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Tablica pami¹tkowa z nazwiskiem Ignacego Roszkowiaka, znajduj¹ca siê na budynku 
obecnej Pañstwowej   Szko³y Muzycznej na pl. Chopina w Nowym Tomyœlu 



Damian Ro¿ek – Paw³owski

Sagi nowotomyskich rodów (8) 

Rodzina Ignacego Roszkowiaka

26 stycznia 2019 roku up³yn¹ siedemdziesi¹t cztery lata od wydarzenia, które
w styczniu 1945 roku wstrz¹snê³o mieszkañcami Nowego Tomyœla. Jest ono
do dziœ postrzegane jako najtragiczniejsze w jego dziejach. Z r¹k hitlerowców zginê-
³o wówczas oœmiu niewinnych mê¿czyzn. Pamiêæ o nowotomyskich bohaterach,
którzy stracili ¿ycie 26 stycznia 1945 roku, tylko dlatego, ¿e byli Polakami, zgin¹æ
nie mo¿e. Jednym z bohaterów tamtego tragicznego dnia jest Ignacy Roszkowiak
(24 paŸdziernika 1904 -26 stycznia 1945). 

Stara Przysieka, Gry¿yna, Jurkowo, Kopaszewko, Œwiniec – wsie w powiecie ko-
œciañskim, w których w XIX wieku mieszkali przodkowie nowotomyskiej rodziny
Ignacego Roszkowiaka. Rodzicami Ignacego byli Jan Roszkowiak (1878-1959), po-
wstaniec wielkopolski i Barbara z domu Glumiñska (1884-190.?), córka Stanis³awa
Glumiñskiego i Jadwigi Glumiñskiej z domu Lewandowskiej. Barbara urodzi³a siê
w Jurkowie, Jan w Starej Przysiece. Nie zachowa³a siê informacja o powodach prze-
prowadzki Jana, do oddalonego o 15 km od Starej Przysieki, Januszewa, w którym
– jak wynika z dokumentów – mieszka³ w 1903 roku. Nie zachowa³ siê równie¿
przekaz, jak dosz³o do zapoznania siê m³odych. Januszewo oddalone jest od Jurko-
wa o 3 km. Barbara i Jan Roszkowiakowie pobrali siê w 1903 roku. Akt œlubu spi-
sano w Krzywiniu. Po œlubie zamieszkali w Jurkowie. 

Maj¹tek Jurkowo nale¿a³ od 1841 roku do rodziny Dzier¿ykaj-Morawskich.
Od 1881 roku do Stanis³awa Dzier¿ykaj-Morawskiego i jego ¿ony Teresy,
a od 1914 roku do ich syna, urodzonego w 1892 roku w Jurkowie, Kajetana Dzier-
¿ykaj-Morawskiego – polityka, dyplomaty i publicysty. Za czasów Kajetana Moraw-
skiego w Jurkowie goœcili wybitni przedstawiciele polskiego œwiata literackiego:
Tadeusz Breza, Kazimiera I³³akowiczówna, Jan Lechoñ, Melchior Wañkowicz. 

Wróæmy jednak do naszych bohaterów – rodziny Roszkowiaków. Ignacy by³
pierwszym synem Jana i Barbary. Na œwiat przyszed³ w³aœnie w Jurkowie. Z okresu
jego dzieciñstwa, przypadaj¹cego na lata spêdzone w Jurkowie, w rodzinnych prze-
kazach nie zachowa³o siê wiele wspomnieñ. Traumatycznym wydarzeniem z lat dzie-
ciñstwa by³a œmieræ matki Barbary. Jan Roszkowiak, ojciec Ignacego, po œmierci ¿o-
ny o¿eni³ siê z jej m³odsz¹ siostr¹ – Katarzyn¹ (1900-1984). Najprawdopodobniej
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w Jurkowie Ignacy ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. W latach 20. XX wieku rodzina
Roszkowiaków powróci³a do Starej Przysieki, z której pochodzi³ Jan. W Starej Przy-
siece Jan wybudowa³ dom i prowadzi³ rolne gospodarstwo. Na cmentarzu parafial-
nym w Wonieœciu znajduje siê nagrobek Jana Roszkowiaka, z którego odczytaæ mo-
¿emy informacjê, i¿ by³ on powstañcem wielkopolskim. 

Najprawdopodobniej decyzja rodziny o przeprowadzce z Jurkowa do Starej
Przysieki zbieg³a siê z decyzj¹ Ignacego o poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi.
W rodzinie nie zachowa³a siê jednak dok³adna informacja, w którym roku i dlacze-
go Ignacy zdecydowa³ siê na przeprowadzkê do oddalonego o 60 km Nowego To-
myœla. By³y to lata 20. XX wieku. W Nowym Tomyœlu Ignacy podj¹³ naukê w Szko-
le Zawodowej Dokszta³caj¹cej, któr¹ ukoñczy³ otrzymuj¹c zawód kierowcy – me-
chanika. 

Wa¿nym punktem na mapie Nowego Tomyœla sta³a siê dla niego ulica D³uga. Za-
mieszkiwana przez Polaków i Niemców, by³a równie¿ ulic¹, któr¹ do swoich œwi¹-
tyñ udawali siê nowotomyscy staroluteranie oraz ¯ydzi. Przy ulicy D³ugiej mieszka³
pracodawca Ignacego – Jan Weber z rodzin¹. Przy niej równie¿, w kamienicy
pod numerem czwartym, nale¿¹cej do Ernestine i Gustava Tietze, mistrza powroŸ-
nictwa, Ignacy wynaj¹³ mieszkanie. W okresie miêdzywojennym w kamienicy
mieszka³a trzypokoleniowa rodzina Tietze i kilka polskich rodzin: Sza³owie, Piecho-
wiakowie, WoŸniakowie, Langowie i Roszkowiakowie. 
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Ignacy Roszkowiak – lata 30. XX wieku



W Nowym Tomyœlu Ignacy pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê, o osiem lat m³odsz¹
Agnieszkê, z domu WoŸniak (1912-2005). Pobrali siê w 1933 lub w 1934 roku
w parafii pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy przy ul. Dworcowej
w Nowym Tomyœlu. W marcu 1935 roku urodzi³a siê ich córka Krystyna.
Agnieszka pochodzi³a z rodziny WoŸniaków, mieszkaj¹cych w Nowym Tomyœlu
od pocz¹tku lat 20. XX wieku. Matka Agnieszki – Stanis³awa Czarnecka, z domu
WoŸniak (5 kwietnia 1892-28 lipca 1975), urodzi³a siê w Czaczu, w powiecie ko-
œciañskim. Stanis³awa by³a siostr¹ Piotra WoŸniaka (19 lutego 1897-26 stycz-
nia 1945). Piotr w wieku 15 lat wyemigrowa³ z Czacza do Westfalii. Nie zacho-
wa³o siê wspomnienie, czy rodzeñstwo wspólnie opuœci³o dom rodzinny w Cza-
czu i wyjecha³o do Westfalii, czy ponownie po 1918 roku, spotka³o siê ju¿ w No-
wym Tomyœlu. 

W biogramie Piotra WoŸniaka, zamieszczonym w nrze 2/2004 „Kwartalnika
Nowotomyskiego” odnajdziemy informacjê, ¿e w Nowym Tomyœlu zamieszka³ ma-
j¹c 21 lat, a wiêc w 1918 lub 1919 roku. Lata po odzyskaniu przez Polskê niepod-
leg³oœci i w³¹czeniu Nowego Tomyœla do pañstwa polskiego, by³y okresem masowej
emigracji rodzin niemieckich do Niemiec i wprowadzania siê do miasta rodzin pol-
skich. Piotr WoŸniak, z zawodu stolarz, w okresie miêdzywojennym pracowa³
w nowotomyskiej „Wielkopolskiej Fabryce Mebli” Jana Pi¹tkowskiego. ̄ on¹ Piotra
by³a Walentyna WoŸniak. 
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Ignacy i Agnieszka Roszkowiakowie z córk¹ Krystyn¹ – 1943 r. 



Do grudnia 1939 roku Ignacy Roszkowiak pracowa³ jako kierowca u Jana We-
bera. W rodzinie zachowa³o siê wspomnienie o wydarzeniu sprzed wojny, kiedy to
Ignacy po¿yczy³ od swego pracodawcy samochód i wraz z ¿on¹ i córk¹ pojecha³
w odwiedziny do Starej Przysieki, do rodziców. 

Do 1940 roku Ignacy i Agnieszka Roszkowiakowie, z córk¹ Krystyn¹, mieszkali
w kamienicy przy ul. D³ugiej 4. Niemiecka rodzina Tietze, w³aœciciele kamienicy, nie
dopuœcili do wysiedlenia z niej polskich lokatorów. Powodem przeprowadzki na ul.
Poznañsk¹ 12 by³a najprawdopodobniej zmiana pracy przez Ignacego oraz fakt, ¿e
przy ul. Poznañskiej 12 mieszkali rodzice Agnieszki – Jan i Stanis³awa Czarneccy
z m³odsz¹ siostr¹ Agnieszki, Mari¹. Zachowa³a siê pocztówka z 1934 roku, wyda-
na nak³adem nowotomyskiego ksiêgarza i wydawcy pocztówek Richarda Seeligera,
przedstawiaj¹ca ówczesn¹ ulicê Poznañsk¹. Nie istniej¹c¹ dziœ dwupiêtrow¹ kamie-
nicê, w której Roszkowiakowie zamieszkali w 1940 roku, widzimy na niej jako
pierwsz¹ z prawej strony ulicy. Trzypokojowe mieszkanie z kuchni¹ na parterze bu-
dynku sta³o siê dla nich nowym domem. W mieszkaniu tym zamieszka³a równie¿
rodzina Czarneckich – rodzice Agnieszki z córk¹ Mari¹, którzy opuœcili zajmowane
dot¹d mieszkanie po³o¿one na drugim piêtrze domu. W kamienicy przy Poznañ-
skiej 12 z Roszkowiakami i Czarneckimi s¹siadowa³y polskie rodziny: Perlaków,
Helaków oraz jedna niemiecka rodzina. 

W 1940 roku Ignacy rozpocz¹³ pracê w warsztacie samochodowym Ericha
Göringa, który mieœci³ siê na ty³ach kamienicy przy ul. Poznañskiej 12. Na parterze
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Nowy Tomyœl, ul. Poznañska. Pierwsza z prawej – nie istniej¹ca dziœ dwupiêtrowa kamienica, 
w której Roszkowiakowie zamieszkali w 1940 r. 



budynku swoje miejsce mia³ równie¿ nale¿¹cy do Göringa magazyn czêœci zamien-
nych do samochodów. Zachowa³a siê rodzinna fotografia z lat okupacji. Zosta³a wy-
konana najprawdopodobniej w jednym z nowotomyskich zak³adów fotograficz-
nych w 1943 roku. Do zdjêcia usiedli rodzice – Ignacy oraz Agnieszka, pomiêdzy
nimi stanê³a oœmioletnia córka Krystyna. Okupacyjne wspomnienia córki koncen-
truj¹ siê na uczêszczaniu do szko³y powszechnej, która dla polskich dzieci z Nowe-
go Tomyœla urz¹dzona zosta³a w Paproci, w odleg³oœci ok. 2,5 km od mieszkania
przy ulicy Poznañskiej. W sierpniu 1944 roku Agnieszka – wraz z pozostaj¹cymi
w mieœcie Polakami – zosta³a wys³ana w okolice Obornik Wlkp. do kopania rowów
przeciwpancernych, przed zbli¿aj¹cym siê – wraz z Armi¹ Czerwon¹ – frontem.
Do Nowego Tomyœla wróci dopiero w po³owie lutego 1945 roku. Warto w tym
miejscu wspomnieæ, ¿e jej ojciec Jan Czarnecki zmar³ 23 marca 1944 roku w obo-
zie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Stanis³awa Czarnecka otrzyma³a z Buchen-
waldu telegram z informacj¹, ¿e m¹¿ zmar³ na zapalenie p³uc. 

26 stycznia 1945 roku przed po³udniem, w mieszkaniu przy ulicy Poznañskiej 12
pojawili siê SS-mani, którzy aresztowali Ignacego Roszkowiaka. Œwiadkami areszto-
wania by³y 10. letnia córka Krystyna oraz teœciowa Ignacego – 53. letnia Stanis³awa
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Uroczysty pogrzeb ofiar na nowotomyskim cmentarzu. Ceremoniê pogrzebow¹ prowadzi ówczesny
proboszcz ks. dr Stanis³aw Skaziñski – 17 czerwca 1945 r.

Wykonana przy mogile fotografia rodzin pomordowanych; pierwsza z prawej Agnieszka Roszkowiak
– 17 czerwca 1945 r.



Czarnecka. Córka Krystyna zapamiêta³a trzech SS-manów, którzy pojawili siê
w mieszkaniu z list¹ Polaków wyznaczonych do aresztowania. Zapamiêta³a równie¿
ciep³e, jasne ko¿uchy, w które byli ubrani i wypowiedziane przez nich s³owa: „Naj-
pierw mê¿czyŸni, póŸniej kobiety”. Z po³o¿onego po s¹siedzku browaru nale¿¹ce-
go do niemieckiej rodziny Pflaumów, SS-mani zabrali równie¿ brata Stanis³awy
Czarneckiej – Piotra WoŸniaka (1897-1945). Po aresztowaniu Ignacego, Stanis³a-
wa Czarnecka z córk¹ Mari¹ i wnuczk¹ Krystyn¹, schroni³y siê w gospodarstwie ro-
dziny Majchrowskich w Glinnie. 

Podczas akcji aresztowania przebywaj¹cych w Nowym Tomyœlu Polaków, 26
stycznia 1945 roku zatrzymano ³¹cznie 24 mê¿czyzn, wygarniaj¹c ich z mieszkañ,
miejsc pracy oraz zatrzymuj¹c na ulicy. Siedmiu mê¿czyzn zosta³o wczeœniej osa-
dzonych w budynku szkolnym na ówczesnym Starym Rynku (obecnie: pl. Chopi-
na). Byli to – aresztowani w Nowym Tomyœlu – wracaj¹cy z Niemiec furmani. £¹cz-
nie w klasie na parterze szko³y podstawowej uwiêziono 31 osób. Oko³o godzi-
ny 14: 00 jeden z SS-manów wrzuci³ do izby lekcyjnej dwa granaty. Czêœæ areszto-
wanych rzuci³a siê do ucieczki. Ignacy Roszkowiak ucieka³ przez podwórze szkolne
w kierunku ulicy Dworcowej. Zgin¹³ od strza³u w plecy, na wysokoœci budynku,
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Krystyna Szott z d. Roszkowiak z mê¿em
Edmundem – Paproæ, maj 1956 r. 



w którym dzisiaj mieœci siê Bank Spó³dzielczy. Piotr WoŸniak równie¿ podj¹³ próbê
ucieczki. Zgin¹³ od uderzeñ kolb¹ karabinu, gdy przeskakiwa³ przez zamkniêt¹ bra-
mê prowadz¹c¹ ku wolnoœci. W ten sam sposób zamordowano równie¿ Teodora
Œlachciñskiego, szewca z ulicy Poznañskiej. 26 stycznia zamordowano w Nowym
Tomyœlu oœmiu Polaków: Alojzego Filipiaka, Kazimierza Opoñczewskiego, Stefana
Pietrzyka, Ignacego Roszkowiaka, W³odzimierza Rulewicza, Teodora Œlachciñskie-
go, Piotra WoŸniaka i Tadeusza ¯akowskiego. 

Do gospodarstwa rodziny Majchrowskich w Glinnie, 27 stycznia dotar³ syn za-
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Uroczystoœæ patriotyczna przy mogile pomordowanych nowotomyœlan
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mordowanego Piotra WoŸniaka – Henryk (1925-1986), z informacj¹ o tragicz-
nych wydarzeniach. Maria Czarnecka z siostrzenic¹ Krystyn¹ posz³y zobaczyæ cia³a.
Pierwszy pogrzeb ofiar odby³ siê 3 lutego 1945 roku. Uczestniczy³y w nim córka
Ignacego Roszkowiaka – 10. letnia Krystyna z cioci¹ Mari¹ Czarneck¹. Agnieszka
Roszkowiak oraz Walentyna WoŸniak przebywa³y wówczas – jak ju¿ wspomniano
– poza Nowym Tomyœlem. O zamordowaniu mê¿a Agnieszka dowiedzia³a siê
w W¹sowie, podczas powrotu do domu. Wiadomoœæ tê przekaza³ jej mieszkaj¹cy
w W¹sowie kowal, który razem z Ignacym pracowa³ w czasie okupacji w warszta-
cie samochodowym Ericha Göringa. Drugi – ju¿ uroczysty – pogrzeb odby³ siê
w niedzielê 17 czerwca 1945 roku. Uczestniczy³y w nim rodziny pomordowanych,
ocaleni, w³adze miasta i powiatu, wojsko oraz mieszkañcy miasta. Z sali Domu Lu-
dowego, po³o¿onego przy ówczesnej ulicy Parkowej, kondukt ¿a³obny wyruszy³
na cmentarz. Zachowa³o siê kilka fotografii z dnia uroczystego pogrzebu. Na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguje, wykonana przy mogile, fotografia rodzin pomordowanych.
Od lewej stoj¹: p. Fabian, nierozpoznana osoba, Wanda Rulewicz, Zdzis³aw Pie-
trzyk (dziecko), Józefa Pietrzyk, Marianna Skrzypczak, Cecylia Œlachciñska (siedzi),
Teodor Œlachciñski junior, Henryk WoŸniak, Walentyna WoŸniak i Agnieszka
Roszkowiak. 

Po wojnie Agnieszka znalaz³a zatrudnienie w fabryce cukierków Bronis³awa KaŸ-
mierczaka, która funkcjonowa³a do lat 50. XX wieku. Wysz³a ponownie za m¹¿
za Teodora Liska. Ma³¿onkowie zamieszkali przy ulicy D³ugiej. Agnieszka do¿y³a 93
lat, zmar³a w 2005 roku w Nowym Tomyœlu. Córka Ignacego i Agnieszki – Krysty-
na wysz³a 15 wrzeœnia 1956 roku za m¹¿ za Edmunda Szotta. Mieszka do dziœ
w Nowym Tomyœlu. 

Autor dziêkuje p. Krystynie Szott z domu Roszkowiak za rozmowy. Zamieszczo-
ne fotografie pochodz¹ ze zbiorów rodziny Roszkowiaków.
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Strona  tytu³owa  „Kroniki...” i jej Autor – Tadeusz Henryk Pawlak
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Tadeusz Pawlak

Kronika oœwiaty nowotomyskiej (cz. 1) 

Od powstania Nowego Tomyœla do roku 1918

Powstanie i rozwój szkolnictwa na ziemi nowotomyskiej wi¹¿e siê œciœle
z kszta³towaniem siê gospodarczych i spo³ecznych warunków oraz demograficz-
nych struktur tych ziem. Zagadnienia te zosta³y wyczerpuj¹co przedstawione
na ³amach „Przegl¹du Nowotomyskiego” (Z. Chody³a, Pochodzenie, nazwiska,
wyznanie i narodowoœæ mieszkañców osad olêderskich (…) PNT 2 / 2011).

Dla potrzeb omawianego zagadnienia nale¿y jednak przypomnieæ, ¿e do ro-
ku 1780, kiedy wstrzymano rozdzia³ ziem olêdrom, na ziemiach obecnej gminy
Nowy Tomyœl osiedli³o siê oko³o 5000 niemieckojêzycznych osadników, g³ównie
ewangelików. Zarówno zjawisko migracji, jak i emigracji ludnoœci, wystêpuj¹ce
na ziemi nowotomyskiej od pocz¹tków zagospodarowywania tych terenów,
trwa³y tu przez wiele wieków. Mimo ¿e by³y to procesy utrudniaj¹ce, a czasem
wrêcz uniemo¿liwiaj¹ce wytworzenie jednolitych struktur spo³ecznych, tradycji
i obyczajowoœci, zachodzi³y tu procesy asymilacji i spo³ecznej integracji ludnoœci
ró¿nych narodowoœci, ró¿nych wyznañ religijnych, odmiennych œwiatopogl¹-
dów, ró¿nych kultur, jêzyków, systemów wartoœci, norm i ocen, a wzajemna to-
lerancja by³a bezsprzecznym faktem. Asymilacja i integracja wynika³y ze zrozu-
mienia koniecznoœci wspó³¿ycia i wspó³pracy w ramach lokalnej spo³ecznoœci,
wzajemnego poszanowania i zaufania, chêci kszta³towania poprawnych miêdzy-
ludzkich stosunków. Na przestrzeni wieków nie spotyka³o siê wrogich wyst¹-
pieñ, antagonizmów, czy sporów i konfliktów miêdzy przedstawicielami ró¿nych
narodowoœci. Zmiany w tym zakresie przyniós³ dopiero niemiecki narodowy so-
cjalizm.

W kolejnych numerach „Przegl¹du Nowotomyskiego” prezentowaæ bêdzie-
my obszerne fragmenty „Kroniki oœwiaty nowotomyskiej”, obejmuj¹cej dzieje
nowotomyskiej oœwiaty od powstania miasta do roku 1980. Autor tej kroniki
– Tadeusz Pawlak (1919 – 1985), nauczyciel, metodyk, kierownik Szko³y Pod-
stawowej w Jastrzêbsku St., podinspektor szkolny i gminny dyrektor szkó³ – pra-
cê nad ni¹ ukoñczy³ w 1984 roku. Znajduj¹ca siê w zbiorach regionalnych Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, 2. tomowa, rêkopiœmienna kronika zo-
sta³a graficznie opracowana przez Mariê Krzy¿ostaniak, nauczycielkê plastyki
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. M. Kopernika w Nowym Tomyœlu. Z niej tak-
¿e pochodz¹ zamieszczane – jako materia³ ilustracyjny, prezentuj¹ce stan z 1984
roku – zdjêcia szkolnych budynków. 

Redakcja
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Pocz¹tki szkolnictwa
Gminy ewangelickie odczuwa³y potrzebê duchowego ³¹czenia siê, nawi¹zania

wiêzi religijnych, a równoczeœnie uczenia siebie i swych dzieci. Rolê tê spe³nia³y
szko³y budowane wtedy ³¹cznie z kaplicami. Pierwsz¹ tak¹ szko³ê zbudowano
w 1694 roku w Sêkowie. PóŸniej powstawa³y: w 1672 roku w Jastrzêbsku Starym,
w 1740 roku w S¹topach, w 1760 roku w Kozielaskach i Starym Tomyœlu, oko-
³o 1765 roku w Borui Koœcielnej. W szko³ach tych odbywa³y siê nabo-¿eñstwa oraz
nauczanie dzieci, a doroœli uczyli siê œpiewu koœcielnego. Do koœcio³ów, tak katolic-
kich, jak i ewangelickich, olêdrzy jeŸdzili do Zb¹szynia (parafia katolicka, póŸniej
równie¿ ewangelicka), Chlastawy k. Zb¹szynia, Rakoniewic, Wolsztyna oraz Wy-
tomyœla i Bukowca (parafie katolickie).  O organizacji szkó³ z pocz¹tków ich istnie-
nia niestety niewiele dowiadujemy siê z kronikarskich zapisków. Dzieci uczêszcza³y
do tych skromnych szkó³ tylko w okresie zimy i uczy³y siê czytania, pisania i rachun-
ków. W okresie lata nauka wypada³a – trwa³y d³ugie ferie. Dzieci zajête by³y pasa-
niem byd³a i pomaga³y w pracach polowych. By³y to szko³y elementarne (ludowe),
jednoklasowe o jednym nauczycielu, którym bywa³ duchowny ewangelicki. Szko³y
by³y utrzymywane ze œrodków spo³ecznych. Zainteresowany nimi by³ jednak zie-
mianin, skoro na utrzymanie nauczyciela darowa³ pó³ w³óki ziemi. Tytu³em przyk³a-
du szko³a w Sêkowie otrzyma³a w 1694 roku „nauczyciela z prawdziwego zdarze-
nia, który tak¿e ³acinê zna³”. Szko³a z kaplic¹ w Jastrzêbsku Starym zwi¹zana by³a
z koœcio³em w Zb¹szyniu – dzieci katolickie, a nawet ewangelickie, tam by³y
chrzczone – st¹d nazywano j¹ „szko³¹ zb¹szyñsk¹”. 

Inn¹ organizacjê i charakter mia³a szko³a w Borui Koœcielnej. Przed rokiem 1775
istnia³a tutaj szko³a nosz¹ca nazwê „prolektorat”. By³a to równie¿ szko³a po³¹czo-
na z kaplic¹, a zajêcia prowadzi³ tutaj prolektor. Najczêœciej mia³y tu miejsce nabo-
¿eñstwa dla cz³onków ówczesnej gminy, do której nale¿a³y: Boruja Stara, Boruja
Nowa, Stare Szarki oraz KuŸnica. Budynek prolektoratu ju¿ nie istnieje, a w jego
miejsce nieopodal zbudowano now¹ szko³ê. W metryce erekcyjnej koœcio³a w Bo-
rui Koœcielnej napisano: „4 stycznia Anno Domini 1776 roku udzielono gminie ze-
zwolenia na budowê nowej szko³y, utrzymywanie prolektora, który obeznany
w administracji koœcielnej, bêdzie prowadzi³ urz¹d kantora”. W ci¹gu roku 1776
zbudowano szko³ê jednoizbow¹ z mieszkaniem dla kantora oraz koœció³, a poœwiê-
cenie odby³o siê 1 stycznia 1777 roku. Pomocy materialnej na budowê udzieli³ Lu-
dwik Mielêcki, ewangelik, w³aœciciel dóbr kuŸnickich i borujskich. Rachunki koœciel-
ne dowodz¹, ¿e na utrzymanie szko³y i nauczyciela oraz jego mieszkania ³o¿y³a ka-
sa koœcielna. Szko³a w Borui Koœcielnej by³a „szko³¹ kantorsk¹”, w której ka¿dora-
zowy kantor, poza swoimi czynnoœcia-mi w koœciele (nauczanie i prowadzenie œpie-
wu), prowadzi³ nauczanie w szkole.

W najstarszej szkole gminy, w Sêkowie, nauczanie i nabo¿eñstwa prowadzi³ do-
t¹d pastor, który doje¿d¿a³ z Trzciela. Na proœbê gmin ewangelickich, Feliks Szo³dr-
ski zezwoli³ olêdrom na wybranie w³asnego, sta³ego duchownego, który by miesz-



ka³ i obowi¹zki swoje sprawowa³ na miejscu. Ustalono, ¿e nauczycielem bêdzie Jan
Chrystian Braeuning z Trzciela, który ju¿ dot¹d prowadzi³ nabo¿eñstwa i naukê
w szkole w Sêkowie. Wymienionego wprowadzono dnia 2 lutego 1778 roku w sta-
³e urzêdowanie. Jednak i ta nowa sytuacja, jak równie¿ to, ¿e szko³y nie spe³nia³y
spodziewanych zadañ religijnych, poszczególne gminy wyst¹pi³y do Feliksa Szo³dr-
skiego z wnioskiem o zezwolenie na budowê koœcio³a i utworzenie wspólnej para-
fii. Zezwolenie takie gminy uzyska³y 13 sierpnia 1778 roku. Budowê rozpoczê-
to 7 maja i ukoñczono pod koniec 1779 roku.

Jenak ani przywilej Stanis³awa Augusta, ani te¿ przywilej ziemianina Feliksa Szo³-
drskiego, nie wspominaj¹ o zak³adaniu szkó³ w mieœcie. Niewiele dowiadujemy siê
z zapisów kronikarskich, które ograniczaj¹ siê i to prawie jedynie, do wspomnienia
o roku ich powstania. Prawie nic nie wiemy o organizacji powstaj¹cych szkó³, o na-
uczycielach i nauczaniu. 

W mieœcie Nowy Tomyœl pierwsz¹ szko³ê wybudowano w 1785 roku, tu¿ obok
koœcio³a. By³a to 6. letnia szko³a typu elementarnego. Fakt jej powstania jeszcze
przed za³o¿eniem miasta, œwiadczy o rosn¹cych potrzebach jej za³o¿enia w zwi¹z-
ku z rozwijaj¹cym siê ¿yciem gospodarczym i handlowym. Zjawiska te wp³ynê³y
tak¿e na utworzenie wy¿szego typu szkó³. Protestanci niemieccy za³o¿yli w Nowym
Tomyœlu wy¿sz¹ szko³ê ¿eñsk¹ w 1881 roku, a rok póŸniej wy¿sz¹ szko³ê mêsk¹.
Szko³y te zajmowa³y poœredni¹ pozycjê miêdzy szko³¹ ludow¹ a gimnazjum. Mia³y
jednak charakter szkó³ elementarnych, choæ o szerszym zakresie nauczania. Nauka
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Drugi budynek szko³y ludowej w Borui Koœcielnej zbudowany  w 1857 roku, 
mieszcz¹cy jedn¹ izbê lekcyjn¹ i mieszkanie nauczyciela



trwa³a w nich 3 lata. Celem tych szkó³ by³o przygotowanie uczniów do szkó³ wy¿-
szego stopnia. Obie szko³y by³y utrzymywane ze œrodków spo³ecznych. Do szkó³
tych uczêszcza³y tak dzieci niemieckie, jak i dzieci polskie. Jeszcze przed za³o¿eniem
tych szkó³ prowadzone by³o przez dyplomowan¹ nauczycielkê – jak brzmi zapis
w kronice – ko³o nauczycielskie, którego zadaniem by³o przygotowanie kandyda-
tów do pracy w zawodzie nauczycielskim. 

Rozwój szkolnictwa 
W budownictwie szkolnym na prze³omie XVIII i XIX wieku nast¹pi³ zastój. Zbu-

dowane dot¹d szko³y, tj. do roku 1785 jedna w mieœcie i 7 w gminie – zaspakaja³y
jakoby potrzeby mieszkañców, lecz z ca³¹ pewnoœci¹ nie rozwi¹zywa³y wszystkich
problemów, które przecie¿ narasta³y w miarê gospodarczego i handlowego rozwo-
ju ¿ycia gminy i miasta oraz nap³ywu ci¹g³e nowych migrantów.

W zwi¹zku z tym odczuwano powszechnie potrzebê otwierania nowych szkó³,
zw³aszcza w tych oœrodkach gminy, w których dot¹d szkó³ nie by³o, a dzieci trzeba
by³o posy³aæ do szkó³ w najbli¿szych miejscowoœciach. £¹cznie w latach 1876-1891
zbudowano w gminie dalszych piêæ budynków szkolnych – dwa w Borui Koœcielnej
(1857, 1891) i po jednym w Wytomyœlu (1839), Bukowcu (1855) i Paproci
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Budynek najstarszej szko³y w gminie s³u¿¹cy jednoczeœnie jako dom modlitw i kaplica, 
wzniesiony w 1694 roku w Sêkowie, kilkakrotnie przebudowywany



(1880). Rozwi¹za³o to tylko w czêœci nieustaj¹cy problem w oœwiacie – przepe³nie-
nie i skracanie drogi dziecka do szko³y. Jednym z najwiêkszych oœrodków w gminie
nowotomyskiej by³a wówczas dawno ju¿ istniej¹ca, a maj¹ca odrêbn¹ historiê swe-
go istnienia siêgaj¹c¹ po XII wiek, polska i katolicka wieœ Wytomyœl. Miejscowoœæ ta
od roku 1729 nale¿a³a do wojewody poznañskiego Ludwika Szo³drskiego,
a od 1755 roku odziedziczy³ j¹ wraz z maj¹tkiem tomyskim Feliks Szo³drski. Tutaj
osiedleni byli przewa¿nie Polacy, katolicy.

Dla nich, jak i katolików mieszkaj¹cych w najbli¿szej okolicy, Ludwik Szo³drski
zbudowa³ drewniany koœció³ w 1729 roku. Poprzednie koœcio³y tej parafii, wzmian-
kowane ju¿ w XIII wieku, kilkakrotnie spali³y siê. Równie¿ i ten koœció³ zosta³ stra-
wiony przez po¿ar. W jego miejsce z inicjatywy Feliksa Szo³drskiego zbudowano
w latach 1795 -1800 obecny koœció³ pw. œw. Micha³a. 

Drugim oœrodkiem skupiaj¹cym najwiêksz¹ liczbê osiedlonych Polaków by³ Buko-
wiec. Wieœ zosta³a za³o¿ona pod koniec XIV wieku. Od 1453 roku wchodzi³a
w sk³ad majêtnoœci hrabiego Bnin-Opaliñskiego. Prawdopodobnie ju¿ w 1426 roku
istnia³ tutaj koœció³ek drewniany, skoro w zapisach kronikarskich wzmiankowana jest
istniej¹ca tu parafiia. Sumptem Karola Opaliñskiego, starosty œremskiego, zbudowa-
no w 1737 roku, na miejscu starego, nowy koœció³ – równie¿ drewniany, pod we-
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Drugi budynek szkolny w S¹topach, zbudowany w 1740 roku (czêœæ lewa), 
rozbudowany w latach póŸniejszych



zwaniem œw. Marcina. Odnowa koœcio³a i prawie ca³kowita przebudowa z powiêk-
szeniem nast¹pi³a w 1923 roku staraniem proboszcza Stanis³awa Maciaszka. 

W tym roku powsta³ te¿ „Dom Katolicki” w Bukowcu, jako oœrodek dzia³alno-
œci kulturalnej w tej¿e miejscowoœci. Istnienie koœcio³ów i parafii katolickich mia³o
istotne znaczenie dla katolików osiedlonych w Wytomyœlu, Bukowcu i w okolicy.
Koœcio³y wytomyski i bukowiecki by³y duchowym, moralnym i patriotycznym ³¹cz-
nikiem, przede wszystkim ludnoœci polskiej, zwa¿ywszy, ¿e koœció³ w Wytomyœlu b³
parafialny dla Nowego Tomyœla, Glinna, Kozielasek, Ró¿y, Ró¿y Nowej, Lipki i Sta-
rego Tomyœla. Koœció³ bukowiecki dla Cichej Góry, Sworzyc, S¹top, Bia³ych Olê-
drów – póŸniej Bia³ej Wsi. 

Rolê Koœcio³a w systemie oœwiaty okreœla³ fakt uczestniczenia iduchownych
w nadzorze szkolnym, bowiem do 1872 roku ka¿dorazowy proboszcz pe³ni³ funk-
cjê inspektora szkolnego i jako taki kontrolowa³ pracê szkó³ i ich nauczycieli. Rów-
nie¿ duchowni niejednokrotnie byli jednoczeœnie nauczycielami w szko³ach. Zaczê³o
siê to zmieniaæ wraz z nastaniem Kulturkampfu.

Do roku 1825 pañstwo nie zdradza³o zainteresowania szko³ami. Nie by³o ¿ad-
nego systemu szkolnego. Tworzone by³y ró¿nego rodzaju szko³y, najczêœciej we-
d³ug œrodowiskowych potrzeb. Do po³owy XIX wieku, a czêsto o wiele d³u¿ej,

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

18 Tadeusz Pawlak

Budynek szko³y powszechnej w Kozielaskach, wzniesiony w 1760 roku, 
do 1780 roku po³¹czony z kaplic¹ ewangelick¹



szko³y utrzymywane by³y ze œrodków spo³ecznych i z takich te¿ œrodków by³y bu-
dowane. A¿ do czasu, kiedy pañstwo nie ustali³o wysokoœci dochodów nauczyciel-
skich, pobierali oni wynagrodzenia z ró¿nych Ÿróde³. W Borui Koœcielnej nauczy-
-ciele i kantor otrzymywali wynagrodzenia z kasy koœcielnej, zgodnie z uchwa³¹ tam-
tejszej gminy. Funduszem pieniê¿nym dysponowa³y równie¿ poszczególne wioski,
z niego pokrywa³y wydatki na utrzymanie nauczycieli. Fundusz tworzy³ siê z ró¿-
nych op³at, m. in. z wp³at dzieci za pobieran¹ naukê.

Na przyk³ad w Borui jedno dziecko, które w szkole uczy³o siê tylko czytaæ, p³a-
ci³o tygodniowo 3 polskie grosze, natomiast dziecko, które uczy³o siê czytaæ, pisaæ
i rachowaæ – p³aci³o 6 polskich groszy (30 gr = 1 z³oty polski w XV-XIX wieku). Ta-
kimi datkami, które wp³ywa³y tylko wówczas, kiedy dziecko rzeczywiœcie chodzi³o
do szko³y, nauczyciel za swoje trudy musia³ siê zadowoliæ. 

Wiêksze zainteresowanie szko³ami ze strony rz¹du nast¹pi³o w po³o-
wie XIX wieku. Ju¿ pierwszym objawem tego zainteresowania by³o wprowadzenie
obowi¹zku szkolnego w szko³ach ludowych przez w³adze pruskie w 1825 roku.
PóŸniej, prawdopodobnie na skutek wrzeñ rewolucyjnych w latach 1846-1848,
wydana zosta³a ustawa szkolna z 1854 roku tzw. „regulatywy”, tj. przepisy wno-
sz¹ce uporz¹dkowanie szkolnictwa. Regulatywy przekszta³ca³y dotychczasowe
szko³y elementarne w jednoklasowe szko³y ludowe i podporz¹dkowywa³y je du-
chowieñstwu. W szko³ach tych uczono pisania i czytania, rachunków, religii i œpie-
wu. Nauczycielami tych szkó³ mogli byæ, obok duchownych, równie¿ nauczyciele
œwieccy.

Rozwój tych szkó³ nast¹pi³ dopiero po 1872 roku, kiedy wprowadzono do nich
nauczanie historii i geografii. Pe³nienia roli ³¹cznika wspólnoty polskiej podjê³a siê,
zbudowana jako pierwsza w XIX wieku, szko³a wytomyska. W kronice szko³y tak
napisano: „W nastêpstwie zezwolenia ³askawego rz¹du królewskiego w Poznaniu,
jak równie¿ za spraw¹ w³aœciciela nowotomyskich dóbr szlacheckich pana von
Hauhsdorf oraz cz³onka dozoru szkolnego wsi Wytomyœl i cz³onka katolickiej wsi
Ma³a Lipka, zosta³a po wielu przygotowaniach w roku 1839 zbudowana szko³a”.
Przy szkole pobudowano równie¿ budynki jako pomieszczenia na stodo³ê i stajniê.
Pierwszym nauczycielem by³ Narwañski, a póŸniej Kurnatowski. Poza dzieæmi
z Wytomyœla, do szko³y chodzi³y dzieci katolickich mieszkañców wsi Ma³a Lipka,
a na podstawie decyzji królewskiego rz¹du w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 1850 ro-
ku, przy³¹czono równie¿ dzieci katolickich cz³onków wsi Kozielaski, po wy³¹czeniu
ich z tamtejszej szko³y. Nadzór nad szko³¹ w³adze zwierzchnie w Poznaniu powie-
rzy³y miejscowemu duchowieñstwu. 

Pierwszym inspektorem – duchownym by³ miejscowy proboszcz Stanis³aw Gin-
trowski. Prowadzi³ on inspekcje szkolne, a tak¿e coroczny, w zwi¹zku z zakoñcze-
niem roku szkolnego, publiczny sprawdzian wiadomoœci zdobytych przez uczniów.
Egzaminowi towarzyszyli cz³onkowie nadzoru szkolnego (póŸniej zwanego rad¹
szkoln¹ miejscow¹) i niektórzy spoœród rodziców dzieci. O promocji ucznia decydo-
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wa³ ksi¹dz proboszcz. Tradycje te, dalej przej¹³ od 1856 roku, ksi¹dz proboszcz Ja-
kób Laskowski. W tym czasie notuje siê ju¿ zwyczaj wprowadzenia nauczycieli
w urzêdowanie. Po raz pierwszy wed³ug notatki z dnia 2 grudnia 1845 roku, na-
uczyciel Józef Kurnatowski zosta³ wprowadzony w swój urz¹d przez miejscowego
proboszcza i inspektora szkolnego ks. Gintrowskiego, w obecnoœci dzieci, przedsta-
wicieli wsi i zwierzchników szko³y. Inspekcje w szko³ach, zwane „rewizjami”, pro-
wadzili równie¿ przedstawiciele „rady szkó³ i koœcio³ów” przy rz¹dzie królewskim
w Poznaniu, œwieccy i duchowni wespó³ z rad¹ szkoln¹ miejscow¹. Na kontrolê
przyje¿d¿ali te¿ dyrektorzy seminarium nauczycielskiego w Parady¿u (oœrodek cy-
stersów). Inspekcje odbywa³y siê czêsto, 2 – 3 razy i czêœciej w roku. 

Nadzór nad szko³ami katolickimi, prowadzony przez duchownych, trwa³
do 1872 roku, kiedy to wprowadzono do powiatów urz¹d inspektorów szkolnych.
W tym jeszcze czasie miasto Nowy Tomyœl i czêœæ gminy nowotomyskiej (poza Ja-
strzêbskiem Starym, Jastrzêbskiem Nowym i Grubskiem, które nale¿a³y do powia-
tu miêdzyrzeckiego), od 1815 roku nale¿a³y do powiatu bukowskiego. Urzêduj¹cy
inspektorzy szkolni powiatowi zjawili siê w Nowym Tomyœlu w 1848 roku, z chwi-
l¹ przeniesienia siedziby starostwa z Buku. Nie ingerowali oni do 1872 roku w pra-
cê szkó³ katolickich, np. w Bukowcu i Wytomyœlu. Pierwsz¹ wizytacjê w tych szko-
³ach przeprowadzi³ w 1872 roku powiatowy inspektor szkolny Szklarczyk. Po nim
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Pierwszy budynek szkolny w Borui Nowej, zbudowany ok. 1840 roku, kilkakrotnie przebudowywany,
jako szko³a wykorzystywany do 1974 roku



inspektorami szkolnymi byli: dr Foester (1874-1890); Kiessner (1890-1893); Fen-
gler (1894-?); Volkmann (?-1900) Jassulat (1900-1909); Heinrich (1909-1911),
Stuber (1911-1917).

Organizacja szkó³ ludowych 
Nauka w szko³ach ludowych oko³o roku 1900 odbywa³a siê na trzech pozio-

mach: ni¿szym, œrednim i wy¿szym. Szko³y posiadaj¹ce jedn¹ izbê lekcyjn¹ i jedne-
go nauczyciela. Realizowa³y program I i II stopnia, bez wzglêdu na iloœæ uczniów.
Szko³y z dwiema izbami i dwoma nauczycielami realizowa³y program
od I do III stopnia. Oko³o 1900 roku wprowadzono IV stopieñ nauczania, ale
wszystkie poziomy odwrócono. Najwy¿szym poziomem by³ poziom I. Poszczegól-
ne stopnie dzieli³y siê na klasy. Licz¹c od najni¿szego poziomu, nauka trwa³a:
na stopniu IV 2 lata w I i II klasie; na stopniu III 2 lata w I i II klasie; na stopniu II 2 la-
ta w I i II klasie; na stopniu I 2 lata w I i II klasie. 

Obowi¹zek szkolny trwa³ 8 lat (od 6 do 14 lat). Uczeñ po wype³nieniu 8. letnie-
go obowi¹zku, jeœli corocznie otrzymywa³ promocjê, koñczy³ naukê na stop-
niu I (równie¿ oddzia³em zwanym klas¹ I). 

Plan nauczania obejmowa³ nastêpuj¹ce przedmioty: na stopniu IV i III – religia 2 go-
dziny nauczania; jêzyk niemiecki 6 godzin nauczania; rachunki 3 godziny nauczania;
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Typowy budynek szko³y jednoklasowej, z jednym nauczycielem,  w Ró¿y Nowej, 
zbudowany na pocz¹tku XX wieku, jako szko³a wykorzystywany niewiele lat



œpiew 1 godzina nauczania; na stopniu II i I – religia 3 godziny nauczania; jêzyk nie-
miecki 8 godzin nauczania; rachunki 3 godziny nauczania; historia 2 godziny naucza-
nia; geografia 1 godzina nauczania; przyroda 1 godzina nauczania; rysunek 1 godzi-
na nauczania; prace rêczne 1 godzina nauczania; œpiew 1 godzina nauczania. 

Przy I-stopniowej organizacji pracy szko³y o jednym nauczycielu, w wiêkszych
oœrodkach bywa³o tak, ¿e nauczyciel uczy³ np. w Wytomyœlu od 160 -197 dzieci,
Borui Koœcielnej od 90 do 148 dzieci. Podobnie by³o w Bukowcu. W pozosta³ych
szko³ach w gminie, iloœci dzieci kszta³towa³y siê w granicach 45 – 60 uczniów. To
by³o dopiero obci¹¿enie. W 1895 roku szko³a w Wytomyœlu liczy³a 190 dzieci
– 145 polskich i 45 niemieckich. W tym samym roku szko³a w Borui Koœcielnej
uczy³a 256 dzieci, w tym 12 katolików i 3 ¿ydów.

Pozycja nauczycieli 
W okresie powstawania pierwszych szkó³ w gminie nowotomyskiej, o wyborze

nauczyciela decydowa³ ziemianin, w³aœciciel dóbr, w których szko³ê zak³adano. Po-
szczególne wsie mog³y jednak wybieraæ kandydatów i przedstawiæ ich do zatwier-
dzenia dziedzicowi. Ze strony pañstwa, w sprawê powstaj¹cych szkó³ i anga¿owa-
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Budynek szko³y ludowej w Szarkach, zbudowany kosztem 12 000 marek w 1899 roku, oddany
do u¿ytku 19 kwietnia 1900 roku. Naukê w nim rozpoczê³o 1 maja 1900 roku 44 uczniów. 

Zarz¹dzeniem Kuratorium Okrêgu szkolnego Poznañskiego z 9 lipca 1924 roku szko³ê zamkniêto 
ze wzglêdu na zmniejszaj¹c¹ siê liczbê uczniów, których przekazano do szko³y w Borui Koœcielnej 



nia nauczycieli, nie by³o ¿adnej ingerencji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³y to szko³y pry-
watne.

Z czasem wp³yw gminy na wybór kandydatów wzrasta³. Tak by³o do po³o-
wy XIX wieku, kiedy decyzjê o obsadzie nauczyciela podejmowa³ w parafiach ko-
œcielnych miejscowy proboszcz. Do tego te¿ czasu na utrzymanie szko³y i nauczy-
ciela ³o¿y³y poszczególne wsie czêœciowo w naturze, np. opa³, robocizna oraz czê-
œciowo w gotówce. Ziemianin niós³ pomoc przy budowie szkó³ najczêœciej w posta-
ci darowanego materia³u budowlanego. Do tego zobowi¹zywa³ siê jako patron
szko³y. Do uposa¿enia nauczyciela nale¿a³a te¿ dzia³ka ziemi – z pocz¹tku oko³o?
w³óki, a póŸniej coraz bardziej zmniejszana. Utrzymywaniem szkó³ zajmowa³y siê
te¿ organizacje i stowarzyszenia spo³eczne. 

Nauczyciele wykszta³cenie zawodowe zdobywali w 3. letnich preparandach,
a póŸniej w 3. letnich seminariach nauczycielskich. Mizerna i ograniczona by³a wów-
czas – zreszt¹ jak zawsze w historii niedoceniana – pozycja nauczycieli. Nic wiêc
dziwnego, ¿e by³o ich ma³o – byli poszukiwani. Dochody nauczycieli kszta³towa³y
siê ró¿nie w ró¿nych miejscowoœciach. Jeszcze na pocz¹tku XIX wieku, wed³ug za-
pisu w kronice, nauczyciel otrzymywa³ rocznie 112 marek w gotówce i 15 berliñ-
skich szufli ¿yta oraz 8 s¹gów olchy i 2 s¹gi sosnowego drewna na opa³. Koszty ciê-
cia i zwózki ponosi³a wieœ. Sytuacja nauczycieli poprawi³a siê dopiero od roku 1872,
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Budynek szkolny w S¹topach – stan sprzed 1984 roku



kiedy nadzór nad szko³ami i nauczycielami z r¹k Koœcio³a przejê³o pañstwo,
a zw³aszcza po wydaniu ustawy o nominacji i stosunkach s³u¿bowych nauczycieli
w roku 1886. 

Szczegó³owo dochody nauczycieli w roku 1889 przedstawione s¹ w kronice
szkolnej w Borui Koœcielnej, które jako przyk³ad przytoczê. Tutaj wyjaœnienie:
pierwszym nauczycielem (kieruj¹cym szko³¹) bywa³ tu jednoczeœnie miejscowy kan-
tor. Wobec tego zestawienie jego dochodów obejmuje równie¿ wp³ywy z kasy ko-
œcielnej. Dochody nauczyciela w 1889 roku: Pierwszy nauczyciel  otrzymywa³:
-  odsetki od wprowadzonych dochodów 326,48 marek (dochodów koœcielnych -

T.P.) Uwaga: odsetki z roku na rok spada³y, najpierw by³o 5%, potem 4%, a te-
raz 3,2%, 

- op³aty koœcielne 604,5 marki, gotówka od wsi Boruja Nowa 24 marki, gotówka
od wsi Cicha Góra 15 marek, 

- dochód z ziemi 45 marek, ziemiop³ody 81,24 marki, 
- dochód nauczyciela 352 marek, ziemiop³ody dla nauczyciela 97,35 marki, 

Razem 1545,12 marek 
Do chwili sporz¹dzenia powy¿szego zestawienia nauczyciel nie otrzymywa³ „od-

szkodowania” za ogrzewanie izby lekcyjnej. Nauczyciele wówczas sami opalali izby
szkolne, za co otrzymywali 30-50 marek rocznie. 

24 Tadeusz Pawlak

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

Budynek szkolny w Glinnie, zbudowany w 1902 roku, mieszcz¹cy izbê lekcyjn¹ i
mieszkanie nauczycielskie



Drugi nauczyciel otrzymywa³:
– 506 marek gotówk¹, 
– 10 s¹gów drewna (1 s¹g to oko³o 3 m3) i ziemiop³ody na wartoœæ 294 marek, 
Trzeci nauczyciel otrzymywa³: 
750 marek gotówk¹, wyp³acanych przez rz¹d królewski, 
– 60 marek na koszty opalania oraz wolne mieszkanie. 
Wielk¹ radoœæ wœród nauczycielstwa wywo³a³a jednolita dla wszystkich nauczy-

cieli w ca³ej monarchii regulacja p³ac nauczycielskich. Zasadnicze wynagrodzenie
ustalono na 1400 marek rocznie. Nauczyciel pocz¹tkuj¹cy, do 4 lat pracy, otrzymy-
wa³ 4 / 5 zasadniczego wynagrodzenia. Do zasadniczego wynagrodzenia doliczano
dodatek sta¿owy od 100 do 250 marek. 

Kierownicy szkó³ z szeœcioma i wiêcej nauczycielami otrzymywali dodatek s³u¿-
bowy w wysokoœci przynajmniej 700 marek rocznie. Kierownicy szkó³ z trzema
i wiêcej nauczycielami otrzymywali dodatek w wysokoœci 200 marek. Pozostali na-
uczyciele, a wiêc w szko³ach z jednym lub dwoma nauczycielami, musieli zadowoliæ
siê dodatkiem w wysokoœci 100 marek rocznie. 

Niezale¿nie od tych dodatków, nauczyciele prowincji poznañskiej mogli otrzy-
maæ tzw. „dodatek wschodni” lub „dodatek kresowy” za osi¹gniêcia w germaniza-
cji Polaków – w wysokoœci 10% podstawowego uposa¿enia. 

25Kronika nowotomyskiej oœwiaty (cz.1)

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

Budynek szkolny w Bukowcu, wzniesiony w 1904 roku, mieszcz¹cy pierwotnie trzy izby lekcyjne
i dwa mieszkania nauczycielskie



Powy¿sza regulacja p³ac nauczycielskich nast¹pi³a od 1 kwietnia 1908 roku. Dla
porównania podam, ¿e robotnik w przemyœle zarabia³ 400-700 marek rocznie, pa-
robek – 30 marek, a s³u¿¹ca 240 marek rocznie. W tym przypadku mogê podaæ
ceny niektórych artyku³ów do rozwa¿añ.

Urzêdowe ceny rynkowe og³oszone 13 listopada 1908 r. 

Niestety nie mogê podaæ cen rynkowych na artyku³y pierwszego u¿ytku. Pew-
nym jednak jest, ¿e dochody nauczycieli nie by³y wystarczaj¹ce, jeœli ci¹gle toczy³y
siê spory o ich wysokoœæ z rad¹ koœcieln¹ i dozorem szkolnym. 

Organizacja roku szkolnego 
Rok szkolny rozpoczyna³ siê w pierwszych dniach kwietnia i trwa³ do ostatnich

dni marca nastêpnego roku. Czêsto, o oko³o 7.dniowej przerwie miêdzy zakoñcze-
niem starego i rozpoczêciem nowego roku szkolnego decydowa³y œwiêta wielka-
nocne. Dla przyk³adu w 1875 roku przerwa miêdzy starym a nowym rokiem szkol-
nym wype³niona by³a feriami wielkanocnymi i trwa³a od 24 marca do 1 kwietnia,
nastêpnie mia³y miejsce: 

- od 14 do 19 maja – ferie na Zielone Œwi¹tki 
od 14 do 31 lipca – ferie ¿niwne 
od 30 sierpnia do 11 wrzeœnia – ferie chmielowe 
od 27 wrzeœnia do 10 paŸdziernika – ferie na zbiór ziemniaków 
od 23 grudnia do 1 stycznia – ferie gwiazdkowe. 
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W roku szkolnym dniami œwi¹tecznymi bez zbierania dzieci w szkole by³y: 
3 maja – œw. Stanis³awa 
10 maja – Dzieñ Modlitwy i Pokuty 
25 maja – Wniebowst¹pienie 
20 czerwca – Bo¿e Cia³o 
29 czerwca – Œwiêto Piotra i Paw³a 
15 sierpnia – Wniebowst¹pienie NMP 
1 listopada – Wszystkich Œwiêtych 
8 grudnia – Niepokalane Poczêcie NMP 
6 stycznia – Trzech Króli 
2 lutego – Œwiêto Marii
25 marca – Zwiastowanie NMP 
oraz Œwiêta Wielkanocne, Zielone Œwiêta i Gwiazdka. 

Przyk³adowo podane daty niektórych œwi¹t by³y oczywiœcie zmienne. Dniami
œwiêtowanymi, ale obchodzonymi uroczyœcie w szkole by³y: 

22 marca – urodziny cesarza Wilhelma I
27 stycznia (od roku 1889) – urodziny cesarza Wilhelma II
2 wrzeœnia – rocznica zwyciêstwa Niemców nad Francuzami
pod Sedanem (1870 r). 
Wymienione wy¿ej œwiêta pañstwowe mia³y jednolity charakter obchodów.

W szko³ach izby lekcyjne by³y wyszorowane i nastêpnie ozdabiane. Na frontowej
œcianie zawieszano portret cesarza ozdobiony kwiatami. Program uroczystoœci
zawiera³: zbiórkê dzieci w szkole w œwi¹tecznych, czarno- bia³ych strojach; po-
uczenie o programie œwiêta, przemarsz dzieci pod opiek¹ nauczyciela do koœcio-
³a, udzia³ w nabo¿eñstwie – modlitwa o zdrowie i zachowanie cesarza, powrót
do szko³y, wys³uchanie przemówieñ o wa¿noœci œwiêta, okolicznoœciowe dekla-
macje w wykonaniu uczniów, wspólne odœpiewanie pieœni „Chwa³a Tobie w ko-
ronie zwyciêstwa”, „Jestem Prusakiem, znasz moje barwy”, trzykrotne zawo³a-
nie „Niech ¿yje cesarz!”, wspólny œpiew „Kto siê w opiekê”. Po odbyciu uroczy-
stoœci, dzieci mia³y czas wolny. Oto, na czym polega³a m. in. germanizacja Pola-
ków, nasilona w latach 1880-1917, która szybko spotka³a siê z czynnym oporem.

Corocznie, na zakoñczenie roku szkolnego, ju¿ od dziesi¹tek lat, prowadzone
by³y w szko³ach otwarte (publiczne) egzaminy uczniów. Z pocz¹tku prowadzi³ je
nadzór koœcielny. PóŸniej, w drugiej po³owie XIX wieku, inspektorzy powiatowi
przy udziale rady rz¹dowej w Poznaniu oraz przedstawicieli miejscowych rad
szkolnych. Tak trwa³o do 1917 roku. By³y to egzaminy promocyjne, a wynik ich
decydowa³ o przeniesieniu ucznia do nastêpnego oddzia³u. Egzamin obejmowa³
wszystkie przedmioty nauczania: religiê; jêzyk niemiecki – sposób wypowiadania
siê, czytanie, pisanie – wypracowanie; rachunki ustnie i pisemnie; historiê; geogra-
fiê i œpiew. 
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Budowa szkó³ 
Decyzja o podjêciu budowy szko³y w danej miejscowoœci zapada³a w rz¹dowej

radzie budowlanej w Poznaniu. Przed podjêciem decyzji, rada dokonywa³a przegl¹-
du i ustala³a potrzeby danego œrodowiska. Dla przyk³adu podam, jak dosz³o do bu-
dowy szko³y w Wytomyœlu. Na podstawie przegl¹du rz¹dowej rady budowlanej
w Poznaniu, stary budynek szkolny (zbudowany w 1839 roku) w sytuacji gro¿¹cej
zawaleniem siê, uznano jako nadaj¹cy siê jedynie do rozbiórki. W zwi¹zku z powy¿-
szym zawieszono naukê od czwartku 16 listopada 1899 roku. Od grudnia tego¿ ro-
ku rozpoczê³o siê nauczanie w dzier¿awionych pokojach miejscowego pa³acu i to
w trzech oddzia³ach, ze wzglêdu na ciasnotê pomieszczeñ. Zabiegano o budowê
szko³y trzyklasowej, z pomieszczeniami na mieszkania dla dwóch nauczycieli z ro-
dzinami. Poniewa¿ jednak gmina by³a zbyt uboga, rz¹d królewski postanowi³ budo-
waæ szko³ê dwuklasow¹ z jednym mieszkaniem dla nauczyciela. £¹czny koszt budo-
wy ustalono na 27800 marek z wy³¹czeniem wartoœci piasku, gliny i polnych kamie-
ni. Ten materia³ mia³ dostarczyæ bezp³atnie w³aœciciel dóbr nowotomyskich jako pa-
tron szko³y, którego za pó³ wieku historia nazwie Komitetem Opiekuñczym. Trze-
ba tu wyjaœniæ, ¿e patronami (opiekunami) szkó³ byli wówczas ka¿dorazowi w³aœci-
ciele ziemscy, którzy zobowi¹zywali siê nieœæ pomoc materialn¹ wszystkim szko³om
(równie¿ koœcio³om) na terenie swego maj¹tku. W drodze licytacji, budowy szko³y
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Budynek szkolny w Grubsku, zbudowany w 1906 roku, 
mieszcz¹cy izbê lekcyjn¹ i mieszkanie nauczyciela



podj¹³ siê z 4,5% zni¿k¹ budowniczy murarz i mistrz ciesielski Hasenfelder z Nowe-
go Tomyœla. Budowê szko³y rozpoczêto w paŸdzierniku 1900 roku. Do koñca te-
go roku podci¹gniêto budowê pod dach, aby w paŸdzierniku 1901 roku ca³kowicie
j¹ zakoñczyæ. Oto œwiadectwo tamtych czasów – dowód wielkiej, przyk³adnej go-
spodarnoœci zwi¹zanej z faktem dok³adnej rozbiórki starej szko³y, oczyszczeniem
materia³ów uzyskanych z rozbiórki, sprzeda¿¹ tego materia³u do dalszego wyko-
rzystania oraz dok³adnym rozliczeniem sprzeda¿y: piwnica (odrêbnie zbudowana)
przynios³a 178 marek, stodo³a – 75 marek, stajnia – 32 marki, ustêpy – 20 ma-
rek, za s³omê dachow¹ uzyskano 95,50 marki, nawierzchnia przynios³a 233 mar-
ki, piec szkolny – 23,50 marki, angielka – 10,50 marki, piec pokojowy II pokoju
– 33 marki, piec pokojowy I pokoju – 69 marek, pod³oga I pokoju- 70 marek, pod-
³oga II pokoju – 32 marki, pod³oga izby szkolnej – 39 marek, 3 okna szkolne
– 6 marek, 3 okna szkolne – 6 marek, 2 okna I pokoju – 13,50 marki, 2 okna II po-
koju – 8,50 marek, drzwi I pokoju – 10,50 marki, drzwi II pokoju – 10,50 marki,
drzwi szkolne – 3 marki, drzwi frontowe – 2,50 marki, drzwi zewnêtrzne – 3,50
marki, drzwi zewnêtrzne – 2,10 marki, kamienie polne z fundamentów – 115 ma-
rek. Z rozbiórki budynku szkolnego uzyskano ³¹cznie 798,10 marek, a ze sprzeda-
¿y zabudowañ gospodarczych 305 marek. Nic dodaæ, nic uj¹æ. Py³ wraz z mieszani-
n¹ s³omy i gliny zosta³y wywiezione na pola.
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Budynek szkolny w Ró¿y, pochodz¹cy z 1907 roku, z izb¹ lekcyjn¹ i mieszkaniem nauczyciela



Nauka w nowej szkole zosta³a wznowiona w poniedzia³ek 9 grudnia 1901 roku,
po uroczystoœci otwarcia szko³y z udzia³em zwierzchników szkolnych, ksiêdza pro-
boszcza, rady szkolnej i wielu goœci. Program uroczystoœci przewidywa³: 

- poœwiêcenie izb lekcyjnych i mieszkania nauczyciela przez miejscowego probosz-
cza Tadeusza  Styczyñskiego, 

- œpiew pierwszej zwrotki pieœni „Wielki Bo¿e” w wykonaniu dzieci szkolnych, 
- przemowê powiatowego inspektora szkolnego dr Volkmanna ze Lwówka, 
- œpiew drugiej zwrotki pieœni „Wielki Bo¿e”, 
- przemowê starosty Danielsa z Nowego Tomyœla, 
- œpiew pierwszej zwrotki pieœni „Chwa³a Tobie w koronie zwyciêstwa”. 

Po raz pierwszy szko³a otrzyma³a drugiego nauczyciela, Mariê Styczyñsk¹ i tym
samym drugi oddzia³. Powsta³o wówczas okreœlenie stanowisk nauczyciel-
skich: I (pierwszego) nauczyciela i II (drugiego) nauczyciela. Pierwszym nauczycie-
lem móg³ byæ tylko nauczyciel doœwiadczony, o d³u¿szym sta¿u pracy. 

W pierwszym oddziale uczy³o siê 60 dzieci, w drugim 60 dzieci, w trzecim 78
dzieci. Razem 198 dzieci. Iloœæ dzieci w wytomyskiej szkole szybko wzrasta³a, bo ju¿
w 1907 roku do szko³y uczêszcza³o 233 dzieci. W zwi¹zku z tym zmieniono orga-
nizacjê szko³y na czteroklasow¹. W programie otwarcia szko³y w Wytomyœlu, uwa-
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Budowa szko³y w Cichej Górze na pocztówce z epoki.
Pocztówka ze zbiorów Marcina Izydorka



gê zwraca fakt uczestniczenia w niej i przemowa powiatowego inspektora szkolne-
go we Lwówku. 

Otó¿, z dniem 1 maja 1899 roku utworzony zosta³ – przez w³adze szkolne re-
jencji poznañskiej – nowy rejon powiatowy inspekcji szkolnej we Lwówku powiat
Pniewy. Nowy urz¹d nosi³ nazwê Królewski Inspektor Szkolny Powiatowy i Miej-
scowy. Jedyna szko³a, któr¹ do³¹czono do tego rejonu inspekcyjnego, by³a szko³a
ludowa w Wytomyœlu. Tak trwa³o do dnia 1 kwietnia 1907 roku, kiedy szko³ê z po-
wrotem w³¹czono pod nadzór powiatowego inspektora szkolnego w Nowym To-
myœlu. Celem tworzenia rejonów szkolnych i tzw. miejscowych inspektorów szkol-
nych by³o osi¹ganie lepszych wyników w dzia³alnoœci germanizacyjnej. Podobny re-
jon utworzono w Zb¹szyniu, w³¹czaj¹c do niego szko³y w Jastrzêbsku Starym,
Grubsku, Chroœnicy i £omnicy. 

Niemiecka polityka germanizacyjna 
Polityka ucisku narodowoœci polskiej ze strony rz¹du pruskiego wziê³a swe po-

cz¹tki zasadniczo dopiero od czasów walk narodowowyzwoleñczych w okresie
Wiosny Ludów w latach 1846-1848 (powstanie wielkopolskie) i po upadku po-
wstania styczniowego w 1863 roku. Wzmo¿enie jego nast¹pi³o z chwil¹ zjednocze-
nia Niemiec w 1871 roku. Do ostrej walki z polskoœci¹ przyst¹pi³ Otto Bismarck,
minister spraw zagranicznych i kanclerz Rzeszy (1862-1890). Dalej walkê prowa-
dzili jego nastêpcy, a za³o¿eniem rz¹du by³o ca³kowite usuniêcie jêzyka polskiego ze
szkó³. Szko³y mia³y pe³niæ powa¿n¹ rolê w procesie germanizacji terenów zamiesz-
ka³ych przez Polaków. 
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Poniewa¿ dot¹d nadzór nad katolickimi szko³ami ludowymi nale¿a³ do ducho-
wieñstwa, nale¿a³o wiêc ograniczyæ jego wp³ywy. W tym te¿ celu w marcu 1872 ro-
ku wysz³a ustawa o nadzorze szkolnym. Ustawa ta oddawa³a nadzór nad szko³ami
inspektorom szkolnym mianowanym wy³¹cznie przez rz¹d. W ten sposób, wy³¹cz-
ne prawo nadzorowania szkolnictwa spoczê³o w rêkach pañstwa. 

W latach 1872-1874 ca³kowicie usuniêto jêzyk polski ze szkó³ œrednich, jêzy-
kiem wyk³adowym sta³ siê jêzyk niemiecki. Ju¿ w roku 1873, 27 paŸdziernika, na-
czelny prezes Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego – Günther, wyda³ zarz¹dzenie,
które wprowadza³o jêzyk niemiecki jako jêzyk wyk³adowy we wszystkich przed-
miotach nauczania w szko³ach ludowych. Jedynie nauki religii i œpiewu koœcielnego
mo¿na by³o udzielaæ w jêzyku polskim. Poniewa¿ uczêszczanie do zgermanizowa-
nych szkó³ by³o lekcewa¿one, by zmusiæ rodziców do regularnego przysy³ania dzie-
ci do szkó³, rz¹d og³osi³ now¹ ustawê, która wesz³a w ¿ycie z dniem 6 maja 1886
roku. Ustawa ta wprowadzi³a surowe kary za nieuczêszczanie do szko³y. Wresz-
cie 7 wrzeœnia 1887 roku ukaza³o siê zarz¹dzenie ówcze-snego ministra oœwiaty
Gosslera, polecaj¹ce ca³kowite usuniêcie jêzyka polskiego ze szkó³ ludowych w Po-
znañskiem.

Odt¹d usuwanie resztek jêzyka polskiego ze szkolnictwa odbywaæ siê bêdzie
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Trzeci budynek szkolny w Glinnie (obecnie Nowy Tomyœl, ul. Koœciuszki), 
zbudowany w 1910 roku



stopniowo. Prowadziæ je bêd¹ powiatowi inspektorzy szkolni drog¹ stopniowego
ograniczania jêzyka polskiego w nauce religii. Innym œrodkiem germanizacji by³a
ustawa z 10 lipca 1886 roku o nominacji i stosunkach s³u¿bowych nauczycieli szkó³
ludowych w Poznañskiem. Podczas gdy dotychczas prawo nominacji nauczycieli
mia³y gminy i prze³o¿eni szkó³, co ze wzglêdów narodowo-politycznych nie by³o
na rêkê Niemcom, ustawa odbiera³a to prawo gminom i oddawa³a je wy³¹cznie pañ-
stwu. Gminom pozostawiono jedynie prawo wypowiadania swej opinii co do pro-
ponowanego przez rz¹d nauczyciela. Ustawa upowa¿nia³a równie¿ rz¹d do przeno-
szenia nauczyciela na inne posady. Realizacja tej ustawy nast¹pi³a natychmiast. Re-
gencja poznañska w roku wydania ustawy przenios³a 68 nauczycieli – Polaków,
przewa¿nie z zachodnich powiatów Ksiêstwa Poznañskiego, m. in. nowotomyskie-
go do miejscowoœci le¿¹cych w g³êbi Rzeszy. I odwrotnie, nauczycieli – Niemców
z g³êbi kraju osadzono w oœrodkach, w których by³y mniejszoœci niemieckie. 

Znana jest treœæ pisma inspektora szkolnego w Miêdzyrzeczu Erfutha, skierowa-
nego do szkó³ 17 marca 1875 roku. Jego fragment brzmi nastêpuj¹co: „Z upowa¿-
nienie królewskiego rz¹du z 12 marca 1875 roku nauczanie katolickiej nauki religii
w klasie I tamtejszej szko³y, od Wielkanocy bêdzie udzielane w jêzyku niemieckim”. 

Walka rz¹du pruskiego z jêzykiem polskim szybko doprowadzi³a do punktu kul-
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Budynek szkolny w Przy³êku, zbudowany w 1910 roku, z jedn¹ izb¹ lekcyjn¹ 
i mieszkaniem nauczycielskim



minacyjnego germanizacji szkolnictwa. U szczytu tego naporu, wybuchaj¹ pierwsze
iskry wielkiego rozgoryczenia i oburzenia ludu polskiego przeciw germanizacyjnej
polityce rz¹du niemieckiego. Pierwsz¹ iskr¹ bêdzie strajk dzieci wrzesiñskich
w 1901 roku. Za ich przyk³adem posz³y dzieci z Mi³os³awia, Pleszewa, Gostynia,
Krobi i wielu innych miejscowoœci. Strajk ten by³ zapowiedzi¹ przysz³ego powszech-
nego ruchu strajkowego w Wielkopolsce, który mia³ miejsce w latach 1906-1907.
W (…) walce z ludnoœci¹ polsk¹ Niemcy kierowali siê zasad¹, ¿e zadaniem pañstwa
jest zwiêkszaæ liczbê swych mieszkañców, a zmniejszaæ liczbê ludnoœci polskiej, to
znaczy germanizowaæ Polaków i protestantyzowaæ katolików. G³ównymi oœrodka-
mi takiej polityki mia³y byæ szko³y. W zwi¹zku z tym, pod koniec XIX i na pocz¹t-
ku XX wieku nasilono budownictwo szkó³ ewangelickich, zw³aszcza na wsiach. Bu-
dowano je nawet w takich wsiach, w których mieszka³a olbrzymia wiêkszoœæ Pola-
ków, np. w Bukowcu i Wytomyœlu (1901 r). W tym te¿ czasie zbudowano wiêk-
szoœæ szkó³ w mieœcie i gminie Nowy Tomyœl. W samym mieœcie, w zwi¹zku ze
wzrostem ludnoœci, tak niemieckiej, jak i polskiej oraz przyrostem ludnoœci kato-lic-
kiej, zbudowano cztery szko³y! Natomiast w gminie wybudowano nastêpuj¹ce
szko³y: w Bukowcu (1904), Wytomyœlu (1901), Ró¿y (1907), Paproci I (1885),
Paproci II – przy szosie Nowy Tomyœl – Grodzisk Wlkp. (1903) Glinnie (dwa bu-
dynki w 1902 i 1905), Grubsku (1906), Jastrzêbsku (1912 jako drugi budynek
w tej wsi), Przy³êku (1910), S¹topach (1903), Starym Tomyœlu (1912 jako drugi
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Budynek szko³y ludowej w Chroœnicy – stan z 1935 roku. W budynku tym dzieci jako pierwsze
w powiecie nowotomyskim rozpoczê³y we wrzeœniu 1903 roku strajk szkolny



budynek), Cichej Górze (1906), Borui Koœcielnej (1891 jako trzeci budynek), Szar-
kach (1900) oraz przebudowano szko³ê w Sêkowie. 

Strajki szkolne i inne formy walki z germanizacj¹ 
Lata 1901-1906 to ostatnia faza usuwania jêzyka polskiego ze szkó³ ludowych.

Im g³êbiej posuwali siê Niemcy w walce z polskoœci¹, tym bardziej potêgowa³o siê
oburzenie Polaków. Coraz czêœciej zdarza³y siê wypadki demonstracyjnych wyst¹-
pieñ rodziców. 

Oto fakt, jaki mia³ miejsce w szkole w Uœciêcicach w powiecie nowotomyskim.
Nauczyciel tamtejszej szko³y Franciszek Petzelt (Niemiec) nie pozwoli³ wyjœæ w cza-
sie lekcji uczniowi Witajewskiemu, który chcia³ uskuteczniæ potrzeby fizjologiczne.
Nie pozwoli³ dlatego, ¿e uczeñ ten nie umia³ – a mo¿e nie chcia³ – wypowiedzieæ
swej proœby po niemiecku. Dowiedziawszy siê o tym ojciec Witajewskiego, Andrzej
(miejscowy szynkarz), w podnieceniu wtargn¹³ do szko³y. Na wyjaœnienie nauczy-
ciela, ¿e ka¿de dziecko „musi dyscyplinê szkoln¹ w jêzyku niemieckim rozumieæ
i w tym¿e jêzyku uczyæ siê”, Witajewski odpowiedzia³, ¿e jego syn nie potrzebuje
i nie bêdzie uczyæ siê po niemiecku. Demonstracyjnie opuœci³ lokal szko³y, rzucaj¹c
ró¿ne przezwiska na nauczyciela. W kronice szkolnej Petzelt stwierdzi³, ¿e Wita-
jewski by³ w tamtejszej wsi pod¿egaczem przeciwko szkole. W tym¿e roku szkol-
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Szko³a ludowa II stopnia z dwoma nauczycielami w Wytomyœlu, zbudowana w 1901 roku w miejscu
starej, drewnianej z 1839 roku. Budynek mieœci³ dwie izby lekcyjne i jedno mieszkanie dla nauczyciela.

Na mieszkanie dla drugiego nauczyciela zaadaptowano strych



nym (1904) w szkole uœciêcickiej by³o 106 dzieci, a tym czworo narodowoœci nie-
mieckiej, ale mówi¹cych równie¿ po polsku. 

Przypadek ten, a przede wszystkim patriotyczna i konsekwentna postawa ludno-
œci wsi, wp³ynê³y na zmianê postêpowania tego nauczyciela. Odt¹d by³ bli¿ej jak da-
lej sprawy polskiej. Czêsto sam u¿ywa³ jêzyka polskiego oraz pozwala³ na to dzie-
ciom. Na uroczystoœciach szkolnych z okazji urodzin cesarza przemówienia wyg³a-
sza³ w jêzyku polskim. PóŸniej naucza³ po polsku. W efekcie w Uœciêcicach strajku
szkolnego nie by³o. Ludnoœæ skutecznie poradzi³a sobie z pruskim nauczycielem. 

W 1901 roku inspektorzy powiatowi wydali zarz¹dzenie usuniêcia pozdrowie-
nia katolickiego: „Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus” i zast¹pienia go nie-
mieckim pozdrowieniem: „Gelobt sei Jesus Christus”. Do wprowadzenia tego po-
zdrowienia zobowi¹zani byli nauczyciele. Nie by³o to jednak ³atw¹ spraw¹. Dzieci
stawia³y opór, najczêœciej pod namow¹ rodziców. Wymierzane kary ch³osty nie
przynios³y nauczycielom po¿¹danego skutku. 

By³a to ju¿ iskra rozpalaj¹ca p³omieñ najwy¿szego oburzenia, która roznieci³a
strajk szkolny uczniów szkó³ ludowych. W powiecie nowotomyskim strajk rozpo-
cz¹³ siê w 1903 roku. Pierwsz¹ szko³¹, która w³aœnie w tym roku rozpoczê³a
strajk, by³a szko³a ludowa w Chroœnicy. W tym¿e roku kierownik tej szko³y, Ra-
za, donosi³ inspektorowi szkolnemu: „... dzieci szkolne, mimo otrzymanych kar
cielesnych nie chc¹ odpowiadaæ na lekcjach religii w jêzyku niemieckim”.
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Budynek szko³y w Uœciêcicach



W odpowiedzi na to, inspektor Platz w piœmie z 5 listopada 1903 roku, odra-
dza³ nauczycielowi wymierzanie kar cielesnych, a zaleca³ zastosowanie kar aresztu
po nauce, pod nadzorem nauczyciela. W przypadku, gdyby opór dzieci trwa³ na-
dal, nauczyciel by³ zobowi¹zany do natychmiastowego doniesienia. W takim przy-
padku inspektor przybêdzie osobiœcie w celu pertraktowania z rodzicami. Opór
dzieci trwa³ nadal. Nadal te¿ nauczyciel stosowa³ kary cielesne (wiadomo, ¿e kary
aresztu by³y niewygodne dla nauczyciela – absorbowa³y go, zajmowa³y mu wolny
czas). Oto dzieci najsurowiej i najczêœciej karane kar¹ ch³osty: Katarzyna i Wikto-
ria Ch³opek, Piotr i Karol Brychcy, Andrzej i Józef Haake, Teresa Giering, Michali-
na Janas, Emilia Olejnik, El¿bieta Królik, Franciszek Karcz, Franciszek Braun, Mi-
cha³ Szott i inni. 

Jesieni¹ 1906 roku, do strajku szkolnego przyst¹pi³y wszystkie dzieci w Chro-
œnicy. W tych te¿ miesi¹cach, za ich przyk³adem, posz³y dzieci w innych miejsco-
woœciach. Do strajku przyst¹pi³y nastêpuj¹ce szko³y: 

29 wrzeœnia 1906 roku – Buk, Niepruszewo, Niegolewo, Dakowy Mokre; 
22 paŸdziernika 1906 roku – Zb¹szyñ, Przyprostynia, Perzyny, Nowa Wieœ,

N¹dnia; 
26 paŸdziernika – £omnica.

Brak zapisów w kronikach istniej¹cych, brak w ogóle kronik w wielu szko³ach
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Pierwszy budynek szkolny w Starym Tomyœlu, mieszcz¹cy izbê lekcyjn¹ i mieszkanie nauczycielskie,
zbudowany w 1760 roku, remontowany i przebudowywany



oraz brak innych materia³ów, nie pozwala ustaliæ faktu strajku szkolnego w innych
miejscowoœciach. W mieœcie i gminie Nowy Tomyœl nie notuje siê czynnego oporu
dziatwy szkolnej przeciw germanizacji szkolnictwa. Tutaj ukszta³towa³a siê specy-
ficzna sytuacja, bowiem ju¿ od zarania dzia³alnoœci szkó³ na terenie zamieszka³ym
przewa¿nie przez Niemców, nauczanie odbywa³o siê prawie we wszystkich szko-
³ach w jêzyku niemieckim. Przez wiele lat mia³ miejsce proces adaptacji spo³ecznej
i narodowej, bez antagonistycznych ekscesów. Mieszkaj¹ca tutaj mniejszoœæ Pola-
ków zachowa³a siê biernie wobec tego procesu, lecz mu nie uleg³a. Da³a temu do-
wód w przysz³ym powstaniu wielkopolskim, przystêpuj¹c do walki o wyzwolenie
narodowe. 

Inaczej sytuacja kszta³towa³a siê w powiecie nowotomyskim, zw³aszcza na s¹-
siedniej ziemi zb¹szyñskiej, czy te¿ babimojskiej. Tu by³o wiêcej polskich oœrod-
ków, aczkolwiek równie¿ czêœciowo zamieszka³ych przez Niemców, np. poza
Zb¹szyniem – Chroœnica, £omnica, Przyprostynia, N¹dnia, D¹brówka, Chobieni-
ce, Zakrzewko i inne. W porównaniu z centralnymi powiatami Wielkopolski,
w których stosunkowo ³atwiej i œmielej mo¿na by³o organizowaæ siê do walki z ger-
-manizacj¹, w nadgranicznych powiatach zachodnich, walka nabiera³a specyficzne-
go charakteru. Wymaga³a odwagi, hartu, wytrwa³oœci, sprytu w dzia³aniu, poœwiê-
cenia i wrêcz bohaterstwa. 

Charakterystycznym jest to, ¿e strajk szkolny w zachodniej czêœci powiatu no-
wotomyskiego wybuch³ prawie jednoczeœnie we wszystkich szko³ach. Sta³o siê tak
dlatego, ¿e istnia³o tutaj porozumienie miêdzy so³tysami poszczególnych wsi.
Na pewnym tajnie zorganizowanym zebraniu w Zb¹szyniu, so³tysi postanowili
sk³aniaæ rodziców do zabraniania swym dzieciom udzia³u w niemieckiej nauce reli-
gii. Sami przygotowali karteczki, zw³aszcza niepiœmiennym, podaj¹c wzór pisma
o treœci zabraniaj¹cej dzieciom udzia³u w nauce religii w jêzyku niemieckim i ¿¹da-
j¹cej nauczania w jêzyku polskim. 

W ten sposób strajk przybra³ charakter zorganizowanego i masowego wyst¹-
pienia. Wœród so³tysów, którzy przodowali w agitacji byli: Wojciech Mania z Chro-
œnicy, Jan Olejniczak z Nowego Dworu, Tomiak z Nowej Wsi, Walenty Œmia³ek
z Perzyn, Tobys z £omnicy, Krawczyk z Przyprostyni i Karol Michalszczak – gospo-
darz z Perzyn. 

Oto wzory kartek, które dzieci oddawa³y w szkole:
Do Pana Nauczyciela Kulczyñskiego w Zb¹szyniu 
Powiadamiam Pana, ¿e jako urodzona Polka, zakazujê mojemu dziecku
Antoniemu Pawelskiemu: braæ udzia³ w nauce religii w jêzyku niemieckim,
pozdrawiaæ Pana Boga w jêzyku niemieckim, odmawiaæ pacierze w jêzyku
niemieckim. 

Z pe³nym szacunkiem 
Maria Pawelska 

Same dzieci te¿ pisa³y kartki, np. uczeñ Tomasz Dulat napisa³ tak: „Proszê Pana
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Nauczyciela, rodzicie moi zakazali mi uczyæ siê religii w niemieckim jêzyku, mam
uczyæ siê w jêzyku polskim”. 

Treœæ masowo sk³adanych kartek by³a podobna równie¿ w innych szko³ach. Dla
dzieci rozpocz¹³ siê okres bohaterskiej walki o mowê ojczyst¹. W ci¹gu ca³ego
okresu trwania strajku szkolnego musia³y siê zmieniæ brutalne metody pruskich na-
uczycieli. W oporze dzieci wykaza³y wiele hartu i zaciêtoœci dla sprawy narodowej.
W niektórych wypadkach stanê³y nawet do walki z nauczycielami pruskimi. Taki
przypadek mia³ miejsce w £omnicy, gdzie nauczycielami byli Niemcy – Gutzner
i Deutschmann. Nadu¿ywali oni kary ch³osty w wypadkach, gdy dzieci wzbrania³y
siê przed udzielaniem odpowiedzi w jêzyku niemieckim. Pewnego dnia, gdy na-
uczyciele zabrali siê za wymierzanie kar ch³osty, cierpliwoœæ dzieci nie wytrzyma-
³a: œci¹gnêli z nóg swoje drewniane okulaki i nimi rzucali w nauczycieli. Szybko te¿
rozbieg³y siê po zajœciu do domów. 

W innej wiosce, Godziszewo, mia³ miejsce wypadek natarcia dzieci na ¿andar-
ma pruskiego. Wydarzenie mia³o miejsce 22 listopada 1906 roku, kiedy strajkuj¹-
ce dzieci wraca³y z aresztu szkolnego do domu. We wsi zatrzyma³y siê przed figu-
r¹ œwiêtego i ostentacyjnie modli³y siê g³oœno po polsku. Gdy dzieci te próbowa³
rozpêdziæ ¿andarm pruski, zosta³ obrzucony kamieniami i w ten sposób zmuszony
do ucieczki. 

W miejscowoœci Chobienice nauczyciel Hoffmann, któremu trudno by³o wymó-
wiæ nazwisko £odyga, kaza³ uczniowi Józefowi o tym¿e nazwisku wymawiaæ i pisaæ
jego nazwisko bez litery „£”, tj. Odyga. Z kijem w rêku, æwiczy³ ucznia £odygê
w pisaniu zmienionego nazwiska na tablicy. Uczeñ ten w ¿adnym przypadku, na-
wet po wymierzeniu kary cielesnej, nie zmieni³ swego nazwiska – zawsze pisa³ £o-
dyga. 

W tej samej szkole, w dniu rozpoczêcia strajku, dzieci odda³y poprzednio
przyjête podrêczniki niemieckie, sk³adaj¹c je manifestacyjnie na katedrze. Odda³y
równie¿ kartki z zakazem brania udzia³u w niemieckiej nauce religii. Gdy nauczy-
ciel Ostaff wszed³ do klasy, dzieci przywita³y go polskim pozdrowieniem. Rozgnie-
wany, kaza³ dzieciom usi¹œæ i powtórnie wstaæ, po czym pozdrowi³ dzieci w jêzy-
ku niemieckim. Dzieci odpowiedzia³y chórem po polsku. Skutek by³ taki, ¿e za-
-wieszono w ogóle nauczanie religii w szkole. Tak by³o przez ca³y okres trwania
strajku. Z tego powodu, ¿e w szkole nauki religii nie by³o w ogóle, nikt z rodziców
pretensji nie wnosi³. Dzieci uczy³y siê religii w domu lub w koœciele, ale po polsku. 

Strajkuj¹ce dzieci musia³y pokonaæ wiele trudnoœci, nieraz ponad ich si³y fizycz-
ne i umys³owe. Kiedy wprowadzono powszechnie stosowan¹ karê aresztu, dzieci
musia³y przebywaæ w szkole od godz. 8.00 do 16.00 i póŸniej. Wprowadzona by-
³a godzinna przerwa miêdzy 12.00 a 13.00, lecz zbyt krótka, by wszystkie dzieci
mog³y wykorzystaæ ten czas na zjedzenie obiadu w domu. By³o du¿o takich dzieci,
które mieszka³y ponad 3 km od szko³y. Zmuszone wiêc by³y do rezygnacji z obia-
du. Niektóre dzieci próbowa³y tê przestrzeñ pokonywaæ, biegn¹c w jedn¹ i drug¹
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stronê. Dobrze, jeœli zd¹¿y³y. Ale jeœli spóŸni³y siê, czeka³a je kara ch³osty i zadanie
domowe: do nastêpnego dnia nauczyæ siê na pamiêæ d³ugich wierszy niemieckich.
Czasu do nauki nie by³o. Zreszt¹ lekcewa¿y³y ten obowi¹zek, zamieniaj¹c go na ka-
rê ch³osty lub dalszy areszt. 

Dobrze by³a zorganizowana wspó³praca miêdzy dzieæmi a nauczycielem Paw³em
Muenchbergiem w Chroœnicy. O ich patriotycznej postawie œwiadczy fakt, ¿e wyko-
rzystywali w szkole ka¿d¹ okazjê, by tylko móc uczyæ siê po polsku. Wspomniany na-
uczyciel stawia³ na zmieniaj¹cej siê warcie uczniów i uczy³ dzieci czytania i pisania
po polsku. Dzieci umia³y doskonale ukryæ ten fakt. Solidarnoœæ ich by³a zadziwiaj¹ca. 

W okresie trwania strajku szkolnego i po jego zakoñczeniu pozytywn¹ rolê ode-
gra³o duchowieñstwo, które pe³ni³o rolê krzewiciela jêzyka polskiego. Nauczaniem
czytania, a w mniejszej mierze pisania w jêzyku polskim, zajêli siê m. in. wikariusze
w poszczególnych parafiach. Odbywa³o siê ono przy okazji przygotowywania dzie-
ci do przyjêcia pierwszej Komunii œw. Poniewa¿ by³ to jedyny kontakt dzieci pol-
skich z jêzykiem ojczystym, ówczesny abp. Florian Stablewski przed³u¿y³ naukê
przygotowawcz¹ do dwóch lat. 

W Zb¹szyniu nauczaniem czytania i pisania zajmowa³ siê ksi¹dz wikary Górski.
Wyposa¿y³ dzieci w polskie katechizmy i ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa, z których
uczy³y siê czytaæ. By³y te¿ przypadki, ¿e niektóre dzieci mia³y polskie elementarze,
z których równie¿ korzysta³y. 

Wœród ksiê¿y, którzy wyró¿niali siê w krzewieniu jêzyka polskiego byli: ks. Sta-
nis³aw Maciaszek z Bukowca, ks. Sobecki i ks. Górski ze Zb¹szynia, ks. Braun z D¹-
brówki Wlkp. oraz ks. Rosochowicz z Chobienic. O dzia³alnoœci ks. Rosochowicza,
w aktach Naczelnego Prezydium w Poznaniu (Wojewódzkie Archiwum Pañstwo-
we w Poznaniu), znajduje siê notatka. Mówi ona, ¿e ksi¹dz ten wszelkie sprawy pe-
tentów za³atwia³ w jêzyku polskim. Udziela³ nauki polskiej nie tylko dzieciom pol-
skim, ale równie¿ niemieckim. Czêsto odwiedza³ domy rodziców i podnosi³ ducha
narodowego wœród ludnoœci polskiej. Za dzia³alnoœæ na polu krzewienia ducha na-
rodowego wœród ludnoœci polskiej i patriotyczn¹ postawê – wœród tych, o których
jest dziœ wiadomym – ukarani zostali: ks. Górski – za naukê jêzyka polskiego
i wzbranianie siê od wyg³aszania kazañ w jêzyku niemieckim – przeniesieniem, ks.
Kruszka z Opalenicy – kar¹ pieniê¿n¹ w wysokoœci 400 marek. 

Represje i opór
Wprowadzenie kar w postaci aresztów szkolnych w godzinach popo³udnio-

wych, maltretowanie dzieci podczas tych aresztów, kary cielesne wymierzane dzie-
ciom, wywo³a³y oburzenie spo³eczeñstwa polskiego. Przyst¹piono najpierw do wie-
cowania i sk³adania protestów do w³adz szkolnych. Akcja ta nie przynios³a jednak
¿adnych rezultatów. Wszystkie protesty zosta³y odrzucone. W powiecie nowoto-
myskim protesty odby³y siê w Buku, Opalenicy i Zb¹szyniu. W tym ostatnim, wiec
protestacyjny zorganizowali robotnicy zatrudnieni przy budowie linii kolejowej
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Zb¹szyñ – Miêdzychód. Protest wys³ano do ministerstwa oœwiaty w Berlinie. Odpo-
wiedŸ stamt¹d nie nadesz³a. Za to rozpoczê³y siê represje wzglêdem tych, którzy
podpisali protest. Zaczêto zwalniaæ robotników z pracy, wzglêdnie przenoszono ich
w g³¹b Rzeszy. W ten sposób zwolniony zosta³ i przeniesiony m. in. robotnik kole-
jowy Antoni Taberski, mimo ¿e nie mia³ wówczas dzieci. Kiedy Taberski w 1958 ro-
ku relacjonowa³ powy¿szy fakt autorowi tej kroniki, liczy³ sobie 80 lat i mieszka³
w Zb¹szyniu, a w opowiadaniach przewija³ siê jego g³êboki patriotyzm jego posta-
wy i dzia³alnoœci. Nazwisko godne zapamiêtania. 

28 paŸdziernika 1906 roku wys³ano drugi protest nastêpuj¹cej treœci: „Dzieci
polskie s¹ karane codziennym aresztem od jednej do kilku godzin za to, ¿e pos³usz-
ne s¹ zakazom rodziców swoich, dotycz¹cym udzia³u w nauce religii w jêzyku nie-
mieckim. My, ojcowie, bierzemy ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za nasz zakaz i prosi-
my o natychmiastowe zniesienie niezgodnych z zasadami kultury kar aresztu z hu-
manistycznych i pedagogicznych wzglêdów”.  Minister oœwiaty Studt nades³a³ tym
razem nastêpuj¹c¹ odpowiedŸ: „Nie zgadzam siê na zawieszenie kar aresztu dla dzie-
ci szkolnych, które naruszaj¹ istniej¹c¹ dyscyplinê szkoln¹. Kulturze sprzeciwia siê
pod¿egaj¹ca dzia³alnoœæ rodziców, którzy namawiaj¹ dzieci do strajku i do niepos³u-
szeñstwa wzglêdem zarz¹dzeñ w³adz szkolnych. Zarz¹dzenie przeprowadzi siê
wszelkimi, prawnie dozwolonymi œrodkami.”  A wiêc i ten protest, jak zreszt¹
wszystkie inne, nie przyniós³ po¿¹danego rezultatu. Pruskie w³adze szkolne zdawa-
³y sobie sprawê, ¿e nie tak ³atwo bêdzie mo¿na prze³amaæ opór dzieci i rodziców.
St¹d te¿ zapas œrodków zwalczania strajku by³ bardzo urozmaicony. W pierwszym
okresie strajku by³y namowy do zaprzestania oporu. Gdy nie pomaga³y, stosowano
kary ch³osty, póŸniej areszt po lekcjach w wysokoœci 1 – 2 godzin za ka¿d¹ opusz-
czon¹ lekcjê. Na opornych rodziców nak³adano kary egzekucyjne w wysokoœci 100
– 500 marek z zamian¹ na przesiedlenie w g³¹b Niemiec. 
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Ks. Stefan Kruszka w okresie pobytu 
na wikariacie 
w Opalenicy
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Ocena oddzia³ywania pruskiej szko³y na ³amach „Kuriera Poznañskiego” (nr 192 z 23 VIII 1904 r.), w arty-
kule zatytu³owanym „W sprawie Bukowca”, podobnie jak tytu³owy artyku³ „Pracy” (nr 34 z 21 VIII 1904 r.),
pod równie wymownym tytu³em „Dramat szkolny w Bukowcu”,  dotycz¹  wydarzeñ maj¹cych miejsce ...



... w bukowieckiej szkole, a których znaczenie – nieco przesadnie – porównywano do wydarzeñ wrzesiñ-
skich z 1901 r. Temat ten , w omawianej tu „Kronice...” nieobecny, przedstawiony zostanie przez Gra¿y-
nê Matuszak i Bogumi³a Wojcieszaka w jednym z kolejnych numerów „Przegl¹du Nowotomyskiego”. 
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Dla orientacji podam, ¿e robotnicy mieli w tym czasie ciê¿kie warunki bytu. Prze-
ciêtny zarobek roczny robotnika zatrudnionego w przemyœle wynosi³ 682 marki.
Ale byli i tacy, szczególnie robotnicy niewykwalifikowani, którzy zarabiali tylko 300
– 400 marek rocznie. Robotnik wiejski zarabia³ jeszcze mniej. Dzieñ pracy by³ d³u¿-
szy ni¿ w Niemczech. Pracowano 10 – 12 godzin, a czêsto i d³u¿ej (patrz tablica cen
rynkowych). 

Strajkuj¹cym dzieciom przed³u¿ano obowi¹zek szkolny do ponad 8 lat. Po ukoñ-
czeniu szko³y ludowej, nie mog³y byæ przyjête do szkó³ œrednich. Na œwiadectwie
odejœcia umieszczano wzmianki o zachowaniu siê ucznia w szkole, jego stosunku
do strajku szkolnego i jak¹ poniós³ karê.

So³tysi, którzy byli czynni w akcji strajkowej, wyrokiem s¹dowym zostali ukarani
grzywn¹ w wysokoœci 600 marek i zwolnieni z pe³nionych funkcji. W ten sposób so-
³ectwa pozbawiono m. in. Wojciecha Maniê, Jana Olejniczaka, Franciszka K³osia,
Walentego Œmia³ka i Krawczyka. 

Zabrano siê równie¿ do usuwania cz³onków dozoru szkolnego. W N¹dni np.
usuniêto Franciszka i Mariana So³tysików. 

Du¿o zaciêcia i wytrwa³oœci wykaza³ Tomasz Œliwa, uczeñ szko³y ludowej
w Perzynach (póŸniejszy koŸlarz z Chroœnicy). Za udzia³ w strajku szkolnym prze-
d³u¿ono mu obowi¹zek szkolny. Œliwa jednak upar³ siê i postanowi³ do szko³y nie
chodziæ. Poniewa¿ nie mia³ ju¿ rodziców (pomarli), wychowywa³ siê u starszej sio-
stry. Odmowê chodzenia do szko³y t³umaczy³ koniecznoœci¹ podjêcia pracy
na utrzymanie siebie. Zosta³ wkrótce policyjnie dostawiony do szko³y, ale i to nie
pomog³o. Œliwa uciek³ ze szko³y. Za swój upór zosta³ postawiony przed s¹d opie-
kuñczy w Miêdzyrzeczu. Tam t³umaczy³ siê podobnie, ¿e jest samotnym i musi pra-
cowaæ na swoje utrzymanie, do szko³y wiêc chodziæ nie mo¿e. Wyrok s¹du
brzmia³: „Policyjnie dostawiæ do szko³y.” Œliwa, dostawiony do szko³y przez ¿an-
darmów, znów uciek³. Ale tym razem pozostawiono go ju¿ w spokoju. Zacz¹³ pra-
cowaæ u miejscowego piekarza i do pruskiej szko³y wiêcej nie chodzi³. 

Niemcy, na listê œrodków zwalczania strajku, wci¹gnêli równie¿ s¹dy opiekuñ-
cze. S¹dy te wzywa³y rodziców i grozi³y odebraniem w³adzy rodzicielskiej lub
przekazaniem dzieci do zak³adu poprawczego, ¿¹daj¹c jednoczeœnie podpisania
oœwiadczenia, i¿ cofaj¹ udzielony dzieciom zakaz odpowiadania na lekcjach religii
w jêzyku niemieckim. Pod wp³ywem takich gróŸb wielu rodziców wycofa³o siê
z oporu. 

Œwiadectwo szkolne ucznia Tomasz Œliwy z Perzyn zawiera nastêpuj¹ce uwagi:
zachowanie -naganne, poniewa¿ opiera³ siê niemieckiej nauce religii, a tak¿e innych
sk³ania³ do oporu przeciw zarz¹dzeniom szkolnym; pilnoœæ – ledwie dostatecznie,
obecnoœæ – nieregularnie, uwagi: ze wzglêdu na swoje naganne zachowanie siê, Œli-
wa zosta³ zatrzymany w szkole ponad 8. letni obowi¹zek szkolny. 

Ustalenie ogólnej iloœci strajkuj¹cych dzieci nie jest spraw¹ ³atw¹. Wed³ug do-
stêpnych sprawozdañ inspektorów szkolnych, najwiêksze nasilenie strajku, a wiêc
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najwiêksza iloœæ strajkuj¹cych dzieci, przypada³y na miesi¹c listopad 1906 roku.
Brak jednak szczegó³owych danych dotycz¹cych iloœæ strajkuj¹cych dzieci. Dane
statystyczne zawarte w sprawozdaniach nie s¹ zgodne ze stanem faktycznym. Fak-
tem jest bowiem, ¿e inspektorzy szkolni chc¹c podkreœliæ swoje osi¹gniêcia,
wzglêdnie ukryæ niepowodzenia, w sprawozdaniach nie podawali rzeczywistego
stanu strajkuj¹cych dzieci i szkó³. Zale¿a³o im na ukrywaniu pewnych faktów
i przebiegu strajku, zw³aszcza danych iloœciowych. Chc¹c utrzymaæ swe stanowi-
sko i dodatki kresowe, zani¿ali iloœæ faktycznie strajkuj¹cych dzieci. Aczkolwiek
strajki szkolne mia³y miejsce w wielu miejscowoœciach powiatu nowotomyskiego,
wiadomoœci o nich mo¿na by³o uzyskaæ z niewielu szkó³. W wielu miejscowo-
œciach, z ma³ymi wyj¹tkami, strajkowa³y niemal wszystkie dzieci. 

Oto uzyskane informacje dotycz¹ce kilku szkó³:

W szkole w Zb¹szyniu Niemcy posunêli siê do chytrego kamufla¿u. Udzia³ ilo-
œciowy dzieci w strajku szkolnym sfa³szowali, bowiem statystycznie dzieci podzie-
lono na: mówi¹ce wy³¹cznie po polsku, mówi¹ce wy³¹cznie po niemiecku i mówi¹-
ce „jêzykiem mieszanym”, tzn. polskim i niemieckim. Dzieci mówi¹cych jêzykiem
mieszanym by³o najwiêcej. Poniewa¿ zaliczono do nich dzieci polskie, nawet jeœli
umia³y dos³ownie kilka wyrazów niemieckich. W pismach do inspektorów szkol-
nych, donosz¹cych o iloœci strajkuj¹cych dzieci, podawano tylko uczniów mówi¹-
cych wy³¹cznie po polsku. Czyniono tak dlatego, bo w tak prowadzonych niemiec-
kich statystykach, tych dzieci by³o najmniej.  Stosowane wobec rodziców i dzieci
represje by³y coraz chytrzejsze i brutalniejsze. Coraz trudniej by³o rodzicom prze-
ciwstawiæ siê okrutnym zarz¹dzeniom i coraz bardziej przemyœlanym œrodkom re-
presji. Stopniowo – pod naporem przemocy – trzeba by³o wycofaæ siê z pola wal-
ki. Strajk szkolny upad³. W Zb¹szyniu zakoñczy³ siê zasadniczo 19 kwietnia 1907
roku, w oporze trwa³o jeszcze czworo dzieci: Rozalia, Teodor i Jan Baier – dzieci
rolnika Adolfa oraz Józef Wachowski – syn rolnika Tomasza. 

W pozosta³ych szko³ach strajk zakoñczy³ siê w czerwcu. Najd³u¿ej strajkowa³y
dzieci w Chroœnicy, bo do lipca 1907 roku. Mimo ¿e strajk szkolny nosi³ charakter
masowego zrywu, mimo ofiarnych wysi³ków i patriotycznej postawy tego ludu,
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Œwiadectwo ukoñczenia pruskiej szko³y - Trzcianka,1904 r.



strajk szkolny upad³. Upad³ nie tylko wobec stosowanych represji, jak stwierdzi³
minister Studt. Ruch ten, który z ludu wyszed³ i przez niego by³ podtrzymywany,
by³ ruchem ¿ywio³owym, niezorganizowanym. Nikt strajkiem szkolnym nie kiero-
wa³. Jako taki nie móg³ trwaæ d³u¿ej – musia³ w koñcu upaœæ. ¯adna te¿ z istniej¹-
cych organizacji spo³ecznych i politycznych nie potrafi³a pokierowaæ strajkiem
i nadaæ mu charakteru szerszego ruchu narodowego. 

Strajk szkolny nie przyniós³ spodziewanych efektów doraŸnych, mia³ donios³e
znaczenie poniewa¿ by³ czynnikiem zwiêkszaj¹cym œwiadomoœæ narodow¹. Du¿o
uznania nale¿y wyraziæ przede wszystkim dzieciom z zachodniej czêœci ziemi no-
wotomyskiej, które w starciu z prusk¹ szko³¹ wykaza³y wiele samozaparcia, wy-
trwa³oœci, poœwiêcenia i patriotyzmu. M³odzie¿ ta nie wiedzia³a o tym, ¿e zdobyty
w strajku szkolnym hart, ju¿ za nied³ugo wykorzysta w nowej walce o wyzwolenie
narodowe, o wolnoœæ ojczyzny. Z nich to wyroœli przyszli powstañcy wielkopolscy.
W szeregach oddzia³ów powstañczych stoczyli zaciête i bohaterskie boje o Now¹
Wieœ, £omnicê, Jastrzêbsko, Chroœnicê, Perzyny i Zb¹szyñ. 

Wielu spoœród nich zginê³o w tych walkach bohatersk¹ œmierci¹. 
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Autor „Kroniki” z uczniami przed budynkiem szko³y w Jastrzêbsku Starym
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Portret Fryderyka Chopina pêdzla  Marii Wodziñskiej  z 1836 r.



Jan B¹belek 

Emilia z Borzêckich Hofmanowa (1832-1911)
urodzona w Wytomyœlu uczennica Chopina

Z materia³ów wyszukanych przez B³a¿eja Lipieckiego dowiadujemy siê, ¿e
na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, w wykazie opatrzonym tytu-
³em: Osoby zwi¹zane z Chopinem” wymieniona zosta³a: Emilia Anastazja Nepomu-
cena Borzêcka, urodzona 30 marca 1832 roku w Wytomyœlu. Id¹c tym tropem,
w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu uda³o siê odszukaæ siê nastêpuj¹cy zapis
w ksiêdze chrztów (t³umaczenie): Lp. 14 / ur. 30 marca 1832 / o 10 rano /
w Wytomyœlu / chrzest, 5 kwiecieñ 1832 – ks. Jan Rebelski / nadane imiona: Emi-
lia Anastazja Nepomucena / ojciec katolik – Józef Borzêcki / matka katoliczka
– Katarzyna z Borzêckich / ojciec – wojskowy w stopniu pu³kownika / chrzestni,
wielmo¿ny (magnificus) [Antoni Dionizy]  £¹cki (…..?) dobra Lwówek i Emilia Scza-
niecka Panna (…..?) W ksiêdze tej, w rubryce „Nomen et Cognomen / Matris” za-
pisano: Catharina ex Borzêckie, co oznacza, i¿ nazwisko rodowe matki brzmia³o
równie¿ – Borzêcka. 

Dok³adnych informacji o matce Emilii, Katarzynie Borzêckiej nie uda³o siê usta-
liæ. By³a córk¹ Maurycego Micha³a Damazego Borzêckiego i Julianny Czochron.
Z nekrologu zamieszczonego w „Dzienniku Poznañskim” z 19 sierpnia 1883 r.
nr 188, wiemy, ¿e zmar³a 17 sierpnia 1883 roku w Grabowie (dawna miejscowoœæ
pod Swarzêdzem), pochowana zosta³a w Sp³awiu – obecnie Poznañ. 

Ojciec Emilii, Józef Borzêcki (1793 – 1875) by³ nietuzinkow¹ postaci¹. Urodzi³
siê w maj¹tku RogoŸnica na Podlasiu, z ojca Marcina i matki Klary z Paszkowskich
Borzêckiej. Jego przodkowie, herbu Pó³kozic, wywodzili siê z Wielkopolski. By³
wielkim patriot¹, uczestnikiem wielu wojen i walk narodowowyzwoleñczych, wie-
lokrotnie odznaczonym, w tym dwukrotnie Orderem Virtuti Militari. W koñcowej
fazie powstania listopadowego (1830 – 1831) zosta³ dowódc¹ s³awnego 4. Pu³ku
Piechoty Liniowej, zwanego „czwartakami”. W 1831 roku, na Jego czeœæ i dla upa-
miêtnienia wielkich czynów pu³ku „czwartaków”, dokonanych w tym powstaniu,
powsta³a znana wówczas w ca³ej Europie pieœñ  „Walecznych tysi¹c opuszcza War-
szawê”: 

Walecznych tysi¹c opuszcza Warszawê,
Przysiêga klêcz¹c: naszym œwiadkiem Bóg!.
Z bagnetem w rêku pójdziem w œwiêt¹ sprawê,
Œmieræ naszem has³em, niechaj zadr¿y wróg!
[…]
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Dziesiêciu mê¿ów ob³¹kanym krokiem
Przechodzi chwiejnie przez graniczny s³up;
Ciekawem zewsz¹d patrz¹ na nich okiem.
Z nich ka¿dy idzie jak bez ¿ycia trup.
Kto idzie? stójcie! krzykn¹ pruskie warty -
My to dziesiêciu – ca³y to pu³k czwarty!
Po uwolnieniu z pruskiego aresztu, wraz z ¿on¹ i narodzon¹ ju¿ w Wytomyœlu

córk¹, wyemigrowa³ do Francji. Na emigracji Borzêcki, ciesz¹cy siê zas³u¿on¹ s³a-
w¹ dzielnego ¿o³nierza, nale¿a³ do wybitnych dzia³aczy demokratycznych; nie
przeszkodzi³o mu to jednak, ¿eby oddaæ córkê Emiliê do za³o¿onego w 1844 r.
przez ksiê¿nê Adamow¹ z Sapiehów Czartorysk¹ elitarnego Instytutu Panien Pol-
skich przy Hotelu Lambert. Zak³ad ten kszta³ci³ córki emigrantów na nauczyciel-
ki dla polskich szkó³ i pensjonatów emigracyjnych. Tutaj Emilia pozna³a sam¹ eli-
tê polskiej arystokracji i najwybitniejszych artystów-muzyków przebywaj¹cych
w Pary¿u. Po latach umiejêtnoœci nauczycielskie bardzo siê Emilii przyda³y. Jak pi-
sa³ ukazuj¹cy siê w Pary¿u „Dziennik Narodowy” (nr 330 z dn. 7 sierpnia 1847 r.),
panna Emilia nale¿a³a do wyró¿niaj¹cych siê uczennic. 

Jej nauczycielk¹ muzyki by³a ksiê¿na Marcelina Czartoryska, która poleci³a swo-
j¹ uczennicê – Chopinowi. Tak wiêc Emilia zaczê³a braæ lekcje gry na fortepianie
u samego Fryderyka Chopina.  Absolwentki Instytutu Panien Polskich uczestniczy³y
w spotkaniach towarzyskich organizowanych dla polskiej arystokracji. Tu równie¿
do tañca przygrywa³ nieraz Chopin. Prawdopodobnie na tych spotkaniach Emilia
pozna³a najbli¿szego przyjaciela Chopina, starszego od siebie lekarza Aleksandra
Hofmana – swojego przysz³ego mê¿a. 

W 1848 roku, w okresie „Wiosny Ludów”, ojciec Emilii z utworzonym przez
siebie oddzia³em emigrantów w liczbie 900 osób, zwanym „legionem Borzêckie-
go”, uda³ siê do kraju. Oddzia³ jednak zosta³ zatrzymany i rozbrojony przez Prusa-
ków, a pu³kownik Józef Borzêcki osadzony zosta³ w twierdzy magdeburskiej.
Wkrótce, pod naciskiem niemieckiej opinii publicznej, zosta³ zwolniony. Zamieszka³
w Boguszynie, a nastêpnie osiad³ w Brzóstkowie, w Wielkopolsce. Po kilku latach
Borzêccy sprowadzili równie¿ swoj¹ córkê, która 2 listopada 1853 roku poœlubi³a
48. letniego wdowca, Aleksandra Hofmana. Emilia mia³a wówczas 21 lat. Nie wie-
my, co sk³oni³o Emiliê do tego maria¿u. Czy w tle by³y wspomnienia paryskie,
w których najpewniej centraln¹ postaci¹ by³ zmar³y w Pary¿u, 17 paŸdzierni-
ka 1849 roku, Fryderyk Chopin? Gdy Emilia Hofmanowa, wspomina³a Chopina
u schy³ku ¿ycia, powiedzia³a m. in. i¿ by³ on: „... nadzwyczaj kochliwym z natury
i prawie co wieczór pozostawa³ pod wra¿eniem i urokiem jakichœ piêknych oczu”.
Czy w tym wspomnieniu tli³ siê jakiœ w¹tek osobisty? 

***
M¹¿ Emilii, Aleksander Julian Hofman, przyjaciel Fryderyka Chopina, by³ leka-

rzem  po studiach medycznych w Warszawie i w Lipsku, w powstaniu listopado-
wym pe³ni³ obowi¹zki w dowodzonym przez p³ka Andrzeja Niegolewskiego pu³ku
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jazdy sandomierskiej. Po upadku powstania, w stopniu majora, wyemigrowa³ do
Francji, gdzie uzyska³ potwierdzenie dyplomu lekarskiego. Do roku 1838 praktyko-
wa³ w Pary¿u. W koñcu 1832 r. spotka³ siê z Fryderykiem Chopinem, który przy-
j¹³ go na wspólne mieszkanie przy Cité Bergere 4. By³o to wkrótce po tym, jak
Chopin zaprezentowa³ siê w Pary¿u elicie ówczesnego œwiata muzycznego i – jak
relacjonowano – „…wszystkich tutejszych fortepianistów zabi³ na œmieræ”. Po
tym publicznym sukcesie „ca³y Pary¿ og³upia³”, a sprawca tego „og³upienia”
wszed³ do kr¹gu najwybitniejszych artystów epoki. ZaprzyjaŸni³ siê z Lisztem.
Berliozem, Mickiewiczem, a tak¿e z ksiêciem Adamem Czartoryskim i Delfin¹ Po-
tock¹. Nawi¹za³ kontakty z polsk¹ Wielk¹ Emigracj¹, sta³ siê czêstym bywalcem
najwa¿niejszych salonów stolicy. Jego ówczesn¹ popularnoœæ opisa³ Antoni Or-
³owski: „wszystkim Francuzkom g³owy zawraca, a w mê¿czyznach zazdroœæ
wzbudza. Jest on teraz w modzie…”. Przenosz¹c siê w czerwcu 1833 r. na
Chaussée d'Antin 5, Chopin zabra³ ze sob¹ Hofmana i tu razem przemieszkali do
lata 1834, kiedy to Hofman, rozwijaj¹cy praktykê lekarsk¹, przeniós³ siê do sa-
modzielnego, niedaleko po³o¿onego mieszkania. W tym czasie obaj zostali przy-
jêci w poczet nowoza³o¿onego Towarzystwa Polsko-Literackiego. 

W 1838 r. Hofman przeniós³ siê do Soultz w Alzacji. Gdy w roku nastêpnym
poœlubi³ w Pary¿u pochodz¹c¹ z Poznania, Adeliê Wodpol,  otrzyma³ zgodê
w³adz pruskich na naturalizacjê i osiedlenie w rodzinnym mieœcie ¿ony. Pomaga³
mu w tym znany dzia³acz spo³eczny, a zarazem kolega po fachu, dr Karol Marcin-
kowski. W Poznaniu przyjaciel Chopina prowadzi³ praktykê lekarsk¹ do œmierci
¿ony, która zmar³a 7 lutego 1849 r. 

***
Po œmierci mê¿a Emilia Hofmanowa, 40. letnia wdowa z szeœciorgiem dzieci (piê-

cioro w³asnych i córka mê¿a z pierwszego ma³¿eñstwa – Maria) zamieszka³a w Po-
znaniu i za³o¿y³a internat dla panienek z „najpierwszych rodzin Ksiêstwa Poznañ-
skiego”. Bardzo pomocne okaza³y siê wówczas szkolne doœwiadczenia, a tak¿e
kontakty  paryskie. Po trzech latach, w roku 1871, po³¹czy³a si³y z Anastazj¹ Warn-
k¹, wykszta³con¹ nauczycielk¹, posiadaj¹c¹ patent prze³o¿onej szko³y wy¿szej.
W ten sposób „na œw. Micha³a” 1871 roku powsta³a w Poznaniu nowa wy¿sza
szko³a ¿eñska. Panie podzieli³y siê obowi¹zkami: Warnkówna sprawowa³a g³ówny
nadzór nad szko³¹, a Hofmanowa, która nie mia³a uprawnieñ nauczycielskich, zajê-
³a siê stron¹ techniczn¹ i finansow¹.  Sprawami nauczania kierowa³ prof. dr Rymar-
kiewicz. Podstaw¹ przyjêcia do szko³y by³a umiejêtnoœæ czytania i pisania w jêzyku
polskim i niemieckim oraz znajomoœæ tabliczki mno¿enia. W ostatniej klasie w pro-
gramie nauczania znalaz³y siê nastêpuj¹ce przedmioty (w nawiasach tygodniowy
wymiar godz.): religia (2), jêzyk polski (4), jêzyk niemiecki (5), jêzyk francuski (5),
jêzyk angielski (3), rachunki (2), geometria (1), historia (2), geografia (2), fizyka
(2), rysunki (2), roboty rêczne (2). £¹cznie 33 godz. zajêæ lekcyjnych. W roku
szkolnym 1872/73 w czterech klasach naukê pobiera³o 75 uczennic. 
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W 1876 r. Emilia Hofmanowa wycofa³a siê z prowadzenia szko³y i od tej pory
Anastazja Warnka dzia³a³a samodzielnie jako prze³o¿ona pensji. Wczeœniej, bo w
roku 1874, dr Stanis³aw Warnka, m³odszy brat Anastazji i autor programu szko³y,
o¿eni³ siê z  bardzo ³adn¹ córk¹ Emilii Hofmanowej, równie¿ Emili¹, wzmacniaj¹c w
ten sposób wiêzy ³¹cz¹ce obie za³o¿ycielki szko³y.  

Za ¿ycia Emilia Hofmanowa ceniona by³a tak¿e jako ¿ywe Ÿród³o informacji
o Chopinie. Odwiedza³ j¹, jeszcze w Poznaniu, Marceli Antoni Szulc, zbieraj¹cy
materia³y do biografii Chopina. Oko³o roku 1900 nawi¹za³ z ni¹ kontakt, w tym
samym celu, Ferdynand Hoesick.

Emilia z Borzêckich Hofmanowa zmar³a 3 marca 1911 roku w Warszawie.
***

Na koniec spróbujmy zastanowiæ siê, jaki zwi¹zek z Wytomyœlem mieli Katarzy-
na i Józef Borzêccy, u kogo przebywali, b¹dŸ przebywa³a sama tylko Katarzyna
w momencie narodzin Emilii… ? Mo¿emy tylko domniemywaæ, ¿e bêd¹ca w stanie
b³ogos³awionym ¿ona pu³kownika, w czasie insurekcji schroni³a siê w bezpiecznym
miejscu. Czy t¹ enklaw¹ przez ca³y ten czas by³, le¿¹cy w Wielkim Ksiêstwie Po-
znañskim, Wytomyœl, tego niestety nie wiemy. Na podstawie ustalonych dot¹d fak-
tów, mo¿na jedynie podj¹æ próbê odtworzenia losów rodziny Borzêckich z okresu
poprzedzaj¹cego narodziny córki. Rodzice Emilii wziêli œlub 13 lutego 1831 roku
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(tj. w okresie powstania listopadowego i wojny polsko-rosyjskiej) w koœciele pw. œw.
Jana w Warszawie. Po upadku Warszawy we wrzeœniu 1831 roku, Józef Borzêcki
wyprowadza „czwartaków” z miasta. Po przekroczeniu, 5 paŸdziernika 1831 ro-
ku, pruskiej granicy w Brodnicy, oddzia³ zosta³ zdemilitaryzowany i internowany.
Nie wiemy, gdzie i jak d³ugo przebywa³ w areszcie. 30 marca 1832 roku w Wyto-
myœlu Katarzyna Borzêcka urodzi³a córkê Emiliê. Szeœæ dni póŸniej w koœciele wy-
tomyskim Emilia zosta³a ochrzczona, jej rodzicami chrzestnymi byli  Emilia Sczaniec-
ka i Antoni Dionizy £¹cki. Wiosn¹ 1832 roku Borzêccy wyemigrowali do Francji,
zatrzymali siê w Besançon, st¹d przenieœli siê do Bourges. W czerwcu 1832 r. za-
mieszkali w Pary¿u. Urodzona w Wytomyœlu Emilia by³a najprawdopodobniej jedy-
nym dzieckiem Katarzyny i Józefa Borzêckich.

Ÿród³a:
Archiwum parafii Wytomyœl
Kronika Miasta Poznania 2001 r. nr 4
Kronika Wielkopolski 2013 r. nr 2
Olêdry Nowotomyskie – http://oledry.pl/ 
S³ownik biograficzny Borzêckich herbu Pó³kozic – http://www.redbor.pl/genealo-

gia/biografie.htm
Œremski Notatnik Historyczny, 2010 Nr 6
http://pl.chopin.nifc.pl/
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Emilia Hofman, córka Emilii z Borzêckich
i Aleksandra Hofmana (ur. w 1856 r.) 
by³a jedn¹ z pierwszych uczennic szko³y.
Po matce odziedziczy³a nie tylko imiê, ale
i urodê.
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Spoœród ró¿norodnych form upamiêtniania Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 du¿ym spo³ecz-
nym zainteresowaniem cieszy³y siê w ostatnim czasie rekonstrukcje historyczne, lokuj¹ce siê w obszarze
popkultury oraz - maj¹ce wymiar aksjologiczny - upamiêtnianie grobów powstañczych. 
Na zdjêciu: inscenizacja historyczna w 90. rocznicê zdobycia Nowego Tomyœla – 3 stycznia 2009 r. 
(fot. M. Koz³owski) i medal pami¹tkowy umieszczany na grobach powstañców wielkopolskich.



Gra¿yna Matuszak

Aby nie odeszli w niepamiêæ …

Nowotomyska pamiêæ
o zwyciêskim zrywie powstañczym... 

Maj¹ce miejsce na prze³omie 1918 i 1919 roku powstanie wielkopolskie przez
d³ugi czas znajdowa³o siê na marginesie spo³ecznej uwagi przyæmione s³aw¹ innych,
nie zawsze przecie¿ zwyciêskich zrywów. Dziœ z radoœci¹ obserwowaæ mo¿emy
proces rozbudzania zainteresowañ histori¹ tego zwyciêskiego zrywu tak¿e wœród
m³odszych pokoleñ Wielkopolan. Dla ocalenia pamiêci o zwyciêskiej wielkopolskiej
insurekcji i jej bohaterach, na terenie powiatu nowotomyskiego podejmowane s¹
rozmaite dzia³ania. Wielkie w tym zas³ugi maj¹ historycy i regionaliœci, a wœród nich
dr Zdzis³aw Koœciañski, dr Bogumi³ Wojcieszak i œp. Zygmunt Duda. Niemniej cen-
ne s¹ te¿ ró¿norodne inicjatywy podejmowane przez lokalne instytucje i stowarzy-
szenia, a tak¿e mi³oœników lokalnej historii.  W przeddzieñ 100. rocznicy wybuchu
zwyciêskiego powstania wielkopolskiego chcemy Czytelnikom przybli¿yæ interesu-
j¹ce Ÿród³a wiedzy o powstaniu, oprowadziæ po znajduj¹cych siê w naszej okolicy
upamiêtniaj¹cych je miejscach, a tak¿e zaprezentowaæ niektóre z lokalnych dzia³añ,
s³u¿¹cych zachowaniu pamiêci o wielkopolskim zwyciêstwie.

Miejsca pamiêci 
Na terenie naszej gminy znajduje siê wiele miejsc upamiêtniaj¹cych powstanie

wielkopolskie i jego bohaterów. G³ównym – jest usytuowany w centrum nowoto-
myskiego placu Niepodleg³oœci, granitowy pomnik w formie obelisku, zaprojekto-
wany przez poznañskiego rzeŸbiarza Jana Mariê Jakóba. Pomnik ods³oniêto 22 lip-
ca 1963 roku. Wzniesiony zosta³ z elementów pruskiego monumentu upamiêtnia-
j¹cego poleg³ych w wojnach 1864, 1866 i 1870/71 mieszkañców ziemi nowoto-
myskiej, a tak¿e zwyciêstwo Prus nad Francj¹. Pruski monument sta³ w latach 1895
– 1919 na nowotomyskim Starym Rynku (dziœ placu Chopina). 

Na bokach Pomnika Powstañców Wielkopolskich na pl. Niepodleg³oœci widnieje je-
denaœcie p³askorzeŸb postaci w mundurach i ubraniach cywilnych. Od wschodniej
strony znajduje siê tablica z napisem: „Powstañcom Wielkopolskim walcz¹cym o wol-
noœæ Ziemi Nowotomyskiej w latach 1918 – 1919. Spo³eczeñstwo Powiatu Nowoto-
myskiego”. Z prawej strony napisu przytwierdzony jest krzy¿ powstañczy, a na tabli-
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cy z drugiej strony widnieje napis: „Czeœæ Bohaterom, W³adys³aw Woliñ-
ski 10 V 1894 – 11 II 1919. Stanis³aw Maækowiak 27 III 1891 – 11 II 1919. Feliks Piê-
ta 6 X 1895 – 9 II 1919”. Obok pomnika stoi kamienna bry³a ze œciêtym wierzcho³-
kiem i wyrytym na niej p³omieniem. Pomnik zosta³ odrestaurowany w 2005 roku. 

W Nowym Tomyœlu znajdziemy tak¿e inne nawi¹zuj¹ce do powstañczych wyda-
rzeñ miejsca. Na budynku Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ przy ul. 3. Stycz-
nia 3 znajduje siê tablica pami¹tkowa, przypominaj¹c¹ o wyzwoleniu miasta w³aœnie
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Ods³oniêcie Pomnika Powstañców Wielkopolskich na pl. Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu -
22 lipca 1963r. Fot. ze zbiorów regionalnych nowotomyskiej biblioteki

Pomnik Powstañców Wielkopolskich wspó³czeœnie. Fot. Aleksandra Waœkowicz



w dniu 3 stycznia 1919 roku. Do tej daty na-
wi¹zuje te¿ nazwa ulicy. 

Kilka miejsc pamiêci odnajdziemy te¿
w pobliskim Bukowcu. Na cmentarzu para-
fialnym znajduje siê nagrobek pierwotnie wy-
stawiony, z inicjatywy cz³onków Towarzy-
stwa Uczestników Powstania Wielkopolskie-
go 1918/19, poleg³ym powstañcom
z lat 1918/19 oraz kaplica na czeœæ pole-
g³ych parafian z wojny œwiatowej i polsko-
-bolszewickiej, poœwiêcone uroczyœcie 12
wrzeœnia 1926 roku. Dziœ na tej cmentarnej
kapliczce widnieje tablica z napisem: „Pamiê-
ci Feliksa Piêty, 6. X. 1895, który pod £om-
nic¹ dnia 9 II 1919 da³ ¿ycie za Wiarê i Ojczy-
znê. Wspó³towarzysze broni”, natomiast
na odnowionym nagrobku powstañczym,
dziêki staraniom Stowarzyszenia Grupy Re-
konstrukcji Historycznej „3 Bastion Grol-

man” w 2007 roku pojawi³a siê tablica, na której umieszczono s³owa: „Tu spoczy-
wa Feliks Piêta powstaniec wielkopolski (…)”. Na cmentarnym murze, podobnie jak
w Nowym Tomyœlu i Wytomyœlu, tak¿e ze spo³ecznej inicjatywy, zosta³a umiesz-
czona w 2009 roku tablica informacyjna z nazwiskami i numerami kwater istniej¹-
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Ze zbiorów Nowotomyskiej Galerii Internetowej, z albumu Klary Kurowskiej



cych jeszcze wówczas grobów powstañczych, odnalezionych na cmentarzu przez
regionalistów tworz¹cych listê powstañców. Przy koœciele pw. œw. Marcina znajdu-
je siê natomiast grób inicjatora powstania w bukowieckiej parafii, zas³u¿onego
w krzewieniu polskoœci – ks. dziekana Stanis³awa Maciaszka. 

Podobne miejsca odnajdziemy tak¿e w wielu miejscowoœciach na terenie powia-
tu nowotomyskiego. Nale¿y do nich m. in. pami¹tkowa tablica przy koœciele pw.
Chrystusa Pana w Bolewicach z inskrypcj¹: “Powstañcy Powstania Wielkopolskie-
go z Bolewic i Grudnej 1918-1919”, okaza³y pomnik w Brodach z nazwiskami po-
leg³ych m. in. w powstaniu wielkopolskim, pami¹tkowa tablica przy dzwonnicy
w Chroœnicy z napisem: “W ho³dzie Powstañcom Wielkopolskim1918-1919
mieszkañcy Chroœnicy, 27.12.2008 r.” , ods³oniêta w 2009 roku z inicjatywy Rady
So³eckiej. W Dakowach Mokrych w 1998 roku ods³oniêto kamieñ, upamiêtniaj¹cy
postaæ organizatora powstania w parafii Dakowy Mokre i dowódcy kompanii bu-
kowskiej – Franciszka Szulca. 

Przed budynkiem Urzêdu Gminy w Kuœlinie, na betonowym cokole umieszczo-
no wizerunek or³a. Jest to pomnik poœwiêcony „Najlepszym synom poleg³ym i po-
mordowanym za wolnoœæ i niepodleg³¹ Ojczyznê”, tak¿e w latach 1918-1919.
W zas³u¿onym dla powstania Lwówku, u zbiegu ulic Poznañskiej i Pniewskiej,
na trzystopniowym cokole stoi pomnik – krzy¿ z postaci¹ Jezusa, obok którego
w 2002 roku umieszczono odlan¹ z br¹zu tablicê z or³em i inskrypcj¹: „Powstañcom
na chwa³ê, potomnym ku pamiêci. Krzy¿ powstañców wielkopolskich 1918-1918
wzniesiony z inicjatywy Towarzystwa Powstañców i Wojaków w Lwówku w 1934 r.,
zburzony w 1940 r, odbudowany w 1946 r.(…) „Na lwóweckim cmentarzu para-
fialnym znajduje siê wspólny grób, w którym spoczywa piêciu powstañców wielko-
polskich, a pomnik nagrobny ufundowali w 1923 roku cz³onkowie Towarzystwa Po-
wstañców i Wojaków we Lwówku z hrabi¹ Stanis³awem Korzbok – £¹ckim, komen-
dantem i organizatorem Stra¿y Ludowej w powiecie nowotomyskim. 

Miejsca pamiêci we Lwówku znajduj¹ siê tak¿e przy ul. 3. Stycznia – pomnik
z 1973 roku i tablica na budynku nr 1, tablica przypominaj¹ca o miejscu wyrusze-
nia na bój na zachodni front powstania przy zbiegu ulic Grobla i Powstañców Wlkp.
Imieniem powstañców wielkopolskich nazwana te¿ zosta³a apteka przy Rynku 21,
zaœ tablica przy koœciele pw. Wniebowst¹pienia Najœwiêtszej Maryi Panny, œw. Jana
Chrzciciela i œw. Jana Ewangelisty poœwiêcona zosta³a pamiêci ¿o³nierzy 16. Pu³ku
U³anów Wielkopolskich, bior¹cego swój pocz¹tek ze zorganizowanego tu, 29
grudnia 1918 roku, oddzia³u powstañczego. W Posadowie tablicê pami¹tkow¹ od-
naleŸæ mo¿na na budynku szko³y. W £omnicy ufundowany w 1934 roku na cmen-
tarzu pomnik otacza groby trzech powstañców wielkopolskich poleg³ych w wal-
kach w okolicach Zb¹szynia, zaœ na budynku szko³y odnaleŸæ mo¿emy pami¹tkow¹
tablicê poœwiêcon¹ ¿o³nierzom kompanii kórnickiej, poleg³ym pod £omnic¹ 17
stycznia 1919 r. Wyj¹tkowym pomnikiem pamiêci jest d¹b przy wejœciu na cmen-
tarz w Michorzewie, przy którym widniej¹ dwie mosiê¿ne tabliczki. Jedna z nich za-
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œwiadcza, ¿e drzewo to jest dêbem niepodleg³oœci zasadzonym w 1919 roku przez
ks. kanonika Aleksandra ¯midziñskiego – zachêcaj¹cego mieszkañców do czynne-
go udzia³u w powstaniu, druga poœwiêcona jest poleg³ym. 

Powstañców wielkopolskich walcz¹cych w boju o Miedzichowo upamiêtniono
w tej gminie w 80. rocznicê wybuchu powstania wielkopolskiego, pomnikiem z g³a-
zu polnego z tablic¹ pami¹tkow¹, który zosta³ usytuowany przed budynkiem szkol-
nym. W Nowej Wsi Zb¹skiej, na cmentarzu nale¿¹cym do parafii w Chobienicach,
nad kwaterami powstañczymi, w których pochowano 58 powstañców poleg³ych
miêdzy 15 a 17 lutego 1919 roku, wznosi siê ods³oniêty w 1927 roku okaza³y po-
mnik z piaskowca, ufundowany przez Towarzystwo Powstañców i Wojaków ze
Stefanowa. W 2010 roku ods³oniêto tak¿e obelisk poœwiêcony miejscowemu
ochotniczemu oddzia³owi powstañczemu w Nowym Dworze. 

Najwiêcej chyba miejsc pamiêci o powstaniu wielkopolskim odnajdziemy w Opa-
lenicy. Na cmentarzu parafialnym znajduje siê zbiorowa mogi³a powstañcza, w któ-
rej spoczywa szeœciu poleg³ych w 1919 roku i szeœciu uczestników powstania, któ-
rzy zginêli w niemieckich obozach koncentracyjnych. Przed bram¹ cmentarn¹,
od strony ul. Farnej stoi monument poœwiêcony pamiêci powstañców, ufundowany
przez miejscowych rzemieœlników, w 1988 roku, z okazji 70. rocznicy wybuchu po-
wstania. Na pl. Pi³sudskiego w 1966 roku ods³oniêto pomnik poœwiêcony walcz¹-
cym i poleg³ym w latach 1918, 1939 i 1945. Pomnik ku czci powstañców wielko-
polskich z 1977 roku znajduje siê tak¿e przy ul. Mickiewicza. 

W 85. rocznicê udzia³u kompanii opalenickiej w bitwie pod Zb¹szyniem ods³o-
niêto przy ul. Farnej, w s¹siedztwie ratusza, monument upamiêtniaj¹cy odrodzenie
kraju z trzech zaborów. Przy pomniku powstañczym powsta³a zamieszczona
na murze tzw. œciana pamiêci, z nazwiskami bior¹cych udzia³ w powstañczym zry-
wie opaleniczan. Pami¹tkowa tablica umieszczona jest te¿ na domu przy ul. Po-
wstañca Kozaka 11. Tablica ta informuje, ¿e w tym domu w latach zaborów odby-
wa³y siê spotkania mieszkañców walcz¹cych z zaborc¹. 

W Terespotockich znajduje siê odbudowany w 1999 roku obelisk z wyrytymi
w kamieniu s³owami: „Powstañcom wielkopolskim – mieszkañcom wsi Terespotoc-
kie poleg³ym w walce o niepodleg³¹ Polskê – w 80. rocznicê wybuchu Powstania
Wielkopolskiego”. Powsta³ on w miejscu pierwszego w Wielkopolsce pomnika nie-
podleg³oœciowego, ods³oniêtego w 1921 roku. 

Kolejne tablice pami¹tkowe znajdziemy na budynku œwietlicy w Stefanowie
i na szkole w Urbanowie. Kamieñ – obelisk dedykowany „Pamiêci mieszkañców
W¹sowa, który walczyli w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” znajduje siê
przy koœciele pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w W¹sowie. Tak¿e w szkole w W¹sowie,
znajduje siê tablica upamiêtniaj¹ca gen. Stanis³awa Taczaka. W Perzynach w 2009
roku ods³oniêto obelisk ku czci utworzonego tu 40. osobowego oddzia³u powstañ-
czego. Ufundowa³ go syn wspó³organizatora oddzia³u Maksymilian Michalczak.
W Zb¹szyniu, mieœcie pamiêtaj¹cym sceny zaciek³ych walk powstañczych, od 1924
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roku sta³ wystawiony przez mieszkañców pomnik, na którym dawniej widnia³ na-
pis: “Cieniom powstañców wielkopolskich poleg³ych w roku 1918/1919
– wdziêczni rodacy”. Pomnik zosta³ zniszczony przez Niemców w okresie okupa-
cji i ponownie odbudowany w 1969 roku. Od tego czasu upamiêtnia nie tylko po-
wstañców wielkopolskich, ale i bojowników o wolnoœæ i demokracjê i ofiary
niemieckiego nazizmu.  Ostatnio zosta³ ponownie odnowiony. Na zb¹szyñskim
cmentarzu parafialnym znajduje siê pomnik, a tak¿e zbiorowa mogi³a powstañców.
Pami¹tkowy obelisk jest tak¿e przy ul. Jacentego Janka, stoi on w miejscu, w którym
zosta³ rozstrzelany patron ulicy – powstaniec Jancenty Janek. Na budynku Muzeum
Ziemi Zb¹skiej na zb¹szyñskim rynku widnieje tablica z wierszem L. Osiñskiego,
upamiêtniaj¹ca przy³¹czenie Zb¹szynia do macierzy.

Odtworzenie listy powstañców w gminie Nowy Tomyœl 
Blisko 10 lat temu podjêto próbê skompletowania listy powstañców wielkopol-

skich z terenu gminy Nowy Tomyœl. Dziêki dzia³aniom podjêtym przez pracowni-
ków Urzêdu Miejskiego, a przede wszystkim si³ami spo³ecznymi – pasjonatów lo-
kalnej historii Przemys³awa Mierzejewskiego, Gra¿yny Matuszak i Szymona Ko-
niecznego – powsta³a lista zawieraj¹ca nazwiska blisko 300 uczestników powstania
wielkopolskiego, zwi¹zanych z nasz¹ gmin¹. Jest to lista niekompletna i tak¹ najpew-
niej pozostanie. Po tylu latach trudno odnaleŸæ dokumenty, potwierdzaj¹ce udzia³
poszczególnych ochotników w powstaniu wielkopolskim. Dokumenty takie po pro-
stu zaginê³y, albo z obawy o ¿ycie niszczone by³y przez samych powstañców po wy-
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Ods³oniêcie pomnika - tablicy z nazwiskami powstañców parafii dakowskiej
Dakowy Mokre  - 2018 r .
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Postawiona w 2009 roku z prywatnej inicjatywy, na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyœlu, 
tablica informacyjna wskazuje rozmieszczenie znajduj¹cych siê tu kwater powstañczych



buchu II wojny œwiatowej. Czêœæ nazwisk, które pojawi³y siê na tej liœcie, pochodzi
ze znajduj¹cych siê w archiwach pañstwowych list towarzystw i zwi¹zków, tj.:
Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych RP 1914/19, Zwi¹zku Powstañców
Wielkopolskich w Poznaniu, Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskie-
go 1918/19, Towarzystwa Powstañców i Wojaków, a tak¿e z list osób wnioskuj¹-
cych w latach 30. XX w. o przyznanie Krzy¿a i Medalu Niepodleg³oœci, z listy od-
znaczonych nadawanym w latach 1957-99 Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym
oraz Kawalerskim Krzy¿em Odrodzenia Polski z 1969 r. W ustaleniu tej listy po-
mocne by³y tak¿e dokumenty zachowane w rodzinach powstañców. 

Ci¹gle aktualizowan¹  listê odnaleŸæ mo¿na na stronie http://oledry.pl/po-
wstancy/. Czêœæ z wymienionych archiwalnych Ÿróde³ jest tak¿e udostêpniana
w sieci, a skanów tych dokumentów mo¿na szukaæ w zasobach online Archiwum
Pañstwowego szukajwarchiwach.pl . Oddzielne listy uczestników powstania znaleŸæ
mo¿na te¿ w pozosta³ych gminach naszego powiatu.

Oznaczenie powstañczych mogi³ 
Za przyk³adem gminy Kuœlin, tak¿e w nowotomyskiej gminie przeprowadzona

zosta³a akcja oznaczania grobów uczestników powstania wielkopolskiego, zainicjo-
wana przez regionalistów – Gra¿ynê Matuszak i Przemys³awa Mierzejewskiego.
Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu ufundowa³ pami¹tkowe medale z wybitym
na nich symbolicznym krzy¿em powstañczym. Uroczystoœci zwi¹zane z umieszcze-
niem ich na grobach powstañców, z udzia³em lokalnych w³adz oraz przedstawicieli
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Moment dekoracji grobu ks. Stanis³awa Maciaszka w Bukowcu. Fot. G. Matuszak
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Wspólna fotografia rodzin powstañców wielkopolskich i uczestników uroczystoœci oznaczania
grobów powstañczych pami¹tkowym medalem 

Bukowiec, 11 wrzeœnia 2010 r. i Nowy Tomyœl, 18 wrzeœnia 2010 r. 

Uroczystoœæ oznaczania grobów w Wytomyœlu – 19 wrzeœnia 2010 r.



rodzin, odby³y siê: 11 wrzeœnia 2010 r. na cmentarzu w Bukowcu, 18 wrze-
œnia 2010 r. w Nowym Tomyœlu i 19 wrzeœnia 2010 r. w Wytomyœlu. Uroczysto-
œci na poszczególnych cmentarzach poprzedzone by³y ka¿dorazowo msz¹ œw. od-
prawion¹ w intencji powstañców. W 2011 r. oznaczono tak¿e pojedyncze mogi³y
powstañcze w S¹topach. 

W latach póŸniejszych podobne dekoracje grobów, dziêki dzia³aniom Stowarzy-
szenia KOLD, odby³y siê tak¿e w s¹siednich gminach naszego powiatu. Akcje takie
przeprowadzono m. in. w Opalenicy, Urbanowie, Lwówku, Dakowach, Bolewi-
cach i Miedzichowie. 

Odnawianie nagrobków 
Od kilku lat mo¿emy obserwowaæ dzia³ania na rzecz upamiêtnienia powstañców

prowadzone przez nowotomyski Fan Clubu KKS Lecha Poznañ. Cz³onkowie tego
stowarzyszenia 1 listopada przed cmentarnymi bramami przeprowadzaj¹ kwesty,
gromadz¹c œrodki na odnawianie nagrobków na mogi³ach powstañczych. Pierwsz¹
zbiórkê przeprowadzili w naszym mieœcie w 2014 r. i od tamtego czasu czyni¹ to
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Jeden z nagrobków powstañczych odnowionych przez nowotomyski Fan Club KKS Lech 
za pieni¹dze zebrane podczas kwest 
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nieprzerwanie. Przez piêæ kolejnych lat, na cmentarzach w Nowym Tomyœlu, Wy-
tomyœlu i Bukowcu, zebrali ³¹cznie: w 2014r. – 2 500 z³, w 2015 r. – 6 977 z³,
w 2016 r. – 4 014 z³, w 2017 r. – 7 283 z³ i w 2018 r. – 11 380 z³. Za zebrane
pieni¹dze zosta³y odnowione lub postawione nowe nagrobki. Na cmentarzu w No-
wym Tomyœlu postawiono nowy pomnik na grobie Wawrzyñca i W³adys³awy
Szeszu³ów, odnowiono nagrobki Stanis³awa Balbiñskiego i rodziny Patalasów,
a na grobowcu rodziny Preislerów umieszczono tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹
cz³onkowi tej rodziny, powstañcowi Gracjanowi Matysiakowi. W Wytomyœlu wy-
mieniono nagrobki Stanis³awa Maækowiaka i W³adys³awa Woliñskiego, a w Bukow-
cu – Walentego i Marianny Kañdu³ów. 

Apele pamiêci
Ka¿dego roku organizowane s¹ apele rocznicowe, maj¹ce na celu uczczenie mi-

nionych zwyciêskich czynów. W uroczystoœciach organizowanych przy Pomniku
Powstañców Wielkopolskich na placu Niepodleg³oœci bior¹ udzia³ lokalne w³adze,
przedstawiciele ugrupowañ politycznych, delegacje stowarzyszeñ, organizacji, klu-
bów, dzieci i m³odzie¿ ze szkó³, przedszkolaki oraz mieszkañcy. Czêsto te¿ – dla
przywo³ania ducha tamtych czasów – wraz z harcerzami wartê w historycznym
umundurowaniu pe³ni¹ cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Felik-
sa Piêty w barwach 57. Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii z Bukowca. W la-
tach 2011-2012 uroczystoœciom tym towarzyszy³o rozdawane uczestnikom oka-
zjonalne bezp³atne wydawnictwo Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu – Jednod-
niówka ''Goniec powstañczy”, zawieraj¹ca fragmenty publikacji i artyku³y dotycz¹-
ce przebiegu powstania na naszych terenach, prezentuj¹ce sylwetki powstañców
oraz fragmenty odtwarzanej w³aœnie gminnej listy powstañczej. Celem tego wydaw-
nictwa, redagowanego we wspó³pracy z regionalistami i historykami, by³o popula-
ryzowanie wiedzy o powstaniu wœród nowotomyœlan i dotarcie do rodzin powstañ-
ców. Od kilku lat jednym z punktów obchodów jest œwietlne widowisko z p³on¹-
cych rac, odpalanych przez oddaj¹cych w ten symboliczny sposób czeœæ bohaterom
cz³onków Fan Clubu KKS Lecha Poznañ. W ubieg³ym roku mogliœmy równie¿
po raz pierwszy us³yszeæ „Marsyliankê Wielkopolsk¹” – pieœñ powstañcz¹ w wyko-
naniu orkiestry dêtej pod dyrekcj¹ Karola Rogacza.

Inscenizacje i rekonstrukcje historyczne
To ciekawy, przemawiaj¹cy do wyobraŸni i ciesz¹cy siê z du¿ym zainteresowa-

niem sposób na przybli¿enie minionych wydarzeñ. Odbywaj¹ siê przy okazji zbli¿a-
j¹cych siê rocznic powstania na terenie ca³ego powiatu, g³ównie w Miedzichowie
i Zb¹szyniu. W Nowym Tomyœlu inscenizacja historyczna z okresu powstania wiel-
kopolskiego, z udzia³em cz³onków Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej „3 Bastion Grolman”, zosta³a zorganizowana przez Urz¹d Miasta w ramach ob-
chodów 90. rocznicy wyzwolenia – 3 stycznia 2009 roku. Ta ¿ywa lekcja historii
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na nowotomyskich ulicach – sceny rozgrywaj¹cych siê walk, powstañcy w dawnym
rynsztunku, sprzêty i pojazdy z epoki – œci¹gnê³y spor¹ widowniê. Oczywiœcie insce-
nizacja ta nie by³a rekonstrukcj¹ wydarzeñ zwi¹zanych z wyzwoleniem Nowego
Tomyœla, bo to odby³o siê bezkrwawo, ale wprowadza³a w klimat wydarzeñ, dziê-
ki którym zdobyliœmy upragnion¹ nieodleg³oœæ. 

Krew za krew 
Od 2012 roku w Nowym Tomyœlu prowadzona jest zbiórka krwi pod has³em

„Krew za krew”. Akcj¹ t¹, zapocz¹tkowan¹ przez historyka i regionalistê Szymo-
na Koniecznego, nowotomyskie ko³o Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopol-
skiego 1918/1918 chcia³o uczciæ 94. rocznicê wielkopolskiego zrywu. W kolej-
nym roku to przedsiêwziêcie swym patronatem objê³o Niezale¿ne Forum Nowe-
go Tomyœla. Do niego w nastêpnych latach do³¹cza³y: Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Stowarzyszenie „Paruzja”, Klub Honoro-
wych Dawców Krwi „Nowotomyskie Wiêzi Krwi” i Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokó³” we Lwówku. Co roku, w specjalnym krwiobusie podstawianym na placu
Niepodleg³oœci, zbieranych jest kilkanaœcie litrów krwi, która trafia do potrzebuj¹-
cych m. in. na oddzia³y onkologiczne. W tym roku, z okazji 100. rocznicy, zbiór-
ka bêdzie mia³a miejsce w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. 

Murale – historyczne obrazy wpisane w miejsk¹ przestrzeñ 
Popularyzowanie wiedzy o powstaniu wielkopolskim wpisuje siê tak¿e w naj-

nowsze trendy. Od kilku lat bowiem obserwujemy rosn¹c¹ popularnoœæ murali
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Inscenizacja historyczna w 90. rocznicê zdobycia Nowego Tomyœla – 3 stycznia 2009 r. 
Fot. M. Koz³owski



ulicznych. Sceny z powstania wielkopolskiego i wizerunki jego bohaterów zdobi¹
mury naszego miasta ju¿ na czterech ulicach. Pierwszy powstañczy mural powsta³
w 2014 roku przy ul. Komunalnej, na murze okalaj¹cym siedzibê Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu. Namalowano na nim bia³o – czerwony napis
CHWA£A BOHATEROM POWSTANIA, umieszczony na czarnym tle oraz daty
rozpoczêcia powstania i wyzwolenia Nowego Tomyœla, a tak¿e symbol „Lecha”
Poznañ. Drugi z murali pojawi³ siê u zbiegu ulic 3. Stycznia i Wiatrakowej w 2015
roku. Na murze, oprócz powstañczego sztandaru i herbu „Lecha” Poznañ, znala-
z³y siê obrazy przedstawiaj¹ce Ignacego Paderewskiego podczas wizyty w Pozna-
niu, powstañców na stanowisku bojowym, nowotomyski Pomnik Powstañców
Wielkopolskich oraz schematyczna mapka dzia³añ powstañczych. Ca³oœæ dope³nia
wymowne has³o: „W ho³dzie za krew przelan¹ i wolnoœæ nam dan¹”. Oba mura-
le powsta³y z inicjatywy nowotomyskiego Fan Clubu KKS Lecha Poznañ i s¹ dzie-
³em jego cz³onków.

Kolejne dwa murale powsta³y w tym roku. Od lipca mo¿emy ogl¹daæ mo¿emy
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Murale przy ul. Komunalnej  (2014) i  przy ul. Wiatrakowej  (2015) w Nowym Tomyœlu 
wykonane przez Fan Clubu KKS Lech Poznañ. Fot. G. Matuszak



mural przy ul. 3. Stycznia, który powsta³ z inicjatywy Burmistrza Nowego Tomy-
œla dra W³odzimierza Hibnera, w ramach obchodów 100. lecia odzyskania niepod-
leg³oœci przez Polskê i 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Przed-
siêwziêcie sfinansowano z dotacji celowej, przekazanej Nowotomyskiemu Oœrod-
kowi Kultury. Mural autorstwa Jaros³awa Fabisia przedstawia powstañca Francisz-
ka Rosta – postaæ wyj¹tkow¹ i zas³u¿on¹ dla miasta, lecz niestety znan¹ tylko nie-
wielu. W uroczystoœci ods³oniêcia, z udzia³em wielu dostojnych goœci, uczestniczy³
równie¿ wnuk Franciszka Rosta, wieloletniego przedwojennego dyrektora powia-
towego szpitala – prof. Roman Œwietlik. Zupe³nie niedawno, bo 11 paŸdziernika
br. ods³oniêty zosta³ najnowszy mural, powsta³y w ramach projektu „Murale pol-
skiej niepodleg³oœci”, którego beneficjentem jest Nowotomyski Oœrodek Kultury.
Projekt by³ finansowany ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu wieloletniego „Niepodleg³a na lata 2017-2021”. Powsta³y
dziêki temu projektowi mural zdobi mur na tzw. ma³ym deptaku, niedaleko musz-
li koncertowej. Autork¹ projektu muralu i jego g³ówn¹ wykonawczyni¹ jest Ma³go-
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Najnowszy nowotomyski mural przy tzw. ma³ym deptaku, w pobli¿u muszli koncertowej. 
Fot. G. Matuszak



rzata Rzempowska-Skóra,  arealizacji muralu dzielnie pomaga³a m³odzie¿ z nowo-
tomyskich szkó³. 

Szlak powstañczy w powiecie nowotomyskim
Dla poszukiwania œladów powstania wielkopolskiego na terenie powiatu nowo-

tomyskiego du¿e znaczenie mieæ mo¿e szlak powstañczy wyznaczony w 2012 ro-
ku, w ramach projektu: „Pamiêtamy – kontynuujemy”, realizowanego przez Sto-
warzyszenie KOLD. Prowadzi on przez ziemiê grodzisk¹ i Region Koz³a, trasami,
przez które podczas powstania wielkopolskiego przebiega³ front zachodni oraz
przez miejscowoœci, w których w czasie powstania formowa³y siê oddzia³y po-
wstañcze i z których pochodz¹ jego uczestnicy. Trasa szlaku powstañczego roz-
poczyna siê w Pniewach i biegnie przez Posadowo, Lwówek, W¹sowo, Kuœlin,
Opalenicê, Sielinko, Borujê Koœcieln¹, Grubsko – w kierunku Chroœnicy, a¿
do Kopanicy. Jedna z „odnóg” szlaku skierowana zosta³a ze Lwówka przez Józe-
fowo, Bolewice, Grudn¹, Miedzichowo, do £omnicy. Druga „odnoga” prowadzi
przez Sielinko, Terespotockie a¿ do S³ocina, a przez ziemiê grodzisk¹ do Wieli-
chowa. Szlak zosta³ oznakowany na ca³ej d³ugoœci trasy na obszarze KOLD-u, po-
przez umieszczenie na drzewach, kamieniach i p³otach symbolu skrzy¿owanych
szabli. Pod¹¿aj¹cy szlakiem turyœci mog¹ odwiedzaæ izby pamiêci, ogl¹daæ pomni-
ki, obeliski, pochyliæ siê nad mogi³ami powstañczymi i zwiedzaæ zabytki. Wydano
te¿ specjaln¹ mapê z opisem trasy. Wycieczka takim szlakiem turystyczno-histo-
rycznym mo¿e mieæ du¿e walory poznawcze i edukacyjne, zarówno dla m³odsze-
go, jak i starszego pokolenia. M. in. tym szlakiem prowadz¹ wycieczki i rajdy ro-
werowe z udzia³em nowotomyskiej m³odzie¿y, organizowane przez harcerzy
oraz nauczyciela historii – Jacka Stêpniewskiego z nowotomyskiego „Koperni-
ka”. 

Nazwy ulic i instytucji
Dzieje powstania wielkopolskiego upamiêtniaj¹ tak¿e nazwy ulic. Ulice Po-

wstañców Wlkp. znajduj¹ siê w wielu miejscowoœciach na naszym terenie, m. in.
w Nowym Tomyœlu, Starym Tomyœlu, Borui Koœcielnej, Bukowcu, Kuœlinie,
Lwówku, Michorzewie, Opalenicy, czy Zb¹szyniu. W Nowym Tomyœlu mamy
jeszcze ul. 3. Stycznia, we Lwówku – ul. 3. Stycznia i ul. Stefana Wittmanna, któ-
ry zgin¹³ w powstaniu. W W¹sowie jest ul. Jana Ro¿ka, w Opalenicy – ul. Po-
wstañca Kozaka, poleg³ego pod Zb¹szyniem, ul. 5. Stycznia, czy te¿ ul. Ireneusza
Wierzejewskiego, g³ównego lekarza powstania wielkopolskiego w randze gene-
ra³a. W Zb¹szyniu odnajdziemy ul. 17. Stycznia i ulice upamiêtniaj¹ce powstañ-
ców: wspomnianego ju¿ Jacentego Janka, gen. Dowbor- Muœnickiego, Edmunda
Klemczaka, por. Edmunda Krausego, ppor. Józefa Kudliñskiego, ppor. Ignacego
Miel¿yñskiego, gen. Stanis³awa Taczaka i por. Kazimierza Zenktelera. Wiele pla-
cówek oœwiatowych wybra³o powstañców wielkopolskich na swoich patronów. 
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Regionalne zbiory Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Nowym Tomyœlu
Biblioteka to miejsce, które oprócz udostêpniania zbiorów, oferuje tak¿e szeroki

wachlarz wydarzeñ kulturalnych i edukacyjnych. Wœród nich maj¹ swoje miejsce wy-
k³ady historyczne i prezentacje ksi¹¿ek dotycz¹cych historii regionu, w tym tak¿e po-
wstania wielkopolskiego oraz tematyczne wystawy regionalne. Biblioteka to tak¿e
miejsce archiwizowania tzw. dokumentów ¿ycia spo³ecznego. Oœrodek Wiedzy
o Regionie nowotomyskiej biblioteki, stanowi¹cy integraln¹ czêœæ Dzia³u Udostêpnia-
nia i Informacji, gromadzi i archiwizuje wszelkiego rodzaju druki ulotne dotycz¹ce
Nowego Tomyœla i powiatu nowotomyskiego. 

W gromadzonych od lat zbiorach znajduj¹ siê tak¿e materia³y zwi¹zane z histori¹
powstania wielkopolskiego.  Wœród licznych dotycz¹cych powstania wielkopolskie-
go wydawnictw znajdziemy równie¿ takie, które dotycz¹ zachodniego frontu po-
wstania wielkopolskiego, a wiêc bezpoœrednio naszego terenu. Wymieniæ tu mo¿-
na choæby, poczynaj¹c od najstarszej, nastêpuj¹ce publikacje:
- Powstanie grudniowe w Wielkopolsce 27.12.1918 – publikacja Karola Rzepeckie-

go (1919), 
- Przyczynki do powstania wielkopolskiego Nowy Tomyœl – Zb¹szyñ 2/3.

01.1919-7/8. 01.1919 – dra Kazimierza Brossa (1919), 
- Walki powstañcze – front zb¹szyñski - Stefana Zelewicza (1938), 
- Walki powstañcze na froncie Lwóweckim - Jana Ro¿ka (1938), 
- Ciekawe sylwetki powstañców wielkopolskich 1918 -1919 - Zdzis³awa Koœciañ-

skiego (1988), 
- Organizacyjne aspekty formowania oddzia³ów powstañczych na terenie Zachod-

niej Wielkopolski na przyk³adzie 2. Pu³ku Strzelców Wielkopolskich -  dra Bar-
tosza Kruszyñskiego (1999),

- Nowego Tomyœla drogi do niepodleg³oœci – praca zbiorowa prof. zw. dra hab. Ja-
nusza Karwata, prof. Marcelego Kosmana, dra Zdzis³awa Koœcianskiego, prof.
Grzegorza £ukomskiego i dra Bogumi³a Wojcieszaka (2000),

- Powstañcze tradycje Opalenicy - prof. Grzegorza £ukomskiego i dra Bogumi³a
Wojcieszaka (2000).

- Walki o Zb¹szyñ 4/5 stycznia 1919 r. - dra Zdzis³awa Koœciañskiego (2010), 
- Trzeba by³o pójœæ… Powiat nowotomyski w powstaniu wielkopolskim 1918-

1919. Historia i pamiêæ – praca zbiorowa pod red. dra Z. Koœciañskiego i dra B.
Wojcieszaka, wydana staraniem Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu
(2010),

- W drodze do niepodleg³oœci – zbiór artyku³ów dra Zdzis³awa Koœciañskiego, pu-
blikowanych na ³amach “Przegl¹du Powiatu Nowotomyskiego”, wydany przez
Starostwo Nowotomyskie (2018).
Spisane zosta³y równie¿ biografie i wspomnienia uczestników dzia³añ powstañ-

czych, których losy splot³y siê w histori¹ naszych ziem, np.: 
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- Powstanie grudniowe w Wielkopolsce. 27 grudnia 1918 – relacja hr. Stanis³awa
£¹ckiego (1919), 

- Wie Neutomischel polnisch wurde. Aus den Schiksalstagen der Provinz Po-
sen 1918/19 (Jak Nowy Tomyœl polskim siê sta³. Z pamiêtnych dni Prowincji Po-
znañskiej 1918/19) - broszura Paula Paetzolda (1928), zawieraj¹ca relacjê sta-
rosty Rissmana, spisan¹ w 1919 r. Opisuje wydarzenia w powiecie nowotomy-
skim tu¿ przed wybuchem powstania wielkopolskiego oraz przebieg zajêcia No-
wego Tomyœla w nocy z 2 na 3 stycznia 1919 r., przez opalenicko-bukowieckie
oddzia³y pod dowództwem Edmunda Klemczaka oraz hr. Stanis³awa £¹ckiego.

- Album Pami¹tkowy Powstañców Ziem Zachodnich RP (1938), 
- Wspomnienia, relacje i zeznania powstañców wielkopolskich – Odcinek Zb¹szyñ-

ski Powstania Wielkopolskiego – w oprac. Czes³awy Donderskiej (1960),
– O generale, który uchroni³ Nowy Tomyœl przed niemiecka ofensyw¹ w 1919 ro-

ku… – artyku³ dra Zdzis³awa Koœciañskiego, dotycz¹cy gen. Micha³a Milewskiego
– dowódcy Okrêgu Zachodniego frontu wielkopolskiego, 

– O s³awie ¿o³nierskiej Edmunda Klemczaka – artyku³ dra Zdzis³awa Koœciañskie-
go, 

– Walerian Anderson – bohater czy zdrajca? – Przemys³awa Mierzejewskiego. 
Opisy przebiegu powstañczych wydarzeñ ukazywa³y siê na ³amach przedwojen-

nego lokalnego periodyku „Orêdownik na powiat nowotomyski.” Po 1933 roku,
ówczesne Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego nada³o w ra-
mach wychowania obywatelskiego wysok¹ rangê problematyce regionalnej. Do po-
g³êbiania i popularyzowania wiedzy zaanga¿owano m. in. nauczycieli. Opublikowa-
ny na ³amach „Orêdownika” w marcu 1934 roku (nr 29 i 30) „Program pracy pe-
dagogicznej dla „Ognisk” Z. N. P”. zak³ada³ opracowanie lokalnych monografii,
w których poczesne miejsce mia³a zaj¹æ historia powstania wielkopolskiego
w 1918/1919. W programie tym przeczytaæ mo¿emy, ¿e: “W ka¿dej miejscowo-
œci nale¿a³oby powo³aæ do ¿ycia specjaln¹ komisjê do badañ nad powstaniem wiel-
kopolskim, która zajê³aby siê zebraniem wszystkich danych historycznych”. Nacisk
po³o¿ony zosta³ przede wszystkim na stosunki polityczne przed wybuchem powsta-
nia i powstañcze dzia³ania zbrojne. W 1935 roku, w dziale “Wiadomoœci z historii
regionalnej obwodu szkolnego nowotomyskiego” gazeta publikowa³a w odcinkach
fragmenty “Pracy Zbiorowej Nauczycielstwa Obwodu Szkolnego Nowotomyskie-
go”,  bêd¹cej rezultatem prowadzonych badañ. Pojawi³y siê tu m. in.: 

– Czes³awa Horowskiego Zwyciêski bój Opaleniczan pod Now¹ Wsi¹ Zb¹sk¹
w dniu 13 lutego 1919 r., 

– Antoniego Taberskiego Chroœniczanie w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 r.,
Drugi bój o Zb¹szyñ, Napad Grenzschutzu na Jastrzêbsko-Dworzec, Chroœnica
w ogniu artylerii, S³awna bitwa przy budce kolejowej 47a, Ofensywa niemiecka czy
Tworzenie 7 pu³ku Strzelców Wielkopolskich i £omnica w powstaniu wielkopol-
skim 1918/19, 
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- ppor. rez. St. Fr¹ckowiaka - Pamiêtna obrona £omnicy 9 lutego 1919 r.
- dra Kazimierza Brossa - Pierwszy bój o Zb¹szyñ.

Wœród zarchiwizowanych dokumentów odnaleŸæ mo¿na:
- materia³y publikowane przez nowotomysk¹ bibliotekê przy okazji organizowa-

nych w kolejne powstañcze rocznice sesji popularnonaukowych: U Ÿróde³ czynu
powstañczego Lech Trzeciakowski (1968), Polityka wewnêtrzna Naczelnej Rady
Ludowej Franciszka £ozowskiego (1968), Udzia³ dzisiejszego powiatu nowotomy-
skiego w powstaniu wielkopolskim 1918/1919 dra Ludwika Gomolca (1968),
Miejsce powstania wielkopolskiego 1918/1919 w II Rzeczypospolitej Stanis³awa
Kubiaka (1968), Geneza powstania wielkopolskiego 1918/1919 Stanis³awa Ku-
biaka (1979), Nowotomyskie w Polsce niepodleg³ej (1979), Ziemia lwówecka
w powstaniu wielkopolskim Zdzis³awa Koœciañskiego (Lwówek, 1998). 
- listy powstañców z Opalenicy z 1969 roku, Grudnej i Bolewic,
- czêœæ dokumentacji i kartotek nowotomyskiego ko³a ZBOWiD,
- archiwalne fotografie i kopie dokumentów dotycz¹cych powstania wielkopolskie-

go i jego uczestników, w tym: legitymacje, ¿yciorysy, wspomnienia, zaœwiadcze-
nia i patenty wojskowe. 
Tak¿e w prowadzonej przez nowotomysk¹ bibliotekê Nowotomyskiej Galerii In-

ternetowej, dziêki uprzejmoœci osób prywatnych, pojawiaj¹ siê skany fotografii i do-
kumentów Wielkopolan bior¹cych udzia³ zwyciêskim powstañczym zrywie. 
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7. Pu³k Strzelców Wielkopolskich – Nowy Tomyœl, ok. 1920 r. 
Fot. ze zbiorów Nowotomyskiej Galerii Internetowej, z albumu Tadeusza Gajska



Na koniec pozostaje mi wyraziæ nadziejê, ¿e przywo³ane przyk³ady dzia³añ s³u-
¿¹cych zachowaniu w pamiêci zwyciêskich czynów Wielkopolan, pomog¹ naszym
Czytelnikom swobodniej poruszaæ siê w tej historycznej materii. Mo¿e rozbudz¹
poznawcze chêci i sk³oni¹ do siêgniêcia po stosown¹ literaturê, wybrania siê na wy-
cieczkê powstañczym szlakiem, odwiedzenia okolicznych miejsc pamiêci, udzia³u
w ciekawych wydarzeniach lub zajrzenia do nowotomyskiej biblioteki, gdzie mo¿na
zapoznaæ siê ze zgromadzonymi zbiorami, ale tak¿e udostêpniæ posiadane byæ mo-
¿e pami¹tki powstañcze. Mo¿e bêd¹ te¿ zachêt¹ do poznania historii w³asnej rodzi-
ny, historii czêsto splecinej z wydarzeniami wielkopolskiego zrywu sprzed wieku.

Fot.: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu, Nowotomyska
Galeria Internetowa, Gra¿yna Matuszak, Aleksandra Waœkowicz, Miros³aw Koz³owski
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Dzia³ania powstañcze w okolicach Zb¹szynia. 
Fot. ze zbiorów regionalnych nowotomyskiej biblioteki



Maria Tyszkowska

VII Nowotomyskie koncerty organowo – kameralne 
im. Krzysztofa Wilkusa w parafii 
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu

To ju¿ siódma edycja letnich koncertów… z radoœci¹ oznajmi³ ks. proboszcz To-
masz Sobolewski, witaj¹c s³uchaczy na pierwszym koncercie „U Serca Jezusowego”.
Tradycyjnie na koncerty przybywali nowotomyscy melomani, aby pos³uchaæ utwo-
rów mistrzów ró¿nych epok, prezentowanych przez szesnastu znakomitych, znanych
w kraju i za granic¹, artystów. Od czerwca do sierpnia bie¿¹cego roku odby³o siê piêæ
spotkañ z muzyk¹. A oto ich wykonawcy… kwintet instrumentów dêtych blaszanych,
zespó³ zamku kórnickiego „Castle Brass” w sk³adzie: Damian Kurek – tr¹bka, Maciej
GwóŸdŸ – tr¹bka, Miko³aj Olech – waltornia, Zbigniew Starosta – puzon i Zbigniew
Wilk – tuba, mieszkaj¹cy w Niemczech muzycy: Roza Fr¹ckiewicz – œpiew, Benedikt
Fr¹ckiewicz – klarnet i saksofon, Tomasz Glanc – organy i piano oraz amerykañski
wokalista gospelowy – Anthony Floyd, poznañska organistka i pedagog – El¿bieta Ka-
rolak z wokalistk¹ Katarzyn¹ Ho³ysz, soliœci trêbacze: Damian Kurek, Jakub Domañ-
ski, Maciej GwóŸdŸ oraz organiœci – Pawe³ Kuchnicki i £ukasz Rogowicz.

W wykonaniu tych artystów us³yszeliœmy utwory z ró¿nych epok, w tym zawsze
z zainteresowaniem odbierane przez melomanów i piêknie brzmi¹ce w œwi¹tyni
utwory barokowe, wœród nich dzie³a Jana Sebastiana Bacha – organow¹ Fantazjê G-
-dur, chora³y: „Nun komm der Heiden Heiland”, „Komm Gott, Schoepfer, Heiliger
Geist” i „Jesu, bleibet meine Freude” z kantaty 147, utrzyman¹ w szybkim tempie Ba-
dineriê, bêd¹c¹ ostatni¹ czêœci¹ Suity h-moll, Pasacagliê i Fugê c-moll, Preludium i Fu-
gê D-dur Dietricha Buxtechude, Canon D-dur Johanna Pachelbela, „Trumpet tune”
i Sonatê D-dur Henry Purcella oraz Koncert C-dur Antonio Vivaldiego i „Voluntary in
D” Johna Stanleya. W bloku utworów barokowych znalaz³a siê tak¿e wokalna kom-
pozycja Antonio Vivaldiego z kantylenowym tematem „Domine Deus”, bêd¹ca czê-
œci¹ dzie³a „Gloria”, wykonana przez sopranistkê Katarzynê Ho³ysz z towarzysze-
niem organów oraz „Te Deum” Marca Antoine’a Charpentiera. W utworach tych
wykonanych na organach lub na tr¹bkach i organach dominowa³a faktura polifonicz-
na i melodyka z licznymi ornamentami. Ciekawie brzmia³y utwory wykonane na tr¹b-
ce w stylu clarino, który w baroku symbolizowa³ rzeczy boskie, pozaziemskie i przy-
pisany by³ wysokiemu brzmieniu tr¹bki, w odró¿nieniu od stylu principale oznaczaj¹-
cego brzmienie sygnalizacyjne, polowe, w niskim rejestrze. 
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Muzyczn¹ uczt¹ zapewni³y tak¿e utwory kompozytorów epok póŸniejszych,
wœród nich Fantazja d-moll „Laudate Dominum” Wolfganga Amadeusza Mozarta
i „Ave Maria” Pietro Mascagniego z jednoaktowej opery „Rycerskoœæ wieœniacza”,
wspaniale wykonane przez wokalistkê Katarzynê Ho³ysz z towarzyszeniem organów.
Piêkne obrazy po³udniowoamerykañskiej przyrody przywodzi³a muzyka z filmu „Mi-
sja” Ennio Moricone, z wdziêkiem wykonana, a w³aœciwie wyœpiewana, przez tr¹bkê
z delikatnym, aksamitnym akompaniamentem organowym, podobnie jak „La Califfa”
tego samego kompozytora. Zachwyca³ tak¿e kantylenowy, niezwykle wymowny
utwór francuskiego kompozytora romantycznego Cesara Francka – „Panis Angeli-
cus” (pol. chleb anielski). W dniu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w repertuarze arty-
stów znalaz³y siê utwory Jej poœwiêcone, o jednakowym tytule – „Ave Maria” Giulio
Cacciniego oraz Micha³a Lorenca. Œpiewne brzmienie tr¹bki i delikatny akompania-
ment organowy doskonale odda³y treœæ i wokalny charakter tych utworów. Kwintet
„Castle Brass” natomiast zachwyci³ s³uchaczy m. in. wykonaniem uroczystego „Mar-
sza triumfalnego” z opery „Aida” Giuseppe Verdiego, wi¹zanki melodii z najpopular-
niejszej operetki Franciszka Lehara „Weso³a wdówka” oraz wykonaniem na tubie
anonimowej, pochodz¹cej z XIX w., polki „Dziadek”. 
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Gospel spotyka siê z klasyk¹. 
Wykonawcy: Roza Fr¹ckiewicz
– œpiew, Floyd Anthony – wokalista
gospelowy, Benedikt Fr¹ckiewicz
– klarnet i saksofon i Tomasz Glanc
– organy i piano. 30 czerwca 2018 r.

Kwintet „Castle Brass” – zespó³ 
instrumentów dêtych blaszanych
zamku kórnickiego w sk³adzie: 
Damian Kurek – tr¹bka, 
Maciej GwóŸdŸ – tr¹bka, 
Miko³aj Olech – waltornia, 
Zbigniew Starosta – puzon
(oraz s³owo wi¹¿¹ce) 

i Zbigniew Wilk 
– tuba. 15 lipca 2018 r.



Dla wielu melomanów z pewnoœci¹ zaskoczeniem by³o zespo³owe wykonanie
utworu bêd¹cego po³¹czeniem fragmentów innych znanych utworów, a mianowicie
„Alleluja” z oratorium „Mesjasz” Jerzego Fryderyka Haendla oraz tradycyjnej pieœni
gospel „When the saint” ( „Gdy wszyscy œwiêci”). Z radoœci¹ przyjêto tak¿e ciekawe
wykonanie kompozycji Henryka KuŸniaka – polskiego twórcy muzyki filmowej i tele-
wizyjnej – œcie¿ki dŸwiêkowej do filmu „Vabank”, utrzymanej w stylu dixielandowym,
z wieloma glissandami puzonowymi. Pe³ne brzmienie naszych organów zaprezento-
wali: El¿bieta Karolak w okaza³ej Toccacie z „Suity Gotyckiej” Leona Bellmanna – fran-
cuskiego kompozytora XIX w., Pawe³ Kuchnicki w 3. czêœciowej improwizacji na te-
mat pieœni „Zdrowaœ Mario” oraz £ukasz Rogowicz, który zaprezentowa³ ciekawe
utwory polskich kompozytorów XX w. – „Fuga -Bolero” Mariana Sawy, oparty
na charakterystycznym rytmie hiszpañskiego tañca oraz uroczysty marsz poznañskie-
go kompozytora i pedagoga Feliksa Nowowiejskiego „Marche solenne”. Ciekawoœæ
s³uchaczy wzbudzi³ amerykañski wokalista gospelowy -Anthony Floyd, w którego wy-
konaniu us³yszeliœmy: tradycyjny gospel „Amazing grace”, „Go down Moses” opowia-
daj¹cy o ziemi egipskiej i Moj¿eszu, „Down by the riverside” oraz znan¹ pieœñ gospel
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W barokowym stylu: 
Damian Kurek – tr¹bka, 
Jakub Domañski – tr¹bka 
i Pawe³ Kuchnicki – organy.
22 lipca 2018 r.

Poznañska organistka 
i pedagog – El¿bieta Karolak
z wokalistk¹ 
Katarzyn¹ Ho³ysz.
5 sierpnia 2018 r.



– „When the Saint”. Powa¿ne w swej wymowie by³y kompozycje Tomasza Glanca,
zwi¹zane z wa¿nymi wydarzeniami: „Wspomnienie” – poœwiêcone pamiêci œw. Jana
Paw³a II, „Katyñskie sosny” i spokojna, refleksyjna „Ballada” o modlitewnym charak-
terze, z charakterystycznymi dla tego kompozytora improwizacjami. Pogodniejsza
w nastroju by³a instrumentalna kompozycja „Groblica”, przywodz¹ca wspomnienia
autora z dzieciñstwa, z rodzinnych stron. Wykonawcy czêsto nawi¹zywali kontakt ze
s³uchaczami omawiaj¹c pokrótce prezentowane utwory, ich genezê, instrumenty i ich
odmiany, technikê gry oraz zachêcali do wspólnego œpiewu. Po koncertach mo¿na by-
³o nabyæ p³yty z nagraniami poznanych artystów. 

Podczas piêciu tegorocznych spotkañ z muzyk¹ kameraln¹ us³yszeliœmy ponad 40
ró¿norodnych utworów: od baroku do wspó³czesnoœci, od bardzo powa¿nych,
o skomplikowanej budowie i fakturze, wymagaj¹cych skupienia, wznios³ych i przejmu-
j¹cych do krótkich, weso³ych i ¿artobliwych, wywo³uj¹cych uœmiech i radoœæ, od mniej
do bardziej znanych, od solowych z akompaniamentem organowym do wokalno-in-
strumentalnych i zespo³owych instrumentalnych. Wszystkie one by³y z uwag¹ przyj-
mowane przez s³uchaj¹cych, a artystów nagradzano gor¹cymi brawami, bêd¹cymi po-
dziêkowaniem za artystyczne i duchowe prze¿ycia.

Ksi¹dz proboszcz Tomasz Sobolewski podziêkowa³ wykonawcom i s³uchaczom
za wspólnie prze¿yt¹ radoœæ z obcowania ze sztuk¹, zapewniaj¹c o kontynuowaniu
trwaj¹cego od siedmiu lat muzycznego œwiêtowania w letnie wieczory. Organizato-
rem koncertów by³a parafia p. w. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomy-
œlu. Kierownictwo artystyczne nad koncertami obj¹³ Tomasz Glanc. S³owem wi¹¿¹-
cym opatrywa³ je ks. proboszcz Tomasz Sobolewski. Patronat medialny nad koncer-
tami sprawowa³o parafialne czasopismo „Jego Serce”.

Zdjêcia: archiwum Parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu
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W utworach poœwiêconych Matce Bo¿ej wyst¹pili: £ukasz Rogowicz (organy) i Maciej GwóŸdŸ 
(tr¹bka barokowa). Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Jasnogórskiej, 26 sierpnia 2018 r. 
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Jesteœ zb¹szynianinem z dziada pra-
dziada?

Mój dziadek Ludwik Stein mieszka³
w Nowej Wsi, stamt¹d te¿ pochodzi³a
moja mama Lidia, natomiast ojciec Hen-
ryk by³ ze Zb¹szynia. Ja sam jestem ro-
dowitym zb¹szynianinem. Urodzi³em
siê w kamienicy, w której mieszkam
do tej pory. Jest ona do dzisiaj nazywana
domem pod ¿aglami, poniewa¿
nad g³ównym wejœciem znajduje siê p³a-
skorzeŸba ¿aglowca – to jedyne takie
miejsce w Zb¹szyniu. Mam dwóch braci
i siostrê.

Jakieœ historie rodzinne s¹ dla Ciebie
szczególnie wa¿ne?

Dziadek Ludwik, który z zawodu by³
rzeŸnikiem, walczy³ podczas powstania
wielkopolskiego w dru¿ynie nowowiej-
skiej. Po II wojnie œwiatowej by³ inicjato-
rem i jednym z za³o¿ycieli Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Nowej Wsi. O dru-
gim dziadku, Sylwestrze Kwaœnym, bar-
dzo d³ugo poszukiwaliœmy informacji.
Dopiero kilka lat temu, w jednym z ar-
chiwów internetowych „straty. pl” mój
kolega znalaz³ informacjê, ¿e dziadek

bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej, zo-
sta³ wziêty do niewoli, trafi³ do stalagu,
czyli obozu jenieckiego dla szeregow-
ców we Freiburgu w Niemczech, gdzie
po paru latach zgin¹³.

Sporo informacji o dziadkach…
a babcie? 

Pamiêtam tylko jedn¹ babciê, ¿onê
Sylwestra Kwaœnego, Gertrudê, która
mieszka³a z nami, gdy by³em dzieckiem.
Nie pamiêtam drugiej babci, Anny. 

Dzieciñstwo i lata szkolne te¿ spêdzi-
³eœ w Zb¹szyniu?

Tak, szko³ê podstawow¹ ukoñczy-
³em w Zb¹szyniu, a nastêpnie zacz¹³em
naukê w zawodzie œlusarz-mechanik
w Poznaniu. Odbywa³em j¹ w Przedsiê-
biorstwie Przemys³owego Budownic-
twa Rolniczego, na Grunwaldzie
przy ulicy ¯migrodzkiej. Ze szko³¹ te¿
zawsze by³o zwi¹zane moje towarzy-
stwo kole¿eñskie. Na pocz¹tku mieli-
œmy swoj¹ „ekipê” z klasy i podwórka,
rozsypa³a siê dopiero gdy poszed³em
do szko³y w Poznaniu. Tam nawi¹zywa-
³o siê nowe przyjaŸnie.
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Marian zwany Kowalem 

Wszyscy w Zb¹szyniu wiedz¹, ¿e jest ktoœ taki i tak go w³aœnie nazywaj¹.
Wiedz¹, ¿e jest pasjonatem, ¿e interesuje siê histori¹, ¿e zbiera ró¿ne rzeczy,
¿e mo¿na go spotkaæ w starej kuŸni w N¹dni pod Zb¹szyniem. 
Marian Kwaœny, bo o nim mowa, swoj¹ prac¹ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej
i zaanga¿owaniem w ocalanie tego, co z miastem zwi¹zane, zainspirowa³
do dzia³ania niejednego m³odego cz³owieka, a pasj¹ kolekcjonersk¹ zarazi³
ju¿ spore grono.



Kojarzony jesteœ z ¿eglarstwem.
Wiem, ¿e du¿o czasu spêdza³eœ w klu-
bie ¿eglarskim w zb¹szyñskich „D¹b-
kach”. To tam bywa³eœ z kolegami? Kie-
dy zaczê³a siê Twoja przygoda z ¿eglar-
stwem?

W³aœciwie to dok³adnie nie pamiê-
tam, bo by³em ma³y, a po raz pierwszy
zabra³ mnie tam starszy brat Ludwik.
W klubie bardzo dobrze zaopiekowa³
siê mn¹ ówczesny kierownik – W³ady-
s³aw Górny, który by³ bardzo zaanga¿o-
wany w aktywizowanie m³odych ludzi,
w wielu z nich zaszczepi³ pasjê do ¿eglar-
stwa i wyszkoli³ w Zb¹szyniu kilka poko-
leñ wodniaków.

Czy to w³aœnie pod jego okiem sta-
wia³eœ pierwsze kroki i naby³eœ umiejêt-
noœci? Bywa³eœ tam przecie¿ bardzo
czêsto.

Prawie ca³e wakacje letnie tam spê-
dza³em razem z kumplami. Kiedyœ na-

uk¹ dla na s by³o te¿ to, ¿e w czynie spo-
³ecznym pracowaliœmy na rzecz klubu
parê godzin przy budowie hangarów,
czy te¿ ³ódek. W zamian za to mogliœmy
p³ywaæ i korzystaæ ze sprzêtu. Po pierw-
sze zdobyliœmy wiele przydatnych umie-
jêtnoœci zwi¹zanych z budownictwem,
a po drugie mogliœmy sobie zapracowaæ
na rozrywki, dzisiaj jest raczej odwrot-
nie… Pan W³adek by³ te¿ bardzo aktyw-
nym dzia³aczem, potrafi³ m³odzie¿ zmo-
tywowaæ. Nakreœli³ nam bardzo dobre
wzorce i zarazi³ prac¹ na rzecz lokalne-
go spo³eczeñstwa.

Czy przy okazji spêdzania czasu wol-
nego na pla¿y i w klubie ¿eglarskim zdo-
by³eœ jakieœ uprawnienia?

Tak, zda³em w latach 80. egzamin
na sternika jachtowego, posiadam
do dziœ patent sternika, czyli ten wy¿szy
stopieñ ni¿ np. ¿eglarz.
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Dziadek Ludwik Stein z baronow¹ von Rosenberg, w³aœcicielk¹ pa³acu w Nowej Wsi...



Bra³eœ udzia³ w jakichœ zawodach?
Bardzo czêsto by³em uczestnikiem

regat organizowanych przez klub na na-
szym jeziorze, z regu³y by³o to p³ywanie
na dwuza³ogowych ³odziach regato-
wych typu „Kadet”. JeŸdziliœmy te¿
na regaty do Boszkowa i S³awy. Najczê-
œciej startowa³em jako ten m³odszy za³o-
gant z moim koleg¹ Marianem Toby-
sem, który dzisiaj ma tytu³ mistrza Euro-
py w p³ywaniu na katamaranach i jest
znanym producentem tych w³aœnie ³o-
dzi. To w³aœnie z Marianem w latach 80.
budowaliœmy pierwsze deski z ¿aglem
i uczyliœmy m³odych p³ywaæ.

Sami zbudowaliœcie windsurfing?
Tak, chocia¿ nie by³o ³atwo, bo

wszystkiego brakowa³o. To Marian za³a-
twia³ sk¹dœ jakieœ ¿ywice i pianki. Jednak

pierwsze próby podj¹³ W³adek Górny.
Niestety, drewno, z którego by³y zro-
bione deski by³o zbyt ciê¿kie i bardzo
szybko siê rozpada³o. Pamiêtam, ¿e ni-
gdy nie by³o wystarczaj¹cych œrodków
na to, by w pe³ni siê rozwijaæ. Kierownik
pozyskiwa³ nie tyle pieni¹dze, co mate-
ria³y od zak³adów pracy. To by³y czasy,
kiedy siê du¿o za³atwia³o lub wymienia-
³o, czêsto na zasadzie przys³ugi…Wtedy
klub ¿eglarski podlega³ LOK-owi w Zie-
lonej Górze. Myœlê, ¿e by³ finansowany
przez gminê.

A jaki by³ Twój pierwszy rower? Pa-
miêtasz?

Dosta³em od s¹siada. By³o to
po ukoñczeniu szko³y w Poznaniu.

Pytam o to, bo kolejn¹ Twoj¹ pasj¹
jest motoryzacja, a wiem, ¿e zaczê³o siê
od rowerów.

To ju¿ trochê d³u¿sza historia…
Po ukoñczeniu szko³y zawodowej pra-
cowa³em w Zak³adach Przemys³u Le-
œnego „Las” w Zb¹szyniu, na stanowi-
sku ostrzarza. Ostrzy³em pi³y do obrób-
ki drewna. W roku 1982 odby³em obo-
wi¹zkow¹ s³u¿bê wojskow¹, po której
nie wróci³em do poprzedniego zajêcia,
ale zatrudni³em siê w Fabryce Narzêdzi
Chirurgicznych „Chifa” w Nowym To-
myœlu, gdzie przepracowa³em trzy lata.
To by³ jeden z najlepszych zak³adów,
w jakich pracowa³em. Naby³em tam naj-
wiêcej umiejêtnoœci, które wykorzystujê
do dziœ. Mia³em dostêp do wielu mate-
ria³ów, do nowych technologii, maszyn,
do wiedzy praktycznej i technicznej.
Moja praca ca³y czas zwi¹zana by³a z wy-
uczonym zawodem. Po zwolnieniu siê
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... i (po lewej) w mundurze z czasów s³u¿by
wojskowej
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W kuŸni znajduje siê kowad³o bezk³owe datowane na 1814 rok

Znalezione na jednym ze zb¹szyñskich podwórek stare kowad³o z 1771 roku, 
z którym jest zwi¹zana ciekawa historia 



z „Chify”, otworzy³em warsztat napra-
wy rowerów przy ulicy Granicznej
w Zb¹szyniu, blisko ówczesnych Zak³a-
dów Produkcji Odzie¿owej „Romeo”,
do których bardzo wiele kobiet doje¿-
d¿a³o rowerami. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
warsztat znajdowa³ siê w idealnym miej-
scu, jeœli chodzi o przep³yw klientów.
Dziêki pracy w warsztacie pozna³em
wiele ciekawych osób, m. in. pani¹ Staja-
kowsk¹, która okaza³a siê skarbnic¹
wiedzy historycznej, zwi¹zanej z naszym
regionem. To ona w³aœnie da³a mi do na-
prawy dwa stare rowery, na których za-
montowane by³y bardzo ozdobne
dzwonki. Od nich tak naprawdê zaczê³o
siê moje kolekcjonowanie artefaktów
rowerowych i motoryzacyjnych.

Jak uda³o ci siê pozyskaæ kolejne?
Czasami przypadkowo, czasami na-

bywa³em drog¹ kupna lub wymiany. Pa-
miêtam nawet sytuacjê, ¿e jeden
z wspó³w³aœcicieli okolicznego skupu
z³omu zadzwoni³ do mnie z informacj¹,
¿e ma na wydanie kilka starych rowero-
wych dzwonków. I tak nagle powiêk-
szy³em swoje zbiory o kolejne dwana-
œcie sztuk. Zawsze jednak szuka³em ta-
kiego, który by³ zrobiony w naszym
mieœcie, z napisem „Zb¹szyñ” lub
„Bentschen”, poniewa¿ sporo z nich
powsta³a w czasach zaborów,
przed powstaniem wielkopolskim i s¹
na nich niemieckojêzyczne inskrypcje.
Otrzyma³em go kilka lat póŸniej od pa-
na Szymañskiego ze Zb¹szynia, który
te¿ by³ wielkim pasjonatem motoryza-
cji. Kolejny, zupe³nie przypadkiem, zo-
sta³ znaleziony przez miejscowego rol-
nika podczas prac polowych…

Widzia³am Twoj¹ kolekcjê dzwon-
ków rowerowych kilka lat temu pod-
czas wystawy zorganizowanej z okazji
Nocy Muzeów w Muzeum Ziemi Zb¹-
skiej i Regionu Koz³a. Bardzo d³ugo ta
wystawa cieszy³a siê powodzeniem. In-
trygowa³o mnie te¿, co oznaczaj¹ gra-
wery na czaszy dzwonków, poniewa¿
wygl¹daj¹ jak dobrze zaprojektowane
reklamy.

Bo to s¹ swego rodzaju reklamy. Czê-
sto znajduj¹ siê na nich loga ma³ych za-
k³adów naprawy rowerów, które dany
rzemieœlnik zamawia³ u odlewnika jako
swoj¹ reklamê. Po naprawie klient od-
biera³ rower z przykrêconym dzwon-
kiem, na którym by³a wizytówka warsz-
tatu. Tym sposobem rzemieœlnik by³ pe-
wien, ¿e w razie potrzeby klient do nie-
go wróci i zaproponuje jego firmê in-
nym. Mo¿na powiedzieæ, ¿e sobie tym
gad¿etem „kupowa³” klientelê. Warto
dodaæ, ¿e w okresie miêdzywojennym
tylko nielicznych by³o staæ na rower. Po-
siadaczami tych pojazdów byli najczê-
œciej lekarze, nauczyciele i kolejarze,
którzy byli wtedy bardzo dobrze op³a-
can¹ grup¹ zawodow¹. 

W tej chwili najprawdopodobniej
mam najwiêksz¹ kolekcjê w Polsce, liczy
ona ponad 400 dzwonków rowero-
wych, nie tylko krajowych.

To nie jest jedyna Twoja kolekcja,
zbierasz te¿ ró¿nego rodzaju lampy
i szyldy z klamkami.

Za bardzo udan¹ uwa¿am kolekcjê
lamp rowerowych. Pierwsza by³a nie-
miecka lampka na œwieczkê, póŸniej
znajdowa³em lampy karbidowe i nafto-
we. Myœlê, ¿e ta kolekcja liczy ju¿
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Marian Kwaœny podczas prac restauratorskich przy zabytkowym bicyklu, 
który obecnie mo¿na ogl¹daæ w Muzeum Ziemi Zb¹skiej i Regionu Koz³a



blisko 50 lamp rowerowych i motocy-
klowych. Przy okazji jej tworzenia,
na przestrzeni wielu lat, znalaz³em lub
pozyska³em wiele starych lamp kolejo-
wych. Bywa³o, ¿e ludzie podczas robie-
nia porz¹dków na strychach lub w bu-
dynkach gospodarczych znajdowali wie-
le takich dawnych lamp sygnalizacyjnych
i mi je przekazywali, czasami w zamian
za to naprawia³em darczyñcom rowery.

W zb¹szyñskim muzeum stoi te¿ od-
restaurowany przez Ciebie bicykl.

To jest bicykl, który kiedyœ wisia³
przytwierdzony do œciany kamienicy pa-
na Ko³aty na Rynku w Zb¹szyniu. By³ on
te¿ form¹ reklamy, tym razem zak³adu
œlusarskiego. Zosta³ przekazany do mu-
zeum w czasie, gdy ono siê dopiero two-
rzy³o, oko³o roku 2005. Zosta³em po-
proszony o jego wyremontowanie.
Wszystkie prace wykona³em ju¿ w kuŸ-
ni w N¹dni. Ca³a naprawa polega³a
g³ównie na uzupe³nieniu brakuj¹cych
czêœci, gdy¿ nie by³o w ko³ach po³owy
szprych, dorobi³em nowe siedzisko, do-
da³em r¹czki przy kierownicy, pomalo-
wa³em i polakierowa³em. Teraz bardzo
dobrze prezentuje siê w jednej z sal wy-
stawowych, mo¿na powiedzieæ, ¿e jest
atrakcj¹ dla odwiedzaj¹cych muzeum
przedszkolaków, które nieustannie za-
daj¹ pytanie: „Jak siê na tym jeŸdzi?”

Czy masz jakieœ inne stare rowery?
Mam kilka. Jednym z ciekawszych

eksponatów jest rower PWU (Pañstwo-
we Wytwórnie Uzbrojenia w Warsza-
wie). Dosta³em go zupe³nie przypad-
kiem od Franciszka Modrzyka, budow-
niczego koz³ów z N¹dni. Szczerze mó-

wi¹c, nawet go nie chcia³em, bo wyda-
wa³o mi siê, ¿e siê po prostu nie nadaje
do naprawy. W tamtym okresie nie mia-
³em jeszcze takiej wiedzy i nie by³em
œwiadomy jego wartoœci. Pan Franek
jednak wymusi³ na mnie jego przyjêcie,
zagrozi³, ¿e wyrzuci go do kontenera
na z³om. W czasie renowacji okaza³o
siê, ¿e mam w posiadaniu prawdziwy
skarb, poniewa¿ jest to rower militarny,
produkowany dawniej na potrzeby woj-
ska.Jeœli mówimy o rowerach, to warto
dodaæ, ¿e jestem jednym z wspó³twór-
ców sekcji pasjonatów starych rowerów
przy Automobilklubie Wielkopolskim
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Symboliczny klucz do miasta Zb¹szynia 
wykuty przez Mariana Kwaœnego



w Poznaniu. Organizujemy ogólnopol-
sk¹ cykliczn¹ imprezê pod has³em „Re-
tro Roweriada”, na której prezentuj¹
stare rowery ludzie z ca³ej Europy. Uda-
³o mi siê te¿ jedn¹ z edycji wygraæ.

Motory to kolejne Twoje hobby...
Od zawsze interesowa³em siê starymi

motocyklami. W po³owie lat 80. za³o¿y-
³em nawet z bratem Motorowy Klub
„Rajewo”, który funkcjonowa³ przez ja-
kiœ czas i zrzesza³ sympatyków motory-
zacji. To w³aœnie nasza inicjatywa zapo-
cz¹tkowa³a powstanie w latach póŸniej-
szych Klubu Motocyklowego „£abêdŸ”,
dzia³aj¹cego dzisiaj bardzo prê¿nie.
W tej chwili jestem w posiadaniu czte-
rech starych motorów, nie wszystkie s¹
gruntownie wyremontowane, jednak
najwiêcej mam czêœci do tego typu po-

jazdów. Jest to wynikiem mojego zbie-
ractwa i wygrzebywania ró¿nych rzeczy
ze z³omowisk.

Z³omowiska to te¿ pasja?
Praktycznie ca³e ¿ycie z ogromnym

zainteresowaniem przeczesywa³em z³o-
mowiska, najczêœciej w poszukiwaniu
czegoœ do moich kolekcji. Nie jest to ³a-
twe ani czyste zajêcie, jednak zawsze
uda mi siê znaleŸæ coœ, co przyda siê
do naprawy innych rzeczy. Czasami s¹
to bardzo unikatowe przedmioty,
wrêcz kolekcjonerskie. Tak, wiem,
mam naturê zbieracza, ale jak to dzisiaj
mówi¹ m³odzi – chodzê siê tam „zrese-
towaæ”.

Sk¹d pomys³ na kuŸniê? Sk¹d taka in-
spiracja? Przecie¿ nie praktykowa³eœ
wczeœniej kowalstwa...
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Jak zwykle o wszystkim zadecydowa³
przypadek. Dowiedzia³em siê, ¿e ten
piêkny budynek z 1893 roku, stoj¹cy
w N¹dni, na rozdro¿u dróg, ma zostaæ
rozebrany. Pomyœla³em, ¿e przez jakiœ
czas mogê siê kuŸni¹ zaj¹æ, trochê j¹ wy-
remontowaæ, po to, by by³a atrakcj¹ dla
mieszkañców wsi i odwiedzaj¹cych.
Uprosi³em ówczesnego burmistrza Ro-
mualda Szczepaniaka i Radê Miasta,
o to, bym móg³ siê tym budynkiem za-
opiekowaæ. Gdy tylko na sesji Rady
Miejskiej zapad³a pozytywna dla mnie
decyzja, zacz¹³em planowaæ, jak j¹ urz¹-
dziæ. KuŸnia sta³a wczeœniej pusta. Ro-
dzina zabra³a wszystkie sprzêty i narzê-
dzia pozosta³e po poprzednim kowalu,
zmar³ym w 1996 roku Teodorze S³ociñ-
skim. Pierwsze próby zagospodarowa-
nia kuŸni sz³y doœæ powoli, rozgl¹da³em

siê za wyposa¿eniem, ale okaza³o siê, ¿e
nie jest ³atwe do zdobycia. Dmuchawê
kowalsk¹ przywioz³em z Bukowca ko³o
Miêdzyrzecza, palenisko natomiast po-
chodzi z Jordanowa, przyjecha³o z nie-
czynnej przyklasztornej kuŸni w Parady-
¿u. Na jednym ze zb¹szyñskich podwó-
rek znalaz³em stare kowad³o. Gdy je
oczyœci³em z rdzy, okaza³o siê, ¿e jest
datowane na 1771 rok. W kuŸni znaj-
duje siê jeszcze jedno kowad³o bezk³o-
we, datowane na 1814 rok, z którym
jest zwi¹zana ciekawa historia. Pojecha-
³em po nie poci¹giem do jednej z wsi
pod Zielon¹ Gór¹. Mia³em bardzo du¿y
problem z transportem, gdy¿ wa¿y³o
prawie 200 kg. I wtedy przekona³em
siê, ¿e œwiat jest bardzo ma³y, poniewa¿
w przenoszeniu ciê¿aru na dworcu PKP
pomóg³ mi wnuk dawnego kowala
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z N¹dni, pana S³ociñskiego! Zrz¹dzenie
losu, przypadek czy fart... sam nie wiem,
jak to nazwaæ. 

Czy nauka kowalskiego fachu jest
trudna do opanowania? Mia³eœ jakichœ
mistrzów?

Bardzo chcia³em siê uczyæ, poznaæ
tajniki rzemios³a i techniki kowalskie, ale
nie mia³em od kogo, poniewa¿ w okoli-
cy nie by³o ¿adnego kowala. Trochê in-
formacji przekaza³ mi kowal, od które-
go odkupi³em dmuchawê. Porozmawia-
³em jeszcze z dwoma – z D¹brówki
Wielkopolskiej i z Jab³onki, jednak z ra-
cji swojego podesz³ego wieku nie potra-
fili mi pokazaæ, jak siê kuje. W dawnej
Polsce nauka kowalstwa trwa³a trzy lata,
po tym czasie m³ody, wyuczony kowal
szed³ terminowaæ do majstra za jedzenie
i spanie. W tej chwili nie ma takiej mo¿-
liwoœci nauki. Pierwszy kontakt z fa-
chowcami w tej dziedzinie mia³em pod-
czas warsztatów kowalskich w Wojcie-

chowie Lubelskim. Terminowa³em te¿
pod okiem Franciszka Kopcia spod Lesz-
na, z którym kilka razy bra³em udzia³
w turniejach kowalskich. Uczê siê ca³y
czas, czerpiê wiedzê od innych
– na warsztatach i podczas nieformal-
nych spotkañ kowalskich. Po tych kilku-
nastu latach wiem, ¿e nie ma uniwersal-
nej metody nauki, ka¿dy rzemieœlnik ma
swój indywidualny sposób pracy.

Myœlê, ¿e móg³byœ jeszcze d³ugo opo-
wiadaæ z pasj¹ o swoich pasjach! Masz
naprawdê szeroki wachlarz zaintereso-
wañ, ale czy w Twojej dzia³alnoœci lub
w Twojej kolekcji sprawy lub ekspona-
ty, o których warto by³oby coœ powie-
dzieæ?

By³o pewne zdarzenie, o którym nie-
wiele osób ju¿ pamiêta. Pracuj¹c w tzw.
firmie „Las”, zainicjowa³em jeden
z pierwszych w Zb¹szyniu strajków.
Pewnego dnia us³ysza³em w radiu o or-
ganizacji ogólnopolskiego strajku, które-
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go celem mia³o byæ oficjalne zarejestro-
wanie Niezale¿nych Zwi¹zków Zawo-
dowych „Solidarnoœæ”. Namówi³em
wtedy kolegów z pracy, aby siê przy³¹-
czyli i wy³¹czyli o okreœlonej godzinie

maszyny na znak protestu. I tak te¿ siê
sta³o. Na pocz¹tku mia³em z tego powo-
du du¿o nieprzyjemnoœci w pracy,
zw³aszcza w kontaktach z szefostwem,
ale po jakimœ czasie ludzie bardzo pozy-
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tywnie o tym mówili i odnosili siê
do mnie z pewnym szacunkiem.

Jakie s¹ Twoje plany na najbli¿szy
czas? Na pewno s¹ zwi¹zane z Twoj¹
pasj¹, bo to ona jest motorem napêdo-
wym tego, co robisz.

Planów ma du¿o. Masz racjê, s¹ zwi¹-
zane z moimi zainteresowaniami. Nadal
bêdê pracowaæ w kuŸni. Jestem te¿
cz³onkiem kilku lokalnych stowarzy-
szeñ, m. in. Stowarzyszenia Mi³oœników
Kolejnictwa „Stacja Stefanowo” i Towa-
rzystwa Pamiêci Powstania Wielkopol-
skiego, w których dzia³am bardzo ak-
tywnie. Do tej pory naukê kowalstwa
pobiera³o u mnie parê osób. Mam na-
dziejê, ¿e znajdê wiêcej adeptów, chc¹-
cych poznaæ tajniki tej sztuki. Nadal bê-
dê organizowa³ w N¹dni Turniej Kowal-

ski, który z roku na rok siê powiêksza
o kolejne dru¿yny w nim startuj¹ce.
Dzia³am te¿ w Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w N¹dni, kontynuuj¹c po dziadku
rodzinne tradycje. Jak to mówi¹... „Byle
by zdrowie dopisa³o!” 

Zdjêcia: archiwum domowe 
Mariana Kwaœnego
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Andrzej Rodziewicz

Nieznane stanowisko storczyka kukawki 

Po³o¿ona w zachodniej czêœci powiatu nowotomyskiego wieœ Grubsko jest jedn¹
z typowych dla naszego regionu wsi, powsta³ych w wyniku osadnictwa olêderskie-
go z pocz¹tków XVIII wieku. Sandr nowotomyski jest mikroregionem stanowi¹cym
w regionalizacji geograficznej Polski czêœæ mezoregionu Pojezierza Poznañskiego.
Na tutejszych ³¹kach, poœród rozproszonych gospodarstw i borów sosnowych,
na prze³omie maja i czerwca mo¿na spotkaæ roœliny, które wiêkszoœci z nas kojarz¹
siê z obszarami odleg³ych tropików lub witrynami kwiaciarni. Ma³o kto z nas wie, ¿e
w³aœnie w tym rejonie istniej¹ stanowiska storczyka kukawki (Orhis militaris) – jed-
nego z najbardziej okaza³ych i jednoczeœnie rzadkich przedstawicieli rodziny stor-
czykowatych w Polsce. Storczyk kukawka wystêpuje g³ównie w strefie umiarkowa-
nej oraz na obszarach górskich strefy subœródziemnomorskiej w Europie i zachod-
niej Azji. Pó³nocna granica zasiêgu tego gatunku biegnie przez po³udniow¹ Szwecjê
i po³udniow¹ Finlandiê (w tych rejonach wystêpuje tylko w pobli¿u Ba³tyku). Na za-
chodzie siêga po po³udniow¹ czêœæ Wysp Brytyjskich. Granica po³udniowa biegnie
przez œrodkow¹ Hiszpaniê, W³ochy oraz pó³nocn¹ Grecjê do Morza Czarnego.
Granica wschodnia nie jest dok³adnie okreœlona. 

Storczyk kukawka znany by³ w Polsce z oko³o 200 stanowisk, jednak w ostatnich
latach (1980-2008) potwierdzono jego wystêpowanie tylko na oko³o 50 stanowi-
skach, które s¹ doœæ nierównomiernie rozrzucone na terenie ca³ego kraju. W pó³-
nocnej czêœci Polski najwiêksze skupienie stanowisk znajduje siê pomiêdzy Pojezie-
rzem Lubuskim a po³udniowo-zachodnim krañcem Pobrze¿a Szczeciñskiego,
na Pojezierzu Wielkopolskim, w dolinie Wis³y miêdzy Grudzi¹dzem i Toruniem
oraz w po³udniowej czêœci Pojezierza Pomorskiego. 

W po³udniowej Polsce najwiêcej stanowisk jest na Wy¿ynie Miechowskiej, Lubel-
skiej i Roztoczu. W Karpatach gatunek ten wystêpowa³ na siedmiu stanowiskach,
ostatnio potwierdzono jego wystêpowanie tylko na jednym stanowisku – na Maty-
sce w Kotlinie ¯ywieckiej. 

Na terenie powiatu nowotomyskiego znane stanowisko storczyka kukawki znaj-
duje siê w rezerwacie im. Boles³awa Papiego nad Jeziorem Zgierzynieckim, nato-
miast stanowiska z Grubska, choæ znane od lat przez niektórych okolicznych miesz-
kañców, literatura naukowa pomija milczeniem. Orchis militaris preferuje siedliska
suche, nas³onecznione, najczêœciej o ekspozycji po³udniowej i glebach zasobnych
w wêglan wapnia. 
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1. Storczyk kukawka 

kwitn¹cy pomiêdzy naw³oci¹ kanadyjsk¹

2. Kuku³ka krwista –

storczyk towarzysz¹cy kukawkom 

na ³¹kach w Grubsku

3. Listera jajowata 

- storczyk o niepozornych kwiatach, kwitn¹cy

wraz z kukawk¹ na ³¹kach w Grubsku

1. 2.

3.



Roœnie zwykle na murawach kserotermicznych ze zwi¹zku Cirsio-Brachypodion
oraz na wilgotnych ³¹kach ze zwi¹zku Molinion, rzadziej na ³¹kach œwie¿ych oraz
w zaroœlach, a czasami tak¿e w widnych lasach sosnowych. Storczyk kukawka zo-
sta³ wpisany na polsk¹ „czerwon¹” listê z kategori¹ V – gatunków nara¿onych
na wyginiêcie. Na liœcie zagro¿onych gatunków roœlin naczyniowych w Wielkopol-
sce, storczyk kukawka znajduje siê w kategorii VU, tj. gatunków nara¿onych na wy-
giniêcie.

Stanowiska storczyka kukawki w rejonie Grubska nale¿y uznaæ za bardzo boga-
te w skali kraju. W ci¹gu ostatnich kilku lat mo¿na by³o zaobserwowaæ tutaj od kil-
kuset do tysi¹ca kwitn¹cych osobników tego gatunku. W sk³adzie florystycznym
w otoczeniu omawianych stanowisk storczyka kukawki wystêpuj¹, zarówno gatun-
ki synantropijne, jak i inne gatunki o charakterze termofilnym oraz gatunki ³¹k wil-
gotnych i œwie¿ych. Sk³ad zbiorowiska jest nieustabilizowany i trudno przypisaæ go
do okreœlonej jednostki syntaksonomicznej – nie tylko na poziomie zespo³u, ale na-
wet klasy. Najwiêksze podobieñstwa zbiorowiska te wykazuj¹ do wilgotnych posta-
ci ³¹k œwie¿ych ze zwi¹zku ³¹k rajgrasowych – Arrhenatherion. Problemem w dal-
szym rozwoju fitocenozy mo¿e byæ ekspansja naw³oci kanadyjskiej Solidago cana-
densis, obcego gatunku inwazyjnego, która bujnie rozwijaj¹c siê na ³¹kach i zacienia-
j¹c ni¿sze roœliny, powoduje wycofywanie siê gatunków ciep³olubnych. W s¹siedz-
twie tych stanowisk wystêpuj¹ tak¿e bardzo liczne populacje innych rodzimych stor-
czyków takich jak: kuku³ka krwista Dactylorhiza incarnata, listera jajowata Listera
ovata czy kruszczyk szerokolistny – Epipactis helloborine. Obecnie ³¹ki, na których
wystêpuj¹ omawiane storczyki, objête s¹ okresowym monitoringiem przyrodni-
czym oraz programem rolnoœrodowiskowym. W³aœciciel gruntów, realizuj¹c prze-
widziane programem zabiegi, przyczynia siê do utrzymania stanowisk rzadkich ga-
tunków w dobrej kondycji.

Zdjêcia: Andrzej Rodziewicz
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... Sebastiana Winklera

Wszystkie moje prace pozostaj¹ niedomkniête...

Pocz¹tki moich fascynacji sztuk¹ maj¹ dwa podstawowe Ÿród³a. Pierwsze z nich
to rysowane na starych kopertach przez dziadka doœæ rachityczne kozy. Drugie
– zadrukowane na kolorowo grubsze kredowane kartki w czterotomowej Encyklo-
pedii Powszechnej PWN, z be¿owo – ¿ó³t¹ ok³adk¹. By³y to kartki z ilustracjami,
które w wiêkszoœci dotyczy³y hase³ zwi¹zanych ze sztukami plastycznymi. W œlad
za ¿ywym zainteresowaniem jednym i drugim „typem” sztuki pojawi³a siê potrzeba
podjêcia próby w³asnej twórczoœci. Czasem wyzwanie dotyczy³o kilku kresek uk³a-
daj¹cych siê w coœ na kszta³t kopytnego zwierzaka, innym razem by³y to „maziaje”
naœladuj¹ce podpatrywany w encyklopedii obraz Dürera. Jednak zawsze oznacza³y
one kontakt z czymœ, co – jako ju¿ doros³y – nazywam nieco pretensjonalnie „ta-
jemnic¹”.

Sztuk¹ zajmujê siê do dziœ. Ukoñczy³em Liceum Plastyczne im. Piotra Potworow-
skiego w Poznaniu. W tym roku obroni³em pracê dyplomow¹ na wydziale malar-
stwa Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, gdzie w pracowni sztuki w przestrze-
ni publicznej obj¹³em stanowisko asystenta. Na co dzieñ przebywam w³aœnie na aka-
demii. Pracujê g³ównie ze studentami, ale równie¿ wykorzystujê spor¹ przestrzeñ
pracowni do w³asnych dzia³añ. Malarstwo ust¹pi³o w mojej praktyce miejsca innym
mediom. Obecnie zajmujê siê formami przestrzennymi, tworzê instalacje ³¹cz¹ce
tradycyjne formy rzeŸbiarskie i nowe media. Zdarzaj¹ siê animacje i prace wideo.
Malarstwo zniknê³o w finalnej formie obiektu, ale pojawia siê zawsze na samym po-
cz¹tku, na poziomie zbierania myœli, dociekania, dowiadywania siê, co tkwi w mate-
riale, który analizujê, czy te¿ wzbogacania chmury skojarzeñ. Malowanie – jako pro-
ces powolny i oparty na repetycji maczania pêdzla w farbie i zostawiania jej na p³asz-
czyŸnie – sprzyja przemyœleniom.

Powodem do rozpoczêcia pracy zawsze jest dla mnie osobiste wspomnienie lub
jakiœ historyczny lub spo³eczny konkret: wydarzenie lub jego dokumentacja. Tak
w³aœnie by³o w przypadku mojej pracy dyplomowej pt. „Wielka ryba”, gdzie t³em
sta³ siê wieloryb wyrzucony na brzeg w 1598 roku niedaleko Berkhey w Holandii.
Instalacja, sk³adaj¹ca siê z projekcji tylnej i rzeŸby, podejmuje problem funkcjonowa-
nia stereotypów, wzajemnego powi¹zania mechanizmów (wybiórczego) widzenia,
(iluzorycznej) wiedzy i (niedostrzegalnej) w³adzy. RzeŸba stanowi trójwymiarowy
model „wielkiej ryby” z XVI. wiecznego rysunku Hendrika Goltziusa. 
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Z cyklu: „Portret czarnoskórego albinosa”

U do³u
Fragment instalacji dyplomowej „Wielka ryba”



Przedstawienie przez Goltziusa p³etwy jako ucha, powracaj¹ce nastêpnie w licz-
nych przedrukach i grafikach, sk³oni³o mnie do potraktowania martwego cia³a wie-
loryba jako figury Innego – zapoœredniczanego przez czêsto b³êdne, ale stale powie-
lane wyobra¿enia. T³em dla rzeŸby „wielkiej ryby” jest œwietlista figura Cristiano Ro-
naldo, która równie¿ jest (dos³ownie i w przenoœni) projekcj¹, a tak¿e stereotypo-
wym przedstawieniem Innego, tym razem jednak w wyidealizowanej, przebóstwio-
nej formie – w wyobra¿eniu nadcz³owieka. Przedstawienie ma jednak efemeryczny
charakter: Ronaldo to wspó³czesny najemnik, wytwór ludzkich fantazji i medialnych
przekazów, zarazem mê¿czyzna alfa i nie-mê¿czyzna, krytykowany za dba³oœæ
o wygl¹d, sk³onnoœæ do p³aczu oraz domniemany homoseksualizm, poza umown¹
przestrzeni¹ boiska bezradny niczym wieloryb wyrzucony na brzeg. 

Obecnie jestem w trakcie pracy nad projektem maj¹cym swoje Ÿród³o w moim
wczesnym dzieciñstwie. U szczytu swojej popularnoœci Tina Turner nazywana by³a
– pieszczotliwie i zarazem nieco protekcjonalnie – „babci¹ Tin¹”. Z telewizji i ³a-
mów prasy okreœlenie to przenika³o do obiegu potocznego i rozmów przy rodzin-
nym stole. Jako kilkuletnie dziecko wielokrotnie s³ysza³em to wyra¿enie z ust moje-
go ojca i z tego powodu ¿y³em w g³êbokim przekonaniu, ¿e Tina Turner jest moj¹
w³asn¹, rodzon¹ babci¹, nigdy nie poznan¹, ale ¿ywo obecn¹ w œwiecie fantazji
i uczuæ. 

Mamy tu do czynienia z czymœ wiêcej ni¿ z zabawn¹ anegdot¹. Ten niepozorny
b³¹d czterolatka skupia jak w soczewce wiele zagadnieñ istotnych dla zrozumienia
roli pamiêci i wyobraŸni w kszta³towaniu siê cz³owieka jako istoty spo³ecznej, zanu-
rzonej w okreœlonym œwiecie wartoœci i przekonañ. Moje osobiste wspomnienia bê-
d¹ tworzywem dla refleksji nad wieloma w¹tkami, które ³¹cz¹ siê w figurze Babci Ti-
ny w skondensowan¹ metaforê.

Szczególnie interesuj¹cym w tym kontekœcie wydaje mi siê problem oddzia³ywa-
nia amerykañskiego rasizmu w krajach bez tradycji kolonialnej, jak równie¿ mo-
ment internalizacji rasizmu, zobaczenia w czarnoskórym Innego. 

Wszystkie moje prace pozostaj¹ niedomkniête. Maj¹ potencja³ wiecznego doda-
wania, reinterpretowania. S¹ papierkiem lakmusowym moim zmian, ewolucji mojej
wra¿liwoœci, zarówno tej plastycznej, jak i spo³ecznej. Czêsto wracam do starych
prac, by sprawdziæ, jak zmieni³ siê mój punkt widzenia i czasem dokonujê pewnych
korekt. Zawsze jednak staram siê pielêgnowaæ w nich tê „tajemnicê”, która towa-
rzyszy³a mi przy obcowaniu z kozami rysowanymi przez dziadka, czy przy werto-
waniu po raz setny encyklopedii w poszukiwaniu kolorowych reprodukcji. 
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lipiec – wrzesieñ 2018

Wakacje zaczêto z teatrem
2 lipca Nowotomyski Oœrodek Kultury zainaugurowa³ wakacje dla dzieci i m³o-

dzie¿y. Do Nowego Tomyœla zawita³ Teatr „£ata” z Poznania, który zaprezentowa³
interaktywny program teatralny dla dzieci pt. „Podró¿ dooko³a œwiata”. Dzieci wraz
z dwójk¹ aktorów odwiedzi³y ró¿ne kontynenty, pozna³y ich mieszkañców i panuj¹-
ce obyczaje, jednoczeœnie œwietnie siê przy tym bawi¹c. W oczekiwaniu na kolejne
przedstawienie mali artyœci mogli wymalowaæ, na specjalnie przygotowanej p³ycie,
wakacyjne krajobrazy. Drugi spektakl pt. „Morskie opowieœci” charakteryzowa³ siê
ekspresj¹, wyrazistoœci¹ ruchu oraz narracj¹ bez u¿ycia s³ów. Mimo niepewnej pogo-
dy, ma³ych widzów i uczestników zabaw przy muszli koncertowej nie zabrak³o. Oba
spektakle odby³y siê w ramach projektu: „Teatr w ma³ym mieœcie i gminie”, dofinan-
sowanego ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodz¹cych
z Funduszu Promocji Kultury oraz ze œrodków Samorz¹du Województwa Wielko-
polskiego. Dwa wakacyjne miesi¹ce w NOK-u obfitowa³y w bogaty program obej-
muj¹cy kilka bloków tematycznych: podró¿niczy, kulinarny, przyrodniczy, artystycz-
ny oraz ruch, teatr, film i taniec, czyli atrakcyjny przek³adaniec. M³odzi nowotomy-
œlanie uczestniczyli w wielu warsztatach artystycznych, kulinarnych i ruchowych, wy-
je¿d¿ali na wycieczki, uczestniczyli w koncertach, ogl¹dali filmy i przedstawienia
w plenerze. Wakacje spêdzone w NOK-u by³y czasem rozwijania w³asnych pasji, po-
szukiwania inspiracji i nawi¹zywania nowych przyjaŸni. 

Dni Borui Nowej
7 i 8 lipca po raz pierwszy w historii wsi zorganizowane zosta³y Dni Borui Nowej.

Dwudniow¹ imprezê zainaugurowa³ wystêp zespo³u „Zdrojowianie”. Nastêpnie
przeprowadzony zosta³ turniej pi³karski, w którym uczestniczy³y dru¿yny z Borui
Nowej, Borui Koœcielnej i OSP w Borui Koœcielnej. Wspólna zabawa taneczna zwieñ-
czy³a pierwszy dzieñ festynu. Kolejnego dnia przed licznie zebran¹ publicznoœci¹ wy-
st¹pi³ zespó³ disco polo „Piêkni i M³odzi”. Podczas festynu wiele atrakcji przygotowa-
no dla dzieci. By³y dmuchane zamki, malowanie twarzy, animacje i warsztaty arty-
styczne. W organizacjê imprezy zaanga¿owa³a siê Rada So³ecka Borui Nowej, miesz-
kañcy oraz lokalna firma. 

III Bieg z Szarakiem
8 lipca w Szarkach odby³ siê III Bieg z Szarakiem, zorganizowany z okazji 100. le-

cia odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci. W biegu wystartowa³o 58 zawodników
na dystansie 4,5 km oraz 9 km. W ramach imprezy, z udzia³em oko³o 60 uczestni-
ków, odby³y siê równie¿ biegi dla dzieci na dystansie od 200 do 900 metrów. Na tra-
sê o d³ugoœci 5 km wyruszy³o ponadto 20 mi³oœników marszy nordic walking. Poza
sportowymi konkurencjami na uczestników imprezy czeka³o wiele innych atrakcji,
m. in. konkurencje sportowe, dmuchane zamki, przeja¿d¿ki bryczk¹ oraz konkursy
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z nagrodami. Imprezê zorganizowali so³tys i Rada So³ecka Szarek oraz Stowarzysze-
nie „Dorzecze Szarki”.

III miejsce dla Kangurów 
W podwarszawskiej Bielawie 17 i 18 lipca rozegrany zosta³ turniej fina³owy Mi-

strzostw Polski Juniorów w siatkówce pla¿owej. W gronie szesnastu najlepszych par
z ca³ego kraju znalaz³a siê dru¿yna MKS „Kangur” Nowy Tomyœl w sk³adzie: Patryk
Foltynowicz i Ernest Kaciczak. Po dwudniowych zmaganiach nasi reprezentanci zajê-
li w mistrzostwach III miejsce.

Mural upamiêtniaj¹cy pp³k. Franciszka Rosta
Na budynku przy ul. 3 Stycznia powsta³ mural upamiêtniaj¹cy postaæ pp³k. rez. dr.

med. Franciszka Rosta, który w okresie miêdzywojennym przez 17 lat kierowa³ no-
wotomyskim szpitalem. W m³odoœci bra³ aktywny udzia³ w tworzeniu siê konspira-
cji niepodleg³oœciowej, a póŸniej walczy³ o niepodleg³oœæ w powstaniu wielkopol-
skim 1918/1919 i w walce o granice pañstwa polskiego. Autorem ciekawego i rzu-
caj¹cego siê w oczy muralu jest Jaros³aw Fabiœ. Uroczyste ods³oniêcie muralu odby-
³o siê 18 lipca, a wziêli w nim udzia³ m. in.: prof. Roman Œwietlik – wnuk Franciszka
Rosta wraz z ma³¿onk¹, autor projektu i wykonawca muralu Jaros³aw Fabiœ, Bur-
mistrz Nowego Tomyœla dr W³odzimierz Hibner, dr Zdzis³aw Koœciañski, kpt. Ro-
bert Janczewski – reprezentuj¹cy Wojskow¹ Komendê Uzupe³nieñ w Nowym To-
myœlu oraz prezes Stowarzyszenia Historii Wojskowoœci przy Lubuskim Muzeum
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Wojskowym Maciej Myczka wraz z towarzysz¹c¹ mu grup¹ rekonstrukcyjn¹, przed-
stawiciele radnych, Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej, mieszkañcy i m³odzie¿. Od-
s³oniêcie muralu przedstawiaj¹cego tê wa¿n¹ dla Nowego Tomyœla postaæ wpisa³o
siê w lokalne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Œrodki
na realizacjê projektu pozyska³ Nowotomyski Oœrodek Kultury ze œrodków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu wieloletniego: Niepodleg³a
na lata 2017-2021. 

Rodzinno-sportowy piknik w Przy³êku
21 lipca odby³ siê w Przy³êku piknik rodzinno-sportowy, który po³¹czony zosta³

z uroczystym otwarciem nowego boiska sportowego oraz wiaty. Podczas imprezy
dla dzieci i doros³ych przygotowano wiele ciekawych zabaw i atrakcji. Odby³a siê m.
in. konkurencja strzelania z broni pneumatycznej o puchar so³tysa, przeprowadzono
tak¿e konkurs wiedzy o Przy³êku. Imprezie, zorganizowanej w ramach Bud¿etu
Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyœl, towarzyszy³y punkty gastronomiczne, gry,
animacje i wystêpy artystyczne. Zabawê na œwie¿ym powietrzu do póŸnych godzin
prowadzi³ DJ Marek Andrys. W jej przygotowanie imprezy w³¹czyli siê: so³tys, Rada
So³ecka, Ko³o Gospodyñ Wiejskich i Stowarzyszenie „Nasz Przy³êk”. 

Warsztaty street art
Od 23 do 27 lipca odby³y siê warsztaty street art zorganizowane przez Nowoto-

myski Oœrodek Kultury. W ci¹gu 5 dni utalentowana plastycznie m³odzie¿ ubarwi³a
mur wokó³ nowotomyskiego ZOO przy ul. Olchowej. Nad ca³oœci¹ czuwa³ Jaros³aw
Fabiœ, artysta i autor dwóch nowotomyskich murali. M³odzie¿ nie tylko doskonali³a
swój warsztat, ale przede wszystkim œwietnie siê bawi³a. 
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Na pó³koloniach w Zb¹szyniu
W tym roku ju¿ po raz czwarty dzieci z terenu gminy Nowy Tomyœl uczestni-

czy³y w pó³koloniach letnich zorganizowanych na pla¿y w zb¹szyñskich £azien-
kach. Z tej formy letniego wypoczynku skorzysta³o 80. dzieci w wieku od 6 do 12
lat. Pó³kolonie zorganizowane zosta³y w dwóch turnusach: od 25 do 31 lipca
i od 1 do 7 sierpnia. Program pó³kolonii dawa³ dzieciom mo¿liwoœæ ciekawego spê-
dzenia czasu w gronie rówieœników i uczestnictwa w wielu grach i zabawach. Prze-
jazdy i opieka nad dzieæmi sfinansowane zosta³y z bud¿etu Gminy Nowy Tomyœl. 

Vivaldi w roli g³ównej
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 27 lipca odby³o siê kolejne muzyczne

spotkanie z cyklu: Filharmonia bez Filharmonii. Tym razem g³ównym, ale nie je-
dynym, bohaterem koncertu by³a muzyka Vivaldiego, m. in. „Cztery pory ro-
ku”. Obok skrzypaczki Jasenki Balic Zunic, tradycyjnie na scenie zaprezentowa³
siê zespó³ „Green Kore” w sk³adzie: Marta Korbel – skrzypce, Weronika Zim-
noch – skrzypce, Dominika Garncarz – altówka, Karolina P³ywaczewska – wio-
lonczela, Anna Bator – kontrabas i Joanna Boœlak-Górniok – klawesyn. Publicz-
noœæ mog³a us³yszeæ m. in. koncert skrzypcowy E-dur RV 269 „Wiosna”, kon-
cert skrzypcowy g-moll RV 315 „Lato” czy utwór Sinfonia G-dur na smyczki.
Dla wielbicieli tego gatunku muzycznego by³a to z pewnoœci¹ prawdziwa uczta
duchowa. Zapocz¹tkowany w roku 2012 cykl, jest unikalnym projektem pre-
zentuj¹cym muzykê dawn¹ w miejscowoœciach, w których na co dzieñ bywa ona
rzadkim goœciem. 
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Œwiêto policjantów
W sali widowiskowo-wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Nowym Tomyœlu 27 lipca policjanci z terenu powiatu nowotomyskiego obchodzi-
li swoje œwiêto. Na pocz¹tku uroczystoœci g³os zabra³ Komendant Powiatowy Policji
w Nowym Tomyœlu insp. Jaros³aw ¯urek, który powita³ uczestników spotkania,
przypomnia³ historiê dzia³alnoœci Policji, podziêkowa³ funkcjonariuszom za pe³nion¹
rzetelnie s³u¿bê, a wspó³pracuj¹cym z policj¹ instytucjom za owocn¹ wspó³pracê.
W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych powiatu nowo-
tomyskiego i tworz¹cych go gmin, s³u¿b wojskowych, po¿arniczych, instytucji, z któ-
rymi Policja wspó³pracuje na co dzieñ oraz zaproszeni goœcie zaprzyjaŸnieni z nowo-
tomysk¹ jednostk¹. Spotkanie by³o okazj¹ do wrêczenia policjantom awansów za-
wodowych.

Solid MTB Maraton 2018
29 lipca w Przy³êku odby³ siê wyœcig w ramach cyklu Solid MTB Maraton, czyli wy-

œcigów rowerów górskich. Blisko 500 zawodników MTB z ca³ej Europy przyby³o
do podnowotomyskiej wsi, gdzie zmierzy³o siê w wyœcigach na trzech dystansach.
Trasa w 99% przeprowadzona by³a w lesie, na terenie sandru nowotomyskiego.
Podczas gdy doroœli zawodnicy pokonywali wyznaczone dystanse, na boisku w Przy-
³êku przeprowadzono zawody dla dzieci. Najm³odsi rywalizowali w poszczególnych
kategoriach wiekowych. W klasyfikacji dru¿ynowej zwyciê¿y³a miejscowa dru¿yna
„Team Berotu”, która po oœmiu wyœcigach Solid MTB znalaz³a siê na trzeciej pozycji.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pami¹tkowe medale i upominki. Dla zawodników
i goœci organizatorzy przygotowali poczêstunek, podczas którego mo¿na by³o po-
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dzieliæ siê wra¿eniami z tego sportowego wydarzenia. Impreza wspó³finansowana
by³a przez Gminê Nowy Tomyœl. 

Miêdzynarodowy Dzieñ PrzyjaŸni
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia PrzyjaŸni 30 lipca grupa „Coolturalna Integra-

cja” oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury przygotowali dla mieszkañców Nowego
Tomyœla wiele atrakcji. Na scenie muszli koncertowej zaprezentowa³ siê Teatr „Fu-
zja” z Poznania w przedstawieniu „Elmer – s³oñ w kratkê”. Po spektaklu odby³y siê
warsztaty, podczas których dzieci wykonywa³y upominek dla swojego najlepszego
przyjaciela. Wydarzenie odby³o siê w ramach projektu pt. „W kalejdoskopie dat
i barw – podró¿ przez œwiêta nietypowe i ró¿ne oblicza polskiej kultury i tradycji”,
sfinansowanego ze œrodków programu „Dzia³aj lokalnie” Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci, realizowanego przez Akademiê Filantropii w Polsce oraz Lokal-
n¹ Grupê Dzia³ania KOLD.

Œwiatowy Przegl¹d Folkloru „Integracje”
11 sierpnia w Nowym Tomyœlu odby³ siê koncert inauguruj¹cy Œwiatowy Przegl¹d

Folkloru „Integracje”. Do 19 sierpnia artyœci z ró¿nych stron œwiata odwiedzali ró¿-
ne wielkopolskie miasta: Leszno, Wronki, Damas³awek, Wrzeœniê. Ca³oœæ zakoñ-
czy³a siê koncertem fina³owym w Swarzêdzu. Nowotomyski koncert odby³ siê
przy muszli koncertowej, a w jego zorganizowanie w³¹czy³ siê Nowotomyski Oœro-
dek Kultury. W pe³n¹ artystycznych doznañ folklorystyczn¹ podró¿ po œwiecie za-
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bra³y publicznoœæ nastêpuj¹ce zespo³y: Zespó³ Folklorystyczny „Vihorlat” ze S³owa-
cji, Zespó³ Folklorystyczny „Les Pieds Légers” z Kanady, Zespó³ Folklorystyczny
„Rebulir” – z Hiszpanii, Zespó³ Folklorystyczny „Vara�din” z Chorwacji, Zespó³ Pie-
œni i Tañca Uniwersytetu Gdañskiego „Jantar” oraz gospodarz festiwalu – Zespó³
Tañca Ludowego „Poznañ” AWF. Has³o tegorocznej imprezy „Folklor mamy we
krwi” wi¹za³o siê, zarówno z umi³owaniem tañca przez cz³onków zespo³ów folklo-
rystycznych, jak i prowadzon¹ akcj¹ honorowego krwiodawstwa. 

Jubileusz ROD „Zielony Zak¹tek”
Na terenie Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych „Zielony Zak¹tek” 11 sierpnia

odby³a siê uroczystoœæ z okazji z 60. lecia istnienia ogrodu. Jubileusz po³¹czony by³
z corocznym Dniem Dzia³kowca. Oficjalnego otwarcia uroczystoœci dokona³ prezes
ROD „Zielony Zak¹tek” Józef Kasprzak, który powita³ zebranych dzia³kowców i za-
proszonych goœci, a tak¿e przybli¿y³ historiê nowotomyskiego ogrodu oraz nakreœli³
plany na przysz³oœæ. Podczas uroczystoœci wrêczono goœciom pami¹tkowe statuetki,
a dzia³kowcom z najd³u¿szym sta¿em gospodarowania na swoich dzia³kach – oko-
licznoœciowe medale. Przyznano te¿ nagrody w organizowanych co roku konkur-
sach na najlepsze dzia³ki. 

Festiwal Orkiestr Dêtych „Gronalia 2018”
W ramach Festiwalu Orkiestr Dêtych „Gronalia 2018”, który odbywa³ siê w Gro-

dzisku Wlkp., 18 sierpnia do Nowego Tomyœla przyby³y dwa wyj¹tkowe zespo³y:
Doliñska Orkiestra Miejska „Modern Orchestra” z Ukrainy oraz „Blaskapelle Kaier-
der Jagdhornblaser” z Niemiec. Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ widzów
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na to wyj¹tkowe wydarzenie w przestrzeñ miejsk¹ – na plac Niepodleg³oœci. Tam
mo¿na by³o wys³uchaæ dwóch zró¿nicowanych repertuarowo koncertów. By³a to
prawdziwa muzyczna uczta, gor¹co oklaskiwana przez mieszkañców.

Po raz 22. wsie zagra³y w pi³kê
Na Stadionie Miejskim 24 sierpnia odby³y siê XXII Mistrzostwa Gminy Reprezen-

tacji Wsi Nowotomyskich w Pi³ce No¿nej o Puchar Dyrektora OSiR-u w Nowym
Tomyœlu. Do turnieju przyst¹pi³o 6 dru¿yn z: Borui Koœcielnej, Borui Nowej, Cichej
Góry, Jastrzêbska Starego, S¹topów i Wytomyœla. Zawody rozegrano systemem
„ka¿dy z ka¿dy”, zatem ka¿da z dru¿yn rozegra³a po piêæ meczów. Po wyrównanej
rywalizacji, turniej wygra³a dru¿yna reprezentuj¹ca Borujê Koœcieln¹, która nie stra-
ci³a ¿adnej bramki, a zremisowa³a tylko jedno spotkanie. II miejsce zajê³a dru¿yna
z Jastrzêbska Starego, a III – z Wytomyœla.  Po rozegraniu ostatniego pojedynku dy-
rektor Oœrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu Artur £oziñski wrêczy³ naj-
lepszym dru¿ynom puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

XXXIX Ogólnopolski Plener Wikliniarski „Wiklina 2018”
Od 24 sierpnia do 2 wrzeœnia w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w No-

wym Tomyœlu odbywa³ siê XXXIX Ogólnopolski Plener Wikliniarski „Wikli-
na 2018”. Jego organizatorem by³a Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi
i Rolnictwa w Szreniawie, natomiast bezpoœredni¹ realizacj¹ imprezy zajmowa³o siê
nowotomyskie muzeum. Imprezê finansowo wspar³a Gmina Nowy Tomyœl. Podczas
pleneru formy wiklinowe wyplatane by³y zgodnie z przygotowanymi i przedstawio-
nymi wczeœniej – pod k¹tem wype³nienia i zaaran¿owania przestrzeni wokó³ mu-
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zeum – projektami. Istot¹ pleneru jest wspó³praca i wspó³dzia³anie autorów projek-
tów (artystów, architektów wnêtrz) oraz wykonawców (plecionkarzy). Impreza
mia³a formê otwartych pokazów plecenia dla odwiedzaj¹cych w tym czasie muzeum.
W plenerze wziê³o udzia³ 12 uczestników – 9 projektantów i 3 plecionkarzy. Tego-
roczna impreza mia³a miêdzynarodow¹ obsadê – wœród uczestników znalaz³ siê ar-
tysta pochodz¹cy z Japonii oraz po raz kolejny ma³¿eñstwo projektantów z Kijowa.
Powsta³o dziewiêæ form artystycznych: siedem form przestrzennych – prezentowa-
nych na terenie otaczaj¹cym budynki muzeum, dwie formy p³askie wyeksponowano
na elewacji frontowej budynku g³ównego i stodo³y. Plener zakoñczy³ siê otwarciem
wystawy poplenerowej. 

V Œwiêto Zupy
25 sierpnia w Borui Nowej odby³o siê V Œwiêto Zupy. Do jubileuszowego goto-

wania przyst¹pi³a rekordowa liczba 31 zespo³ów, które przyjecha³y z ró¿nych po-
wiatów. Wyj¹tkowo liczne by³o tak¿e grono degustatorów. W tym roku pierwsze
miejsce i tytu³ „Najsmaczniejszej zupy” zdoby³ ch³odnik Graciarskiej Grupy LOK No-
wy Tomyœl. „Bardzo smaczn¹ zupê” – królewsk¹ – ugotowa³o Stowarzyszenie Spo-
³eczno-Kulturalne Przyjació³ Ziemi Miedzichowskiej. Z kolei „Smaczn¹ zupê” – my-
œliwsk¹ – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu. Starostwo Powiatowe, jako
wspó³organizator wydarzenia, swoj¹ nagrodê przekaza³o zespo³owi „Rzepecki
z grup¹ rekonstrukcyjn¹”. Imprezie towarzyszy³ jarmark „Wiejskie Smaki – Wiej-
skie Cuda”. Mo¿na by³o te¿ degustowaæ potrawy przygotowane przez panie z kó³
gospodyñ wiejskich. Zadbano równie¿ o atrakcje dla najm³odszych. Organizatorem
wydarzenia by³o Stowarzyszenie Mi³oœników Wsi „Pokochaj Wieœ”, a wspó³organi-
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zatorami Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu oraz Nadleœnictwo Grodzisk
Wielkopolski. 

Akademia Reissa zwyciêzc¹ Torneo
W ramach programu „Pi³karski laur”, w obiektach Oœrodka Sportu i Rekreacji

w Nowym Tomyœlu 26 sierpnia odby³ siê Turniej Torneo Wielkopolskie Orliki No-
wy Tomyœl 2018. Do rywalizacji przyst¹pi³o 10 dru¿yn pi³karskich, ponad 120 za-
wodników. Uczestników rozgrywek powitali burmistrz Nowego Tomyœla W³odzi-
mierz Hibner i dyrektor OSiR-u Artur £oziñski. Mecze sta³y na wysokim poziomie,
a zawodnicy byli bardzo zaanga¿owani w grê. Zwyciêzc¹ turnieju zosta³ zespó³ Aka-
demii Reissa, na II miejscu uplasowa³a siê Dwójka MOS Gubin, a na – III Nowotomy-
ska Akademia Pi³karska. Dekoracji najlepszych dru¿yn oraz najlepszych zawodników
dokonali: g³ówny organizator imprezy i w³aœciciel Colloseum Marketing Sport Miro-
s³aw Wrzesiñski, dyrektor OSiR-u Artur £oziñski oraz dyrektor turnieju „Pi³karski
laur” Tomasz Radwan. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Aleksander Miko³aj-
czyk (Dwójka MOS Gubin), najlepszym bramkarzem turnieju – Bartosz Puchacz
(Akademia Reissa Nowy Tomyœl), królem strzelców – Micha³ Aleksandrowicz
(Dwójka MOS Gubin), trenerem zwyciêskiej dru¿yny – Jêdrzej Depczyñski (Akade-
mia Reissa Nowy Tomyœl). 

Miêdzynarodowy turniej pi³karski 
Na Stadionie Miejskim w Nowym Tomyœlu 29 sierpnia odby³ siê Miêdzynarodowy

Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla. W imprezie udzia³ wziê-
³y cztery dru¿yny. Dwie z Ukrainy – z obwodu tarnopolskiego i Podwo³oczysk oraz
z zaprzyjaŸnionego Dêbna. Gospodarzy reprezentowa³a ekipa NAP Polonia Nowy
Tomyœl. Turniej zorganizowa³a Gmina Nowy Tomyœl wraz z Nowotomysk¹ Akade-
mi¹ Pi³karsk¹. 

Jarmark Chmielo-Wikliniarski
Najwiêksza z nowotomyskich imprez – tegoroczny Jarmark Chmielo-Wikliniarski

– trwa³ od 31 sierpnia do 2 wrzeœnia. W tym roku jarmarkowe wydarzenia kultural-
ne odbywa³y siê na dwóch scenach – mniejszej na placu Niepodleg³oœci oraz du¿ej
scenie na Stadionie Miejskim. Korowód jarmarkowy ulicami miasta poprowadzi³a
Grodziska Orkiestra Dêta, natomiast obrzêd jarmarkowy na otwarcie Jarmarku
Chmielo-Wikliniarskiego przygotowali mieszkañcy Cichej Góry. Jak co roku impre-
zie towarzyszy³y koncerty popularnych gwiazd polskiej estrady. Pierwszego dnia od-
by³ siê koncert grupy disco polo „Classic” oraz koncert zespo³u „LemOn”. W sobo-
tê przed nowotomysk¹ publicznoœci¹ wyst¹pili Mrozu oraz raper Tede. W niedzielê
scena nale¿a³a do Edyty Górniak oraz zespo³u „Sound'nGrac”. Na du¿ej scenie wy-
st¹pili te¿: Urszula Chojan & Country Show Band, zespó³ „Country Zenit”, Prywat-
ne Ognisko Muzyczne w Nowym Tomyœlu, Pawe³ Lisek, zespo³y „Bia³e Kruki”,
„Spokój”, „Wizja Lokalna”, „Sounds Good” i Julia Jaroszewska. Mo¿na by³o te¿ po-
s³uchaæ koncertu „Ciao Ciao Bambina” Nicola Palladini i przebojów z lat 80. Piosen-
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ki z Kabaretu Starszych Panów zaprezentowa³ „Pocket Concerts”, a z³ote przeboje
Waleria Fludra. W pi¹tkow¹ noc na stadionie królowa³a dyskoteka w klubowych ryt-
mach z Fat Beat DJ, s Team, a w sobotê zabawa taneczna Dance Night. Na ma³ej sce-
nie w centrum miasta prezentowa³y siê grupy taneczne i wokalne, m. in. z nowoto-
myskich szkó³ i przedszkoli oraz dzia³aj¹ce w naszej gminie zespo³y artystyczne. Dla
dzieci wyst¹pi³ Teatr Rozrywki „Trójk¹t” oraz przygotowano program „Œwiat Di-
sneya”. Jedn¹ z propozycji by³ te¿ pokaz mody „Rêczne natchnienie” Sylwii Stanis³a-
wiak i Justyny Cieœlak. Niedziela tradycyjnie by³a dniem Do¿ynek Gminnych, zainau-
gurowanych msz¹ œw. w koœciele pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomo-
cy. Korowód do¿ynkowy poprowadzi³ Zespó³ Pieœni i Tañca Kêb³owo, który po ob-
rzêdzie przyjêcia chleba i wieñców wyst¹pi³ przed publicznoœci¹. Imprezie towarzy-
szy³ 39. Ogólnopolski Plener Wikliniarski, pokazy plecionkarskie w przestrzeni
miejskiej, warsztaty plecionkarskie, kiermasz wyrobów plecionkarskich, liczne
konkursy, pokaz Teatru Ognia „Lascar”, maraton filmowy, pokaz laserowy „Visu-
al Sensation”. W czasie trzech dni trwania Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego
w ró¿nych punktach miasta odbywa³y siê wydarzenia sportowe. By³y te¿ stoiska
handlowo-gastronomiczne, promocyjne, rêkodzielnicze, weso³e miasteczko i wie-
le innych atrakcji. Równolegle z Jarmarkiem Chmielo-Wikliniarskim odbywa³y
siê I Mistrzostwa Polski w Wyplataniu, których g³ównym organizatorem by³o
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy, a wspó³organizatorami
Powiat Nowotomyski oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo-
¿ywczego w Szreniawie. Miejscem konkursowych zmagañ by³a wiata na terenie
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa. Tam te¿ odby³ siê pokaz wyplatania z ró¿-
nych surowców: wikliny, ratanu, s³omy i papieru, sznurka konopnego. W Mistrzo-
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stwach udzia³ wziê³o 41 plecionkarzy z ró¿nych stron Polski. Zmagania konkurso-
we trwa³y dwa dni, a nagrody zosta³y przyznane w piêciu kategoriach: kosz, galan-
teria, tradycyjna forma dekoracyjna, abstrakcyjna forma dekoracyjna oraz wyplo-
ty z innych surowców wysoko przetworzonych. 2 wrzeœnia og³oszone zosta³y wy-
niki konkursu, a wykonane prace zaprezentowano na wystawie pokonkursowej
w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu. Zdobywcy pierw-
szych trzech miejsc w ka¿dej kategorii, oprócz pucharów i nagród, otrzymali no-
minacjê na Œwiatowy Festiwal Plecionkarstwa w Nowym Tomyœlu w 2019 roku.
Konkursowi plecionkarskiemu towarzyszy³ kiermasz wyrobów plecionkarskich
oraz otwarte warsztaty plecionkarskie. 

79 lat po wojnie – pamiêtamy… 
Pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich w Nowym Tomyœlu 1 wrzeœnia od-

by³a siê uroczystoœæ patriotyczna upamiêtniaj¹ca 79. rocznicê wybuchu II wojny œwia-
towej. Po okolicznoœciowym przemówieniu, wyg³oszonym przez burmistrza W³o-
dzimierza Hibnera, na p³ycie pomnika wieñce z³o¿y³y delegacje organizacji komba-
tanckich, w³adz miasta i powiatu, s³u¿b mundurowych, organizacji spo³ecznych oraz
szkó³ i przedszkoli. Tym samym oddano ho³d ¿o³nierzom walcz¹cym w obronie oj-
czyzny. Wartê honorow¹ przy pomniku zaci¹gnêli harcerze z 19 Dru¿yny Harcer-
skiej BUKI. 

Rozbudowano Szko³ê Podstawow¹ nr 2
3 wrzeœnia, w dniu inauguracji roku szkolnego 2018/2019, uroczyœcie zosta³a

oddana do u¿ytku dobudowana czêœæ Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odow-
skiej-Curie w Nowym Tomyœlu. Burmistrz W³odzimierz Hibner, projektant Piotr
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Brychcy oraz dyrektor szko³y Marek Polcyn przeciêli wstêgê, natomiast ks. Tomasz
Sobolewski poœwiêci³ budynek, sale lekcyjne oraz krzy¿e, które zawisn¹ w nowych
pomieszczeniach. Dziêki rozbudowie szko³a zyska³a szeœæ nowych izb lekcyjnych
wraz z wyposa¿eniem oraz windê dla osób niepe³nosprawnych. Koszt inwestycji wy-
niós³ 2,4 mln z³.

VIII Chy¿a 10
VIII Nowotomyski Bieg „Chy¿a Dziesi¹tka”, którego g³ównym organizatorem jest

Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y” odby³ siê 8 wrzeœnia. Dziesiêciokilometrow¹
trasê poprowadzon¹ ulicami Nowego Tomyœla, Starego Tomyœla i Glinna – wed³ug
oficjalnej listy -ukoñczy³o 515 zawodników: 147 kobiet i 368 mê¿czyzn. Pierwszy
na mecie, po zaledwie 33 minutach i 46 sekundach, pojawi³ siê Szymon Belgrau
z Miêdzyrzecza. Pierwsz¹ z pañ by³a Karolina Bilawa z Nowej Wsi, która liniê mety
przekroczy³a jako 25, z wynikiem 38 minut 56 sekund. Spoœród mieszkañców gmi-
ny Nowy Tomyœl trasê najszybciej pokona³ Rafa³ Grabski (11. w klasyfikacji general-
nej). Najszybsz¹ mieszkank¹ gminy okaza³a siê natomiast Emilia Perz z Bukowca.
Oprócz biegu na 10 km rywalizowano te¿ w kategorii nordic walking na dystan-
sie 5 km. Tê konkurencjê wygra³ Patryk Skrzypczak z Trzciela. Imprezê wspó³finan-
sowa³a Gmina Nowy Tomyœl. 

Przystanek: Biblioteka!
8 wrzeœnia przed nowotomysk¹ bibliotek¹ by³o barwnie, gwarno i weso³o.

O godz. 15.00 wystartowa³a coroczna plenerowa impreza Przystanek: Biblioteka!
Tym razem pod has³em: (Do) Wolnoœæ, poprowadzi³a licznie przyby³ych uczestni-
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ków szlakiem odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Rodzice z dzieæmi, a tak¿e
grupy kole¿eñskie z du¿ym zaanga¿owaniem sprawdza³y siê w zabawach quizo-
wych, intelektualnych, artystycznych, sportowych i innych. Na uczestników czeka-
³o piêæ przystanków tematycznych opatrzonych tytu³ami: (Do) Wolnoœæ ruchu,
(Do) wolnoœæ tworzenia, (Do) Wolnoœæ pisania, (Do) Wolnoœæ s³uchania i (Do)
Wolnoœæ czytania. Dodatkowym Przystankiem po raz kolejny ju¿ by³ Przystanek:
Nadleœnictwo Bolewice z leœnymi zagadkami i tajemnicami. W tym roku Przystan-
kowi towarzyszy³a kolejna edycja Narodowego Czytania. Tym razem czytan¹ ksi¹¿-
k¹ by³o „Przedwioœnie” Stefana ¯eromskiego. Scenê dialogow¹: „Podró¿ przez
Rosjê. Opowieœæ o szklanych domach” czytali: Zbys³aw Ludwiczak, leœniczy z Nad-
leœnictwa Bolewice oraz jego syn Aleksander, przewodnicz¹cy M³odzie¿owej Rady
Powiatu. Scenê dialogow¹: „W Naw³oci” zaprezentowali: nadkomisarz S³awomir
Wenderski – zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyœlu; jako
Karolina Szar³atowiczówna – aspirant El¿bieta Galas oraz podinspektor Dariusz Ko-
lanko. Scenê narracyjn¹:”Rozmowy z Gajowcem” czyta³ Burmistrz Nowego Tomy-
œla dr W³odzimierz Hibner. Muzyczn¹ atrakcj¹ imprezy by³ koncert Prywatnego
Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu. Publicznoœæ oklaskiwa³a utwory z reper-
tuaru Karin Stanek, Edyty Geppert, Maanamu, Zbigniewa Wodeckiego, Kasi Sob-
czyk, Jana Pietrzaka, Jacka Kaczmarskiego, Andrzeja Kurylewicza, Marcina Przyby-
³owicza, Maryli Rodowicz i Czes³awa Niemena. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o
siê równie¿ Fotograficzne Atelier, w którym mo¿na by³o zrobiæ sobie zdjêcie z bo-
haterami powstania wielkopolskiego, a tak¿e wspomniane ju¿ wy¿ej stanowisko La-
sów Pañstwowych – Nadleœnictwa Bolewice. Ostatnim punktem wydarzenia by³o
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oczekiwane przez wszystkich losowanie atrakcyjnych nagród za uczestnictwo
w konkursie g³ównym i rozwi¹zanie plebiscytu: 100 lat z ksi¹¿k¹. W miêdzyczasie
mo¿na by³o tradycyjnie skosztowaæ bibliotekarskich wypieków na Café Przystanku. 

O Ziemi Œwiêtej i ¿yciu wspó³czesnego Koœcio³a
11 wrzeœnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu,

w ramach cyklu: Wyszli st¹d… goœci³a, pochodz¹cego z naszego miasta o. dra Ja-
kuba Waszkowiaka OFM., autora ksi¹¿ki pt. „Ale¿ ksiê¿e proboszczu….”. Jest to
zbiór humorystycznych opowiadañ ukazuj¹cych rzeczywistoœæ widzian¹ oczami
kap³ana, a zatem z perspektywy nieznanej wiêkszoœci z nas. Ksi¹¿ka ilustrowana
jest rysunkami autora. O. dr Jakub Waszkowiak – biblista, œwiêcenia kap³añskie
przyj¹³ 29 czerwca 2003 r. w Jerozolimie. W latach 2006-2008 odby³ zaoczne
studia licencjackie z teologii biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2012 studiowa³ na Wydziale Na-
uk Biblijnych i Archeologii w Jerozolimie – Studium Biblicum Franciscanum (SBF).
Po ukoñczeniu studiów biblijnych w Jerozolimie, jeszcze w tym samym roku, roz-
pocz¹³ studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Miko³aja
Kopernika w Toruniu. Ukoñczy³ je w 2015 r., otrzymuj¹c tytu³ doktora teologii bi-
blijnej na podstawie pracy: „Siloe w tradycji biblijnej. Studium egzegetyczno-teolo-
giczne”. Obecnie mieszka w Izraelu. Od 2018 jest wyk³adowc¹ w miêdzynarodo-
wym seminarium franciszkañskim – Studium Theologicum Jerosolymitanum (STJ)
w Jerozolimie. 
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Burmistrz pogratulowa³ sukcesów szachistom 
Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner 13 wrzeœnia spotka³ siê z wy-

chowankami Nowotomyskiej Akademii Szachowej, którzy odnieœli znacz¹ce sukce-
sy w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów i M³odzików w Szachach. Podczas mi-
strzostw Miko³aj Stachecki zaj¹³ II miejsce w grupie do lat 13. W grupie wiekowej
do lat 9 Jan Myszkowski zaj¹³ II miejsce, natomiast Feliks Nowak – III. Za wysokie wy-
niki sportowe burmistrz przyzna³ m³odym zdolnym szachistom nagrody specjalne
w wysokoœci 800 z³. Gratuluj¹c dotychczasowych osi¹gniêæ sportowych, burmistrz
W³odzimierz Hibner ¿yczy³ im kolejnych sukcesów w krajowym i miêdzynarodo-
wym wspó³zawodnictwie w szachach. M³odym szachistom podczas spotkania towa-
rzyszy³ ich trener Wojciech Nadstoga oraz rodzice. 

Indywidualny Puchar Polski Kobiet
W M³odzie¿owym Centrum Podnoszenia Ciê¿arów przy Powiatowym Centrum

Sportu w Nowym Tomyœlu 15 wrzeœnia zorganizowany zosta³ – przez LKS „Budow-
lani-Ca³us” Nowy Tomyœl – Indywidualny Puchar Polski Kobiet w Podnoszeniu Ciê-
¿arów. W rywalizacji uczestniczy³o dwanaœcie zawodniczek z ca³ego kraju, w tym
po raz pierwszy w tej imprezie uczestniczy³y a¿ dwie zawodniczki LKS „Budowlani
– Ca³us”: Patrycja Piechowiak i Paulina Kud³aszyk. Imprezê zainaugurowa³a promo-
cja, wydanej przez Powiat Nowotomyski, ksi¹¿ki o olimpijczykach z powiatu nowo-
tomyskiego z lat 1912 – 2016, której autorem jest nowotomyœlanin Tomasz Siwiñ-
ski. Wzruszaj¹cym momentem by³o zaproszenie na scenê wszystkich przyby³ych
na promocjê bohaterów tej ksi¹¿ki. Ka¿dy z obecnych na sali otrzyma³ ksi¹¿kê w pre-
zencie. By³a te¿ okazja do pozyskania autografu autora. Ponadto Starosta Nowoto-
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myski Ireneusz Kozecki wrêczy³ odznaczenia „Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomy-
skiego” – prezesowi klubu Jerzemu Nowakowi, zawodniczce LKS „Budowlani-Ca-
³us” Patrycji Piechowiak oraz z³otemu medaliœcie olimpijskiemu Szymonowi Ko³ec-
kiemu. Rywalizacja w Indywidualnym Pucharze Polski Kobiet by³a bardzo wyrówna-
na. Wygra³a Ma³gorzata Wiejak z „Zawiszy” Bydgoszcz (247,8 pkt), II miejsce zajê-
³a Katarzyna Kraska z „Budowlanych” Opole (247,3 pkt) a na III miejscu podium sta-
nê³a Jolanta Wiór z GKS transfer – „Andaluzja” Piekary Œl¹skie. Patrycja Piechowiak
zajê³a siódme miejsce, ale z wynikiem (238,5 pkt), który niewiele odbiega³ od rezul-
tatów pierwszej trójki, a Paulina Kud³aszyk uplasowa³a siê na jedenastym miejscu.

IV Wrak Day
Na torze miêdzy Boruj¹ Koœcieln¹ a Szarkami 16 wrzeœnia odby³a siê 4. edycja wy-

œcigów gratów – WrakDay. Imprezê otworzy³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzi-
mierz Hibner. Wyœcig gratów odby³ siê w trzech kategoriach: do 1,6 ccm, powy-
¿ej 1,6 ccm oraz auta cywilne kompletnie nieprzerobione. W zawodach udzia³ wziê-
³o 60 za³óg. Podczas imprezy odby³a siê równie¿ zbiórka pieniêdzy oraz licytacja. Ze-
brane pieni¹dze zosta³y przekazane na rehabilitacjê Marka Kamosza.

Historia na wyci¹gniêcie rêki
17 wrzeœnia zainaugurowano projekt pn. „Murale polskiej niepodleg³oœci”, któ-

rego g³ównym organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, a laureatem kon-
kursu – Nowotomyski Oœrodek Kultury. Na zaproszenie NOK-u do udzia³u w pro-
jekcie przyst¹pi³o ponad 250 uczniów ze szkó³ z terenu gminy Nowy Tomyœl. No-
wotomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ dla nich lekcjê „historii inaczej”. Podczas
spotkania z historykiem, regionalist¹, publicyst¹, doktorem nauk humanistycznych
Zdzis³awem Koœciañskim, m³odzie¿ mog³a zdobyæ wiadomoœci o powstaniu wielko-
polskim w kontekœcie regionalnym. Pojawi³ siê te¿ akcent muzyczny, czyli wystêp
Marty Miku³y w repertuarze patriotycznym. W holu NOK-u czeka³ Edward Kupiec
ze swoj¹ wystaw¹ pami¹tek historycznych z naszego rejonu oraz grupa rekonstruk-
cyjna Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty z Bukowca. Z m³odzie-
¿¹ spotka³ siê te¿ przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury. Od 21 do 27
wrzeœnia odbywa³y siê natomiast warsztaty artystyczne i street art. Zajêcia zaczê³y
siê od wykonania przez m³odzie¿ plakatów niepodleg³oœciowych. Warsztaty street
art poprowadzi³a Ma³gorzata Rzempowska-Skóra, autorka projektu nowotomy-
skiego muralu i jego wykonawczyni. W czasie tego spotkania m³odzie¿ dowiedzia-
³a siê, czym jest sztuka street art, zapozna³a siê z jej przyk³adami, nie tylko z terenu
Polski, ale i ze œwiata. M³odzie¿ obejrza³a te¿ film – dokument, którego bohaterem
jest s³ynny artysta street art – Banksy. M³odzi artyœci mogli tak¿e popróbowaæ swo-
ich si³ na specjalnie do tego przygotowanych p³ytach. Jednak prawdziw¹ atrakcj¹ by-
³o dla nich malowanie w³aœciwego muralu na prawdziwym murze, znajduj¹cym siê
nieopodal Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. M³odzi nowotomyœlanie wykazali siê
ogromnym zaanga¿owaniem, precyzj¹, pracowitoœci¹ i talentem. Prace nad mura-
lem ukoñczono 28 wrzeœnia. 
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Ptaki w akwarelach i na tkaninach
Letni sezon w Galerii na Piêtrze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w No-

wym Tomyœlu zakoñczy³ siê 17 wrzeœnia otwarciem wystawy prac Marii Gostylli-Pa-
chuckiej zatytu³owanej „Na po¿egnanie lata… Ptaki w akwarelach i na tkaninach”. Ar-
tystkê przedstawi³a kierownik Dzia³u Udostêpniania i Informacji – Ró¿a Mleczak,
po czym odda³a g³os samej twórczyni, która z chêci¹ opowiedzia³a o swojej pasji, pra-
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cy i innych aktywnoœciach, jakim oddaje siê ka¿dego dnia.  Paani Maria jest posiadacz-
k¹ wielu uzdolnieñ, co udowodni³a podczas wernisa¿u. Zagra³a kilka utworów na pia-
ninie, a nawet zaœpiewa³a piosenki ze swojej m³odoœci. Maria Gostylla – Pachucka jest
absolwentk¹ Wydzia³u Malarstwa wroc³awskiej Akademii Sztuk Piêknych. Uprawia
malarstwo akwarelowe i rysunek, jednak g³ównym kierunkiem jej twórczoœci jest tka-
nina artystyczna. Jej prace eksponowano na ok. 150 wystawach w kraju i poza jego
granicami. Artystka jest równie¿ absolwentk¹ Szko³y Muzycznej II stopnia. Przez wie-
le lat uczy³a gry na fortepianie, a nauczanie w szkole muzycznej jest jej drugim zawo-
dem. Wp³yw muzyki znajduje czêsto odbicie w jej twórczoœci plastycznej. Oprawê
muzyczn¹ wernisa¿u zapewni³a uczennica Prywatnego Ogniska Muzycznego w No-
wym Tomyœlu w klasie œpiewu Katarzyny Sukiennickiej – Inez Dybizbanska. Mi³ym ak-
centem wernisa¿u by³o losowanie wybranych przez artystkê prac. Piêkne akwarele
Marii Gostylli-Pachuckiej trafi³y do r¹k dwóch nowotomyœlanek.

Nowy szkolny gmach w Borui Koœcielnej
21 wrzeœnia odby³o siê uroczyste otwarcie nowego budynku szko³y i przedszko-

la w Borui Koœcielnej. Dziêki realizacji wartej ponad 5 mln z³ inwestycji, szko³a wzbo-
gaci³a siê nie tylko o nowe sale lekcyjne, ale tak¿e o zaplecze kuchenne, windê, mo-
nitoring i wiele miejsc parkingowych. Inwestycja ta rozwi¹za³a problem dwuzmiano-
woœci w szkole. Podczas uroczystoœci otwarcia nowego gmachu, przed zgromadzo-
n¹ w sali gimnastycznej publicznoœci¹, wyst¹pi³y dzieci ze szko³y i z przedszkola. Na-
stêpnie goœcie i spo³ecznoœæ szkolna, w barwnym korowodzie, przeszli pod mury bu-
dynku, gdzie nast¹pi³o przeciêcie wstêgi oraz poœwiêcenie nowego obiektu. Po uro-
czystoœci mo¿na by³o zwiedziæ nowe sale lekcyjne. 
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Debatowali o bezpieczeñstwie
W Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu 21 wrzeœnia odby³a siê powiato-

wa debata spo³eczna na temat bezpieczeñstwa. Podczas debaty zosta³y przedstawio-
ne nowe narzêdzia komunikowania siê z policj¹, do których nale¿y m. in. aplikacja mo-
bilna „Moja komenda”. Ponadto omówiono funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagro-
¿eñ Bezpieczeñstwa, a tak¿e program „Dzielnicowy bli¿ej nas”. W dalszej czêœci spo-
tkania mieszkañcy zg³aszali swoje problemy i wnioski, mog¹ce korzystnie wp³yn¹æ
na poprawê bezpieczeñstwa. Poruszono m. in. temat oœwietlenia przejœæ dla pieszych
w rejonie obwodnicy, z³ego oznakowania dróg na terenie Nowego Tomyœla, a tak¿e
zak³ócania ciszy nocnej w rejonie bloków na osiedlu Pó³noc. Spotkanie mia³o na celu
w³¹czenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwi¹zañ zmierzaj¹cych
do wzrostu poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców w œrodowisku lokalnym. 

Festyn na po¿egnanie lata 
W Parku Feliksa 22 wrzeœnia odby³ siê festyn z okazji po¿egnania lata. Organiza-

torami wydarzenia byli: Burmistrz Nowego Tomyœla, Œwietlica Socjoterapeutyczna
w Nowym Tomyœlu, Nowotomyski Oœrodek Kultury oraz Przedszkole nr 5 „S³o-
neczko”, które obchodzi³o 30. lecie swojego istnienia. Program imprezy by³ bardzo
bogaty. Wyst¹pi³y dzieci ze „S³oneczka”, a tak¿e odby³ siê spektakl pt. „W 7 dni do-
oko³a bajek” w wykonaniu Teatru TAK. Wyst¹pi³a ponadto sekcja perkusyjna „Gru-
py Chopina” oraz nasza lokalna gwiazda „Country Zenit”. W trakcie pikniku odby-
³y siê te¿ zawody strzeleckie dla doros³ych o Puchar Przedszkola nr 5 „S³oneczko”.
Przybyli mieszkañcy mogli wzi¹æ udzia³ w warsztatach kulinarnych oraz, a w k¹ciku
kreatywnym zaznajomiæ siê z ró¿nymi technikami artystycznej twórczoœci. Przed-
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szkole „S³oneczko” zosta³o otwarte 1 wrzeœnia 1988 roku i w tamtym okresie obej-
mowa³o opiek¹ oko³o 120 dzieci. Obecnie przedszkole prowadzi cztery grupy wie-
kowe w szeœciu oddzia³ach, a do placówki uczêszcza 133 dzieci. Kadr¹ kieruje dyrek-
tor Lidia Borkiewicz. Z okazji jubileuszu na festyn przyby³a wieloletnia, emerytowa-
na dyrektor Helena Tyc oraz byli wychowankowie tej placówki.

Partnersko pograli w pi³kê
22 i 23 wrzeœnia w Nowym Tomyœlu przebywali m³odzi pi³karze z partnerskiej

gminy Biesenthal. Do udzia³u w meczu z pi³karzami z Niemiec burmistrz W³odzi-
mierz Hibner zaprosi³ podopiecznych Nowotomyskiej Akademii Pi³karskiej. Roz-
grywki na boisku sportowym w Borui Koœcielnej przeprowadzone zosta³y w ró¿nych
kategoriach wiekowych. Puchary i medale uczestnikom zawodów wrêczy³ Burmistrz
Nowego Tomyœla na podczas festynu na po¿egnanie lata. W organizacjê imprezy
w³¹czyli siê: Gmina Nowy Tomyœl, Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz Nowotomyska
Akademia Pi³karska. 

Pierwszy etap projektu „Alfabet tradycji -Wielkopolska”
Od 25 wrzeœnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu re-

alizuje projekt: „Alfabet tradycji – Wielkopolska”, na który sk³adaj¹ trzy cykle inte-
raktywnych spotkañ edukacyjnych, adresowanych do dzieci w wieku wczesnoszkol-
nym, a tak¿e do ich nauczycieli. W ramach inauguruj¹cego projekt cyklu dzieci po-
znawa³y kulturê tradycyjn¹ najbli¿szego nam subregionu Wielkopolski – Regionu
Koz³a. W œwiat tradycyjnej muzyki instrumentalnej, œpiewu, tañca, instrumentów
muzycznych, zwyczajów, obrzêdów, kodu graficznego i innych wyró¿ników kulturo-
wych tej czêœci Wielkopolski wprowadzali je: Karolina Ociepka – animatorka i edu-
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katorka, z partneruj¹cej nowotomyskiej bibliotece w tym projekcie grupy „Mozai-
ka”, Martyna ¯urek – etnolog, animator kultury, a przede wszystkim œpiewaczka lu-
dowa graj¹ca na skrzypcach oraz mazankach i Adam Kaiser – graj¹cy na koŸle œlub-
nym i weselnym. Barwn¹ i przemawiaj¹c¹ do dzieciêcej wyobraŸni scenografiê zapro-
jektowa³a ilustratorka Anna KaŸmierak. Dzieci s³ucha³y polskiej muzyki tradycyjnej
granej na ¿ywo, rozpoznawa³y instrumenty, uczy³y siê, co wyró¿nia muzykê gran¹
do tañca, doœwiadcza³y charakteru muzyki tej czêœci Wielkopolski i próbowa³y
swych si³ w tañcach. Projekt „Alfabet tradycji”, na który nowotomyska biblioteka
otrzyma³a dofinansowanie ze œrodków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ra-
mach Programu „Patriotyzm Jutra”, realizowany jest w Miejskiej i Powiatowej Biblio-
tece Publicznej w Nowym Tomyœlu i w jej piêciu filiach: w Bukowcu, Jastrzêbsku Sta-
rym, Borui Koœcielnej, S¹topach i Wytomyœlu, oraz bibliotekach publicznych powia-
tu nowotomyskiego. 

Spotkanie z kultur¹ bretoñsk¹
Marta Tomczak i Krzysztof Rogulski, pasjonaci tradycyjnych tañców i muzyki, za-

³o¿yciele stowarzyszenia „Bal Folk” w Poznaniu, podczas spotkania z cyklu: „Barwy
œwiata”, 25 wrzeœnia opowiedzieli w nowotomyskiej bibliotece o kulturze Bretanii
i zaprosili do wspólnego tañca w krêgu. Nowotomyœlanie z ³atwoœci¹ nauczyli siê kro-
ków i odkryli si³ê tañca w krêgu, który stanowi istotn¹ czêœæ ¿ycia Bretoñczyków, jest
niezbywalnym elementem ich to¿samoœci i œwiadczy o wyj¹tkowoœci tego regionu.
Kulturowe dziedzictwo Bretanii to tradycji tañca wspólnotowego, który anga¿owa³
ca³¹ spo³ecznoœæ. Razem tañczyli, zarówno m³odzi jak i starsi, kobiety jak i mê¿czyŸ-
ni. Po codziennej pracy taniec by³ naturalnym dope³nieniem dnia. Prowadz¹cy spo-
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tkanie zaproponowali jego uczestnikom wejœcie w kr¹g tañca. Jak siê okaza³o, nie po-
trzeba do tego wyj¹tkowych umiejêtnoœci. Wystarczy chêæ i otwartoœæ na wspólne
wibracje. 

Zabytkowo i klockowo
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 26 wrzeœnia odby³y siê warsztaty

przeprowadzone przez Mariusza Brzêckiego z fundacji „Nowoczesny Konin”. Pro-
jekt skierowany by³ do dzieci z powiatu nowotomyskiego. Jego uczestnicy, wykorzy-
stuj¹c klocki Lego, budowali zespo³owo model lwóweckiego koœcio³a. Zadanie pu-
bliczne pod nazw¹ „Zabytkowo i klockowo! – warsztaty zabytkowej architektury sa-
kralnej powiatu nowotomyskiego dla dzieci” wspó³finansowane by³o przez Powiat
Nowotomyski.

Sportowa Gmina 2018 
W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie 26 wrzeœnia odby³a

siê gala Sportowa Polska 2018, podczas której wrêczono certyfikaty „Sportowa
Gmina 2018”. Od przedstawicieli kapitu³y konkursu certyfikat odebra³ Zastêpca
Burmistrza Pawe³ Mordal. Gmina Nowy Tomyœl znalaz³a siê w gronie 6 laureatów
uhonorowanych tym certyfikatem. Wyró¿nienie przyznano naszej gminie za promo-
cjê sportu i rekreacji, dzia³ania na rzecz rozwoju sportu dzieci i m³odzie¿y, nak³ady
gminy na sport powszechny, szerok¹ ofertê sportowo-rekreacyjn¹, rozwój infra-
struktury, organizacjê imprez o charakterze gminnym, powiatowym, regionalnym
i ogólnopolskim. Podczas gali, w holu Centrum Olimpijskiego, prezentowane by³o
stoisko promocyjne naszej gminy. 
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Nie tylko o Islandii
W ramach cyklu: „Twórca i jego dzie³o”, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publicz-

na w Nowym Tomyœlu 26 wrzeœnia goœci³a uznanego autora i interesuj¹cego cz³owie-
ka – Huberta Klimko-Dobrzanieckiego. Goœæ biblioteki jest nie tylko pisarzem, ale
równie¿ filmowcem. Spod jego pióra wysz³o klika powieœci, wiele nowel, zbiorów
opowiadañ, ksi¹¿ek dla dzieci. W latach 1997-2007 mieszka³ na Islandii, której to
jest równie¿ obywatelem. Od roku 2007 mieszka w Wiedniu. W rozmowie z pro-
wadz¹c¹ spotkanie dyrektor biblioteki Lucyn¹ Koñczal-Gnap, autor w dowcipny spo-
sób obala³ mity tworzone na swój temat dla celów reklamowych, opowiada³
o „sztuczkach” wydawniczych, pisaniu na zamówienie, swojej bliskoœci z Islandi¹ i jej
mieszkañcami, napisanych przez siebie powieœciach, opowiadaniach i nowelach,
a tak¿e swojej m³odoœci spêdzonej wœród Greków w dolnoœl¹skim miasteczku – Bie-
lawa.

Œwiatowy Dzieñ Morza i Turystyki 
Wed³ug kalendarza œwi¹t nietypowych 27 wrzeœnia obchodzony jest Œwiatowy

Dzieñ Morza i Turystyki. Z tej okazji Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ naj-
m³odszych mieszkañców naszego miasta na spektakl pt. „Morskie opowieœci” w wy-
konaniu Teatru „Katarynka”. Mali widzowie przenieœli siê na pok³ad statku, gdzie
rozpoczêli pe³en przygód rejs. Interaktywne widowisko uczy³o te¿ bezpiecznych za-
chowañ nad wod¹, opowiada³o o tajnikach ¿eglarstwa. Odby³o siê tak¿e tradycyjne
przeci¹ganie liny. Kolejn¹ propozycj¹ przygotowan¹ na ten dzieñ przez NOK i oraz
grupê „Coolturalna Integracja” by³y warsztaty pt. „Polska w kalejdoskopie”. Organi-
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zatorzy zaprosili m³odych ludzi do wspólnego odkrywania jednego z najbardziej
okr¹g³ych krajów œwiata, czyli Polski. Podczas warsztatów m³odzi podró¿nicy mogli
odwiedziæ baœniowe krainy i zwiedziæ stare zamki, spotkaæ ukryte w lasach rzadkie
zwierzêta, skosztowaæ kartaczy lub moskoli, wys³uchaæ podañ ludowych i poznaæ bli-
¿ej polski folklor. By³a to lekcja geografii, historii i sztuki w pigu³ce. Wydarzenie zor-
ganizowane zosta³o w ramach szerszego projektu „W kalejdoskopie dat i barw – po-
dró¿ przez œwiêta nietypowe i ró¿ne oblicza polskiej kultury i tradycji”, sfinansowa-
nego ze œrodków Programu „Dzia³aj Lokalnie” X Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci, realizowanego przez Akademiê Filantropii w Polsce oraz Lokaln¹ Grupê
Dzia³ania KOLD.

Klubowa wyprawa do Indii
27 wrzeœnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu otwo-

rzy³a kolejny sezon spotkañ w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”. Tra-
dycyjnie wrzeœniowym goœciem klubowego spotkania by³a Katarzyna Mazurkiewicz
– podró¿niczka, autorka wystaw fotograficznych i ksi¹¿ek o Himalajach, prekursor-
ka profesjonalnych pokazów slajdów podró¿niczych w Polsce. Wraz z mê¿em An-
drzejem pilotuje wyprawy trekkingowe w Himalaje i organizuje festiwal slajdów po-
dró¿niczych TERRA. Podczas wrzeœniowego spotkania opowiada³a o Indiach po³u-
dniowych – niezwyk³ej mieszance kultur, krajobrazów, kolorów i zapachów, krainie
rozci¹gaj¹cej siê od rozleg³ego p³askowy¿u Dekan, przez poroœniête bujn¹ roœlinno-
œci¹ wzgórza Ghatów Zachodnich i wybrze¿a Morza Arabskiego oraz Oceanu Indyj-
skiego, a¿ do przyl¹dka Komoryn.
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Na grzyby, póki czas!
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu 27 wrze-

œnia odby³o siê spotkanie w ramach cyklu: „Seniorzy w natarciu”. Do wczeœniej-
szego przygotowania siê do tej aktywnoœci zachêca³ seniorów z Domu Dzienne-
go Pobytu Andrzej Rodziewicz, specjalista s³u¿by leœnej z Nadleœnictwa Bolewice.
Podpowiedzia³ seniorom, jak nale¿y siê przygotowaæ do grzybobrania, jak zadbaæ
o odpowiednie ubranie, bior¹c pod uwagê nie tylko temperaturê, ale tak¿e mo¿-
liwoœæ deszczu. Przypomnia³, na czym polega bezpieczne zbieranie grzybów. Se-
niorzy zgodnie stwierdzili, ¿e zbieranie grzybów to wspania³e hobby nie tylko dla
seniorów, ale tak¿e dla m³odych ludzi – jednak zbyt ma³a wiedza m³odych i pro-
blemy starszych ze wzrokiem, mog¹ byæ przyczyn¹ zatruæ pokarmowych. 

Na 100. lecie niepodleg³oœci – polonez na 100 par
Niecodzienny przebieg mia³a 28 wrzeœnia du¿a przerwa miêdzylekcyjna w Szko-

le Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu. Korowód ponad
stu par uczniów – od najm³odszych do najstarszych – zatañczy³ poloneza na szkol-
nym boisku, by w taki oryginalny sposób uczciæ 100. rocznicê odzyskania niepodle-
g³oœci przez Polskê i 100. rocznicê wybuchu powstania wielkopolskiego. Po wspól-
nym tañcu wszyscy jego uczestnicy, dostojnym krokiem w rytmie na „trzy”, udali siê
przed budynek szko³y, gdzie nast¹pi³o uroczyste podniesienie flagi pañstwowej
na maszt oraz wspólne wykonanie wszystkich zwrotek hymnu pañstwowego. Od te-
go momentu flaga pañstwowa na maszcie szko³y powiewaæ bêdzie a¿ do 3 stycznia,
czyli do dnia odzyskania niepodleg³oœci przez Nowy Tomyœl. Uroczystoœci przygl¹da-
³a siê te¿ spora grupa rodziców i mieszkañców osiedla. 
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Wystawa grafik samolotów
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 28 wrzeœnia otwarta zosta³a wystawa pt.

„Samoloty w obrazach”. Wystawê otworzyli: dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury Beata Baran oraz instruktor Pracowni Modelarstwa NOK Krzysztof Szeff-
ner. Autorem prezentowanych na wystawie grafik jest Piotr Forkasiewicz z Czêsto-
chowy, specjalizuj¹cy siê w tworzeniu cyfrowych obrazów o tematyce militarnej. Pan
Piotr wykonuje tak¿e ilustracje do ksi¹¿ek, czasopism oraz dla kolekcjonerów.
Wystawa zaprezentowana w NOK-u liczy³a blisko siedemdziesi¹t prac przedsta-
wiaj¹cych samoloty, g³ównie z okresu II wojny œwiatowej. Dodatkow¹ atrakcj¹
wystawy by³a ekspozycja prac instruktorów Pracowni Modelarstwa dzia³aj¹cej
w NOK-u. Wœród modeli mo¿na by³o zobaczyæ repliki okrêtów, samolotów, po-
jazdów szynowych, robotów, czo³gów, rakiet oraz budowli. Otwarciu towarzy-
szy³ krótki program artystyczny w wykonaniu zespo³u „Œpiewaj¹cy Przyjaciele”
w sk³adzie: Anita Czajka-Pawlak, Barbara Krasnowska i Rados³aw Kret. 

Medale dla „Budowlanych” 
Od 28 do 30 wrzeœnia w podwroc³awskich Kobierzycach odbywa³y siê Mi-

strzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Podnoszeniu Ciê¿arów. LKS „Budowlani
– Ca³us” Nowy Tomyœl wystawi³ czteroosobow¹ ekipê: w kategorii wagowej
do 48 kg – Paulina Kud³aszyk, do 69 kg – Patrycja Piechowiak, do 62 kg – Mar-
tin Stasik oraz do 69 kg – Piotr Kud³aszyk. Ca³a czwórka wywalczy³a na Mistrzo-
stwach medale. Paulina Kud³aszyk zdoby³a srebrny medal i tytu³ wicemistrzyni
Polski. W rwaniu pokona³a ciê¿ar 86 kg, w podrzucie 79 kg, co da³o ³¹czny wy-
nik w dwuboju 140 kg. Patrycja Piechowiak ponownie zosta³a mistrzyni¹ kraju
z wynikami: rwanie 86 kg, podrzut 105 kg, dwubój 191 kg. Martin Stasik zosta³
Mistrzem Polski Seniorów. Jego wynik w dwuboju wyniós³ 246 kg, co jest rekor-
dem ¿yciowym Martina. Piotr Kud³aszyk w dwuboju zaliczy³ 295 kg, co da³o
mu I miejsce i z³oty medal. Wynikiem tym równie¿ Piotr ustanowi³ swój rekord
¿yciowy. 

Festiwal Smaków
29 wrzeœnia w Cichej Górze odby³a siê impreza plenerowa pt. „Festiwal sma-

ków”. Wydarzenie utrzymane w stylu biesiady prowadzi³ aktor Piotr Prêgowski
– znany z serialu „Rancho”. Na scenie zaprezentowa³y siê lokalne zespo³y i soli-
œci. Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ „Fanatic”. Nie zabrak³o równie¿ wystêpów
„Baciarów” i S³awomira z Kajr¹ – w wykonaniu mieszkañców Cichej Góry.
Na smakoszy czeka³y pierogi od Solejukowej, pyry z gzikiem z Okrêgowej Spó³-
dzielni Mleczarskiej „Top Tomyœl” oraz potrawy przygotowane przez ko³a go-
spodyñ wiejskich. Dzieci mog³y skorzystaæ z atrakcji sportowych przygotowa-
nych przez Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu. Organizatorami im-
prezy byli Jaros³aw i Renata Gumu³owie, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomy-
œlu oraz Rada So³ecka wsi Cicha Góra. 
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Festyn Rzemios³a 
Pod wiat¹ na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomy-

œlu 30 wrzeœnia odby³ siê Festyn Rzemios³a. Odwiedzaj¹cy w tym czasie muzeum
mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z ekspozycjami prezentuj¹cymi tradycyjne rze-
mios³a: kowalstwo, rymarstwo, bednarstwo, ko³odziejstwo, ciesielstwo, garn-
carstwo, tkactwo, powroŸnictwo, plecionkarstwo. Mo¿na by³o ogl¹daæ, zarów-
no stosowane narzêdzia, jak i wyroby oraz fotografie i informacyjne plansze.
Na wiêkszoœci stanowisk ekspozycyjnych prowadzone by³y pokazy pracy rze-
mieœlników: kowala, rymarza, garncarza, tkaczka, powroŸnika, plecionkarza.
Festynowi towarzyszy³ kiermasz, na którym mo¿na by³o zakupiæ wyroby rêko-
dzielnicze. Organizatorem przedsiêwziêcia by³a Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie, a bezpoœredni¹ jego realizacj¹ na miejscu
zajmowa³o siê Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa. Zadanie by³o wspó³finan-
sowane ze œrodków Powiatu Nowotomyskiego.

Pod dobrymi skrzyd³ami
Parafia pw. œw. Micha³a w Wytomyœlu 30 wrzeœnia, z okazji odpustu parafialnego,

zorganizowa³a tradycyjny festyn parafialny „Pod dobrymi skrzyd³ami”. Po mszy œw.
odpustowej na terenie przykoœcielnym otwarte zosta³y punkty gastronomiczne,
a na scenie rozpoczê³y siê wystêpy artystyczne. Po dzieciach z miejscowej szko³y wy-
st¹pili: zespó³ œpiewaczy „Wytomyœlanie”, kapela „Przodki” i zespó³ „Osiem B³ogo-
s³awieñstw”. Rozegrany zosta³ te¿ Turniej Wsi i przeprowadzona zosta³a loteria fan-
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towa z atrakcyjnymi nagrodami. Mo¿na by³o skorzystaæ z przeja¿d¿ki bryczk¹, spró-
bowaæ swych si³ na strzelnicy i obejrzeæ pokaz tradycyjnego kowalstwa. Dla dzieci by-
³o te¿ malowanie twarzy i wyplatanie wianków. Na przykoœcielny teren przybyli tak-
¿e u³ani. Piêkna pogoda i atrakcyjny program festynu sprawi³y, ¿e na festynie bawi³o
siê bardzo liczne grono mieszkañców wsi i ich goœci. 

Festyn w parafii pw. œw. Micha³a w Wytomyœlu cieszy siê zainteresowaniem wytomyœlan i ich goœci

Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz
Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej

Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury i An-
drzej Chwaliñski (XXXIX Ogólnopolski Plener Wikliniarski „Wiklina 2018” i Festyn
Rzemios³a) 
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Jan B¹belek
mieszkaniec Wytomyœla. Z wykszta³cenia technik rolnik,

spo³ecznik, wieloletni cz³onek OSP w Wytomyœlu; z zami³o-
wania regionalista i pasjonat lokalnej historii. Wspó³tworzy
Nowotomysk¹ Galeriê Internetow¹. Publikuje w tygodniku
parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a w Wytomyœlu pt. „Myœl”.

Marzena Kortus
inspektor w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu. Za-

interesowania: literatura, fotografia i kulinaria. Publikowa³a
w prasie codziennej i periodykach: „Kronika Wielkopolski”
i „Przegl¹d Wielkopolski”.

Gra¿yna Matuszak
absolwentka Studium Technik Teatralno-Filmowych

w £odzi. Specjalistka ds. edukacji regionalnej w Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Interesu-
je siê histori¹ naszego regionu. Mi³oœniczka etnografii, folklo-
ru i kultury ludowej. Swe pasje rozwija m. in. tkaj¹c na kro-
snach rêcznych wg starych, ju¿ prawie zapomnianych tech-
nik, których uczy³a siê na Podlasiu.

Izabela Putz
romanistka, specjalista ds. animacji kultury w Miejskiej

i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Za-
interesowania: psychologia spo³eczna, realia spo³eczno-poli-
tyczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka i literatu-
ra francuska.

Andrzej Micha³ Rodziewicz
absolwent Wydzia³u Leœnego Akademii Rolniczej w Po-

znaniu, mgr in¿. leœnik – przyrodnik, by³y pracownik Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, obecnie specjalista s³u¿by
leœnej w Nadleœnictwie Bolewice. Autor i wspó³autor licz-
nych publikacji, dokumentacji, inwentaryzacji i ekspertyz
z zakresu botaniki, dendrologii, ochrony przyrody, planów
ochrony oraz ocen oddzia³ywania na œrodowisko. 
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Magdalena Ro¿ek
absolwentka turystyki oraz studiów podyplomowych

z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, starszy
bibliotekarz w Bibliotece Publicznej w Zb¹szyniu, animator-
ka warsztatów i projektów edukacyjno-kulturalnych dla
dzieci i m³odzie¿y. Interesuje siê kultur¹ ludow¹ Regionu Ko-
z³a i tkanin¹ artystyczn¹. Lubi ksi¹¿ki, psy i polskie góry.

Damian Ro¿ek-Paw³owski
politolog, dziennikarz, bibliotekarz. Na co dzieñ pracuje

w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Od 2013 roku
jest sta³ym wspó³pracownikiem „Przegl¹du Nowotomyskie-
go”, w którym publikuje cykl artyku³ów poœwiêconych
mieszkañcom Nowego Tomyœla i okolic. Prowadzi autorski
blog prezentuj¹cy nowotomysk¹ przesz³oœæ poprzedniloka-
torzy. blogspot. com

Maria Tyszkowska
absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej,

emerytowana nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycz-
nych w Pañstwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutos³aw-
skiego w Nowym Tomyœlu; w latach 1963 – 1988 jej dyrek-
tor, a od 1996 do 2002 r. wicedyrektor. Cz³onek Nowoto-
myskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zainteresowania: mu-
zyka, wycieczki rowerowe i podró¿e. 
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