic¹. Efekty ich
pracy s¹ doskona³¹ promocj¹ Nowego Tomyœla. 

O podró¿owaniu i opisywaniu œwiata
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu 24 kwietnia zaprosi³a

na kolejne spotkanie z cyklu: „Twórca i jego dzie³o”. Jego goœciem, po raz kolejny, by³
Jêdrzej Majka, Rozmowa, któr¹ prowadzi³a dyrektor biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap
toczy³a siê wokó³ kilku jego ksi¹¿ek: „W poszukiwaniu Arki Przymierza. Etiopia”, „Kre-
sy. Œladami bohaterów Trylogii” i „Przypadki podró¿ne”. Jêdrzej Majka z zami³owania
jest podró¿nikiem, a z wykszta³cenia teologiem i dziennikarzem. Przemieszcza siê ró¿-
nymi œrodkami lokomocji, korzystaj¹c z atrakcyjnych okazji. Tak naprawdê jednak licz¹
siê dla niego tylko spotkani w drodze ludzie, ich ¿ycie i opowiedziane przez nich histo-
rie. Podró¿uje po ca³ym globie. Zasmakowa³ ¿ycia w ró¿nych temperaturach, od mi-
nus 40 stopni Celsjusza pod ko³em polarnym w Republice Komi, po plus 50 w Buszer
nad Zatok¹ Persk¹. Nowotomyœlanie byli zachwyceni bogactwem szczegó³ów i nieby-
wa³ych prze¿yæ, które przewija³y siê w jego opowieœci. Osoby, który czu³y niedosyt,
po spotkaniu chêtnie nabywa³y atrakcyjnie wydane, opatrzone autografem ksi¹¿ki po-
dró¿nika, a jego fani, przyjaciele i bliscy pozowali do wspólnych z nim zdjêæ. 

Querer – dotykaj¹c mi³oœci
W ramach „Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych”, w Miejskiej i Powia-

towej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu 26 kwietnia rozbrzmiewa³o gor¹ce fla-
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menco. Tego wieczoru przed nowotomysk¹ publicznoœci¹ wyst¹pili: Izabella Tarasiuk-
-Andrzejewska – œpiew, Przemys³aw Ha³uszczak – gitara flamenco oraz Miros³aw
Kamiñski – cajon i instrumenty perkusyjne. Querer – w jêzyku hiszpañskim znaczy: pra-
gn¹æ, kochaæ, chcieæ. Zrodzona z wo³ania serca, utrzymana w rytmach bij¹cego w du-
szy cajonu, pe³na wirtuozerii dŸwiêków gitary flamenco i pasji jej fuego, muzyka sprawi-
³a, ¿e ten wieczór w nowotomyskiej bibliotece dostarczy³ s³uchaczom niezapomnianych
wra¿eñ. 

Majowy weekend z NOK-iem
Œwiêtowanie majowego weekendu Nowotomyski Oœrodek Kultury rozpocz¹³ 27

kwietnia spektaklem teatralnym pt. „Wiecznie m³odzi”. Kolejnego dnia, tj. w przeded-
niu Miêdzynarodowego Dnia Tañca, zorganizowano „Roztañczon¹ sobotê”. Na scenie
w muszli koncertowej dominowa³ tego dnia taniec w ró¿nych ods³onach: taniec towa-
rzyski, hip-hop oraz zumba w wykonaniu sekcji dzieciêcej. By³y te¿ animacje dla naj-
m³odszych. Wieczór natomiast up³yn¹³ w klimacie kinowym. Obok muszli koncertowej
stan¹³ ogromny, plenerowy ekran, na którym zaprezentowano film „Szybcy i wœcie-
kli 8”. Na zakoñczenie tego dnia odby³ siê „Taneczny pokaz laserowy” w wykonaniu
DJ' Salisa – Mistrza Polski DJ'ów.  2 maja wielbiciele muzyki powa¿nej przybyli do NOK-
-u na kolejne spotkanie z cyklu „Filharmonia bez filharmonii”. Tym razem motywem
przewodnim by³ Vivaldi – jego mniej znane oblicze. Na scenie wyst¹pi³ zespó³ baroko-
wy „Green Kore” w sk³adzie: Mateusz Maleszka – flet prosty, £ukasz Pendrak – flet
prosty, Karolina P³ywaczewska – wiolonczela oraz Joanna Boœlak- Górniok – klawesyn. 

Sportowa majówka z OSIR-em
Oœrodek Sportu i Rekreacji zaprosi³ mieszkañców Nowego Tomyœla na sportow¹

majówkê.  1 maja na strzelnicy sportowej przeprowadzono turniej strzelecki „Strzelaj
w 10”. Uczestniczy³o w nim 30 zawodników. Równie¿ podwórkowe zabawy przyci¹-
gnê³y spore grono zainteresowanych. 2 maja na lekkoatletycznym torze przeszkód
mo¿na by³o sprawdziæ swoj¹ wytrzyma³oœæ, sprawnoœæ i celnoœæ. 3 maja by³ dniem
sportów walki. Zawodniczki UKS „Mustang” przybli¿y³y zasady walki sumo i wyjaœni³y,
¿e niekoniecznie trzeba byæ grubasem, aby móc konkurowaæ w tej dyscyplinie. 4 maja
odby³ siê turniej pi³ki no¿nej, w którym uczestniczy³y trzy dru¿yny.

Koncert galowy IV Festiwalu Dud Polskich
2 maja do koœcio³a pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu, na zaprosze-

nie ks. proboszcza Andrzeja Grabañskiego, przybyli uczestnicy, odbywaj¹cego siê
w Zb¹szyniu, IV Festiwalu Dud Polskich. W koñcz¹cym to folklorystyczne œwiêto kon-
cercie galowym wyst¹pili: kapela rodzinna Molendów ze Zb¹szynia, kapela koŸlarska
mistrzów Stowarzyszenia Muzyków Ludowych, kapela dudziarska „Manugi”, kapela
góralska „Ochodzita”, Andrzej Budz, Zbigniew Wa³ach i zespó³ „Wa³asi”, Tom
Osentoski i Rik Palieri z USA. Koncert prowadzi³ Stanis³aw Jasku³ka. Pomys³odawc¹
i organizatorem Festiwalu Dud Polskich, bêd¹cego okazj¹ do muzycznych spotkañ ka-
pel dudziarskich i solistów z Wielkopolski, Regionu Koz³a, Podhala, Beskidu ¯ywieckie-
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go i Œl¹skiego oraz z zagranicy, jest Jan S. Prz¹dka – multiinstrumentalista, nauczyciel
w klasie instrumentów ludowych Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. i prezes Stowarzy-
szenia Muzyków Ludowych w Zb¹szyniu.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
Nowotomyskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczêto msz¹

œw. w intencji Ojczyzny, która odprawiona zosta³a w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa. Po mszy œw. przy obelisku upamiêtniaj¹cym uchwalenie Konstytucji 3 Ma-
j¹ odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna z udzia³em pocztów sztandarowych, gminnych
i powiatowych w³adz samorz¹dowych, instytucji i organizacji spo³ecznych oraz delega-
cji m³odzie¿y szkolnej i dzieci z nowotomyskich szkó³ i przedszkoli. Okolicznoœciowe
przemówienie wyg³osi³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner. Nastêpnie
z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i oddano ho³d autorom pierwszej ustawy zasadniczej. War-
tê honorow¹ przy obelisku zaci¹gnêli harcerze z nowotomyskiego hufca. Uroczystoœæ
zakoñczy³a siê wykonaniem utworu „Witaj majowa jutrzenko” przez orkiestrê pod ba-
tut¹ Karola Rogacza.

¯yj zdrowo i bezpiecznie 
W Parku im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu 4 maja odby³a siê majówka

pod has³em „¯yj zdrowo i bezpiecznie”. Organizatorami tej imprezy byli: Gmina Nowy
Tomyœl, Œwietlica Socjoterapeutyczna oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury. Na uczest-
ników czeka³o mnóstwo atrakcji, m. in.: dmuchane zamki, namioty tematyczne – kra-
ina smakosza, k¹cik malucha, k¹cik artystyczny, malowanie twarzy, szachy XXL. No-
wotomyski Oœrodek Kultury zadba³ o program artystyczny, w którym znalaz³y siê ani-
macje dla dzieci, opatrzone wspólnym tytu³em „Weso³o jest co dzieñ na Dzikim Zacho-
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dzie” oraz koncert dla nieco starszej publicznoœci pt. „Piosenka jest dobra na wszystko”
w wykonaniu Teatru Muzycznego „Halls', podczas którego mo¿na by³o us³yszeæ piosen-
ki z okresu PRL-u. Dopisa³a frekwencja, pogoda i dobre nastroje.

Ogólnopolskie Wieloboje Atletyczne
W kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Solpark” w Kleszczowie 5 maja rozegrany

zosta³ Ogólnopolski Turniej Sportowy „Active Cup” w wieloboju atletycznym. LKS „Bu-
dowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl reprezentowali czterej zawodnicy: Julian B³aszczyk
– w kategorii do lat 10 oraz Adrian Krupa, Kacper £uczak, Dawid Chojnacki – w kate-
gorii do lat 12. M³odzi zawodnicy rywalizowali w biegu wahad³owym 4 x 10 m, rzucie
pi³k¹ lekarsk¹ oraz trójskoku obunó¿ z miejsca. Drugim etapem rywalizacji by³y boje
ciê¿arowe, oceniane przez sêdziów za jakoœæ wykonania, bez wzglêdu na udŸwigniêty
ciê¿ar. Dziewczêta rywalizowa³y w rwaniu, ch³opcy zaœ w podrzucie. Startuj¹cy
wœród 10. latków Julian B³aszczyk zdoby³ 317 punktów, co da³o mu 2. miejsce w rywa-
lizacji. 12. latkowie z Nowego Tomyœla równie¿ pokazali siê z dobrej strony; szczegól-
nie Adrian Krupa, który z wynikiem 321 punktów zdecydowanie wygra³ rywalizacjê
w tej kategorii wiekowej. Na 5. miejscu uplasowa³ siê Kacper £uczak z wynikiem 250
punktów, a Dawid Chojnacki zebra³ 193 punkty, co da³o mu 19 miejsce w rywalizacji.

73. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej
8 maja minê³a 67. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej. Z udzia³em przedstawi-

cieli powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, zwi¹zków kombatanckich, pocz-
tów sztandarowych, harcerzy, placówek oœwiatowych i instytucji z Nowego Tomyœla
odby³y siê obchody upamiêtniaj¹ce kolejn¹ rocznicê tego wydarzenia. Delegacje uczest-
nicz¹ce w uroczystoœci z³o¿y³y kwiaty pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich.
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Tydzieñ Bibliotek 2018
Od 8 do 15 maja w ca³ej Polsce obchodzony by³ Tydzieñ Bibliotek. Nowotomyska

biblioteka tradycyjnie w³¹czy³a siê w jego obchody i z myœl¹ o swoich czytelnikach przy-
gotowa³a ciekaw¹ ofertê imprez i spotkañ w tym roku pod has³em: (Do) Wolnoœæ Czy-
tania. 8 maja, w bibliotecznej Czytelni zainaugurowany zosta³ projekt: „Wolna Antre-
sola”, który skierowany jest do m³odych czytelników, sympatyków i biblioentuzjastów.
W jego ramach odby³y siê warsztaty poetyckie dla m³odzie¿y i doros³ych pt. „Poezja
z ulicy Witosa 8”, które poprowadzi³a nowotomyska poetka Dorota Nowak, która za-
chêca³a m³odych i starszych pocz¹tkuj¹cych poetów do zaprezentowania swojej twór-
czoœci szerszej grupie odbiorców.  W ramach bibliotecznego Klubu Rêkodzie³a „Fanta-
zja” odby³y siê warsztaty tworzenia ozdobnych zak³adek do ksi¹¿ek. zosta³y one wyko-
nywane metod¹ scrapbookingu, czyli ozdabiania przedmiotów kolorowymi papierami,
ró¿nymi dodatkami, piecz¹tkami, nitami, koronkami, naklejkami, wycinankami, a tak¿e
kolorowymi proszkami podgrzewanymi na ciep³o (embossing). Te oryginalne i niepo-
wtarzalne zak³adki powsta³y pod okiem Magdaleny Mrozik, od lat zajmuj¹cej siê rêko-
dzie³em.  15 maja nowotomyska biblioteka zaprosi³a na koncert pt. „Czekaniem je-
stem”, w którym wyst¹pili Agata Amelia Wawrzyniak i Rafa³ Karasiewicz. By³ on prze-
piêkn¹ muzyczno – poetyck¹ opowieœci¹ o wewnêtrznej przemianie kobiety czekaj¹cej
na mi³oœæ, opowiedzian¹ s³owami znakomitych polskich autorów – Osieckiej i M³ynar-
skiego i dŸwiêkami polskich, francuskich i w³oskich kompozytorów (Krajewski, Brel, Bu-
scaglione).  Tegoroczna „Majówka z ksi¹¿k¹” odby³a siê 16 maja i tradycyjnie zgroma-
dzi³a dzieci ze wszystkich nowotomyskich przedszkoli i szkó³ podstawowych. Sprzyjaj¹-
ca pogoda pozwoli³a na zorganizowanie atrakcji w plenerze, w zwi¹zku z czym teren
przy wiklinowej muszli koncertowej zape³ni³ siê ma³ymi czytelnikami w barwnych, baj-
kowych przebraniach. Na uczestników Majówki z atrakcjami czekali niezawodni przy-
jaciele biblioteki: nauczycielka przedmiotów artystycznych Aleksandra Antoniewicz
– Kaszczyñska wraz z grup¹ uczniów Szko³y Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskie-
go oraz Hanka Billert z zami³owaniem dziel¹ca siê swoj¹ etnograficzn¹ pasj¹. Zadania,
jakie przygotowa³y nawi¹zywa³y do motywu przewodniego imprezy – przebiegaj¹cej
tym razem pod has³em: „Tajemnice starej szafy”. Na scenie wyst¹pili artyœci Teatru Edu
Artis z Krakowa w roli prowadz¹cych imprezê i w spektaklu o rozbójniku Rumcajsie
i pewnym tajemniczym znalezisku – starej szafie, w której uwiêzieni zostali baœniowi bo-
haterowie.  16 maja odby³o siê drugie spotkanie w ramach projektu: „Wolna Antreso-
la”, którego uczestnicy poznali sztukê rapowania oraz przygotowali wspólnie materia³
muzyczny do prezentacji na scenie. Warsztaty wspaniale po³¹czy³y pasjê pisania, czyta-
nia, rapowania i tañczenia. Zwieñczeniem wszystkich dzia³añ by³ koncert poetycko -mu-
zyczny pt. „Poezja i rap z ulicy Witosa 8”. Mo¿na by³o us³yszeæ wiersze Julii S³otkow-
skiej i Kacpra Barana, a tak¿e rapowan¹ poezjê Doroty Nowak. Najwiêksz¹ atrakcj¹
wieczoru by³ wystêp rapera Mateusza „Gryzli” Kamiñskiego, któremu towarzyszy³a
grupa taneczna z NOK-u. Tegorocznemu Tygodniowi Bibliotek towarzyszy³y równie¿
takie atrakcje jak: pojedynek na serie wydawnicze, abolicja dla czytelników, wystawa ilu-
stracji ksi¹¿kowych Krystyny Micha³owskiej. Od 7 maja do 1 czerwca mo¿na by³o rów-
nie¿ korzystaæ z poszerzonych zasobów IBUK Libra pod has³em: „MAJlepsze ksi¹¿ki”. 
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Powiatowe Forum Bibliotekarzy
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, 9 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliote-

ce Publicznej w Nowym Tomyœlu odby³o siê XV Powiatowe Forum Bibliotekarzy
– w tym roku pod has³em: „(Do) Wolnoœæ myœlenia”. By³o ono okazj¹ do prezentacji
bogatej i ró¿norodnej dzia³alnoœci bibliotek z terenu naszego powiatu oraz œwiêtowania
jubileuszy pracy zawodowej bibliotekarzy. Nie zabrak³o równie¿ inspiruj¹cych warszta-
tów oraz muzycznej niespodzianki. Dyrektorki i kierownicy bibliotek z terenu powiatu
nowotomyskiego zaprezentowali imponuj¹ce dzia³ania swoich placówek, które zosta³y
zrealizowane w ci¹gu minionego roku. O ciekawych formach dzia³alnoœci edukacyjno-
-kulturalnej bibliotek mówili: Anna Czeka³a – kierownik Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy we Lwówku, Maria Czeka³a – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuœli-
nie, Anna Plewa – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie, Karol Piotrz-
kiewicz – kierownik Biblioteki Publicznej w Opalenicy, Anita Rucioch- kierownik Biblio-
teki Publicznej w Zb¹szyniu Go³ek oraz dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowym Tomyœlu – Lucyna Koñczal-Gnap. Na rêce Dyrektor nowotomyskiej
biblioteki okolicznoœciowe adresy skierowali: Starosta Nowotomyski – Ireneusz Kozec-
ki, Burmistrz Nowego Tomyœla – dr W³odzimierz Hibner, Burmistrz Lwówka – Piotr
D³ugosz, Wójt Kuœlina – Jerzy Dziamski i Sekretarz Gminy Zb¹szyñ – Andrzej Wilkoñ-
ski, a tak¿e reprezentuj¹ca Zarz¹d NTK Barbara Jandy i kierownik Dzia³u Instrukcyjno-
-Metodycznego Bibliotek WBP CAK w Poznaniu – Justyna Stoltmann-Prêdka. Tradycyj-
nie podczas Forum uhonorowani zostali pracownicy obchodz¹cy jubileusze swojej pra-
cy zawodowej. W tym roku jubileusz 40. lecia pracy zawodowej obchodzili: Maria Cze-
ka³a – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuœlinie i Janusz Luftmann – pracownik
gospodarczy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Jubile-
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usz 50. lecia pracy zawodowej obchodzi³a Wies³awa Nowrotek – specjalista ds. pra-
cowniczych Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Muzycz-
nym upominkiem dla bibliotekarzy i ich goœci by³ wystêp uzdolnionej Martynki Furma-
niak, solistki z Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu. Powiatowe Fo-
rum Bibliotekarzy zakoñczy³y warsztaty tworzenia z³otych myœli zw. Loesje, które po-
prowadzi³a Emilia Skiba z Fundacji Sztuki „Arteria” z Wroc³awia.

III Nowotomyski Rowerowy Rajd Katyñski
9 maja odby³ siê III Nowotomyski Rowerowy Rajd Katyñski. Uczestniczy³o w nim 95

uczniów i nauczycieli nowotomyskich szkó³, którzy pokonali dystans 32 kilometrów
szlakiem „Dêbów pamiêci”, poœwiêconych ofiarom zbrodni katyñskiej. Zakoñczenie
rajdu mia³o miejsce w Zespole Szkó³ w Bukowcu. Przy „Dêbie katyñskim” poœwiêco-
nym Stanis³awowi Piêcie odby³a siê patriotyczna uroczystoœæ. Dyrektor szko³y Justy-
na Andrzejczak-Kwaœny powita³a uczestników rajdu, spo³ecznoœæ szko³y i zaproszo-
nych goœci. Uczniowie przedstawili program artystyczny. M. Myczka, A. £oziñski i D.
Andraszyk zaprezentowali broñ i umundurowanie z okresu II wojny œwiatowej. Dr
Zdzis³aw Koœciañski opowiedzia³ o ofiarach zbrodni katyñskiej z Nowego Tomyœla i Bu-
kowca, przedstawiaj¹c ich ¿yciorysy. Delegacje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów i zapali³y zni-
cze. Po wspólnym posi³ku uczestnicy rajdu powrócili do macierzystych szkó³. Patronat
nad III Nowotomyskim Rowerowym Rajdem Katyñskim objêli: Burmistrz Nowego To-
myœla dr W³odzimierz Hibner, dyrektor IPN w Poznaniu Rafa³ Reczek oraz Stowarzy-
szenie „Parafiad”. Organizatorem wydarzenia by³y Oœrodek Sportu i Rekreacji w No-
wym Tomyœlu oraz Zespó³ Przedszkolno-Szkolny w Bukowcu. 
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Br¹z dla siatkarzy
10 maja w Kaliszu odby³ siê wojewódzki fina³ rozgrywek w pi³ce siatkowej ch³opców

o puchar „Lazur Cup”, w ramach XIX Wielkopolskich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej. Tym
razem w Kaliszu wyst¹pi³y tylko cztery zespo³y – zwyciêzcy pó³fina³ów, w tym siatkarze
ze Szko³y Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu oraz zespo³y,
które zajê³y drugie miejsca. O grze „o z³oto” decydowa³ pierwszy mecz. Nowotomy-
œlanie w pierwszym meczu zmierzyli siê z gospodarzami turnieju – reprezentacj¹ Gim-
nazjum nr 9 w Kaliszu. Po pierwszym przegranym meczu, w kolejnym nasza dru¿y-
na nie da³a szansy przeciwnikowi, zajmuj¹c trzecie miejsce w igrzyskach. I miejsce i tytu³
Mistrza Wielkopolski oraz Puchar „Lazur Cup” wywalczy³o Gimnazjum nr 5 w Pozna-
niu, II miejsce zajê³o Gimnazjum nr 9 w Kaliszu.

Utalentowane wokalnie przedszkolaki
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 10 maja odby³y siê eliminacje powiatowe XXIII

Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. Na scenie zaprezentowa³o siê 20
zdolnych i odwa¿nych przedszkolaków z Nowego Tomyœla, Opalenicy i Lwówka.
Wszystkie wystêpy by³y starannie przygotowane – bajecznie kolorowe stroje, uk³ady
taneczne i przede wszystkim zdolni mali wokaliœci. Wystêp na profesjonalnej scenie,
przed tak du¿¹ widowni¹, to dla takich ma³ych wykonawców ogromne wyzwanie. Do-
pisa³a w tym roku publicznoœæ – bardzo licznie przyby³y kole¿anki i koledzy z przed-
szkoli, aby wspieraæ wystêpuj¹cych. Królowa³y oczywiœcie dzieciêce przeboje, takie jak:
„Puszek okruszek”, „Zuzia lalka niedu¿a” czy „Wiosna w b³êkitnej sukience”. Jury
w sk³adzie: Anita Czajka-Pawlak – przewodnicz¹ca, Justyna Korbanek oraz Barbara
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Krasnowska, wy³oni³o piêæ tryumfatorek, które bêd¹ reprezentowaæ nasz powiat na eli-
minacjach rejonowych w Obornikach Wlkp. S¹ to: Zuzanna Pieprzyk, Paulina Weiss,
Oliwia Strañska, Oliwia Najdek i Blanka Kawa. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali
wyró¿nienia. Dyplomy i upominki wrêczali Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz
Hibner oraz dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Beata Baran.

GWiNT Ultra Cross
11 i 12 maja odby³a siê kolejna edycja imprezy biegowej o charakterze prze³ajowym

GWiNT Ultra Cross. Biegi rozegrane zosta³y na dystansach: 55 km – Mini
GWiNT, 110 km – Normal GWiNT oraz 100 mil (161 km) – Super GWiNT. Na tra-
sê Super GWiNT-a zawodnicy wyruszyli z Grodziska Wlkp., na Normal GWiNT
z Wolsztyna, natomiast na Mini GWiNT z Nowego Tomyœla. Najd³u¿szy dystans ukoñ-
czy³o 54 zawodników. Pierwszy na mecie w grodziskim parku miejskim zameldowa³ siê
Waldemar Pitula, który dystans 161 kilometrów pokona³ w 16 godzin i 24 minuty, po-
prawiaj¹c wynik trasy o ponad 2 minuty. Normal GWiNT ukoñczy³o 76 biegaczy.
Wœród nich najszybszy by³ Maciej Kuliñski (11: 10: 20). Dystans 55 km ukoñczy³o 252
zawodników. I miejsce w tym biegu zaj¹³ Tomasz Pasik (4: 33: 15). Organizatorami ul-
tramaratonu s¹ Grodziski Klub Biegacza, Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y” oraz
Wolsztyñski Klub Biegowy, wspierani przez wielu partnerów 

Eko-przedszkolaki 
Od 14 do 18 maja podsumowywano zorganizowany przez Urz¹d Miejski w Nowym

Tomyœlu i Nowotomyski Oœrodek Kultury konkurs „Ka¿dy przedszkolak wie, jak siê
przygotowaæ, aby prawid³owo œmieci segregowaæ”. W konkursie udzia³ wziê³y 22 gru-
py dzieci z oœmiu nowotomyskich przedszkoli, w sumie 448 przedszkolaków. Przez ca-
³y miesi¹c dzieci zbiera³y makulaturê, zu¿yte baterie i stare p³yty CD i DVD. Zaanga¿o-
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wanie dzieci, wychowawców i rodziców przesz³o najœmielsze oczekiwania, a iloœæ zebra-
nych odpadów okaza³a siê tak du¿a, ¿e konieczne by³o przed³u¿enie czasu przeznaczo-
nego na wa¿enie i liczenie makulatury, baterii i p³yt oraz wyznaczenie póŸniejszego ter-
minu rozstrzygniêcia konkursu. W sumie przedszkolaki zebra³y 5.697,4 kg makulatu-
ry, 702,4 kg baterii i 4.637 sztuk starych p³yt CD i DVD. Zgodnie z regulaminem kon-
kursu zebrane przez dzieci odpady zosta³y przeliczone na punkty. Niekwestionowa-
nym liderem zosta³a Akademia Edukacji Montessori Przedszkole Specjalne „Ma³pi Gaj”,
które zebra³o 1.034,4 punktów.  Ka¿de przedszkole za udzia³ w konkursie otrzyma³o
pojemniki do selektywnej segregacji odpadów, posiadaj¹ce design przystosowany dla
dzieci, dyplom dla grupy przedszkolnej oraz podziêkowania dla przedszkola. Ka¿de
dziecko otrzyma³o tak¿e dyplom i medal eko-przedszkolaka. 

Powstanie nowa siedziba policji 
Na placu budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym To-

myœl 17 maja uroczyœcie wmurowany zosta³ akt erekcyjny. Uroczystoœæ rozpoczê-
³a siê z³o¿eniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu
insp. Piotrowi M¹ce. Po odczytaniu aktu erekcyjnego honorowi goœcie podpisali do-
kument. Wœród sygnatariuszy znaleŸli siê: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hof-
fmann, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr M¹ka, Z-ca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, Naczelnik
Wydzia³u Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nad-
kom. Robert Fr¹ckowiak, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, kapelan ks. ka-
nonik Andrzej Grabañski oraz Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyœlu
insp. Jaros³aw ¯urek. Podpisany dokument zosta³ umieszczony w specjalnie na tê
okazjê przygotowanej tubie. Oprócz aktu erekcyjnego, w pojemniku umieszczono
równie¿ d³ugopis, który pos³u¿y³ do sygnowania dokumentu, bie¿¹ce wydanie mie-
siêcznika „Przegl¹d Powiatu Nowotomyskiego”, elektroniczny zapis zdjêæ m. in.
terenu z okresu poprzedzaj¹cego rozpoczêcie inwestycji, a tak¿e aktualne polskie
monety. Ca³oœæ zosta³a wmurowana w fundamenty nowopowstaj¹cej siedziby no-
wotomyskich policjantów. Nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Tomyœlu, który odpowiadaæ bêdzie najnowszym standardom, ma byæ oddany
do u¿ytku w czerwcu 2020 r. Budynek bêdzie posiada³ cztery kondygnacje nad-
ziemne. Bêdzie wyposa¿ony w strzelnicê æwiczebn¹ i budynek gara¿owy. Koszt in-
westycji to kwota oko³o 19,5 mln z³. 

Jêzykowa wycieczka po mieœcie 
Kolejne spotkanie Jêzykowego Pogotowia, dzia³aj¹cego w nowotomyskiej bibliotece,

wywo³a³o sporo emocji. Tym razem jêzykowe zajêcia odby³y siê w plenerze. Ryszard
Ratajczak z Urzêdu Miejskiego 17 maja oprowadzi³ ukraiñskich uczestników zajêæ
po naszym mieœcie, przybli¿aj¹c im szereg faktów z jego historii. Uczestnicy spaceru do-
wiedzieli siê m. in. o po¿arze koœcio³a, podziwiali wiklinowy kosz-gigant oraz inne wikli-
nowe elementy wystroju miasta. Spacer ten pozwoli³ im bli¿ej poznaæ nasze miasto
i wzbogaciæ zasób s³ownictwa. 
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Powrót Goplany
Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 21 maja m³odzie¿owy Teatr Tymcza-

sowy wyst¹pi³ w premierowym spektaklu pt. „Powrót Goplany”. Teatr dzia³a pod czuj-
nym okiem Renaty Œmiertelnej – instruktora teatralnego. M³odzi ludzie z ogromnym za-
pa³em i zaanga¿owaniem podchodz¹ do swoich ról, co by³o widaæ podczas przedstawie-
nia. Licznie zgromadzona publicznoœæ doceni³a m³odych artystów i nagrodzi³a ich grom-
kimi brawami. Upominki m³odym aktorom wrêczyli Burmistrz Nowego Tomyœla W³o-
dzimierz Hibner oraz dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Beata Baran.
Na scenie wyst¹pili: Wojciech D¹browski jako Wodnik Szuwarek, Filip Fr¹ckowiak ja-
ko Grabiec, Zofia Klimko jako Lisa Elf, Kinga £odyga jako Goplana, Mi³osz Markiewicz
jako Puk alias Robin, Karol Roszyk jako Skierek Elf, Julka Wicher jako Alina, Marika Wil-
gowicz jako Logan Mc Gregor i Aleksandra Zaremba jako Balladyna.

(Do) Wolnoœæ tworzenia
Podczas wieczoru Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, 21 maja w nowo-

tomyskiej bibliotece, mia³ miejsce kolejny wyj¹tkowy debiut. Tym razem symboliczn¹
szufladê wype³nion¹ swoj¹ twórczoœci¹ otwiera³ Karol Piotrzkiewicz – kierownik Biblio-
teki Publicznej w Opalenicy. Jak siê okaza³o do pisania zainspirowa³y go przed laty tek-
sty autorów rockowych, m. in.: Muñka Staszczyka, Kazika Staszewskiego, Lecha Janer-
ki i Krzysztofa Grabowskiego. Zreszt¹ muzyka rockowa w du¿ej czêœci ukszta³towa³a
go równie¿ jako cz³owieka. Karol Piotrzkiewicz zaprezentowa³ swoje limeryki i prze-
czyta³ kilka wierszy, a wœród nich: „Jesieñ”, „Jim”, „Dryfowanie wzd³u¿ prozy cudu”
i „Poeta pomiêdzy doros³ymi”. Spotka³y siê one z bardzo pozytywnym odbiorem pu-
blicznoœci.
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M³odzie¿ z Teatru Tymczasowego w spektaklu pt. „Powrót Goplany”



Tradycyjnie podczas spotkania nale¿¹cy do sta³ego grona poetów skupionych na No-
wotomyskim Piêtrze twórcy, zaprezentowali swoje wiersze, które wkomponowywa³y
siê w has³o wieczoru, jakim by³a „(Do) Wolnoœæ tworzenia”. Poezja okraszona by³a
piêknym brzmieniem muzyki skrzypcowej w wykonaniu Jakuba Szuby oraz melodyjny-
mi piosenkami w interpretacji Opalenickiej Grupy Wokalnej pod kierunkiem Leszka
Górki. (Czytaj wiêcej: ss. 87-94)

Wystawa portretów „Œwiat³o – Cieñ” 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 21 maja odby³o siê otwarcie wystawy fotogra-

fii pt. „Œwiat³o – Cieñ”, na której zaprezentowane zosta³y portrety autorstwa Adama
Polañskiego. W wernisa¿u uczestniczyli przyjaciele i znajomi artysty, samorz¹dowcy,
liczne grono nowotomyœlan, a tak¿e bohaterowie prezentowanych zdjêæ, m. in. muzyk,
gitarzysta i wokalista Robert Friedrich z „Luxtorpedy” oraz Krzysztof „Graba¿” Gra-
bowski ze „Strachów na Lachy” oraz „Pid¿amy Porno”. Oprawê muzyczn¹ wydarze-
nia zapewni³ zespó³ „Blueshift”. 

Wystawa „Ojcowie Niepodleg³oœci” 
Na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu 21 maja odby³a siê inauguracja „Bia³o-

-czerwonego szlaku Moja Niepodleg³a” w Wielkopolsce, po³¹czona z otwarciem wysta-
wy plenerowej pt. „Ojcowie Niepodleg³oœci”. Wystawê przygotowa³ Instytut Pamiêci
Narodowej z okazji tegorocznych obchodów 100. lecia odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê.  Plansze pocz¹tkowe zawiera³y m. in. opis jej idei, mapê Polski z lat 1918-
1923 prezentuj¹c¹ proces kszta³towania siê polskich granic, oœ czasu ukazuj¹c¹ najwa¿-
niejsze wydarzenia z procesu odbudowy pañstwowoœci, a tak¿e przedruki pierwszych
stron „Monitora Polskiego” z pierwszych dni niepodleg³oœci. Zaprezentowano na nich
równie¿ opis towarzysz¹cej wystawie ogólnopolskiej akcji „#mojaniepodleg³a”.
W g³ównej czêœci wystawy zaprezentowane zosta³y postaci Józefa Pi³sudskiego, Roma-
na Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Kor-
fantego oraz Ignacego Daszyñskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjêæ, prezentuj¹-
cych tytu³owych „Ojców Niepodleg³oœci” w skali rzeczywistej, plansze zawieraj¹ rów-
nie¿ krótkie biogramy tych postaci, a tak¿e interesuj¹cy wybór fotografii archiwalnych. 

Otwarcie wystawy poprzedzi³a czêœæ wyk³adowa w siedzibie Wy¿szej Szko³y Peda-
gogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu – Wydzia³ Zamiejscowy w Nowym To-
myœlu. G³os zabrali przedstawiciele organizatorów: Burmistrz Nowego Tomyœla dr
W³odzimierz Hibner oraz dyrektor Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu dr hab.
Rafa³ Reczek. Dr Zdzis³aw Koœciañski wyg³osi³ wyk³ad o „Polskich drogach do niepod-
leg³oœci”. Nastêpnie uczestnicy w marszu upamiêtniaj¹cym 100. rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci przeszli na pl. Niepodleg³oœci. Tam pod Pomnikiem Powstañców Wiel-
kopolskich z³o¿ono kwiaty i dokonano uroczystego otwarcia wystawy. Ekspozycjê
mo¿na by³o ogl¹daæ do 15 czerwca. 

Historia rodzinna i dalekie Filipiny
Goœæ Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu – Ma³gorzata
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Szumska – aktorka, pisarka i podró¿niczka, 22 maja przyby³a na spotkanie z czytelnika-
mi ze swoimi ksi¹¿kami: „Zielona Sukienka. Przez Rosjê i Kazachstan œladami rodzinnej
historii” oraz „Twarze tajfunu”. Przed po³udniem spotka³a siê z m³odzie¿¹ w ramach cy-
klu: „Wokó³ historii…” Opowiedzia³a o niezwykle trudnych losach jej dziadków, które
sta³y siê dla niej inspiracj¹ do odbycia syberyjskiej podró¿y œladami ich historii. W tym in-
teresuj¹cym spotkaniu uczestniczy³a m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Po-
licealnych im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu, któr¹ pani Ma³gorzata zachêca³a
do odkrywania w³asnych rodzinnych historii. Tego samego dnia wieczorem Ma³gorzata
Szumska spotka³a siê z cz³onkami Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”. Po-
dró¿niczka opowiedzia³a o swej wyprawie na sk¹pane w s³oñcu wyspy, by pomagaæ
mieszkañcom w odbudowie ich domów zburzonych przez potê¿ny tajfun. Mówi³a o ró¿-
nych, dobrych i z³ych stronach pomocy humanitarnej i o tym, jak trudno znaleŸæ odpo-
wiedŸ na pytanie, jak dobrze i m¹drze pomagaæ. Opowiedzia³a tak¿e o ludziach, o filipiñ-
skich obyczajach, religii, przyjaŸniach i mi³oœciach… By³y to dwie ró¿ne, przepe³nione
emocjami opowieœci o prawdziwym ¿yciu, ludzkich tragediach i radoœciach. 

Porozmawiajmy o zwierzêtach
W cyklu: „Biblioteka Porad Praktycznych” w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pu-

blicznej w Nowym Tomyœlu 24 maja odby³o siê sympatyczne, kameralne spotkanie mi-
³oœników czworonogów z weterynarzem – Rados³awem Jezierskim. Goœæ spotkania
mówi³ o pielêgnacji i ¿ywieniu czworonogich domowników, zasadnoœci ich sterylizacji,
schorzeniach oraz charakterach psów i kotów. Czy kot mo¿e robiæ na z³oœæ i siê obra-
¿aæ? Czy pies mo¿e piæ kolorowe napoje i mleko? Ile czasu dziennie nale¿y poœwiêciæ
zwierzakowi? Na te i inne pytania szczegó³owo odpowiada³ specjalista. Pokazywa³ te¿
zdjêcia swoich pacjentów i opisywa³ poszczególne przypadki ze swojej pracy zawodo-
wej. Na koniec wywi¹za³a siê rozmowa na temat ulubieñców oraz ich przyzwyczajeñ.
Przywo³ane zosta³y zabawne historie i anegdoty dotycz¹ce czworono¿nych pupili.

40 lat „Bolka i Lolka”
Przedszkole nr 4 „Bolka i Lolka” w Nowym Tomyœlu œwiêtowa³o 40. lecie istnienia.

Z tej okazji 25 maja odby³o siê uroczyste spotkanie po³¹czone z festynem rodzinnym.
Na powitanie goœci przedszkolaki zaœpiewa³y hymn przedszkola oraz inne piosenki,
w tym te kierowane do mam z okazji ich œwiêta. Historiê placówki przybli¿y³a jej dyrek-
tor Joanna Krysztofek-Koprak.  Du¿¹ niespodziankê dla uczestników uroczystoœci przy-
gotowa³a kadra przedszkola. Panie wyst¹pi³y w przedstawieniu „Kaczka Dziwaczka”.
Scenografia, stroje, odpowiednio dobrane utwory muzyczne, a przede wszystkim do-
skona³a gra aktorska spowodowa³y, ¿e zarówno mali, jak i duzi bawili siê doskonale. 

W gronie goœci jubileuszowych uroczystoœci znaleŸli siê: Starosta Nowotomyski Ire-
neusz Kozecki, Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, Zbigniew Markow-
ski – prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu, dyrektorki nowotomyskich
przedszkoli, a tak¿e emerytowane panie dyrektor Przedszkola nr 4. Jak na jubileusz
przysta³o, nie zabra³o tortu. Po czêœci oficjalnej maluchy z rodzicami i rodzeñstwem ba-
wi³y siê na rodzinnym festynie. 
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Nowotomyskie igrzyska senioralne 
W Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu 25 maja zorganizowane zo-

sta³y VIII Igrzyska Letnie dla Osób z Niepe³nosprawnoœci¹. Organizatorem tego wyda-
rzenia by³ Zarz¹d Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Nowym Tomyœlu wraz ze wspó³organizatorami. Igrzyska otworzy³ prezes zarz¹du
nowotomyskiego zwi¹zku Zenon Matuszczak. Udanej rywalizacji i dobrej zabawy ¿y-
czy³ natomiast Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner.  Do rywalizacji przy-
st¹pi³o piêæ zespo³ów, które reprezentowa³y: Zarz¹d Rejonowy Polskiego Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów z Nowego Tomyœla, Ko³o nr 1 z Nowego Tomyœla,
Ko³o nr 4 z Kuœlina, Zarz¹d Rejonowy PZERiI z Opalenicy oraz Dom Dziennego Poby-
tu w Nowym Tomyœlu.  Dla zawodników przygotowano piêæ konkurencji sportowych,
w tym rzut ko³ami olimpijskimi, str¹canie pi³kami pacho³ków, rzut pi³k¹ do siatki i inne.
By³a te¿ konkurencja plastyczna, polegaj¹ca na stworzeniu plakatu przedstawiaj¹cego
w³asn¹ dru¿ynê. Kibice gor¹co zagrzewali zespo³y do walki. Na widowni zasiedli rów-
nie¿ w³odarze gmin, których reprezentacje walczy³y w hali oraz Starosta Nowotomy-
ski. Uczestników odwiedzi³ senator RP Filip Libicki.  Rywalizacjê wygra³a reprezentacja
Oddzia³u Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Opale-
nicy, na II miejscu uplasowa³o siê Ko³o nr 4 PZERiI w Kuœlinie, a na III – Ko³o nr 1 w No-
wym Tomyœlu.  Obs³ugê techniczn¹ oraz program artystyczny igrzysk zapewnili nauczy-
ciele i m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyœlu. 

XX Dzieñ Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³y siê jubileuszowe XX Gminne Obchody

Dnia Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹. Motto tegorocznej uroczy-
stoœci, zorganizowanej 25 maja, brzmia³o: „Przyjmij ka¿dego takim, jakim jest…” Tymi
s³owami przyby³ych na uroczystoœæ powita³a Wies³awa Skoczylas. Na widowni zasiedli
zaproszeni goœcie: senator RP Jan Filip Libicki, Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzi-
mierz Hibner, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, dyrektorzy placówek oœwiato-
wych oraz instytucji na co dzieñ wspieraj¹cych uczniów i wychowanków, z myœl¹ o któ-
rych Dzieñ Godnoœci jest organizowany. 20. letni¹ historiê obchodów Dnia Godnoœci
przypomnia³a Emilia Wa³êsa -inicjatorka i wieloletnia koordynatorka Gminnych Obcho-
dów.  Na scenie w prezentacjach artystycznych grup integracyjnych wychowanków
i uczniów wyst¹pili reprezentanci: Przedszkola „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyœlu,
Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu, Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej,
Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyœlu.  Po wspólnie odœpiewanym hymnie Dnia
Godnoœci, g³os zabrali zaproszeni goœcie. Po czêœci oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczy-
stoœci zostali zaproszeni do obejrzenia prac plastycznych i technicznych wychowanków
oraz degustacji jubileuszowego tortu. 

Grecki wieczór 
Za spraw¹ muzyki i kulinariów 25 maja Nowotomyski Oœrodek Kultury zabra³ no-

wotomyœlan w podró¿ do s³onecznej i piêknej Grecji. Goœcie powitani zostali prawdzi-
w¹ greck¹ cha³w¹. Na scenie NOK-u wyst¹pi³ zespó³ „Mythos” graj¹cy typowo greck¹
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muzykê. Koncertowi towarzyszy³ pokaz zorby – popularnego tañca greckiego. Publicz-
noœæ da³a siê ponieœæ muzyce i kilka osób odwa¿y³o siê zatañczyæ na scenie wraz z wo-
kalist¹. Po koncercie widzowie zaproszeni zostali na greckie przysmaki. Mo¿na by³o
skosztowaæ greckiej sa³atki, winogron oraz oliwek. Wieczór grecki by³ kolejn¹ imprez¹
z cyklu: „Podró¿e przez melodie i smaki”.

W ho³dzie powstañcom wielkopolskim
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku 100. rocznic¹ wybuchu Powstania Wielko-

polskiego, zuchy, harcerze, harcerze starsi i seniorzy wziêli udzia³ w zuchowym i harcer-
skim rajdzie powstañczym, który odby³ siê w dniach 25 – 26 maja. Trasa rajdu prowa-
dzi³a ze Lwówka do Nowego Tomyœla. Przystanek wyznaczono we W³adys³awowie,
gdzie na piechurów czeka³o ognisko. Komendantka Hufca ZHP harcmistrzyni Dorota
Piechota zaprezentowa³a gawêdê zwi¹zan¹ z wydarzeniami Powstania Wielkopolskie-
go, a harcerze wspólnie z goœæmi œpiewali piosenki powstañcze i harcerskie. Nastêpnie
zuchy uda³y siê na odpoczynek do w³adys³awowskiej œwietlicy, a harcerze starsi i senio-
rzy – wg wskazówek komendanta rajdu harcmistrza Ireneusza Witkowskiego – ruszy-
li dalej do Nowego Tomyœla. Przekaz historyczny g³osi, ¿e powstañcy wielkopolscy we-
szli do Nowego Tomyœla o godz. 4.00 nad ranem, ówczesnego niemieckiego starostê
aresztowano i odes³ano poci¹giem do Poznania, a powstañcy udali siê na front zachod-
ni do Miedzichowa i Zb¹szynia. Harcerze wiernie odtworzyli historyczne wydarzenia
tamtego dnia. Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner przywita³ braæ harcer-
sk¹ w³aœnie o godz. 4: 00, wyra¿aj¹c im uznanie za trud podjêty dla uczczenia rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
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Przed gmachem Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu z uczestnikami rajdu spotka³ siê
burmistrz W³odzimierz Hibner 



„Arka” w nowej siedzibie
W Szkole i Przedszkolu „Arka” w Nowym Tomyœlu 26 maja obchodzono dorocz-

ne Œwiêto Rodziny. Wydarzenie po³¹czone zosta³o z inauguracj¹ i poœwiêceniem nowej
siedziby, znajduj¹cej siê przy ul. Ogrodowej. Przyby³ych na uroczystoœæ powita³a dyrek-
tor placówki Karolina Soko³owska, która przedstawi³a, zarówno kadrê przedszkola
i szko³y, jak i uczêszczaj¹ce tam dzieci. Nowy obiekt poœwiêci³ ks. Tomasz Sobolewski
– proboszcz parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu. ¯ycze-
nia i gratulacje spo³ecznoœci szko³y i przedszkola oraz Zarz¹dowi, prowadz¹cej obie pla-
cówki oœwiatowe, nowotomyskiej Fundacji „Rodzice Dzieciom” przekaza³ Burmistrz
Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner. Przed zaproszonymi goœæmi, w tym licznie
przyby³ymi rodzicami i rodzeñstwem, wyst¹pi³y dzieci, które zaprezentowa³y siê w tañ-
cu, œpiewie i inscenizacji. Swoje aktorskie talenty zaprezentowali te¿ rodzice, którzy wy-
stawili sztukê inspirowan¹ bajk¹ „Czerwony Kapturek”. 

„Dream Team” – mistrzyniami Wielkopolski 
W Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu 26 maja zmierzy³y siê zespo-

³y koszykarskie – UKS „Dream Team” Nowy Tomyœl z „Dziewi¹tk¹” Ostrów Wielko-
polski. By³ to ostatni z 12 meczów ligowych. Zawodniczki z Nowego Tomyœla wygra³y
wszystkie 12 spotkañ i zdoby³y tytu³ mistrza Wielkopolski. Na koñcz¹ce rozgrywki li-
gowe spotkanie przybyli Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, Starosta
Nowotomyski Ireneusz Kozecki, a tak¿e radny Rady Miejskiej Wojciech Andryszczyk.
Goœcie uhonorowali mistrzynie Wielkopolski pami¹tkowymi medalami oraz nagrodami
w postaci strojów koszykarskich.

III Motopiknik
26 maja w Sêkowie odby³ siê III Motopiknik. Zainaugurowa³a go krótka modlitwa

i poœwiêcenie motocykli przez ks. Andrzeja Grabañskiego – proboszcza parafii pw. Naj-
œwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu. Nastêpnie ulicami No-
wego Tomyœla przejecha³a parada motocykli, zabezpieczona przez policjantów i stra¿a-
ków z OSP. W Sêkowie na uczestników czeka³o wiele atrakcji: zamki dmuchane, kon-
kursy i zabawy, pokazy stra¿ackie, przelot œmig³owcem nad miastem. Na scenie wyst¹-
pilii: „Grupa Szopena”, „Country Zenit”, „Blues Station” (D¿em Cover Band) oraz
„Jack D. Society”. Dru¿yna Szpiku promowa³a ideê krwiodawstwa oraz prowadzi³a re-
jestracjê w bazie dawców szpiku. Impreza zorganizowana zosta³a przez Chmielow¹
Grupê Motocyklow¹ z Nowego Tomyœla przy wsparciu Starostwa Powiatowego oraz
Powiatowego Centrum Sportu.

Nie trzymaj pieniêdzy w skarpecie!
W czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu 29 maja

odby³o siê ostatnie przed wakacjami spotkanie dla podopiecznych Domu Dziennego
Pobytu, zorganizowane w ramach projektu: „Seniorzy w natarciu”. Goœciem seniorów
by³a tym razem policjantka z Wydzia³u Drogowego – asp. Anna Urbaniak, która wy-
g³osi³a prelekcjê pod has³em: „Nie trzymaj pieniêdzy w skarpecie! Seniorze nie daj siê
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oszukaæ!”, dotycz¹c¹ obserwowanej w ostatnich latach plagi wy³udzeñ wœród senio-
rów. Jak siê okaza³o temat bardzo zainteresowa³ s³uchaczy, wiêc po wys³uchaniu pre-
lekcji d³ugo jeszcze trwa³a o¿ywiona dyskusja.

Na urodzinowym pikniku u Feliksa
Szko³a Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyœlu 30 maja œwiêtowa³a 286. rocznicê uro-

dzin Feliksa Szo³drskiego. Œwiêto Patrona szko³y mia³o w tym roku formê pikniku.
W przededniu uroczystoœci uczniowie wykonywali gazetki œcienne prezentuj¹ce sylwet-
kê patrona oraz zorganizowali pikniki dla swoich klas. W Dniu Patrona delegacja
uczniów z³o¿y³a kwiaty przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ Feliksa Szo³drskiego, a nastêpnie
uczniowie wraz z nauczycielami barwnym korowodem udali siê do Parku Feliksa, by
tam interesuj¹co i twórczo spêdziæ czas. M³odzie¿ z klasy 2G zaprezentowa³a siê
w XVIII. wiecznych strojach i w formie scenki, zaprezentowanej na spacerowym ron-
dzie w parku wyjaœni³a, jaki zwi¹zek ma za³o¿yciel naszego miasta z kórnick¹ Bia³¹ Da-
m¹ oraz królem Stanis³awem Augustem Poniatowskim. Najm³odsi uczniowie po wspól-
nym przemarszu przez miasto swoje piknikowe koce roz³o¿yli na trawie na boisku
szkolnym, gdzie odbywa³y siê zabawy i konkursy. Wœród zadañ by³o wykonanie trans-
parentu zawieraj¹cego has³o promuj¹ce Nowy Tomyœl lub za³o¿yciela miasta, laurki
z urodzinowymi ¿yczeniami dla Feliksa, przygotowanie koszyka piknikowego na piknik
higieniczny i zdrowy, zagospodarowanie miejsca piknikowego oraz zorganizowanie za-
baw na œwie¿ym powietrzu w gronie klasy. Wa¿nym punktem programu by³y prezen-
tacje klas przed królem Stanis³awem Augustem Poniatowskim i Feliksem Szo³drskim.
Konkursowym zmaganiom przygl¹dali siê burmistrz W³odzimierz Hibner oraz dyrek-
tor szko³y Andrzej Wa³êsa. 
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O tym, jak nie daæ siê oszukaæ mówi³a seniorom asp. Anna Urbaniak



Zaczarowany Dzieñ Dziecka 
Tegoroczne obchody Dnia Dziecka przebiega³y w Nowotomyskim Oœrodku Kultu-

ry pod has³em „Abrakadabra to czary i magia”. 1 czerwca na scenie w muszli koncer-
towej wyst¹pi³ Teatr „Fuzja” z Poznania w przedstawieniu „Szabadabada”. Aktorzy
w zabawny i pouczaj¹cy sposób opowiedzieli o zasadach dobrego wychowania. Nie za-
brak³o te¿ efektów magicznych. Do wspólnej zabawy ma³ych widzów zaprosi³a iluzjo-
nistka Michelle. Zarazi³a najm³odsz¹ publicznoœæ dobrym humorem i wielk¹ dawk¹
energii, jednoczeœnie za spraw¹ swych sztuczek wprowadzaj¹c widzów w zdumienie.
Dzieci chêtnie asystowa³y iluzjonistce przy wykonywaniu ró¿nych „czarów”. Na scenie
odby³ siê te¿ pokaz taneczny w wykonaniu dzieci z sekcji hip-hopowej, dzia³aj¹cej na co
dzieñ w NOK-u. Na zakoñczenie tego „zaczarowanego” dnia zaprezentowali siê
uczestnicy powiatowych eliminacji XXIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przed-
szkolaków, którzy podbili serca publicznoœci. Wydarzeniom dziej¹cym siê na scenie to-
warzyszy³y te¿ inne atrakcje, m. in. malowanie twarzy, dmuchañce oraz szczudlarze
z balonami i s³odkoœciami. Na ³asuchów czeka³y stoiska z wat¹, popcornem i goframi.

Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom 
XVII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, organizowanego co roku

przez Fundacjê ABCXXI -„ Ca³a Polska czyta dzieciom” up³ynê³a w tym roku pod ha-
s³em „Czytanie ³¹czy”. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu
tradycyjnie w³¹czy³a siê w jego obchody i aby podkreœliæ s³usznoœæ przewodniego has³a,
od 4 do 7 czerwca, do wspólnej lektury biblioteka zaprosi³a wypróbowanych przyjació³
biblioteki. Bibliotekarki po³¹czy³y swe si³y m. in. z mamami najm³odszych czytelników
uczestnicz¹cych w cotygodniowych „Porankach w bibliotece”, z 19 Dru¿yn¹ Harcersk¹
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Magiczne pokazy oczarowa³y dzieci i ich rodziców 



BUKI oraz z Œwietlic¹ Socjoterapeutyczn¹, Przedszkolem nr 2 „Plastusiowe Osiedle”
i Przedszkolem nr 5 „S³oneczko”. Dziêki tak zgranemu zespo³owi, przez ca³y tydzieñ
w Strefie Koloru dzieci mog³y s³uchaæ czytanych na g³os opowieœci. Renata Skaliñska ze
Œwietlicy Socjoterapeutycznej przeczyta³a ksi¹¿kê Martina Widmarka „Tyczka w Kra-
inie Szczêœcia”, której treœæ i piêkne ilustracje autorstwa Emilii Dziubak zainspirowa³y
m³odych s³uchaczy do stworzenia – z pomoc¹ kredek i gazet – w³asnych krain, pe³nych
przyjemnych, uszczêœliwiaj¹cych rzeczy. Magdalena Lipowicz i Anna Ka³uska – mamy
najm³odszych czytelników przenios³y dzieci w zabawny œwiat psich i kocich psot. Bajka
o zagubionym szczeniaku i wiersze Joanny Papuziñskiej z jej najnowszego tomiku stano-
wi³y doskona³y wstêp do zabaw i wspólnej, du¿ej pracy plastycznej – wyklejanego „Pso-
ciñca”. Marlena Kañdu³a zafundowa³a grupie przedszkolnej „Misie” prawdziw¹ podró¿
w czasie i to bardzo odleg³¹, bo a¿ do czasów, kiedy ¿y³y dinozaury. Wszystko za spra-
w¹ ksi¹¿ki pt. „Ivar zaprzyjaŸnia siê z tyranozaurem”. 19 Dru¿yna Harcerska BUKI wy-
bra³a czytanie w plenerze. Na bibliotecznym skwerze dru¿ynowy Krystian Dybek prze-
czyta³ dzieciom ksi¹¿kê pt. „Pieniek otwiera muzeum”. Kolekcjonerska pasja tytu³owe-
go bohatera zachêci³a uczestników zajêæ do w³asnych poszukiwañ ciekawych rzeczy,
na jakie mo¿na siê natkn¹æ podczas spaceru. Ju¿ po chwili dzieci zgromadzi³y mnóstwo
m. in. ga³¹zek, szyszek, liœci, które nastêpnie – naœladuj¹c Pieñka – zamieni³y w muzeal-
ne eksponaty.

Plenerowe spotkanie DKK
Czerwcowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, dzia³aj¹cego w nowotomy-

skiej bibliotece, odby³o siê w plenerze. 5 czerwca klubowiczki wyruszy³y w drogê
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Na bibliotecznym skwerze czyta³ dzieciom dru¿ynowy Krystian Dybek



do Pora¿yna, którego g³ówn¹ atrakcj¹ jest ukryty w lesie dworek i otaczaj¹cy go
kompleks parkowo – leœny. Cz³onkinie DKK przywita³ Tomasz Ka³ek z Nadleœnic-
twa Grodzisk Wlkp., który udzieli³ wielu wskazówek dotycz¹cych bezpiecznego za-
chowania w lesie. Zdobyt¹ teoriê klubowiczki zastosowa³y w praktyce podczas spa-
ceru. Id¹c tropem leœnej zwierzyny, trafi³y na polanê, na której czeka³o profesjonal-
nie przygotowane ognisko (oczywiœcie w wyznaczonym miejscu i z zachowaniem
wszelkich zasad ppo¿.). Upiek³y kie³baski, napi³y siê kawy i oczywiœcie… porozma-
wia³y o ksi¹¿ce. 

Apetyt na zdrowie 
Ostatnie przed wakacyjn¹ przerw¹ spotkanie z cyklu: „Biblioteka Porad Prak-

tycznych”, zorganizowane przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w No-
wym Tomyœlu dotyczy³o zdrowia i dobrego samopoczucia. Goœciem bibliote-
ki 5 czerwca by³a dietetyk Magdalena Waberska-Kaczmarek. Uczestniczki spotka-
nia dowiedzia³y siê, jak bez poœpiechu, zdrowo i w rozs¹dny sposób pozbyæ siê
zbêdnych kilogramów oraz cieszyæ siê ³adn¹ sylwetk¹. Pozna³y równie¿ najwiêk-
sze ¿ywieniowe b³êdy, jakie pope³niamy oraz sposoby na radosne i aktywne ¿ycie.
Jak siê okaza³o, aby pozbyæ siê zbêdnych kilogramów nale¿y po prostu…jeœæ,
przestrzegaj¹c oczywiœcie odpowiednich przerw miêdzy posi³kami oraz ich zró¿-
nicowania. Najwiêksz¹ atrakcj¹ spotkania by³a mo¿liwoœæ zbadania swojego BMI
za pomoc¹ specjalistycznego sprzêtu – tj. analizatora sk³adu cia³a. Po takim spo-
tkaniu bez obaw mo¿na udaæ siê na wakacje i cieszyæ siê swoim wygl¹dem i kon-
dycj¹.
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Tym razem spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki odby³o siê w plenerze



O arbitra¿u i mediacji
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji z cyklu: „Arbitra¿ i mediacja w teorii

i praktyce” by³o „Budowanie zaufania do arbitra¿u i mediacji”. Konferencja, pod patro-
natem Burmistrza Nowego Tomyœla oraz Starosty Nowotomyskiego, zosta³a zorgani-
zowana 8 czerwca przez S¹d Arbitra¿owy, dzia³aj¹cy przy Nowotomyskiej Izbie Go-
spodarczej. Konferencjê otworzy³ W³odzimierz Brych – prezes S¹du Arbitra¿owego
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. W czêœci panelowej konferencji wys³uchaæ
mo¿na by³o m. in.: wyk³adu „Szybkoœæ a obstrukcja w arbitra¿u handlowym” prof. dra
hab. Andrzeja Szumañskiego z Uniwersytetu Jagielloñskiego. O tym „Jak budowaæ za-
ufanie do instytucji arbitra¿owej” przekonywa³ Piotr Nowaczyk – niezale¿ny miêdzyna-
rodowy arbiter i mediator. Z kolei Alexander Korak przybli¿y³ uczestnikom spotkania
aktualne fakty i trendy dotycz¹ce rozwoju arbitra¿u na Bia³orusi.

Organizowana w Nowym Tomyœlu miêdzynarodowa konferencja stanowi jedno
z wa¿niejszych wydarzeñ zwi¹zanych z ADR (Alternative Dispute Resolution – alterna-
tywne metody rozstrzygania sporów) w Polsce. Cieszy siê du¿ym zainteresowaniem,
zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmuj¹cych tymi zagadnieniami.

„Staszic” szko³¹ zawodow¹ najwy¿szej jakoœci
Podczas uroczystej gali 3. edycji konkursu „Szko³a zawodowa najwy¿szej jakoœci”,

w Wy¿szej Szkole Menad¿erskiej w Warszawie, 8 czerwca Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Sta-
nis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu zosta³ uhonorowany wyró¿nieniem, potwierdzaj¹-
cym uznanie dla realizowanego w szkole projektu: „Model kszta³cenia dualnego w tech-
nikum oraz bran¿owej szkole I stopnia na przyk³adzie wieloletniej wspó³pracy Zespo³u
Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu i „Aesculap Chifa” w Nowym To-
myœlu – producenta instrumentów medycznych.”  Kapitu³a konkursu – Mazowiecki Ku-
rator Oœwiaty, dyrektor Oœrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i prezes Zarz¹du
Fundacji „Funduszu Wspó³pracy” w Warszawie – uznali projekt za przyk³ad tzw. „do-
brej praktyki” w zakresie zapewnienia jakoœci w szko³ach zawodowych. Nowotomyski
„Staszic” znalaz³ siê wœród 114 wyró¿nionych szkó³ z 15 województw. 

XXIII Big Band Festiwal
8 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê XXIII Ogólnopolski Big

Band Festiwal. Do Nowego Tomyœla przyjecha³o piêæ big bandów z ca³ej Polski: Tar-
nowski Big Band z Tarnowskich Gór, Big Band „Mundana” z Radomia, „Happy Jazz
Band” z Poznania, Orkiestra Jazzowa Jacka Namys³owskiego z £odzi i Big Band „Fabry-
ka We³ny” z Pabianic. W przes³uchaniach konkursowych wzi¹³ udzia³ równie¿ nasz no-
wotomyski „Karol Band”. Ka¿dy big band zaprezentowa³ trzy utwory. Wystêpy oce-
nia³o jury w sk³adzie: Jan Ptaszyn Wróblewski – przewodnicz¹cy, Jerzy Szymaniuk oraz
Piotr Ka³u¿ny. I miejsce i statuetkê Grand Prix otrzyma³ Big Band „Fabryka We³ny”
z Pabianic, II miejsce zajê³a Orkiestra Jazzowa Jacka Namys³owskiego z £odzi,
a na III miejscu znalaz³ siê nasz lokalny „Karol Band”. Jury wyró¿ni³o równie¿ najlepsze-
go solistê – instrumentalistê, którym zosta³ Dariusz Stanis³awski. Otrzyma³ on puchar
ufundowany przez tygodnik lokalny „Nasz Dzieñ po Dniu”. Gwiazd¹ tego wyj¹tkowe-
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go wieczoru by³a Gra¿yna £obaszewska – genialna wokalistka i niezwyk³a osobowoœæ.
Jej koncert by³ prawdziw¹ muzyczn¹ uczt¹. Imprezie towarzyszy³a wystawa sprzêtu
muzycznego, przygotowana przez firmê „Luk Serwis”. 

Noc Bibliotek 2018
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu, tradycyjnie w³¹czy³a

siê w ogólnopolsk¹ akcjê „Noc Bibliotek”, która przebiega³a w tym roku pod has³em
„RzeczpospoCzyta”. 9 czerwca wieczorem sporo dzia³o siê w bibliotecznej przestrze-
ni. Zabawa rozpoczê³a siê w Strefie Koloru, gdzie maluchy mog³y pos³uchaæ fragmen-
tów ksi¹¿ek czytanych przez doros³ych, a nastêpnie wziê³y udzia³ w interaktywnych
warsztatach pt. „Wszyscy ziewaj¹”. W miêdzyczasie, w sali obok, inne dzieci oraz ich
rodzice ogl¹dali filmy i bajki z kliszy. Rodzice przypomnieli sobie czasy swojej m³odoœci,
a dzieci pozna³y filmy, które tak bardzo ró¿ni¹ siê od wspó³czesnych. W bibliotecznej
Czytelni przez ca³y wieczór trwa³ konkurs na stworzenie dadaistycznego wiersza lub
plakatu, który okaza³ siê ciekaw¹ zabaw¹ i zaowocowa³ czêsto intryguj¹cymi tekstami.
Wszystkie prace opatrzone god³ami zosta³y zamieszczone na bibliotecznym profilu
na Facebooku i poddane w ci¹gu nastêpnego tygodnia pod g³osowanie internautów. Au-
torkami zwyciêskich okaza³y siê Gabriela Heliñska i Ma³gorzata Haliniak.  Przez ca³y
wieczór mo¿na by³o korzystaæ z ksiêgozbioru, a nawet wyposa¿yæ siê w jedn¹ z ksi¹¿ek
grozy wypo¿yczon¹ „w ciemno”. Noc Bibliotek oferowa³a równie¿ muzyczn¹ atrakcjê
w wykonaniu m³odych zdolnych uczniów Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym
Tomyœlu. Swoje uzdolnienia perkusyjne ujawnili: Alicja Sokalla, Wiktor Warmuz, Bru-
no Borowy oraz ich nauczyciel Micha³ Obrêbski. Oklaskiwane te¿ by³y wokalistki: Alek-
sandra Struga³a, Patrycja Spycha³a i Michalina Kubicka. Na koniec zaprezentowa³ siê du-
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Zabawa rozpoczê³a siê w bibliotecznej Strefie Koloru 



et skrzypcowy: uczennica Zosia Siêbor i nauczycielka Estera Wiesio³ek.  Wieczór za-
koñczy³ siê maratonem czytelniczym dla doros³ych. Fragmenty wybranych przez siebie
ksi¹¿ek czytali: El¿bieta Cybal-Podlaszewska, Joanna Uramowska, Jadwiga Zbora³a,
Henryk Helwing, Gabriela Heliñska, Teresa Dziewia³towska, Barbara Jandy, Katarzy-
na Mrozik-Stefañska, Ma³gorzata Herla, Ma³gorzata Haliniak i Wojciech Budzisz. Tu¿
przed pó³noc¹ dyrektor biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap zakoñczy³a tegoroczn¹ Noc Bi-
bliotek esejem Umberto Eco „O bibliotece”.

Zawody stra¿ackie
Na boisku sportowym w Wytomyœlu 9 czerwca odby³y siê gminne zawody sporto-

wo-po¿arnicze dru¿yn z terenu gminy Nowy Tomyœl, zorganizowane przez OSP w Ró-
¿y, Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu, Zarz¹d Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku
OSP RP w Nowym Tomyœlu oraz Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
która zapewni³a komisjê sêdziowsk¹.  Dopisa³a frekwencja, w zawodach wziê³o bo-
wiem udzia³ 26 dru¿yn, w tym szeœæ sekcji seniorów i jedna sekcja seniorek z OSP w Bo-
rui Koœcielnej oraz 16 sekcji m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych (ch³opcy i dziewczê-
ta w przedziale wiekowym: 12-15 lat i 16-18 lat). Dodatkowo w zawodach wziê³y
udzia³ trzy sekcje maluchów, tj. dzieci do lat 10: „Iskierki” przy OSP w S¹topach (ch³op-
cy i dziewczynki) oraz „Ogniki” (ch³opcy) przy OSP w Borui Koœcielnej (dzieci do 10
lat). Najm³odsi zawodnicy swoj¹ sportow¹ postaw¹ i duchem walki zaimponowali, za-
równo pozosta³ym uczestnikom, jak i obserwatorom zawodów. W sportowo-po¿arni-
czej rywalizacji najlepszymi wœród seniorów okazali siê stra¿acy z OSP w Bukow-
cu. II miejsce zajêli ochotnicy z Ró¿y, a III – z S¹topów. W grupie wiekowej 12-15
lat I miejsca zajêli ch³opcy i dziewczêta z Bukowca, natomiast w grupie wiekowej 16-18
lat zwyciê¿y³y: dru¿yna dziewcz¹t z Bukowca i ch³opców z Wytomyœla. Wszyscy
uczestnicy zawodów sportowo-po¿arniczych tradycyjnie ju¿ otrzymali nagrody, nato-
miast dru¿yny, które zajê³y pierwsze miejsca uhonorowane zosta³y dodatkowo okolicz-
noœciowymi pucharami. Puchar przechodni im. druha Franciszka Kucza do przysz³o-
rocznych zawodów posiadaæ bêdzie OSP w Bukowcu. Na zawodach, jak co roku, go-
œci³a grupa stra¿aków z zaprzyjaŸnionej gminy Biesenthal-Barnim w Niemczech. Zawo-
dy zakoñczy³ tradycyjnie poczêstunek grochówk¹.

30 Turniej Wsi 
10 czerwca w Cichej Górze zorganizowany zosta³ 30 Turniej Wsi. Wybór tego miej-

sca na jubileuszowy turniej nie by³ przypadkowy. Cicha Góra jako jedyna wioska z tere-
nu naszej gminy uczestniczy³a we wszystkich trzydziestu turniejowych spotkaniach. Te-
goroczny turniej rozpocz¹³ siê indywidualnym konkursem kulinarnym „Wiejskie sma-
ki”. W jubileuszowej edycji imprezy wypiekano oczywiœcie torty. Ocenia³o je jury
w sk³adzie: Maciej Ró¿añski – przewodnicz¹cy, Genowefa Hreczyñska, Renata Orlicka,
Joanna Dominiak, Antoni Dembiecki i Dariusz Kocoñ. I miejsce zajê³a Justyna Jan-
dy, II miejsce – Gabriela Michalak, a III miejsce przypad³o Dorocie Jarosz. Wyró¿nie-
niem jury nagrodzi³o tak¿e tort Janiny £apiñskiej. Wszyscy uczestnicy konkursu kulinar-
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nego otrzymali dyplomy, kwiaty oraz upominki.  Po po³udniu Burmistrz Nowego To-
myœla W³odzimierz Hibner, dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Beata Baran
oraz so³tys Cichej Góry Marek Binkowski oficjalnie otworzyli 30 Turniej Wsi. Wziê³y
w nim udzia³ reprezentacje szeœciu wsi: Borui Koœcielnej, Cichej Góry, Przy³êku, S¹to-
pów, Szarek i Wytomyœla. Zmaga³y siê one w siedmiu konkurencjach, w tym – arty-
stycznych (piosenka ludowa z dowolnego regionu Polski, uk³ad rytmiczny do melodii lu-
dowej, taniec wielkopolski) i sportowych (skakanka, „rzucanka” dla dzieci, tratwa oraz
¿abi wyœcig). Zmagania zawodników obserwowa³o i ocenia³o tym razem 3. osobowe
jury: Renata Orlicka – przewodnicz¹ca, Genowefa Hreczyñska oraz Joanna Dominiak.
Rywalizacja by³a bardzo zaciêta, ale nie pozbawiona du¿ej dawki humoru i poszanowa-
nia zasad fair play. Po bardzo wyrównanej walce I miejsce zajêli gospodarze, czyli repre-
zentacja Cichej Góry, II miejsce zdoby³a Boruja Koœcielna, a III – Przy³êk. Wszystkie wio-
ski bior¹ce udzia³ w tegorocznym turnieju otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, kwiaty i na-
grody. Gratulacje i toasty uœwietni³y ten uroczysty moment.  Jubileuszowa edycja impre-
zy stanowi³a okazjê do podsumowania 30 lat turnieju oraz uhonorowania tych osób,
dziêki którym przez tyle lat wydarzenie to z sukcesem jest organizowane i stanowi zna-
komit¹ okazjê do integracji i aktywizacji mieszkañców nowotomyskich wsi. 

Ruszy³a kolej metropolitalna
10 czerwca o godzinie 17: 58 na peron dworca PKP w Nowym Tomyœlu wjecha³

pierwszy poci¹g Poznañskiej Kolei Metropolitalnej. PKM – to wiêcej poci¹gów na czte-
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dziêki którym turniej trafi³ do naszej gminy i trwa niezmiennie od 30 lat



rech liniach: z Poznania do Grodziska Wlkp., W¹growca, Nowego Tomyœla i Jarocina.
W godzinach 13.50 – 17.40 poci¹gi bêd¹ kursowaæ co 33 minuty, a w godzinach 5.10
– 9.20 co 36 minut. Pierwszych pasa¿erów Poznañskiej Kolei Metropolitalnej na pero-
nie przywitali: Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, Starosta Nowotomy-
ski Ireneusz Kozecki oraz Sekretarz Powiatu Ryszard Napiera³a. 

Piek³o, ziemia, niebo
Ostatnie przed wakacyjn¹ przerw¹ spotkanie Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez

kontynenty”, dzia³aj¹cego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym To-
myœlu, by³o okazj¹ do odbycia dalekiej wyprawy do Kambod¿y, Laosu i Tajlandii. O tym
jednym z najbardziej niezwyk³ych zak¹tków na ziemi 12 czerwca opowiedzia³ Marek
Pindral, autor ksi¹¿ek podró¿niczych: „Chiny od góry do do³u”, „W cieniu minaretów.
Oman” oraz „Indie czyli œwiat”. Opowiedzia³ o miejscu, które widzia³o potworne
zbrodnie oraz wyda³o dzie³a sztuki, do dziœ wystawiaj¹ce najwy¿sze noty tamtejszym ar-
tystom. Miejscu, gdzie w œwi¹tyniach rozbrzmiewaj¹ mantry buddyjskich mnichów,
przyzwyczajanych od dziecka do wspó³odczuwania ze wszystkimi istotami, miejscu ty-
si¹ca uœmiechów, ale i kobiet-¿yraf, których szyje okuwane s¹ w metalowe obrêcze.
Miejscu, poroœniêtym malownicz¹ d¿ungl¹ i otoczonym turkusowym morzem, którego
fale potrafi¹ jednak w ci¹gu doby zabiæ trzysta tysiêcy ludzi. Podró¿nik wzbogaci³ swoj¹
opowieœæ pokazem piêknych slajdów obrazuj¹cych odwiedzane miejsca. Po spotkaniu,
w kuluarach, odpowiada³ na pytania zainteresowanych i podpisywa³ ksi¹¿ki.

Podsumowanie matematycznego „Kangura” 
15 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury Burmistrz Nowego Tomyœla W³o-

dzimierz Hibner wrêczy³ nagrody uczniom szkó³ podstawowych i oddzia³ów gimnazjal-
nych z terenu naszej gminy, którzy uzyskali najlepsze wyniki w Miêdzynarodowym Kon-
kursie „Kangur Matematyczny”. Jest on najwiêksz¹ masow¹ matematyczn¹ imprez¹
na œwiecie. W gminie Nowy Tomyœl udzia³ w nim wziê³o 275 m³odych matematyków
z nastêpuj¹cych szkó³: Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu (organizator: Ma-
riusz Dolecki; 43 uczestników), Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu (organi-
zator: Miros³awa Jurga; 83 uczestników), Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowym Tomy-
œlu (organizator: Marzena Lemañska; 10 uczestników); Szko³y Podstawowej w Borui
Koœcielnej (organizator: Izabella Maciejewska; 54 uczestników); Szko³y Podstawowej
w Bukowcu (organizator: Agnieszka S³owiñska; 11 uczestników); Szko³y Podstawowej
w Jastrzêbsku Starym (organizator: Edyta £y¿wa; 18 uczestników), Szko³y Podstawo-
wej w S¹topach (organizator: Anna Gajewska; 19 uczestników), oddzia³u gimnazjalne-
go w Borui Koœcielnej (organizator: Iwona Œliczner; 11 uczestników); oddzia³u gimna-
zjalnego w Bukowcu (organizator: Agnieszka S³owiñska; 2 uczestników); oddzia³u gim-
nazjalnego w Nowym Tomyœlu (organizator: Marzena Lemañska; 24 uczestników). Na-
grody w postaci g³oœników bezprzewodowych, powerbanków, smartwatchy ufundo-
wane przez Gminê Nowy Tomyœl, otrzyma³o 47 uczniów. Podczas gali wokalno-ta-
neczne umiejêtnoœci zaprezentowali uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 i oddzia³ów
gimnazjalnych w Nowym Tomyœlu.
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Piknik historyczny – „Armii w darze…”
Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty w barwach 57 Pu³ku Piecho-

ty Karola II Króla Rumunii zorganizowa³o 16 czerwca piknik historyczny pod nazw¹:
„Armii w darze. 80. rocznica przekazania broni ze zbiórki Funduszu Obrony Naro-
dowej w Nowym Tomyœlu”. Obchody zainaugurowane zosta³y otwarciem okoliczno-
œciowej wystawy „Spo³eczeñstwo armii” w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Nowym Tomyœlu. Nastêpnie spod Urzêdu Miejskiego, ulicami: Poznañsk¹, pl.
Chopina, Pi³sudskiego, Witosa i Tysi¹clecia, na plac Niepodleg³oœci przesz³a defilada
z udzia³em ¿o³nierzy z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Miêdzyrze-
czu, grup rekonstrukcyjnych, harcerzy oraz uczniów nowotomyskich szkó³. Na cze-
le pochodu jecha³y wojskowe pojazdy bojowe, które wzbudza³y spore zainteresowa-
nie wœród mieszkañców miasta.  Na placu Niepodleg³oœci odprawiona zosta³a polo-
wa msza œw. Nastêpnie Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner i Starosta
Nowotomyski Ireneusz Kozecki, dokonali symbolicznego aktu przekazania broni.
Burmistrz W³odzimierz Hibner wrêcza³ wybite z tej okazji medale pami¹tkowe.
Przy pomniku Powstañców Wielkopolskich, pp³k. Mariusz Fil, Starosta Nowotomy-
ski Ireneusz Kozecki, Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz prezes
Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. F. Piêty Adrian Pawelski z³o¿yli wi¹zankê
kwiatów. Po czêœci oficjalnej na pl. Niepodleg³oœci odby³ siê piknik historyczny, pod-
czas którego nowotomyœlanie mieli mo¿liwoœæ zobaczenia wnêtrza czo³gu czy innych
pojazdów mechanicznych s³u¿¹cych polskiej armii, poznania starych zawodów czy
zdobycia okolicznoœciowej pieczêci upamiêtniaj¹cej to wydarzenie. Piknik zakoñczy³
siê koncertem zespo³u „Hañba”. (Czytaj wiêcej: ss. 24-35)

Warta obejrzenia regionalna wystawa 
Jak co roku w okresie wakacyjnym Miejska i Powiatowa Biblioteka Publicz-

na w Nowym Tomyœlu zaprasza, zarówno mieszkañców, jak i odwiedzaj¹cych nasze
miasto, do obejrzenia regionalnej wystawy, przygotowanej przez biblioteczny Oœro-
dek Wiedzy o Regionie. Tegoroczna wystawa pt. „Spo³eczeñstwo armii”, przygoto-
wana zosta³a w ramach obchodów 80. rocznicy przekazania broni ze zbiórki prze-
prowadzonej wœród mieszkañców powiatu nowotomyskiego na Fundusz Obrony
Narodowej. Obchody zorganizowa³o Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Felik-
sa Piêty w barwach 57. Pu³ku Karola II Króla Rumunii.  Wystawa, któr¹ mo¿na ogl¹-
daæ w nowotomyskiej bibliotece do wrzeœnia, odzwierciedla przebieg tego najwiêk-
szego w historii przedwojennego Nowego Tomyœla wydarzenia.  Uroczystemu otwar-
ciu wystawy, 16 czerwca, towarzyszy³o wydanie jednodniówki rocznicowej, zawieraj¹-
cej oryginalne teksty prasowe z 1938 r., opisuj¹ce to wydarzenie.  Kuratorem wystawy
i autorem jej opracowania merytorycznego jest dr Bartosz Kruszyñski z Zak³adu Histo-
rii Wojskowej UAM. Wystawê zaprojektowa³a i wykona³a, a tak¿e teksty archiwalne
opracowa³a specjalistka ds. edukacji regionalnej nowotomyskiej biblioteki Gra¿yna Ma-
tuszak. Wystawê przygotowan¹ pod patronatem naukowym Wydzia³u Historii Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ogl¹daæ mo¿na do 7 wrzeœnia. (Czytaj wiê-
cej: ss. 24-35)
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Kobiecy „Punkt widzenia”
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 20 czerwca odby³o siê otwarcie wysta-

wy zbiorowej pt. „Punkt widzenia”. Zaprezentowane na niej zosta³y prace uczestniczek
Pracowni Ilustracji, która od lat prê¿nie dzia³a przy Bibliotece Publicznej w Œremie,
pod opiek¹ Agnieszki Dzikowskiej i malarki Urszuli £ukomskiej ze Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Twórczych „Po godzinach”. Na ekspozycji znalaz³y siê ró¿norodne, zarówno
pod wzglêdem techniki, jak i tematyki prace: akryle, obrazy olejne, pastele i makramy.
Ich autorkami s¹: Ma³gorzata Broniecka, Natalia Koz³owska-Ceglarz, Agnieszka Dzi-
kowska, Anna Dzikowska, Wanda Jab³oñska, Aleksandra Jarno, Ewa Jêdrzejewska, Ilo-
na Kuta, Mariola Kwarta, Anna Radajewska, Maria Selmoser, Halina Szmyt, Maria Sybi-
la oraz Miros³awa Tomczak. Prace s¹ odzwierciedleniem kobiecego postrzegania œwia-
ta, emocji, uczuæ i prze¿yæ. Wernisa¿ uœwietni³ wystêp zespo³u „Œpiewaj¹cy Przyjacie-
le”, dzia³aj¹cego przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Wystawê mo¿na ogl¹daæ
do koñca lipca.

Wybudowano nawierzchniê ulicy S¹topskiej 
22 czerwca zakoñczono inwestycjê od nazw¹ „Budowa ulicy S¹topskiej w Glinnie”

w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”. Z tej okazji odby³o siê uroczyste jej otwarcie. Prze-
ciêcia wstêgi dokona³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz przedsta-
wiciel wykonawcy Piotr Ca³us. W ramach zadania wykonano prawie 1 km drogi z kost-
ki brukowej betonowej wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹. Inwestor – Gmina Nowy
Tomyœl – wydatkowa³a na realizacjê inwestycji kwotê 2.829.000,00 z³. Wykonawc¹
zadania by³a firma Ca³us sp. z o. o., Sp. K. z Borui Nowej. 

Nocny turniej pi³karski 
W nocy z 23 na 24 czerwca Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu prze-

prowadzi³ nocny turniej pi³karski, w którym udzia³ wziê³o a¿ 11 dru¿yn. Turniej odby³
siê na Stadionie Miejskim w Nowym Tomyœlu, a mecze by³y rozgrywane jednoczeœnie
na dwóch boiskach. Na jednym boisku swoje rozgrywki mia³a grupa zaawansowana, na-
tomiast na drugim – grupa niezaawansowana. £¹cznie rozegrano 27 pojedynków,
w których udzia³ wziê³o ponad 100 osób, a turniej trwa³ od 20: 00 w sobotê do 2: 00
w niedzielê. Mecze by³y bardzo wyrównane, a poziom, jaki prezentowali zawodnicy,
by³ wysoki. Najlepsz¹ ekipa okaza³a siê dru¿yna pod naw¹ „Sedan”. 

Olivier Skrzypczak mistrzem Europy w zapasach 
Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner spotka³ siê 25 czerwca z zawod-

nikiem Akademii Zapasów w Nowym Tomyœlu – Olivierem Skrzypczakiem, jego trene-
rem Jackiem Skrzypczakiem oraz prezesem Akademii Zapasów – Tomaszem Beyg¹.
Podczas odbywaj¹cych siê 17 czerwca na Wêgrzech Mistrzostw Europy M³odzików
U15 w zapasach w stylu klasycznym w kategorii 48 kg Olivier Skrzypczak zdoby³ Mi-
strzostwo Europy M³odzików, potwierdzone z³otym medalem mistrzostw. Trenuj¹cy
od 10 lat Olivier stoczy³ piêæ walk, które zapewni³y mu zwyciêstwo. Tydzieñ wczeœniej,
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Poznaniu, Olivier wywalczy³ I miejsce
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w kategorii kadetów i zdoby³ tytu³ Mistrza Polski Kadetów. Burmistrz W³odzimierz
Hibner, doceniaj¹c wysokie wyniki sportowe m³odego zawodnika, przyzna³ mu nagro-
dê finansow¹ w wysokoœci 1 500,00 z³. Wrêczenie nagrody odby³o siê w obecnoœci tre-
nera i prezesa akademii. Burmistrz pogratulowa³ m³odemu zapaœnikowi dotychczaso-
wych osi¹gniêæ sportowych i ¿yczy³ kolejnych sukcesów w krajowym i miêdzynarodo-
wym wspó³zawodnictwie w zapasach. 

Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz
Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Oœrodka
Sportu i Rekreacji, So³ectwa S¹topy 
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Magdalena Biniaœ-Szkopek 
doktor nauk historycznych, adiunkt w Instytucie Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zawo-
dowo zwi¹zana równie¿ z Bibliotek¹ Kórnick¹ Polskiej Aka-
demii Nauk. Autorka kilkunastu artyku³ów naukowych do-
tycz¹cych rozbicia dzielnicowego w Polsce, a tak¿e kancela-
rii koœcielnych i prawa ma³¿eñskiego w œredniowieczu oraz
opracowañ z zakresu archiwistyki i nauk pomocniczych hi-
storii. Wspó³autorka edycji Ÿród³owych obejmuj¹cych
wspomnienia Jadwigi i Marii Zamoyskich. 

Marzena Kortus
inspektor w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu. Zain-
teresowania: literatura, fotografia i kulinaria. Publikowa³a
w prasie codziennej i periodykach: „Kronika Wielkopolski”
i „Przegl¹d Wielkopolski”.

Bartosz Kruszyñski 
doktor nauk historycznych, historyk wojskowoœci i analityk
zagadnieñ bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, od 2008 r.
pracownik naukowy i nauczyciel akademicki na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Autor publikacji naukowych o tematyce historycz-
no-wojskowej. Zainteresowania badawcze: dzieje poznañ-
skiego garnizonu w latach 1914-1939, Polacy w wojsku
niemieckim podczas I wojny œwiatowej, militarna rola Wiel-
kopolski w budowie niepodleg³oœci II RP, wspó³czesne za-
gro¿enia bezpieczeñstwa miêdzynarodowego oraz si³y
zbrojne USA w konfliktach militarnych w XX i XXI wieku.

Maria Lamcha 
podinspektor ds. komunikacji spo³ecznej i turystyki w Wy-
dziale Organizacyjnym i Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu
Miejskiego w Nowym Tomyœlu, absolwentka dziennikar-
stwa i komunikacji spo³ecznej oraz bezpieczeñstwa we-
wnêtrznego na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toru-
niu. Zainteresowania: film, muzyka klasyczna. 
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Martyna Nowosadzka
absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, animatorka dzia-
³añ edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i m³odzie¿y. Z za-
mi³owaniem czyta, zarówno Manna, jak i Mas³owsk¹. Po-
dró¿uje po Polsce i jeŸdzi na snowboardzie.

Adrian Pawelski
absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od
ponad 19 lat zwi¹zany zawodowo z Narodowym Operato-
rem Pocztowym Poczta Polska S. A. Zafascynowany okre-
sem dwudziestolecia miêdzywojennego w Polsce. Aktywny
cz³onek Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa
Piêty w barwach 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumu-
nii, od 2017 roku jego prezes.

Karol Piotrzkiewicz
absolwent filologii polskiej oraz studiów podyplomowych
z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mi³o-
œnik kina, dobrze napisanych piosenek oraz literatury, któ-
ra nie zapomina, ¿e ostatecznie najwa¿niejszy i tak jest czy-
telnik. Od stycznia 2017 r. kierownik biblioteki w Centrum
Kultury i Bibliotece im. Powstañców Wielkopolskich
w Opalenicy.

Izabela Putz
romanistka, specjalista ds. animacji kultury w Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainte-
resowania: psychologia spo³eczna, realia spo³eczno-poli-
tyczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka i litera-
tura francuska.
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